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ЗВАРИЧ Р.В.

ОСНОВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРАВА  
В СУЧАСНІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ

У статті розглядається процес реалізації функцій права. Розкривається зміст 
основних форм реалізації функцій права в контексті сучасного державотворення. 
Визначено, що процес реалізації функцій права відображає втілення правової дії у 
свідомості і поведінці суб’єктів. Кінцевим результатом цього процесу є досягнен-
ня необхідного соціального ефекту, а саме: впорядкованості, стабілізації, розвитку 
громадських взаємин, а також витіснення при цьому негативних для суспільства 
явищ. Іншими словами, завершальним етапом реалізації функцій права є право-
порядок. Отже, правопорядок виступає чітким відображенням усього процесу 
впливу права на громадські стосунки. З’ясовано, що поняття «реалізація функцій 
права» і «реалізація права» хоча і перебувають у тісному взаємозв’язку, вони не є 
тотожними. Без реалізації права стає неможливим здійснення правом своїх функ-
цій, тобто виконання своєї соціальної ролі. І навпаки, правопорядок, який виступає 
завершальним етапом реалізації функцій, виражає реальне здійснення права. Про-
те, на нашу думку, реалізація прав і обов’язків не є завершальним етапом проце-
су здійснення функцій права. У цьому розумінні функцію права можна вважати 
повністю реалізованою лише тоді, коли досягнутий необхідний результат – соці-
альний ефект, запланований законодавцем, із врахованими при цьому інтересами 
більшості верств населення, а також із високим рівнем гарантій прав і свобод лю-
дини. Зроблено висновок, що механізм основних форм реалізації функцій права на 
сучасному етапі державотворення визначається не видами відповідних елементів і 
не послідовністю їх розташування, а їх конкретним змістом (наповненням) у про-
цесі реалізації різних функцій, а також значущістю кожного елементу для здійс-
нення тієї або іншої функції. Такий елемент механізму реалізації функцій права, 
як правосвідомість, має набагато більше значення для реалізації виховної функції 
права, ніж для усіх інших, а правовідносини важливіші для здійснення регулятив-
ної функції права. Встановлення міри можливої і належної поведінки (формуван-
ня правових норм) також, безумовно, значиміше для регулятивної функції права, 
оскільки в цьому полягає сама суть цієї функції.

Ключові слова: реалізація, функції права, реалізація функцій права, форми реа-
лізації функцій права.

The article deals with the process of implementing the functions of law. The content 
of the main forms of implementation of the functions of law in the context of modern 
state formation is revealed. It is determined that the process of implementing the func-
tions of law reflects the embodiment of legal action in the minds and behavior of subjects. 
The end result of this process is the achievement of the necessary social effect, name-
ly ‒ orderliness, stabilization, development of public relations, and the displacement of 
negative phenomena for society. In other words, the final stage in the implementation 
of the functions of law is the rule of law. Therefore, the rule of law is a clear reflection 
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of the whole process of influence of the right on public relations. It has been found that 
although the concepts of “realization of functions of law” and “realization of law” are 
closely interconnected, they are not identical. Without the exercise of law, it becomes 
impossible to exercise the right of its functions, that is, to fulfill its social role. Converse-
ly, the rule of law, which is the final stage of the exercise of functions, expresses the real 
exercise of law. However, in our view, the exercise of rights and responsibilities is not 
the final step in the process of exercising the functions of law. In this sense, the function 
of law can be considered fully realized only when the necessary result is achieved ‒  
a social effect, planned by the legislator, taking into account the interests of the majority 
of the population, as well as with a high level of guarantees of human rights and free-
doms. It is concluded that the mechanism of the main forms of implementation of the 
functions of law at the present stage of state formation is determined not by the types of 
relevant elements and the sequence of their location, but by their specific content (filling) 
in the implementation of different functions, as well as the importance of each element 
for the implementation of a function. Such an element of the mechanism of implemen-
tation of the functions of law as justice is much more important for the realization of the 
educational function of law than for all others, and legal relations are more important for 
the implementation of the regulatory function of law. Establishing a measure of possible 
and proper behavior (the formation of legal rules) is also, of course, more important for 
the regulatory function of law, since this is, in essence, the very essence of this function.

Key words: realization, function of law, function of law realization, forms of realizing 
functions of law.

Вступ. В умовах становлення та утвердження України як самостійної правової держави, 
орієнтованої на ринкову економіку, право поступово набуває ролі головного фактора, завдяки 
якому здійснюється цілеспрямований вплив на державу та суспільні відносини в різних сферах. 
Саме тому на рівні науки теорії держави і права, галузевих правових наук виникає та розро-
бляється низка важливих проблем щодо специфіки реалізації функцій права в демократичній 
державі. 

Необхідно виділити праці вчених, які здійснювали дослідження різних аспектів функцій 
права ‒ А. Абрамова, З. Алмазової, І. Курцева, М. Матузова, М. Новікова, Т. Радько, А. Риженко-
ва, Ю. Тихомирова, які й стали науково-теоретичною базою цього дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є загальнотеоретичний аналіз та практика основних 
форм реалізації функцій права в контексті сучасних механізмів державно-правового будівництва.

Результати дослідження. В юридичній науці поняття «функція» характеризує соціальну 
роль насамперед самого права. Величезний досвід активного використання поняття «функція 
права» нині не дає змоги констатувати наявність єдиної точки зору на цю проблему. Якщо синте-
зувати численні погляди, то можна зробити висновок, що під функцією права розуміють або со-
ціальне призначення права, або його напрями правового впливу на суспільні відносини, або  те й 
інше разом. Тому треба акцентувати на недоцільності ототожнення напрямів правового впливу із 
соціальним призначенням права або протиставлення їх і навпаки. Розкриваючи зміст якої-небудь 
функції права, необхідно постійно мати на увазі зв’язок призначення права з напрямами його 
впливу та, навпаки, визначеність останніх призначенням права. Соціальне призначення права, 
як зазначалося, зумовлюється потребами суспільного розвитку, відповідно до яких створюються 
закони, спрямовані на закріплення певних відносин, їх регулювання чи охорону. Функція права – 
це прояв його іманентних, специфічних якостей, інакше кажучи, це основний напрям впливу 
права на суспільні відносини з метою їх впорядкування та врегулювання. У функції акумулюють-
ся якості права, що постають із його якісної самостійності як соціального феномена [11, с. 155]. 

Саме поняття «реалізація» походить від латинського «realis», що в буквальному розумінні 
означає матеріалізацію будь-чого. Відповідно до визначення, наведеного в Тлумачному словнику 
української мови, воно є синонімом терміна «здійснення», а саме дієслово «здійснити» означає 
«втілити» [14]. Отже, ця дефініція спрямована на досягнення певного результату, мети. 

Звертаючись до терміна «реалізація функцій права», можна зазначити, що найбільш по-
ширеним трактуванням, що є нині в юридичній літературі, є визначення Т.Н. Радько, за яким 
акцентовано на досягненні цілей тієї або іншої функції, втіленні її в життя, виконанні правом 
своєї соціальної ролі [16, с. 93]. 



5

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Із вказаного визначення випливає, що процес реалізації функцій права відображає втілен-
ня правової дії у свідомості і поведінці суб’єктів. Кінцевим результатом цього процесу є досяг-
нення необхідного соціального ефекту, а саме: впорядкованості, стабілізації, розвитку громад-
ських взаємин, а також витіснення при цьому негативних для суспільства явищ. Іншими словами, 
завершальним етапом реалізації функцій права є правопорядок. Отже, правопорядок виступає 
чітким відображенням усього процесу впливу права на громадські стосунки.

На думку ряду дослідників, процес реалізації функцій права в цілому має універсальний 
характер щодо усіх функцій, які здійснюються за допомогою таких форм реалізації права, як 
дотримання, виконання, використання і застосування [13, с. 9]. 

На переконання В. Реутова, реалізація функцій є водночас реалізацією норм права [21, с. 137]. 
З такою думкою можна погодитися лише частково. Річ у тому, що поняття «реалізація 

функцій права» і «реалізація права» хоча і перебувають у тісному взаємозв’язку, вони не є тотож-
ними. Без реалізації права стає неможливим здійснення правом своїх функцій, тобто виконання 
своєї соціальної ролі. І навпаки, правопорядок, який виступає завершальним етапом реалізації 
функцій, виражає реальне здійснення права. Проте, на нашу думку, реалізація прав і обов’язків 
не є завершальним етапом процесу здійснення функцій права. У цьому розумінні функцію права 
можна вважати повністю реалізованою лише тоді, коли досягнутий необхідний результат – со-
ціальний ефект, запланований законодавцем, із врахованими при цьому інтересами більшості 
верств населення, а також із високим рівнем гарантій прав і свобод людини.

Таке трактування збігається з позицією А. Абрамова, за якою функцію права можна вва-
жати реалізованою лише тоді, коли повністю вирішені усі завдання і досягнута кінцева мета 
правового регулювання [2, с. 84]. 

Як відомо, здійснення функцій права можливе за допомогою двох способів. Перший спо-
сіб полягає в реалізації функцій права через правовідносини. Тут йдеться про правове регулю-
вання як спеціально-юридичний аспект правової дії, яка пов’язана з прямими, суворо визначени-
ми приписами про належну і можливу поведінку, зі встановленням конкретних прав і обов’язків 
суб’єктів. Права і обов’язки в цих правовідносинах стають певною мірою усвідомленою необ-
хідністю поведінки і, отже, здійснюються не як вимушена реакція на домагання, а як прагнення 
задовольнити законний інтерес носія права [18, с. 99]. 

А. Константинова виділяє такі форми реалізації функцій права, які, з нашої точки зору, 
найбільш виразно характеризують цей процес:

 – інформаційна форма ‒ вплив права як різновиду соціальної інформації, в якій знаходить 
своє вираження державна воля. За допомогою правової інформації відбувається доведення до 
суб’єктів офіційних відомостей про дозволену, належну або заборонену державою поведінку, а 
також про заходи реагування на невиконання правових приписів. Ця форма орієнтована на гнос-
еологічну сторону свідомості індивіда, тобто на формування правових знань і уявлень; 

 – виховна форма здійснення функції права характеризується впровадженням у свідомість 
людини суми правових знань, установок, переконань, ціннісних уявлень, що сприяють правиль-
ній мотивації поведінки. Вона орієнтована на аксіологічну (ціннісну) сторону свідомості інди-
віда. Людина, сприймаючи правові приписи і втілюючи їх у діях, виступає об’єктом виховного 
впливу права;

 – комунікативна форма здійснення функції права характеризує здатність права бути засо-
бом спілкування, взаємодії, зв’язку між членами суспільства. Цінність права як комунікативного 
засобу полягає в його спрямованості на формування правових стосунків, які припускають наяв-
ність взаємних прав і обов’язків в їх учасників. 

Таким чином, правова комунікація є не лише обміном інформацією, але й організацією 
реальної взаємодії між суб’єктами права [9]. 

Усі перераховані форми здійснення функцій права характеризують специфіку і міру 
правового впливу на людину. Згідно із системним підходом до правових явищ, виділені форми 
необхідно розглядати не ізольовано один від одного, а в комплексі як три взаємопов’язані, що 
послідовно змінюють один одного, етапи здійснення функцій права. Іншими словами, процес 
реалізації регулятивної функції права відбувається за допомогою інформаційної, виховної і кому-
нікативної форм. Саме такий підхід сприяє глибшому розумінню як своєрідності кожної з форм, 
так і виявленню механізму дії права на особу і суспільство [4, с. 99]. 

Історична місія правового регулювання в житті сучасного суспільства безпосередньо про-
диктована глибинними вимогами соціального розвитку, а саме: внести в складну і нерідко супе-
речливу соціальну ситуацію, спричинену соціально-економічною боротьбою, етнічними, релі-
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гійними і іншими зіткненнями, особовими конфліктами, постійні і чіткі, визначені, забезпечені, 
гарантовані нормативні начала, побудовані на принципі особової самореалізації, громадянського 
миру, згоди та врахування різних інтересів, взаємних та скоординованих установок.

Початок ХХІ століття характеризується низкою суперечливих тенденцій у правовій сфе-
рі суспільства. З одного боку, посилюється необхідність правової регламентації багатьох сторін 
внутрішнього і зовнішнього життя з огляду на ускладнення соціально-економічних і технологіч-
них процесів і громадянських зв’язків. З іншого боку, підтримка зацікавленої участі соціальних 
груп і громадян вимагає повнішого обліку та вивчення їх інтересів, а також стимулювання актив-
ності [23, с. 86]. 

Однак найважливіша соціальна основа здійснення функцій права – це наявність умов 
для соціально позитивної самореалізації особи. Утиск соціальної позитивної самореалізації 
особи за допомогою права звужує можливості правового регулювання поведінки людей, знижує 
ефективність такого регулювання. 

Проте самореалізація особи ґрунтується на певних передумовах. Передусім вважаємо 
слушним, що найзагальнішим чином значення права як соціальної цінності полягає в тому, що 
воно виражає, закріплює і забезпечує організованість відносин у суспільстві. Тому організова-
ність суспільних відносин, їх впорядкованість до певної міри будуть і показником ефективності 
реалізації регулятивної функції права. Така ж впорядкованість потрібна і в ціннісній сфері су-
спільства [3, с. 12]. 

Функції є важливою характеристикою права не лише в змістовному, але і в динамічному 
плані. Як відомо, функціональна характеристика права показує його суть, призначення і ознаки 
з динамічного боку, тобто з боку активної дії права на громадські стосунки. Т. Радько зазначає, 
що функціонування – це дія права в соціальній системі, реалізація його функцій, втілення їх 
у громадських стосунках [18, с. 319]. 

Іншими словами, функції права віддзеркалюють увесь спектр напрямів правової дії 
на об’єктивну дійсність, є своєрідними векторами цієї дії. 

Реалізація функцій характеризує зовнішній прояв права. Тому вивчення і аналіз цієї ка-
тегорії сприяє глибшому пізнанню права, визначенню його ролі і місця в суспільстві, а також 
усіх напрямів його дії на громадські стосунки. У цьому полягає головна методологічна цінність 
пізнання функцій права.

Проте не всі учені поділяють поширений погляд на розуміння функцій права як напрямів 
правової дії. Функція, на думку А. Риженкова, це не призначення, що визначається як сфера за-
стосування чого-небудь, а його здійснення. Тому правильніше говорити не про напрям правової 
дії, а про правову дію в певному напрямі [22, с. 8]. 

Зазначена розбіжність, на наш погляд, має несуттєвий характер і тому не впливає на зміст 
досліджуваної дефініції. Б. Пугинський критично підходить до розгляду функцій права як напрямів 
правової дії на суспільні відносини. На його думку, судження про напрями впливу права без вказівки 
конкретних об’єктів і результатів такого впливу мають істотно спекулятивний характер [15, с. 13]. 

Правова дія здійснюється в трьох формах (інформаційній, орієнтаційній і формі право-
вого регулювання), і відповідно до цих форм необхідно виділяти три форми реалізації функцій 
права: інформаційну, орієнтаційну, правового регулювання.

Великий внесок у розробку теоретичних проблем правової інформації зробив А. Венге-
ров. Він виступив проти надміру загального трактування регулятивної складової частини право-
вої інформації. Недолік широкого підходу, на його думку, полягає в тому, що поняття правової 
інформації стає надзвичайно розпливчатим, умовним [6, с. 73]. 

Аналізуючи функції правової системи, В.П. Казимирчук і С.В. Боботов визначають пра-
вову інформацію як різновид соціальної інформації, прескриптивний, що має приписуючий ха-
рактер [8, с. 24]. 

На наш погляд, можна повністю погодитися з цією точкою зору, оскільки правова інфор-
мація вченими розглядається в рамках правового регулювання, при якому інформування суб’єк-
тів здійснюється через систему юридичних засобів, що мають нормативний, прямий, суворо рег-
ламентований характер. Не варто при цьому забувати, що правовій інформації властивий і інший 
аспект ‒ ознайомлювальний (дескриптивний). Як приклади можна навести довідкову інформа-
цію про будь-які правові документи, що містяться в пошукових системах, інформацію в преамбу-
лі нормативно-правового акта, що містить короткий виклад його цілей і завдань; інформацію, що 
відображає правове життя суспільства, що міститься в засобах масової інформації; інформацію 
в наукових публікаціях. 
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Прибічниками широкого підходу до розуміння правової інформації є Т. Радько і В. То-
лстик. На їхню думку, до правової інформації належить не лише та, яка міститься в правових 
нормах, але і ті відомості, носіями яких є генеральні ідеї справедливості, свободи, гуманізму, 
рівності, різні правові акти (інтерпретаційні, реалізації прав і обо’язків), правова свідомість (гро-
мадське, групове, індивідуальне) [20, с. 62]. 

Інформаційна форма полягає в тому, щоб повідомити адресатам вимоги держави, що сто-
суються поведінки людей, інакше кажучи, довести до їх відома, які є в суспільстві, схвалюються 
або допускаються державою можливості, засоби і методи досягнення суспільно корисних цілей 
і які з них суперечать інтересам суспільства, держави і громадян. Джерела, з яких громадяни 
отримують інформацію про зміст норм права, можуть бути різними: офіційні, засоби масової 
інформації, юрисконсульти, адвокати, інші особи юридичної професії, керівники різних рівнів, 
друзі, знайомі, родичі, популярна юридична література та ін.

На наш погляд, вказана позиція повно і усебічно відбиває зміст цього терміна. Проте 
важко погодитися із зарахуванням правосвідомості до цього поняття. Правосвідомість – це не 
джерело, а накопичувач інформації (не транслятор, а її консумент). Між інформацією і правосві-
домістю особи є причинно-наслідковий зв’язок. 

Так, О.А. Гаврилов вбачає регулятивний характер правової інформації у тому, що вона 
фактично містить інформаційні відомості (повідомлення, дані) про факти, події, предмети, осіб, 
явища, що відбуваються в правовій сфері, містяться в різних джерелах і використовувані держа-
вою і суспільством для вирішення завдань правотворчості, правозастосовної і правоохоронної 
діяльності, захисту прав і свобод особи [7, с. 15]. 

Існування різних точок зору на визначення правової інформації, на наш погляд, безпосе-
редньо зумовлене широтою і багатогранністю цього терміна, а також особливостями завдань, що 
лежать в основі того або іншого дослідження.

На думку Т.Н. Радько, наступною, не менш значимою формою реалізації функцій права є 
орієнтаційна дія. Орієнтаційна форма реалізації функцій права проявляється в тому, що важливі 
не лише знання норм права, але й вироблення у громадян позитивних правових установок, які 
утворюють правову орієнтацію. Орієнтаційна правова дія складається із сукупності правових 
установок і є двоєдиним процесом: формування установок, з одного боку, і їх вплив на правову 
поведінку громадян – з іншого. 

Правові установки поділяють на позитивні (такі, що спонукають до правомірної поведінки, 
у тому числі до правової активності) і негативні (ті, що спонукають до протиправної поведінки). 
Установки, які спонукають до правомірної поведінки, в сукупності утворюють позитивну правову 
орієнтацію, а установки, які спонукають до протиправної поведінки, – негативну правову орієнта-
цію. Завданням орієнтаційної дії права є формування позитивних правових орієнтирів [17, с. 280]. 

Не ставлячи під сумнів необхідність і важливість соціально-орієнтаційної дії права, варто 
зазначити, що навряд чи негативні установки, які детермінують протиправну поведінку, створю-
ють негативну правову орієнтацію, логічно правильно іменувати правовими. 

Безумовно, в деяких випадках неякісні закони, невиправдані рішення владних органів мо-
жуть сформувати в суб’єктів недовіру і навіть негативне ставлення до права. Однак така ситуа-
ція не може бути визнана нормою. Вона суперечить сутності і соціальному призначенню права, 
у зв’язку з чим засоби, здатні створити негативну правову орієнтацію, швидше мають іменувати-
ся протиправними, ніж правовими. 

Незважаючи на значимість інформаційної і орієнтаційної форм реалізації функцій права, 
Т.Н. Радько вважає, що оскільки центральне місце в системі правової дії займає правове регу-
лювання, реалізація функції права у рамках цієї форми має особливе значення і складається зі 
з’ясування принципових положень: умов ефективності регулювання; процесу правового регулю-
вання; соціальних результатів регулювання [18, с. 281]. Визнаючи необхідність інформаційної й 
орієнтаційної дії права, впливу його функцій на свідомість індивідів, з урахуванням усередині 
психологічної спрямованості двох цих форм А. Абрамов [1, с. 89] та І. Курцев [10, с. 18] вважа-
ють, що обидва ці аспекти споріднені й органічно включені в єдину форму реалізації функцій 
права, яка вважається суб’єктивною і виражена, передусім, у правосвідомості суб’єктів. 

Цілком логічно, що суб’єктивній формі кореспондує форма об’єктивна, яка, на думку вка-
заних вище авторів, виражена в правовідносинах. 

У цьому контексті правовідносини є цілим комплексом різних зв’язків: з одного боку, це 
зв’язки, що характеризують єдність норми права і врегульованого нею громадського відношен-
ня, з іншого ‒ це зв’язки, що характеризують внутрішню структуру правовідносин, а саме права і 
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обов’язки його учасників. Завдяки наявності цих різнопланових зв’язків, правові приписи і, отже, 
функції права мають змогу втілитися в реальному житті, реальних суспільних відносинах [1, с. 196]. 

Зрозуміло, що в деяких випадках дослідники говорять про наявність виховної функції 
права [5, с. 10], а в інших – про відповідну форму реалізації усіх без винятку функцій права. 

Висновки. Отже, механізм основних форм реалізації функцій права на сучасному етапі 
державотворення визначається не видами відповідних елементів і не послідовністю їх розта-
шування, а їх конкретним змістом (наповненням) у процесі реалізації різних функцій, а також 
значущістю кожного елементу для здійснення тієї або іншої функції. Такий елемент механізму 
реалізації функцій права, як правосвідомість, має набагато більше значення для реалізації вихов-
ної функції права, ніж для усіх інших, а правовідносини важливіші для здійснення регулятивної 
функції права. Встановлення міри можливої і належної поведінки (формування правових норм) 
також, безумовно, значиміше для регулятивної функції права, оскільки в цьому полягає сама суть 
цієї функції.
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КРАВЧЕНКО Т.А.

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ІДЕЇ ЛЕГІТИМНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
В ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІЙ ТРАДИЦІЇ

Стаття присвячена аналізу історико-правових умов становлення та розвитку 
ідей легітимності державної влади в державно-правовій думці. Досліджується 
етимологія поняття «легітимність». Розглянуті вчення видатних філософів і пра-
вознавців доби Античності, Середньовіччя та Нового часу. З’ясовано, що питання 
легітимного панування у державі одним з перших в історії політичної та правової 
думки розглядав великий грецький філософ Платон у своїх політичних трактатах 
«Держава» та «Закони». У названих працях він прагнув дати відповіді на такі пи-
тання: що є причиною виникнення політичного панування? Яке панування вважа-
ти легітимним? Яке місце законів у державі? Яка система відносин між юдиною, 
суспільством і державною владою забезпечує останній легітимність? Визначено, 
що згідно з теорією природного права держава і право створені не Богом, а суспіль-
ним договором людей відповідно до законів людського розуму. Вимоги людського 
розуму випливають із природи людей і складають «природне право», до якого на-
лежать передусім право на життя, свободу і володіння власністю, які не можуть 
бути відчужені ні на чию користь. Приписам природного права повинно відповіда-
ти «позитивне право» – закони, встановлені державою. У результаті аналізу істо-
рико-правових умов становлення та розвитку ідей легітимності державної влади в 
державно-правовій думці зроблено такі висновки: а) в добу античності філософи 
та мислителі в процесі аналізу специфіки існування та функціонування публічної 
влади, використовували такі поняття, як «справедливість», «справедливий закон», 
«загальне благо», «законна влада»; б) не дивлячись на те, що проблема законності 
була предметом вивчення мислителів як Стародавнього світу, так і Середньовіччя, 
однак під час її вирішення вони не розрізняли суспільство й державу, не порушу-
вали питання про відносини між ними, про джерела права і якість самих законів, 
їх відповідність вимогам гуманізму і справедливості; в) значний внесок у розвиток 
ідей легітимності влади зробили мислителі Нового часу. Їхні ідеї були сформульо-
вані як принципи обмеження абсолютної влади, а в подальшому вони стали кон-
ституційно-правовими принципами легітимації. 

Ключові слова: легітимність, державна влада, правова традиція, теорія дер-
жави і права, народний суверенітет, права людини.

The article is devoted to the analysis of historical and legal conditions of forma-
tion and development of ideas of legitimacy of the state power in the state and legal 
thought. The etymology of the concept of “legitimacy” is investigated. The teachings of 
prominent philosophers and jurists of Antiquity, the Middle Ages and the New Age are 
considered. It has been found that the question of legitimate domination in the state was 
one of the first in the history of political and legal thought to be considered by the great 
Greek philosopher Plato in his political treatises “The State” and “Laws”. In these works, 
he sought to answer the following questions: What is the cause of political domination? 
Which domination is considered legitimate? What is the place of laws in the state? What 
system of relations between the judiciary, society and state power provides the latter 
legitimacy? It is determined that according to the theory of natural law, the state and 
law are not created by God, but by the social contract of people in accordance with the 
laws of human reason. The requirements of the human mind derive from human nature 
and constitute a “natural right”, which includes, above all, the right to life, liberty, and 
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property, which cannot be alienated in anyone’s favor. The provisions of natural law must 
comply with the “positive law” – the laws established by the state. As a result of analysis 
of historical and legal conditions of formation and development of ideas of legitimacy of 
state power in state and legal thought, the following conclusions are made: a) in antiqui-
ty, philosophers and thinkers in the analysis of the specifics of existence and functioning 
of public power , “Just law”, “common good”, “legitimate authority”; b) despite the 
fact that the problem of legality was the subject of study of thinkers of both the ancient 
world and the Middle Ages, but in solving it they did not distinguish between society 
and the state, did not raise questions about relations between them, the sources of law 
and the quality of laws. compliance with the requirements of humanism and justice; c) a 
significant contribution to the development of ideas of the legitimacy of power was made 
by modern thinkers. Their ideas were formulated as the principles of limiting absolute 
power, and later they became the constitutional and legal principles of legitimacy.

Key words: legitimacy, government, legal tradition, theory of the state and right, 
people’s sovereignty, human rights.

Актуальність теми. Етимологія поняття «легітимність» походить від латинського legaiis – 
законний. Легітимність e перекладі sз французької означає законність, узаконеність. Законність 
розуміється як дія через закон і відповідно з ним, відображається поняттям легальність. Легіти-
мність (лат. legitimus – згідний із законами, законний, правомірний) – політико-правове поняття, 
що означає позитивне відношення жителів країни, великих груп, громадської думки (зокрема і за-
рубіжної) до інститутів влади, що діють у конкретній державі, визнання їх правомірності [1, с. 11].

Історія появи ідей про легітимність влади бере свій початок з найдавніших часів людської 
історії. Починаючи від ранніх часів формування політичної і правової думки в добу античності, 
в процесі аналізу специфіки існування та функціонування публічної влади в обіг було введено 
такі поняття, як «справедливість», «справедливий закон», «загальне благо», «законна влада», які 
пізніше тлумачитимуться як невід’ємні складові частини поняття легітимності влади. Ще в до-
класичну, а пізніше – у класичну та елліністичну добу, давньогрецька та давньоримська політи-
ко-правова думка визначила цілий ряд характерних ознак публічної влади, які у своїй сукупності 
конституюють нині поняття легітимності.

Виклад основного матеріалу. В.В. Волинець у своєму дисертаційному дослідженні об-
ґрунтовує ці ознаки: а) відповідність державного устрою та практичних дій публічної влади уні-
версальним уявленням про розумне, добре і справедливе; б) наявність справедливих законів, які 
діють однаковою мірою як для тих, хто править, так і для тих, хто є об’єктом управління; в) на-
явність спільних цінностей, що визнаються державою і суспільством, основною яких є «загальне 
благо» [2, с. 10].

Ідея необхідності дотримання законів у державному управлінні знайшла свій всебічний 
розвиток, зокрема, у Стародавньому Китаї у вченні, яке дістало назву «легізм» (від лат. legis – 
закон). Найвідоміший теоретик легізму, Шан Ян доводив, що організація державного управління 
має ґрунтуватися на основі єдиних, чітко визначених законів, що спираються на суворі покаран-
ня. Закони, а не особисті бажання, не свавілля правителів повинні лежати в основі державного 
управління. Легісти вважали, що взаємовідносини між державною владою і населенням є за сво-
єю природою антагоністичними, і тримати маси в покорі можна лише за допомогою жорстоких 
законів [3, с. 26]

Принципово інакше розуміли роль закону в державному управлінні античні філософи. 
Мислителі древніх часів (Солон, Геракліт, Протагор, Демокрит, Сократ, Платон, Аристо-

тель, Сенека, та інші) зверталися до проблем побудови «ідеальної держави», тому акцентували 
увагу на взаємовідносинах влади та підлеглих. Вказували на те, що громадянами влада повинна 
сприйматися як справедливість, що практично досягає рівня ідеального, божественного начала. 
Водночас прослідковуються погляди, які не втратили значення і для сьогодення. Підлеглі повин-
ні накази виконувати не через страх покарання, а через свідому довіру до владного суб’єкта та 
повагу до нього [4, с. 205].

Розглянемо більш детальніше погляди тих мислителів Античності, які внесли найбільший 
вклад у розвиток ідей про легітимність влади.

Так, Сократ прагнув обґрунтувати раціональну, розумну природу моральних, політич-
них і правових явищ, вважаючи розумне, справедливе і законне тотожним. Він наголошував, що 
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збіг законного і справедливого є бажаним, розумним станом речей, а не повсюдною реальністю. 
Для такого збігу потрібно неухильно дотримуватися законів. Непорушність законів, підпорядку-
вання всіх, у тому числі правителів, законам є основою нормального функціонування держави, 
її благополуччя. 

Питання легітимного панування в державі одним із перших в історії політичної та право-
вої думки розглядав великий грецький філософ Платон у своїх політичних трактатах «Держава» 
та «Закони». У названих працях він прагнув дати відповіді на такі питання: Що є причиною ви-
никнення політичного панування? Яке панування вважати легітимним? Яке місце законів у дер-
жаві? Яка система відносин між юдиною, суспільством і державною владою забезпечує останній 
легітимність?

Він відводив особливе місце закону у своїй концепції ідеальній державі. Його ідеальна 
держава – це справедливе, засноване на законах, правління кращих. «Я бачу близьку загибель 
тієї держави, – говорив Платон, – де закон не має сили і перебуває під чиєюсь владою. Там же, де 
закон – володар над правителями, а вони – його раби, я вбачаю порятунок держави і всі блага, які 
тільки можуть дарувати державам боги» [5, с. 188].

Якщо в «Державі» Платон вірить у мудрість філософів-правителів, перебування яких при 
владі є достатньою умовою для її легітимації, то в «Законах» мислитель намагається довести, що 
державна влада легітимізується не мудрістю філософів, а зовнішньою силою та законодавчою 
регламентацією. І в першому, і в другому випадку легітимність забезпечується особистими яко-
стями тих людей, які наділені владою, в першому випадку – мудрістю філософів, у другому – му-
дрістю законодавців. Та процес легітимації влади двосторонній і забезпечується як моральними 
та професійними якостями політичної еліти, так і правом громадян держави відстоювати свої 
права та свободи через активну участь у політичному житті держави. Лише в результаті такої вза-
ємодії в державі зможуть з’явитися справедливі інститути та закони, які забезпечать легітимність 
державної влади. Відсутність такого взаємозв’язку між людиною та владою може привести до 
тих трагічних наслідків у державі [6, с. 202].

Велику увагу розмежуванню законних (правильних) і незаконних (неправильних) форм 
правління приділяв Аристотель. Він, зокрема, зазначав, що там, де відсутня влада закону, немає і 
державного ладу. Закон має панувати над усім.

На думку Аристотеля, «у стародавні часи царі управляли безпосередньо всіма справами, 
що стосувалися держави, керували її внутрішньою та зовнішньою політикою, а згодом, після 
того як від деяких функцій своєї влади вони відмовилися самостійно, а інші були відібрані у них 
народом, в одних державах за царями збереглося тільки право підносити жертви, а в інших (там 
де мова може йти про збереження царської влади) – царі утримували за собою лише право бути 
головнокомандувачами за межами країни» [7, с. 122].

До речі, американський дослідник Дж. Ротшильд вважає, що саме Аристотель почав ви-
вчати проблему легітимації політики і влади. Адже Аристотель зазначав, що «політична влада 
добивається згоди шляхом використання сили, розподілу винагород, надання освіти чи комбіна-
ції цих трьох процедур». Аристотелеву тріаду, вважає Дж. Ротшильд, сучасною науковою мовою 
можна було б інтерпретувати як примусову, утилітарну та нормативну техніки правління [8, с. 29].

Деякі дослідники вважають, що слово «легітимність» з’явилося не раніше епохи Середньо-
віччя, але історично доведено, що вже в І столітті до нашої ери термін «легітимний» зустрічається 
в Давньому Римі в юридичному та політичному дискурсах. Римські громадяни розуміли справед-
ливість як гарантію кожному того, що дозволяє закон. Саме справедливість повинна була внести 
певну узгодженість у протиріччя між різними класами і верствами суспільства. Римський історик 
Гай Саллюстій Крісп, намагаючись з’ясувати сутність справедливості, вказував: «Могутній стоїть 
над простою людиною, але не осуджує її, простий же підтримує благородного, але не боїться його. 
Досягнення такого стану суспільства, коли рядовий громадянин не боїться того, хто має владу, 
можливо лише тоді, коли між ними стоять закон і суд, а не позиції представників влади» [9, с. 69].

У трактатах Цицерона поняття «легітимний» використовується для позначення відповідно-
сті встановленої влади закону в таких виразах, як «potestas legitima», «legitimum imperium» [10, с. 29].

Отже, «законна влада», «законне володіння» вживаються у працях Цицерона, як близькі 
за значенням. 

Історія поняття «легітимність» походить із середніх віків, коли складається розуміння ле-
гітимності як згоди зі звичаями, традиціями і встановленою поведінкою. Легітимність переважно 
трактувалася як право верховних посадових осіб діяти відповідно звичаям, але вже із середини 
ХІV ст. починає вживатися як правомочність виборної влади [11, с. 143].
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В епоху середньовіччя ідея верховенства права як регулятора суспільних відносин обґрун-
товувалася тезою про божественне походження норм закону. Ідеї необхідності підпорядкування 
державної влади божественним законам обстоювали, зокрема, Аврелій Августин і Фома Аквін-
ський. Справедливим вони вважали закон, що існує в силу волі Божої. Перед законом усі мають 
бути рівними як «раби Божі». 

За визначенням Аврелія Августина, держава без справедливості – це не більше, ніж вели-
ка банда розбійників. Держава, на його думку, повинна існувати передусім як морально-культур-
ної спільність і лише потім – як інституціалізована.

Досліджуючи проблематику природного права, Фома Аквінський спробував визначити, 
якими саме повинні бути державні закони для того, щоб вони сприймались людьми як справед-
ливі, незалежно від конкретних політичних, історичних чи соціальних обставин [12, c. 38].

Протилежну точку зору на законність влади в державі висказав відомий італійський мис-
литель Марсилій Падуанський у трактаті «Захисник миру». Він уперше чітко обґрунтував ідею 
народного суверенітету, згідно з якою верховним законодавцем та єдиним джерелом влади в дер-
жаві є народ-суверен. Також він перший у європейській політичній думці відділяє законодавчу 
владу від виконавчої. Народ-законодавець, згідно з його концепцією, повинен ввірити виконання 
виконавчих функцій – уряду, головою якого є правитель, що обирається й є відповідальним пе-
ред народом. Оскільки відповідальним виконавцем може бути одна людина, кілька осіб або весь 
народ, Марсилій Падуанський більше схиляється до першого варіанту, але за умови, що єдино 
осібне правління буде здійснюватися під контролем громадян (тобто буде виборним), а не вини-
кати поза нього (спадковим чином) [13, с. 47].

Таким чином, незважаючи на боротьбу між світською і церковною владою, середньовічна 
політико-правова думка в цілому зберегла ідею легітимності. 

Свій вклад у розвиток теорії легітимності внесли представники Відродження – Н. Макіа-
веллі та Жан Боден. Представник італійського Відродження Н. Макіавеллі пропонував звільнити 
політику від моралі. Він пов’язував її з реалізацією владних інтересів політичних суб’єктів, ото-
тожнюючи її з технологією захоплення та утримання влади. Н. Макіавеллі намагається розкрити 
закономірності суспільно-політичних явищ, з’ясувати причини зміни однієї форми держави ін-
шою, визначити найкращу з них, розглянути проблеми співвідношення влади правителя і народу 
тощо. Аналіз і вирішення цих питань, виходячи з потреб часу, надавали вченню мислителя зна-
чення практичної науки про політику, управління державою [14, c. 15].

Ще один представник Відродження француз, Жан Боден, вважав, що легітимне правлін-
ня – це правління, яке функціонує на основі законів, які є вольовими актами суверена, а сувере-
нна держава – це законницька держава. Це означає, що легітимність державної влади залежить 
від самого суверена, від його волі, яка спирається у своїх рішеннях, насамперед, на силу. І тут 
знову постає важливе питання: чи здатна суверенна влада, яка постійно апелює до сили, гаран-
тувати легітимність? Як випливає із вчення Бодена, абсолютна влада суверена гарантує легіти-
мність, але для цього необхідно лише, щоб вона була спрямована на заснування чи збереження 
цілісності держави та на задоволення спільних інтересів, а для цього достатньо політичної волі 
державця [15 , c. 55].

Отже, можна вважати, що вони заклали основи теорії легітимності, яку розвинули і сис-
тематизували їхні наступники.

Новий етап у розвитку ідеї легітимності державної влади започаткували мислителі Но-
вого часу – Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є, які були виразниками 
інтересів буржуазії. У боротьбі проти абсолютної монархії, дворянства і церкви ідеологи бур-
жуазії прагнули відокремити питання політики, держави і права від релігії. Із цією метою вони 
зверталися до ідей природного права й договірного походження держави. 

Згідно з теорією природного права держава і право створені не Богом, а суспільним до-
говором людей відповідно до законів людського розуму. Вимоги людського розуму випливають 
із природи людей і складають «природне право», до якого належать передусім право на життя, 
свободу і володіння власністю, які не можуть бути відчужені ні на чию користь. Приписам при-
родного права повинно відповідати «позитивне право» – закони, встановлені державою. 

Родоначальник школи природного права Г. Гроцій визначав державу як «досконалий союз 
вільних людей, укладений заради дотримання права і загальної користі». За своїм соціальним 
змістом держава в такому трактуванні виступає як угода більшості проти меншості, як союз слаб-
ких і пригноблених проти сильних і могутніх. Ознакою держави є верховна влада, до функцій 
якої Г. Гроцій відносив видання і скасування законів (у сфері як світській, так і релігійній), пра-
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восуддя, призначення посадових осіб і керівництво їх діяльністю, стягування податків, питання 
війни і миру, укладання міжнародних договорів – усе, що відноситься безпосередньо до публіч-
ної сфери. Сутність верховної влади складається, за Г. Гроцієм, у тому, що це – «влада, дії якої 
не підлеглі іншій владі і не можуть бути скасовані чужою владою за її розсудом». Під верховною 
владою, таким чином, мається на увазі суверенна влада. Загальним носієм верховної влади (тобто 
суверенітету) є держава в цілому як «досконалий союз», носієм же влади зокрема може бути одна 
чи кілька осіб, «відповідно законам і вдачам того чи іншого народу» [16, c. 117].

На нашу думку, основним досягненням ХVІІ ст. було те, що Г. Гроцій не просто обґрунту-
вав ідею справедливості державної влади, а й вказав на те, як саме ця ідея може бути реалізована 
у правовий спосіб [17, c. 150]

Важливим відкриттям доби Нового часу, яке безпосередньо стосується ідеї легітимності, 
була теза Т. Гоббса про те, що джерелом суверенної влади є народ. Незважаючи на те, що Т. Гоббс 
був прихильником абсолютної монархії, на його думку, легітимною може вважатися не будь-яка 
влада, що реалізується на основі сили, а лише джерелом якої є справедливо призначена інстанція. 
Тобто легітимність – це результат суспільного договору. Одного разу утримавши владні повнова-
ження, монарх автоматично набуває легітимності та зберігає її протягом усього періоду правлін-
ня. Отже, для англійського філософа легітимність важливою є лише на етапі набуття правителем 
владних повноважень, але не в процесі їх здійснення [18 , c. 53].

Вчення Д. Локка, Ш. Монтеск’є та Ж.Ж. Руссо безпосередньо пов’язані з питанням ле-
гітимності державної влади, оскільки ключовою тезою їхньої доктрини стала ідея про те, що 
державний суверенітет не може бути абсолютним і тому потребує як внутрішнього, так і зовніш-
нього обмеження. 

Дж. Локк, зокрема, вбачав у законі першу державотворчу ознаку. Під законом він розумів 
не будь-який припис держави, а лише той її акт, що вказує громадянинові таку поведінку, яка 
відповідає його власним інтересам і слугує загальному благу. Закони лише тоді сприяють досяг-
ненню головної мети держави – забезпеченню загального блага, коли їх усі знають і всі викону-
ють. Реалізація головної мети політичного співтовариства, забезпечення свободи й дотримання 
законності вимагають розмежування владних повноважень держави і поділу їх між різними дер-
жавними органами. 

Його основне твердження – в тому, що державне правління повинно не лише ґрунтуватися 
на законі, а й обмежуватись ним, закон є обов’язковим для всіх. Межею державної влади виступа-
ють природні права людини, на які держава не може зазіхати. Для забезпечення законності необ-
хідні поділ влади та збалансованість повноважень кожної з її гілок. Принципово важливим для те-
орії правової держави є сформульоване Дж. Локком твердження про те, що законом є не будь-який 
припис держави, а лише той її акт, який визнається громадянами, тобто є легітимним [13, c. 136].

Ж. Ж. Руссо вніс вагомий внесок у розвиток ідей легітимності влади. Він розробив теорію 
народного суверенітету, де визначив народний суверенітет як головний принцип держави, наді-
ливши його такими ознаками, як невідчужуваність та неподільність.

Значним внеском у розвиток теорії правової держави було трактування Ш. Л. Монтеск’є 
співвідношення закону і свободи. Суть політичної свободи, на його думку, полягає в тому, щоб 
робити не те, що хочеш, а те, що дозволяють закони. «У державі, тобто в суспільстві, де є зако-
ни, – писав Ш. Л. Монтеск’є, – свобода може полягати лише в тому, щоб мати можливість робити 
те, чого повинно хотіти, і не бути примушеним робити те, чого не повинно хотіти... Свобода є 
право робити все, що дозволено законами. Якби громадянин міг робити те, що цими законами 
забороняється, то в нього не було б свободи, тому що те саме могли б робити й інші громадя-
ни» [19, c. 289].

Ш. Л. Монтеск’є вважав, що політична свобода можлива лише там, де немає можливості 
зловживання владою, а для цього в державі необхідно здійснити поділ влади на законодавчу, 
виконавчу і судову.

Висновки. Таким чином, у результаті аналізу історико-правових умов становлення та 
розвитку ідей легітимності державної влади в державно-правовій думці ми дійшли загальних 
висновків: а) у добу античності філософи та мислителі в процесі аналізу специфіки існування та 
функціонування публічної влади використовували такі поняття, як «справедливість», «справед-
ливий закон», «загальне благо», «законна влада»; б) не дивлячись на те, що проблема законності 
була предметом вивчення мислителів як Стародавнього світу, так і Середньовіччя, однак при її 
вирішенні вони не розрізняли суспільство й державу, не порушували питання про відносини між 
ними, про джерела права і якість самих законів, їх відповідність вимогам гуманізму і справед-
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ливості; в) значний внесок у розвиток ідей легітимності влади зробили мислителі Нового часу. 
Їхні ідеї були сформульовані як принципи обмеження абсолютної влади, а в подальшому вони 
стали конституційно-правовими принципами легітимації. До цих принципів вони зараховували 
природні права людини, народний суверенітет та поділ функцій державної влади.
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ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

У статті висвітлено юридичну природу діяльності громадських організацій у 
сфері захисту прав і свобод людини в Україні, його форм та призначення в умовах 
формування правової держави і громадянського суспільства в Україні, вироблення 
пропозицій, спрямованих на їхнє ефективне функціонування.

Науковий інтерес до питання юридичної природи громадських організацій у 
сфері захисту прав і свобод людини в Україні зріс, відчувається потреба в більш 
глибокому його вивченні. На наш погляд, ще й досі залишається чимало дискусій-
них питань і аспектів, що пояснюється складністю і багатогранністю діяльності 
громадських організацій у сфері захисту прав і свобод людини в Україні. Тому те-
оретичне обґрунтування юридичної природи діяльності громадських організацій 
у сфері захисту прав і свобод людини в Україні може бути посильним внеском в 
теорію сучасної правової науки у плані вдосконалення та конкретизації існуючих 
теоретичних положень.

Мета статті полягає в тому, щоб розглянути та проаналізувати юридичну при-
роду діяльності громадських організацій у сфері захисту прав і свобод людини в 
умовах розбудови та модернізації правової держави і громадського суспільства в 
Україні, визначити її сутнісні характеристики з погляду сучасної теорії та історії 
держави та права, їх пристосування до демократичних засад суспільства та виро-
блення пропозицій, спрямованих на ефективну реалізацію їхных функцій.

Усвідомлення змісту діяльності громадських організацій у сфері захисту прав і 
свобод, їх місця та ролі в суспільстві має не лише наукове, а й практичне значення. 
Без цього неможливо об’єктивно проаналізувати реалії нинішнього життя, виявити 
суперечності, які виникають у суспільстві.

Першочергове місце в сучасних умовах розбудови правової держави в Україні 
посідає проблема визначення юридичної природи діяльності громадських органі-
зацій у сфері захисту прав і свобод людини в умовах розбудови та модернізації пра-
вової держави і громадського суспільства в державі. Сучасний стан громадського 
суспільства в Україні свідчить про нагальність вирішення питання, що стосується 
вдосконалення діяльності громадських організацій у сфері захисту прав і свобод 
людини.

У Конституції України закріплено, що людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій державі найвищою соці-
альною цінністю. На забезпечення реалізації цього положення Основного закону 
України спрямована діяльність громадських організацій у сфері захисту прав і сво-
бод людини в державі. Захист прав і свобод людини є одним з основних завдань 
діяльності громадських організацій в Україні.

Отже, важливість вивчення даного питання досить значна, оскільки подальше 
входження до європейського правового простору неможливе без переосмислення 
відповідних конституційних положень і формування принципово нових засад їх 
реалізації для подальшої розбудови демократичної правової держави і гармонійно 
розвинутого громадянського суспільства в Україні.

Ключові слова: громадські організації, правова держава, громадянське сус-
пільство, добровільні об’єднання, юридична природа, правова доктрина.
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The article highlights the legal nature of public organizations in the field of human 
rights and freedoms in Ukraine, its forms and purposes in the formation of the rule of law 
and civil society in Ukraine, and the development of proposals aimed at their effective 
functioning.

The relevance and scientific interest in the issue of the legal nature of public organiz-
ations in the field of protection of human rights and freedoms in Ukraine has grown and 
there is a need for a deeper study. In our opinion, there are still many debatable, insuffi-
ciently developed issues and aspects, which is explained by the complexity and diversity 
of the activities of public organizations in the field of protection of human rights and 
freedoms in Ukraine. Therefore, the theoretical substantiation of the legal nature of the 
activities of public organizations in the field of protection of human rights and freedoms 
in Ukraine can be a feasible contribution to the theory of modern legal science in terms 
of improving and specifying existing theoretical provisions.

The purpose of the article is to consider and analyze the legal nature of public organ-
izations in the field of human rights and freedoms in the development and modernization 
of the rule of law and civil society in Ukraine, to determine its essential characteristics 
in terms of modern theory and history of state and law. their adaptation to the democratic 
principles of society and the development of proposals aimed at the effective implemen-
tation of their functions.

Awareness of the content of the activities of public organizations in the field of pro-
tection of rights and freedoms, their place and role in society is not only scientific but 
also practical. Without this, it is impossible to objectively analyze the realities of today’s 
life, to identify the contradictions that arise in society.

The priority in the current conditions of the rule of law in Ukraine is occupied by the 
problems of determining the legal nature of public organizations in the field of protec-
tion of human rights and freedoms in the development and modernization of the rule of 
law and civil society in Ukraine. But, unfortunately, the current state of civil society in 
Ukraine indicates the urgency of resolving the issue of improving the activities of public 
organizations in the field of protection of human rights and freedoms.

The Constitution of Ukraine stipulates that a person, his life and health, honor and 
dignity, inviolability and security are recognized in our state as the highest social value. 
The activities of public organizations in the field of protection of human rights and free-
doms in Ukraine are aimed at ensuring the implementation of this provision of the Basic 
Law of Ukraine. Protection of human rights and freedoms is one of the main tasks of 
public organizations in Ukraine.

Thus, the importance of studying this issue is quite significant, as further entry into 
the European legal space is impossible without rethinking the relevant constitutional 
provisions and forming fundamentally new principles for their implementation to further 
build a democratic state governed by the rule of law and harmoniously developed civil 
society in Ukraine.

Key words: public organizations, rule of law, civil society, voluntary associations, 
legal nature, legal doctrine.

Вступ. Формування правової держави неможливе без громадянського суспільства, що ви-
ступає об’єктивним соціальним інститутом демократичної держави. Ступінь розвиненості гро-
мадянського суспільства значною мірою характеризується наявністю автономних, добровільних 
об’єднань у сфері захисту прав і свобод людини, які консолідують суспільство і забезпечують 
його ефективну взаємодію з державою.

Панування права має охопити не тільки правову систему суспільства, а й усі сфери життє-
діяльності людини, зокрема й міжнародну сферу, громадські організації, недержавні об’єднання, 
а не лише державу. Адже реальність прав і свобод людини, гарантування її безпеки вийшли на 
головне місце як вищий принцип європейського та внутрішньодержавного права.

Першочергове місце в сучасних умовах розбудови правової держави в Україні посідає 
проблема визначення юридичної природи діяльності громадських організацій у сфері захисту 
прав і свобод людини в умовах розбудови та формування правової держави і громадянського 
суспільства. Сучасний стан громадянського суспільства в Україні свідчить про нагальність вирі-
шення питання, що стосується вдосконалення діяльності громадських організацій у сфері захи-
сту прав і свобод людини.
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Усвідомлення змісту юридичної природи діяльності громадських організацій у сфері за-
хисту прав і свобод, їх місця та ролі в суспільстві має не лише наукове, а й практичне значення. 
Без цього неможливо об’єктивно проаналізувати реалії нинішнього життя, виявити суперечності, 
які виникають у суспільстві.

Постановка завдання. Мета статті полягає в тому, щоб розглянути та проаналізувати 
юридичну природу діяльності громадських організацій у сфері захисту прав і свобод людини в 
умовах формування правової держави і громадянського суспільства в Україні, визначити її сут-
нісні характеристики з погляду сучасної теорії та історії держави і права, їх пристосування до 
демократичних засад суспільства та вироблення пропозицій, спрямованих на ефективну реаліза-
цію їхніх функцій.

Теоретичною основою статті стали праці вітчизняних і закордонних учених. Хоча в Украї-
ні замало фундаментальних наукових розробок із зазначеної проблематики, проте деякі її аспекти 
стали предметом окремих наукових досліджень. Багато робіт присвячені дослідженню загаль-
них теоретичних аспектів діяльності громадських організацій в умовах розбудови та формування 
правової держави і громадянського суспільства в Україні, серед яких варто виокремити праці 
українських дослідників (Т. Ковальчук, А. Колодій, А. Карась, В. Кратюк, В. Тимошенко й інші) 
та закордонних авторів (А. Володін, І. Кальною, Д. Коген та інші).

Вирішенню проблем, пов’язаних зі створенням, діяльністю громадських організацій 
в Україні, визначенням їхньої юридичної природи, приділили увагу в контексті своєї тематики 
такі науковці, як: М. Новіков, В. Перевалов, І. Рожко, Є Додіна та багато інших.

Результати дослідження. Одним з основних напрямів діяльності держави є сприяння 
розвиткові активності та творчої ініціативи громадян, створення рівних умов для діяльності всіх 
громадських організацій.

У Конституції України закріплено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю. На забезпе-
чення реалізації цього положення Основного закону України спрямована діяльність громадських 
організацій у сфері захисту прав і свобод людини в Україні. Захист прав і свобод людини є одним 
з основних завдань діяльності громадських організацій в Україні [1].

Визначаючи юридичну природу громадських організацій у громадянському житті та да-
ючи їм правову оцінку, передусім необхідно встановити, що є громадською організацією, які 
функції та завдання вони виконують у суспільстві.

Для вивчення суті громадських організацій передусім потрібно привернути увагу до 
категорії «організація». Слово походить із грецької мови (ὄργανον – «інструмент») та означає 
поєднання, побудову, об’єднання чогось або когось у єдине ціле. У більш широкому розумінні 
організація – це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної 
мети або цілей.

Як визначено у ст. 3 Закону України «Про об’єднання громадян», є добровільне об’єд-
нання громадян (хоча і негромадяни, тобто всі люди, мають право об’єднуватися у громадські 
організації) для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, ві-
кових, національно-культурних, спортивних та інших різноманітних спільних інтересів. На-
приклад, В. Кравчук під громадським організаціями розуміє сукупність об’єктивних, добро-
вільних, суспільно корисних, постійно повторюваних, сталих і свідомо скоординованих для 
досягнення загальної мети соціальних зв’язків та відносин між індивідами, які добровільно 
об’єднуються для спільного задоволення власних специфічних потреб та інтересів, виступа-
ють у межах єдиного правового поля головною сполучною ланкою між державою та громад-
ськістю. Натепер більшість науковців уважають громадські організації елементом політичної 
системи суспільства [4, с. 163].

Отже, громадська організація – добровільне об’єднання громадян для спільного задово-
лення власних потреб та інтересів.

Нині багато науковців уважають, що необхідно переосмислити не тільки сутність, а й роль 
громадських організацій у житті людини, що, безумовно, повинно відбитися в доктрині розвитку 
вітчизняної юридичної науки. Крім того, потрібно акцентувати увагу на тому, що громадські ор-
ганізації повинні містити сукупність наукових і політико-правових ідей та поглядів, що здобули 
загальне визнання і широке застосування, а також сукупність цінностей, які повинні визнаватися 
в суспільстві. Саме ці елементи мають бути покладені в основу формування правової доктрини, 
лише за таких умов можна говорити про якість громадських організацій у сфері захисту прав і 
свобод людини [5, c. 98].
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Крім того, потрібно зазначити, що громадські організації у сфері захисту прав і свобод 
людини розширюють свій простір діяльності та ствердились у загальній структурі громадських 
організацій. В Україні традиційно громадські організації у сфері захисту прав і свобод людини 
залежать від закордонних донорів та частіше пов’язані із міжнародними міжурядовими та неуря-
довими організаціями, аніж із державними правозахисними інституціями.

Значення діяльності громадських організацій в Україні у сфері захисту прав і свобод лю-
дини в умовах розбудови та формування правової держави і громадянського суспільства визна-
чається тим, що вони є важливими чинниками в економічній, політично-правовій, культурній 
та інших сферах життя суспільства, які створюють умови для реальної можливості здійснення 
захисту прав і свобод людини.

Юридична природа громадських організацій в умовах формування громадянського су-
спільства зумовлюється завданнями, які вони виконують, серед яких:

1. Узгодження та вираження інтересів громадян. Стан громадський організацій у сфері за-
хисту прав і свобод є показником ступеня зрілості соціальних інститутів у конкретно-історичний 
період розвитку. У громадських організаціях дзеркально відбивається досягнутий державою на 
межі століть і тисячоліть рівень цивілізаційного розвитку.

2. Підвищення рівня соціальної рівноваги та стабільності суспільства, упорядковано-
сті соціальних інновацій та практичних дій його членів. Нині панує традиційне, досить вільне 
ставлення до законів і правових норм із боку як громадян, так і владних структур, що склалося 
в Україні за довгий період існування. Реалії свідчать про низький рівень діяльності громадських 
організацій в українському соціумі.

3. Контроль за діяльністю державних установ і організацій. Громадські організації мають 
належні механізми впливу на державні установи, наприклад, Закон України «Про захист прав 
споживачів» надає право об’єднанням споживачів здійснювати контроль за дотриманням прав 
громадян як споживачів, проводити незалежну експертизу та випробування продукції, разом із 
відповідними державними органами здійснювати контроль за якістю продукції, торговельного й 
інших видів обслуговування, застосуванням цін, подавати до правоохоронних органів і органів 
виконавчої влади матеріали про притягнення до відповідальності осіб, винних у випуску та реа-
лізації неякісної продукції тощо.

4. Просування інтересів суспільства у процесі ухвалення владних рішень.
5. Зміцнення комунікативних зв’язків. Громадські організації є формою взаємодії різнома-

нітних суб’єктів. По-перше, комунікації необхідні для того, щоб інформувати населення, владні 
структури й інститути громадського суспільства, по-друге, інформаційне суспільство прагне до 
безперервного діалогу між владою і громадськістю.

6. Викнання інформативної функції.
Значення громадських організацій у громадянському суспільстві полягає в тому, що вони 

повинні бути важливим його елементом, мають співпрацювати з державними й економічними 
секторами для ефективного вирішення проблем у сфері захисту прав і свобод людини. Саме гро-
мадські організації дають можливість суспільству нормально функціонувати і розвиватися. У ре-
зультаті проведеного аналізу їхніх теоретичних напрацювань можна стверджувати, що завдяки 
діяльності громадських організацій громадяни мають можливість користуватися перевагами де-
мократичної системи, яка дає змогу кожному захистити свої права та свободи [4, c. 86].

Основна мета громадських організацій полягає в узгодженні різних особистих інтересів 
та вимог громадянського суспільства, на основі яких виробляються конкретні загальновизнан-
ні цілі і завдання громадських організацій. У такому розумінні громадські організації у сфері 
захисту прав і свобод людини утворюють механізм, що відповідає людським потребам та забез-
печує вирішення життєво важливих суспільних завдянь, стає засобом реального захисту прав 
і свобод людини.

Саме через громадські об’єднання до активної державотворчої діяльності залучаються 
широкі верстви населення, реалізуються й захищаються політичні й економічні інтереси тієї чи 
іншої частини суспільства (народ, нація, соціальна група). Вони є формою підтримки зв’язків 
між громадянським суспільством і державою. Посередництвом партій населення заявляє про 
свої групові вимоги. Панівні структури теж використовують партії, щоб звертатися до народу за 
підтримкою у вирішенні тих чи інших питань. Громадські об’єднання не залежать від держави, 
вони здатні впливати на державні інститути і водночас захищати суспільство від необґрунтова-
ного втручання держави у громадське життя [3, c. 158].
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Значну роль громадські організації відіграють у забезпеченні дієвого контролю за діяль-
ністю держави у сфері захисту прав і свобод людини, ефективно запобігають зловживанням із 
боку держави, у результаті чого створюється дієвий механізм функціонування громадянського 
суспільства, який сприяє взаєморозумінню між державою і громадянами.

Громадські організації на сучасному етапі розвитку перебирають на себе дедалі більший 
обсяг завдань, насамперед у соціальній сфері, які нещодавно виконували суто державні інститу-
ції. Тенденції розвитку громадських організацій показують, що вони якісніше спроможні нада-
вати суспільні послуги, ефективніше використовувати матеріальні й інші ресурси суспільства. 
Так, громадські організації здатні більш конструктивно, ніж державні органи, урегульовувати 
місцеві конфлікти, вони краще аналізують загальні й особливі риси громади, більш ініціативні 
та сприйнятливі до змін. Громадські організації мають більшу довіру і допомогу з боку місцевих 
жителів. Відчутною перевагою стає і те, що люди, які беруть участь у формуванні громадських 
організацій у сфері захисту прав і свобод людини, відчувають свою причетність до вирішення 
громадських справ, громадяни стають більш активними у захисті своїх прав і свобод, що сприяє 
розвиткові громадянського суспільства [7, c. 123].

Щоби громадські організації посіли належне їм місце в суспільному житті, стали дієвим 
інститутом громадянського суспільства, вони повинні своєю професійністю і конкретними діями 
завоювати повагу до себе та позитивний авторитет. Крім того, треба наголосити, що взаємини 
між такими організаціями мають ґрунтуватися не на конкуренції, а на партнерстві, співпраці та 
взаємодопомозі.

Висновки. Отже, юридична природа діяльності громадських організацій у сфері захисту 
прав і свобод людини в Україні зумовлена соціальною роллю в суспільстві. Відповідно до ст. 11 
«Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», проголошено, що кожна людина 
має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право 
створювати профспілки, вступати до них для захисту своїх інтересів. Здійснення цих прав не 
підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демо-
кратичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання заво-
рушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Крім того, нині триває складний процес формування громадських організацій у сфері за-
хисту прав і свобод людини, її адаптації до нових соціально-економічних, політичних, культур-
них умов та ментальності українського народу. Сучасна правова доктрина повинна слугувати 
не тільки теоретичною основою в юридичній науці, а й науковими рекомендаціями практики 
формування громадських організацій в Україні. Уважаємо, що зміни, які віднедавна започатко-
вані державною владою України на тлі укладання Україною Угоди про асоційоване членство  
з Європейським Союзом, відобразяться як ефективні й оперативні зміни у громадських органі-
заціях України.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ 
ЗАГАЛЬНОДОЗВІЛЬНОГО ТИПУ ЮРИДИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У статті досліджено основні можливості загальнодозвільного типу юридичного 
регулювання в конституційному судочинстві сучасної України. Встановлено, що 
вказаний тип регулювання спрямований на максимальне втілення прав і свобод 
людини, а тому його забезпечення є однією зі складових частин виконання нашою 
державою свого головного конституційного обов’язку. 

На підставі аналізу рішень Конституційного Суду України з’ясовано, що пер-
шим із можливих напрямів забезпечення загальнодозвільного за типом юридич-
ного регулювання є його реалізація. Така реалізація відбувається шляхом: а) без-
посереднього декларування загальнодозвільної формули в контексті визначення 
Конституційним Судом України права на свободу як самостійного права людини; 
б) відповідного тлумачення змісту окремих прав і свобод людини (права на приват-
не та сімейне життя, права на інформацію, свободи об’єднань, свободи розпоря-
дження власністю, свободи праці), зокрема й деяких терміно-понять, з-поміж яких 
«конфіденційна інформація», «особисте життя фізичної особи». Встановлено, що 
особливу методологічну роль загальнодозвільна конструкція відіграла для тлума-
чення поняття «охоронюваний законом інтерес», що істотно розширило сферу дії 
права на судовий захист. 

Обґрунтовано, що другим напрямом забезпечення загальнодозвільного типу 
регулювання є його охорона Конституційним Судом України, яка здійснюється 
посередництвом визначення орієнтирів для «праволюдинної» законотворчості. 
У зв’язку із цим досліджено низку юридичних позицій Конституційного Суду 
України, що стосуються змісту й обсягу прав людини, принципів і підстав право-
обмежувальної діяльності, юридичної природи так званих соціальних прав, права 
особистої недоторканності, права власності. 

Доведено, що третім напрямом гарантування юридичного регулювання загаль-
нодозвільного типу є його захист, який здійснюється завдяки юридичному оціню-
ванню Конституційним Судом України свободи законодавчого угляду у процесі 
нормативної реґламентації прав і свобод людини. Такий угляд може проявитися 
у встановленні конкретних юридичних дозволів, спрямованих на «підсилення» дії 
певного права, або конкретних юридичних зобов’язувань чи заборон, якими зба-
лансовуються інтереси особи, суспільства, держави у процесі правореалізації.

Ключові слова: права і свободи людини, Конституційний Суд України, загаль-
нодозвільний тип юридичного регулювання.

The article provides a study of the main potential of the general permissive type 
of legal regulation in the constitutional proceedings incontemporary Ukraine. It has been 
established that this type of regulation is aimed at the maximum implementation of hu-
man rights and freedoms, and therefore its enforcementis one of the components of our 
state’s main constitutional duty to be performed. 

Based on the analysis of the decisions of the Constitutional Court of Ukraine, it has 
been found that the first of the possible areas of focus to ensure a general permissive legal 
regulation is its implementation. Such an implementation is carried out through: a) the 
direct declaration of a general permissive formula in the context of determination by the 
Constitutional Court of Ukraine of the right to freedom as an autonomous human right; 
b) the appropriate interpretation of the content of certain human rights and freedoms 
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(right to privacy and family life, right to information, freedom of association, freedom 
of disposition, freedom of labour), including the interpretation of certain terms and con-
cepts, in particular “confidential information”, “personal life of an individual”. It has 
been established that the general permissive structure played a special methodological 
role for the interpretation of the concept of “legally protected interest”, which significant-
ly expanded the scope of the right to judicial protection. 

It has been justified that the second area of focus to ensure the general type of regula-
tion is its protection by the Constitutional Court of Ukraine, which is carried out through 
the establishment of guidelines for “legal-and-human” law-making. In this regard, a 
number of judicial positions of the Constitutional Court of Ukraine concerning the con-
tent and scope of human rights, principles and grounds of restrictive activities, the legal 
nature of so-called social rights, the right to personal integrity and property rights have 
been studied. 

It has been proved that the third area of focus to guarantee the general permissive 
legal regulation is its protection, which is carried out due to the legal assessment by the 
Constitutional Court of Ukraine of the freedom of judgement in the process of statutory 
regulation of human rights and freedoms. Such a judgement can be evident as the es-
tablishment of specific legal permits aimed at “strengthening” the effect of a particular 
right, or specific legal obligations or prohibitions balancing the interests of an individual, 
society and state in the process of law enforcement.

Key words: human rights and freedoms, Соnstitutional court of Ukraine, general 
permissive type of legal regulation.

Вступ. Загальнодозвільний тип юридичного регулювання зазвичай визначають формулою 
«дозволено все, що прямо не заборонено законом». Вказаний тип регулювання активізує творчий 
потенціал особи, її особистісні можливості для самореалізації, а відтак – сприяє максимальному 
втіленню прав і свобод людини, що неодноразово відзначали вчені-юристи [1]. Проте залиша-
ється відкритим питання його практичного втілення, і в цьому контексті цікавим і корисним є 
дослідження відповідної практики Конституційного Суду України, на який покладається висока 
місія – утвердження верховенства права. 

Постановка завдання. Метою статті є виявлення основних напрямів (можливостей) за-
безпечення загальнодозвільного типу юридичного регулювання в конституційному судочинстві 
сучасної України.

Результати дослідження. Конституційний Суд України (далі – КСУ), який виконує 
на рівні з іншими органами держави свій головний конституційний обов’язок – утвердження 
прав та свобод людини, активно використовує потенціал загальнодозвільного типу юридичного 
регулювання (далі – ЗДТЮР). Про це свідчать рішення КСУ, аналіз яких під вказаним кутом зору 
дозволяє виокремити певні напрями забезпечення ЗДТЮР у процесі здійснення конституційного 
контролю.

Напрям перший проявляється в тому, що КСУ безпосередньо декларує ЗДТЮР, пов’язує 
його з ідеєю свободи. Так, у рішенні № 2-рп/2016 від 1 червня 2016 р. у справі про судовий кон-
троль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу КСУ виходить із того, що 
«серед фундаментальних цінностей дієвої конституційної демократії є свобода, наявність якої 
в особи є однією з передумов її розвитку та соціалізації», «право на свободу є невід’ємним та не-
відчужуваним конституційним правом людини і передбачає можливість вибору своєї поведінки 
з метою вільного та всебічного розвитку, самостійно діяти відповідно до власних рішень і задумів, 
визначати пріоритети, робити все, що не заборонено законом, безперешкодно і на власний розсуд 
пересуватися по території держави, обирати місце проживання тощо». Примітним є те, що КСУ, 
водночас зі структурою, визначає і сутність права на свободу, яка цілком відповідає «загальнодоз-
вільній ідеології»: «право на свободу означає, що особа є вільною у своїй діяльності від зовнішньо-
го втручання, за винятком обмежень, які встановлюються Конституцією та законами України» [2].

Окрім того, КСУ об’єктивує ЗДТЮР шляхом використання «загальнодозвільної» кон-
струкції у процесі тлумачення змісту конкретних прав людини. Так, наприклад, ухвалюючи рі-
шення у відповідних справах, КСУ виходив з того, що:

– «неможливо визначити абсолютно всі види поведінки фізичної особи у сферах особи-
стого та сімейного життя, оскільки особисті та сімейні права є частиною природних прав люди-
ни, які не є вичерпними‚ і реалізуються в різноманітних і динамічних відносинах майнового та 
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немайнового характеру, стосунках, явищах, подіях тощо», «право на приватне та сімейне життя 
є засадничою цінністю, необхідною для повного розквіту людини в демократичному суспільстві, 
та розглядається як право фізичної особи на автономне буття незалежно від держави, органів 
місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб» [3]; 

– «кожна особа має право знайомитись із зібраною про неї інформацією в органах держав-
ної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, якщо ці відомості не є 
державною або іншою захищеною законом таємницею» [4];  

– «свобода об’єднання означає, зокрема, правову і фактичну можливість добровільно, без 
примусу чи попереднього дозволу утворювати об’єднання громадян або вступати до них», «ніхто 
не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян»[5];

– «свобода розпорядження власністю шляхом учинення заповіту передбачає широкий об-
сяг правомочностей заповідача, згідно з якими він своїм волевиявленням може вплинути на зміст 
спадкових правовідносин», однак «застосування цього принципу обмежується законодавчо вста-
новленою для окремої категорії спадкоємців гарантією, за якою, незалежно від змісту заповіту, 
особи, визначені в ч. 1 ст. 1241 Цивільного кодексу України, спадкують половину частки, яка 
належала б їм у разі спадкування за законом», а «перелік осіб, які мають право на обов’язкову 
частку у спадщині, встановлений вказаними положеннями Кодексу, є вичерпним і дає підстави 
віднести цих осіб до членів сім’ї чи найближчих родичів спадкодавця»[6];

– «право на працю охоплює можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно 
обирає або на яку вільно погоджується; при цьому свобода праці передбачає можливість особи 
займатися чи не займатися працею, а якщо займатися, то вільно її обирати» [7].

Як бачимо, наведені інтерпретаційні правові приписи формуються на основі визнання 
(санкціонування) широкої свободи дій особи в рамках здійснення нею своїх суб’єктивних прав і 
виняткового характеру обмежень такої свободи. 

Аналогічний – «загальнодозвільний» – підхід простежується і у тлумаченні терміно-по-
нять, які розкривають структуру певних прав і свобод. Так, у рішенні № 2-рп/2012 від 20 січня 
2012 р. КСУ сформульовано визначення поняття конфіденційної інформації про фізичну особу, 
до якої віднесено, зокрема, «крім даних про національність особи, її освіту, сімейний стан, релі-
гійні переконання, стан здоров’я, а також адресу, дату і місце народження», ще й «відомості про 
її майновий стан та інші персональні дані». Отже, КСУ підсумував, що «перелік даних про особу, 
які визнаються як конфіденційна інформація, не є вичерпним» [3]. У цьому ж рішенні КСУ визна-
чив і поняття «особисте життя фізичної особи», знову ж таки за допомогою техніко-юридичного 
інструментарію ЗДТЮР – «невичерпний перелік» для позначення видів суспільних відносин, 
в яких реалізується таке життя, а саме: це поведінка особи «у сфері особистісних, сімейних, 
побутових, інтимних, товариських, професійних, ділових та інших стосунків поза межами сус-
пільної діяльності, яка здійснюється, зокрема, під час виконання особою функцій держави або 
органів місцевого самоврядування» [3]. 

Проте особливо значущу методологічну роль відіграла загальнодозвільна конструкція для 
тлумачення поняття «охоронюваний законом інтерес», що істотно розширило сферу дії права на 
судовий захист. Під таким інтересом КСУ розуміє «простий дозвіл, до якого можна застосувати 
не менш відоме правило: «Дозволено все, що не забороняється законом»»[8].

Другий напрям забезпечення ЗДТЮР, як видається, простежується у процесі визначення 
КСУ орієнтирів для «праволюдинної» законотворчості. Ідеться про такі юридичні позиції, сфор-
мульовані КСУ:

– «звуження змісту прав і свобод означає зменшення ознак, змістовних характеристик 
можливостей людини, які відображаються відповідними правами та свободами, тобто якісних 
характеристик права», «звуження обсягу прав і свобод – це зменшення кола суб’єктів, розміру 
території, часу, розміру або кількості благ чи будь-яких інших кількісно вимірюваних показників 
використання прав і свобод, тобто їх кількісної характеристики» [9]; 

– «звуження змісту та обсягу існуючих конституційних прав і свобод людини є їх об-
меженням», «Верховна Рада України повноважна ухвалювати закони, що встановлюють обме-
ження, відповідно до таких критеріїв: обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод 
не можуть бути свавільними та несправедливими, вони мають встановлюватися виключно Кон-
ституцією і законами України, переслідувати легітимну мету, бути обумовленими суспільною 
необхідністю досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими, у разі обмеження консти-
туційного права або свободи законодавець зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, 
яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реаліза-
цію цього права або свободи і не порушувати сутнісний зміст такого права» [2];



23

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

– «за своїм змістом положення ч. 2 ст. 22 Конституції України передбачають, з одного 
боку, обов’язок держави гарантувати конституційні права і свободи, насамперед право людини 
на життя, а із другого – утримуватись від прийняття будь-яких актів, які призводили б до скасу-
вання конституційних прав і свобод, а отже – і права людини на життя», «виходячи з положень  
ч. 2 ст. 8 Конституції України, норма другої частини її статті 22 має враховуватись при прийнятті 
законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання відповідних суспіль-
них відносин» [10 ];

– «Україна як правова держава має своїм пріоритетом гарантування прав і свобод людини 
і громадянина», «при цьому окремі конституційні цінності, зокрема недоторканність людини як 
гарантія від посягань з боку інших осіб на права і свободи, насамперед основоположне право на 
свободу, потребують посилених гарантій їх захисту», № 4рп/2019 [11]; 

– «Верховна Рада України при формуванні соціальної політики держави відповідно до п. 6 
ч. 1 ст. 92 Конституції України в законах самостійно визначає, зокрема, основи соціального захи-
сту, форми і види пенсійного забезпечення, засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, 
охорони дитинства, материнства і батьківства та може збільшувати, зменшувати або перероз-
поділяти соціальні виплати й допомогу з урахуванням принципів пропорційності та соціальної 
справедливості», «держава здійснює регулювання змісту та обсягу соціальних прав, встановлю-
ючи обмеження щодо їх реалізації не лише в Конституції, а й у законах України», «законодавчі 
обмеження не можуть порушувати сутнісний зміст цих прав», «відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 24 
Основного закону України такі обмеження повинні мати недискримінаційний характер»[12]; 

– «додержання конституційних принципів соціальної і правової держави, верховенства 
права (ст. 1,  ч. 1 ст. 8 Основного закону України) обумовлює здійснення законодавчого регулю-
вання суспільних відносин на засадах справедливості та розмірності з урахуванням обов’язку 
держави забезпечувати гідні умови життя кожному громадянину України» [13]; 

– «правовий статус колекції як об’єкта національного культурного надбання не позбавляє 
права власника володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном, а лише обумовлює 
певні особливості здійснення власником своїх прав щодо такого об’єкта, якi встановленi іншими 
спеціальними законами» [14]. 

Як можна помітити, наведені юридичні позиції КСУ засвідчують охорону ним ЗДТЮР, у 
рамках якої окреслюються межі державного угляду в гуманітарній сфері. 

Окрім того, гарантування ЗДТЮР відбувається внаслідок здійснення конституційного 
контролю – завдяки безпосередньому юридичному оцінюванню КСУ конституційності відповід-
них нормативних актів, якими позитивуються окремі права людини. Таке регулювання проявля-
ється у встановленні спеціальних юридичних дозволів, спрямованих на «підсилення» реалізації 
певного права, або спеціальних юридичних зобов’язувань чи заборон, якими правомірно «уріза-
ється» здійснення права. Прикладами слугують такі рішення:

– «визначивши Законом засадничі питання освіти в Україні, деталізуючи конституційне 
право на освіту, Верховна Рада України не вийшла за межі повноважень, встановлених Консти-
туцією України [15];

– «закріплена в положеннях  ч. 5 ст. 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» вимога отримати попередній дозвіл на проведення окремих мирних релігійних зі-
брань у публічних місцях суперечить положенням ч. 1 ст. 39 Конституції України, які, як норми 
прямої дії, встановлюють необхідність лише завчасно сповістити органи виконавчої влади чи ор-
гани місцевого самоврядування про проведення мирного зібрання, яке може мати як релігійний, 
так і нерелігійний характер» [16];

– «<…> незаконні збройні формування використовують символи комуністичного режи-
му для протиставлення українським державним символам та ідеї української державності, для 
дискредитації ідеї демократії, становлять реальну загрозу правам людини, державному сувере-
нітетові України та її територіальній цілісності», «тому заборона використання цієї символіки та 
пропаганди тоталітарних режимів має легітимну мету, що полягає в унеможливленні повернення 
до недемократичного функціонування публічної влади, запобіганні порушенням основополож-
них прав людини» [17]; 

– «вимога щодо постійного проживання у даному населеному пункті як передумова реалі-
зації особою свого конституційного права на житло, зокрема у спосіб вступу у члени житлово-бу-
дівельного кооперативу для його будівництва, не узгоджується із ч. 1 ст. 33 Конституції України, 
згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується 
свобода пересування, вільний вибір місця проживання» [18];
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– «відповідно до ч. 4 ст. 15 Конституції України, держава гарантує свободу політичної 
діяльності, не забороненої Конституцією і законами України», «це означає, що на конститу-
ційному та законодавчому рівнях можуть встановлюватися певні обмеження, умови реаліза-
ції права громадян на свободу політичної діяльності», «така діяльність громадян провадиться 
шляхом їх участі в політичному житті суспільства, зокрема через право громадян брати участь 
в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно 
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», 
«виборчі комісії є суб’єктом виборчого процесу, його невід’ємною складовою, вони наділені 
повноваженнями вирішувати важливі для держави питання щодо організації та проведення 
виборів, отже, є підстави стверджувати, що участь у роботі таких виборчих комісій є способом 
реалізації права громадян на участь в управлінні державними справами», «позбавлення грома-
дянина України права брати участь в управлінні державними справами шляхом участі в роботі 
окружної або дільничної виборчої комісії у зв’язку з його проживанням за межами відповідно-
го округу або міста в умовах відсутності воєнного або надзвичайного стану є порушенням ч. 4 
ст. 15, ч. 1 ст. 38 Конституції України» [19].

У цьому, як видається, проявляється третій напрям забезпечення ЗДТЮР, зокрема його 
захист КСУ, оскільки орган конституційної юрисдикції вживає заходів для відновлення (утвер-
дження) належного режиму регулювання певних суспільних відносин. 

Висновки. Окреслені напрями забезпечення ЗДТЮР проявляються в його: а) реалізації 
КСУ шляхом безпосереднього декларування, а також відповідного тлумачення змісту окремих 
прав і свобод людини; б) охороні, яка забезпечується завдяки встановленню КСУ меж держав-
ної влади в гуманітарній сфері; в) захисті, зумовленому конституційним контролем. Це, у свою 
чергу, засвідчує високий потенціал Конституційного Суду України у сфері гарантування прав і 
свобод людини, втілення в Україні концепції громадянського суспільства.
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ІННОВАЦІЇ В ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ухвалення Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», якою було закріплено 
чотири основні напрями розвитку нашої країни, є важливою передумовою впро-
вадження в державі європейських стандартів життя, виходу України на провідні 
позиції світу, забезпечення на якісно новому рівні прав, свобод і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб. Запропонована та поступово здійснювана реформа 
органів правопорядку передбачає саме коригування їхніх завдань і функцій, змі-
ну ставлення органів правопорядку до виконання службових обов’язків у напря-
мі усвідомлення їх як надання оплачуваних державою послуг щодо гарантування 
безпеки кожної людини, її особистих та майнових прав, суспільних і державних 
інтересів. Протягом останніх п’яти років в Україні органи правопорядку набували 
все більше повноважень та функцій. Було ухвалено низку фундаментальних зако-
нів, які давали змогу регулювати їхню професійну діяльність. На жаль, треба кон-
статувати, що нині, в умовах швидкоплинних нових суспільних відносин, існуюча 
в Україні модель поліцейської системи ще за багатьма критеріями не відповідає 
зростаючим потребам суспільства та загальновизнаним міжнародним демократич-
ним стандартам у цій сфері. Це найближчим часом може стати перешкодою для 
подальшого розвитку правовідносин в економічній, соціально-політичній та інших 
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сферах суспільного й державного життя, формування повноцінного громадянсько-
го суспільства. Сучасні зміни соціально-економічних і політико-правових умов 
функціонування правоохоронної системи, курс держави на євроінтеграцію детер-
мінують потребу у швидкому реформуванні системи органів правопорядку, адап-
тації її до суспільних потреб і можливостей держави. Характерний для радянських 
часів метод реформування апарату управління шляхом лише його скорочення нині 
не можна розглядати як ефективний. Насамперед потрібний системно-структурний 
та системно-функціональний підхід, який надасть змогу вдосконалити діяльність 
органів правопорядку шляхом оптимізації їхніх завдань і функцій, структури та 
чисельності, фінансового, матеріально-технічного, організаційно-правового та ка-
дрового забезпечення. Повноцінний розвиток України неможливий без створення 
єдиної стійкої і функціональної системи органів правопорядку як частини сектора 
національної безпеки.

Ключові слова: Національна поліція, інновації, реформування, поліцейський 
кодекс.

Adoption of the Sustainable Development Strategy “Ukraine – 2020”, which estab-
lished four main areas of development of our country, is an important prerequisite for 
the implementation of European living standards, taking the world’s leading positions by 
Ukraine, ensuring a qualitatively new level of rights, freedoms and legitimate interests 
of individuals and legal entities. The proposed and gradually implemented reform of law 
enforcement agencies involves the adjustment of their tasks and functions, changing the 
attitude of law enforcement agencies to perform their duties in the direction of under-
standing them as providing state-paid services to ensure the safety of everyone, their per-
sonal and property rights, public and state interests. Over the last five years, law enforce-
ment agencies in Ukraine have acquired more and more powers and functions. A number 
of fundamental laws were enacted to regulate their professional activities. Unfortunately, 
it should be noted that today, in the conditions of fleeting new social relations, the model 
of the police system existing in Ukraine still does not meet the growing needs of society 
and generally accepted international democratic standards in this area. In the near future 
this may become an obstacle to the further development of legal relations in economic, 
socio-political and other spheres of public and state life, the formation of a full-fledged 
civil society. Modern changes in the socio-economic and political-legal conditions for 
the functioning of the law enforcement system, the state’s course towards European inte-
gration determine the need for rapid reform of the law enforcement system, its adaptation 
to social needs and opportunities of the state. The Soviet-era method of reforming the 
administrative machinery by simply reducing it cannot be considered effective today.  
We need, first of all, a system-structural and system-functional approach, which will 
improve the activities of law enforcement agencies by optimizing their objectives and 
functions, structure and number, financial, logistical, organizational, legal and personnel 
support. Full-fledged development of the Ukrainian state is impossible without the cre-
ation of a single stable and functional system of law enforcement agencies as part of the 
national security sector.

Key words: National Police, innovation, reform, Police Code.

Вступ. На сучасному етапі становлення України як демократичної, правової держави нові 
державотворчі процеси потребують перебудови і значного підвищення рівня ефективності та 
якості діяльності органів правопорядку. Передусім, у розрізі нашої проблеми, ці вимоги сто-
суються новоствореної поліції – найчисленнішого загону правоохоронців, оскільки виконання 
нею завдань, пов’язане передусім з реалізацією низки принципів, що ґрунтуються на визнанні 
загальнолюдських цінностей: життя, безпеки, гідного ставлення до особи, посилення охорони 
прав та основоположних свобод громадян, різних форм власності й інших пріоритетів правового, 
демократичного суспільства, визначених Конституцією України. З моменту проголошення Укра-
їною незалежності в її соціально-політичному й економічному житті відбулися суттєві позитив-
ні зміни. Ухвалено низку законів та інших підзаконних нормативно-правових актів, які змінили 
компетенцію органів державної влади, наповнили новим змістом права й обов’язки, що безпосе-
редньо пов’язані зі сферою забезпечення й охорони громадського порядку і суспільної безпеки.
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Виконання головного обов’язку держави – забезпечення прав і основоположних свобод 
людини та громадянина – неможливе без існування надійної правоохоронної системи, оскіль-
ки саме на неї покладаються основні завдання щодо забезпечення захисту прав, свобод і закон-
них інтересів населення та суспільства від злочинних посягань. В умовах розбудови правової, 
соціальної держави роль і значення правового регулювання поліцейської діяльності набувають 
особливої гостроти. Адже на сучасному етапі розвитку нашого суспільства метою забезпечення 
реалізації прав і свобод громадян у їх взаєминах з органами правопорядку є визначення зрозумі-
лих, основних форм і напрямів діяльності їхніх структурних підрозділів, посадових осіб, які за-
безпечували б повсякденний демократичний режим цих відносин на основі верховенства права. 

Здобуття Україною незалежності стало результатом утілення багатовікових прагнень 
українського народу. Але її подальша розбудова пов’язана з вирішенням складних політичних, 
економічних, соціальних і правових проблем. Однією з них є реорганізація державної влади, 
удосконалення системи і структури органів, які її репрезентують. Національна поліція України є 
невід’ємною складовою частиною, що забезпечує захист і гарантує безпеку громадян. З модер-
нізацією суспільства, створенням нових технологій перед поліцією постає все більше і більше 
повсякденних завдань. Саме вона є найпершим захисником народу. Від здобуття незалежності 
країною суспільство змінилось, це стимулює запровадження нових стратегій та законів, а отже, 
правоохоронна система повинна продовжувати реформування. Питання інновацій поліцейської 
діяльності натепер особливо актуальне, оскільки в непростій ситуації країни особливої уваги 
потребують безпека та довіра громадян. Проте традиції дослідження сутності поліцейської діяль-
ності були закладені ще впродовж другої половини ХVIII – на початку XXІ ст. у роботах низки 
закордонних і вітчизняних поліцеїстів. Так, окремі аспекти поліцейської діяльності аналізуються 
в дослідженнях Г. Абадинського, Ю. Аврутіна, К. Бельського, Ж. Веделя, Є. Гіди, І. Голосни-
ченка, С. Гончарука, І. Горшеньової, А. Губанова, Р. Драго, Д. Інсіарді, Г. Келлінга, К. Кенні, 
А. Комзюка, В. Манохіна, О. Остапенка, Л. Попова, О. Проневича, Ю. Римаренка, М. Смирнова, 
Ю. Соловея, Ю. Старилова, В. Шадріна, С. Яценка й ін.

Постановка завдання. Мета статті – на основі аналізу теоретичних засад, законодавчих 
актів, міжнародних документів висвітлити основні інновації поліцейської діяльності за останні 
п’ять років, для подальшого вдосконалення законодавчої бази та поліцейської діяльності в Україні.

Об’єкт дослідження – правові норми, які регулюють суспільні відносини у сфері поліцей-
ської діяльності.

Предмет дослідження – інновації в поліцейській діяльності.
Нинішнє дослідження проводилось кафедрою теорії держави та права Національної ака-

демії внутрішніх справ. Воно розпочалося у вересні 2019 р. і закінчилось у березні 2020 р. До-
слідження проводилось у співпраці з Національною поліцією України та представниками тери-
торіальних громад.

Результати дослідження. З моменту здобуття  Україною незалежності держава крок за 
кроком наближається до західних стандартів. Усе далі відходить від тоталітарного режиму Сою-
зу Радянських Соціалістичних Республік (далі – СРСР), застарілих законів, взяла сталий вектор 
на Європейське Співтовариство. Щоб відповідати вимогам сьогодення, державі необхідно було 
реформувати структурні ланки правоохоронних органів, відповідно до сформованих світовою 
практикою засад функціонування, чітко визначити функціональні обов’язки і повноваження всіх 
правоохоронних органів та їхніх структурних підрозділів.

Згідно зі Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», повноцінний розвиток держави 
неможливий без створення ефективної системи органів правопорядку європейського зразка як 
частини сектора національної безпеки. Сучасні виклики і загрози, передусім гібридні, зумовлені 
впливом комплексу соціально-демографічних, економічних, політичних, правових, психологіч-
них і технологічних чинників, вимагають швидкого, системного реагування, адекватної трансфор-
мації як усього сектора безпеки, так і системи органів правопорядку зокрема, а також включення 
її у сферу політичних пріоритетів держави. Роль Міністерства внутрішніх справ України полягає 
у створенні умов розвитку безпечного середовища життєдіяльності як основи безпеки на тери-
торії України, а також сучасної системи внутрішньої безпеки, як чинника стримування подаль-
шого поширення російської військової (гібридної) агресії [7]. Основними цілями цієї стратегії є 
забезпечення охорони прав людини й основоположних свобод, інтересів суспільства та держави.

Натепер інноваційними цілями Міністерства внутрішніх справ України є створення 
безпечного середовища для існування та розвитку вільного суспільства через формування та 
реалізацію державної політики у сфері внутрішніх справ, зміцнення довіри до органів право-
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порядку з боку суспільства. Продовження розвитку України як безпечної європейської держа-
ви, в основі якої лежать інтереси її громадян та висока ефективність усіх складових частин 
системи МВС [7]. Стабільне й ефективне функціонування поліції є необхідною умовою для 
захисту конституційного ладу України, забезпечення законності і правопорядку, дотримання 
прав та свобод людини і громадянина (ст. 3 Конституція України). Від ефективності діяльно-
сті поліції залежить стабільність суспільного розвитку та реалізація національних інтересів.  
Усі етапи розвитку суспільства приводять до створення інновацій у всіх сферах, модернізації 
правоохоронної системи.

Після Революції гідності українському суспільству хотілось докорінних змін, особливо 
у сфері державного управління. Спроба реформи правоохоронної системи – це, здавалося, те, що 
вдалося зрушити з місця. Поліцейська діяльність упродовж свого реформування обґрунтовується 
зміною підходів до законодавчого визначення ролі та місця поліції серед органів правопорядку. 
Перша інновація, про яку всі почали говорити ще у 2014 р., – ухвалений Верховною Радою Укра-
їни 2 липня 2015 р. Закон  «Про Національну поліцію»,  підписаний Президентом України Пе-
тром Порошенком 4 серпня 2015 р. у присутності нових патрульних поліцейських. Закон набрав 
чинності 7 листопада 2015 р. Це фактично перший та поки що єдиний законодавчий документ, 
який регулює діяльність центрального органу виконавчої влади, який служить суспільству. Він є 
найяскравішим доказом проведення реформ у країні, адже одним із найважливіших завдань дер-
жави донині залишається розбудова ефективної правоохоронної системи. Його обсяг – 105 статей 
порівняно із 27 статтями Закону України «Про міліцію» – однозначно визначає його детальність 
і виваженість [5]. Для впровадження цього Закону було ухвалено рішення використати успішний 
грузинський досвід.

Натепер діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, те-
риторіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства, спрямована на 
задоволення їхніх потреб. Рівень довіри населення до поліції – основний критерій оцінки ефек-
тивності діяльності її органів і підрозділів (ст. 9 Закону «Про Національну поліцію»). Це перший 
крок відходження від радянської системи, який приніс позитивний досвід. Вдалось запустити 
європейську модель патрульної поліції [5].

Національна поліція України (далі – поліція) – це центральний орган виконавчої влади, 
який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочин-
ності, підтримання публічної безпеки і порядку. Замість системної корупції в ДАІ ми отримали 
орган, який складається з людей, які раніше не працювали в силових структурах. Натепер На-
ціональна поліція орієнтована на громадян. Орієнтованість поліцейської діяльності на громаду 
полягає не лише в тісній взаємодії з населенням, але також у вирішенні проблем самої громади. 
Це передбачає новий підхід до побудови органів поліції та підбору кадрів [6].

Якщо успадкована від колишнього СРСР мілітаризована модель МВС спрямовувалася пе-
реважно на жорстке реагування в умовах організованої злочинності, масових заворушень, активі-
зувалася переважно тоді, коли злочин уже був учинений або готувався, то нині необхідно забезпе-
чити постійний інтерес поліцейських до потреб громади в безпеці, незалежно від масштабності 
викликів, імовірності настання негативних наслідків. Центральне місце тут посідає налагоджен-
ня поліцейськими довірчих відносин із населенням, уважність до потреб громади у безпеці, толе-
рантне ставлення до вразливих категорій суспільства, упровадження новітніх технологій у сфері 
інформування про кримінальні правопорушення, про наявність ризиків для життя та здоров’я 
осіб. Усе це разом має викликати довіру населення до органів правопорядку, бажання сприяти 
їхній діяльності – аж до готовності брати особисту участь в убезпеченні громади [6]. 

Можемо стверджувати, що впродовж п’яти років суспільство має більше довіри до по-
ліції. Збільшилась кількість штрафів, завдяки патрульній поліції зменшилась кількість пра-
вопорушень та злочинів. Стало безпечніше ходити вулицею. Але позитивні новації, а саме: 
деполітизацію діяльності поліції, сервісну функція поліції (ст. 2 Закону), а також унормування 
різних процедур застосування поліцейських заходів, спецзасобів тощо, відкриті конкурси й ін., 
не завадили експертам Ради Європи зробити детальний аналіз Закону, у результаті якого з’яви-
лися Коментарі Генерального директорату із прав людини та верховенства права Ради Європи, 
запропоновано 29 зауважень і рекомендацій. Серед принципових пунктів можемо назвати такі: 
наявність у системі закладів охорони здоров’я, відсутність визначення повноважень і чіткої 
структури підрозділів поліції, збереження мілітарних спеціальних звань шкодить формуван-
ню цивільного характеру поліцейської служби, «значні й надмірні повноваження» Президента 
України у сфері тощо [1].
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Щодо застосування вогнепальної зброї в Законі України «Про національну поліцію»  
порівняно із Законом «Про міліцію» існують певні нові моменти. Відповідно до цього Закону, по-
ліцейські, якщо порівнювати з міліціонерами, отримали більше підстав використовувати зброю. 
Поліцейський має право дістати пістолет, коли він запідозрив людину у вчиненні правопорушен-
ня. Однак у Законі не конкретизовано, яке саме повинно бути правопорушення для того, щоб 
поліцейський дістав зброю і приготувався стріляти [3]. 

Потрібно зауважити, реформа поліції має передбачати децентралізацію компетенцій: охо-
рона громадського порядку і розслідування дрібних правопорушень – це компетенція місцевої 
поліції, а економічні злочини, важкі злочини, убивства, грабежі – це компетенція Національної 
поліції. Так це влаштовано у Франції, Туреччині, Сполучених Штатах [1]. Ми досі не досягли 
того, щоб поліція стала сервісом, послугою, яку люди у громаді замовляють, отримують і мають 
право її оцінити, якщо їм щось не подобається – змінити [1]. Нині змінились підходи до право-
охоронної діяльності у світі, і Україна відстає у впровадженні цих підходів. Це означає, що ми у 
процесі реформування.

Ще однією інновацією є Поліцейський кодекс України. З метою вироблення єдиного кон-
солідованого підходу щодо регулювання безпеки людини, суспільства, держави, забезпечення 
надійного правопорядку та добробуту громадян нині розробляється системний законопроєкт – 
Поліцейський кодекс України, що складається із трьох розділів. У ньому описано цілі, завдан-
ня, гносеологічні основи діяльності поліції, відповідно до сучасних умов верховенства права, а 
також керівні функції і конкретні професійні принципи. На основі міжнародного досвіду таких 
країн, як Франція, Німеччина, Польща, пропонується запровадити Поліцейський кодекс України. 
Варто підкреслити, що нині діяльність поліції країн континентальної правової сім’ї унормована 
трьома системами правового забезпечення: 1) національно-правового, 2) міжнародно-правово-
го, 3) міждержавного правового забезпечення. Система національно-правового забезпечення ді-
яльності поліції країн континентальної правової сім’ї (Франція, Німеччина, Польща й ін.) пред-
ставлена актами внутрішньодержавного законодавства. До цих законодавчих актів належить і 
запропонований Поліцейський кодекс України, який регламентує правовий порядок поліцейської 
діяльності. Міжнародно-правова система нормативного забезпечення діяльності поліції цих кра-
їн представлена низкою фундаментальних міжнародних нормативно-правових документів Орга-
нізації Об’єднаних Націй із прав людини, які прогресивна міжнародна спільнота визнала непо-
рушними. Це передусім Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р., Міжнародний 
пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р., Міжнародний пакт про економіч-
ні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р. [2]. 

Що стосується розроблення законопроєктів у галузі поліцейської діяльності, то варто по-
годитися з Натаном В. Піно та Майклом Д. Вятровскі, які зазначають, що такі принципи, як ле-
гітимність, прозорість, підзвітність, відданість демократизації суспільства та правам і свободам 
людини та громадянина є основними під час створення сучасної демократичної моделі системи 
поліції у світі [8], а це означає, що міркування цих учених є надзвичайно актуальними, тому ці 
положення і принципи діяльності поліції варто закріпити в новому Поліцейському кодексі Укра-
їни. Необхідно акцентувати також увагу на тому, що в Поліцейському кодексі України треба вка-
зати, що до заходів соціального захисту поліцейських варто віднести: грошове утримання, забез-
печення форменим одягом, амуніцією і спеціальним обмундируванням, безоплатне отримання 
житла в місцевості проходження служби, безоплатні профілактичні медичні огляди та медичне 
обслуговування державним коштом, оздоровчі виплати в період реабілітації в разі зазнання трав-
ми чи каліцтва під час виконання службових обов’язків. У даному Кодексі необхідно визначити, 
що до кола заходів правового захисту належать: право поліцейських службовців на створення 
профспілок для захисту своїх прав, право на звернення особи до компетентних судових, адміні-
стративних чи законодавчих органів, які покликані захищати права людини (наприклад, право 
оскаржити в незалежному та неупередженому суді заходи дисциплінарного стягнення чи кримі-
нальний вирок, які винесені стосовно конкретного поліцейського службовця), обов’язок держави 
захищати особу в разі необґрунтованих звинувачень проти неї у зв’язку із професійною діяльніс-
тю, неприпустимість стороннього впливу на поліцейських службовців під час здійснення ними 
професійних службових повноважень [4].

Висновки. Отже, у вдосконаленні нормативно-правової бази регулювання поліцейської 
діяльності треба враховувати всі інновації сьогодення. Адже головний обов’язок держави – це 
забезпечення прав і основоположних свобод людини та громадянина, що неможливе без існуван-
ня надійної правоохоронної системи, оскільки саме на неї покладаються основні завдання щодо 
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забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів населення та суспільства від злочинних 
посягань. Ухвалення Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» дало поштовх для реформу-
вання поліції, що приведе до впровадження європейських стандартів у правоохоронній системі.

 Реформа органів правопорядку передбачає коригування їхніх завдань і функцій за допо-
могою системно-структурного та системно-функціонального підходу. Адже саме це є запорукою 
розвитку поліцейської діяльності, інструментом, який стане реальною зброєю в боротьбі зі зло-
чинністю. Натепер інноваційними цілями Міністерства внутрішніх справ України є створення 
безпечного середовища для існування та розвитку вільного суспільства через формування та реа-
лізацію державної політики у сфері внутрішніх справ, зміцнення довіри до органів правопорядку 
з боку суспільства. Продовження розвитку України як безпечної європейської держави, в основі 
якої лежать інтереси її громадян та висока ефективність усіх складових частин системи МВС.

Ще однією інновацією сьогодення є Поліцейський кодекс України, який регламентує пра-
вовий порядок поліцейської діяльності і дасть можливість вироблення єдиного консолідованого 
підходу щодо регулювання безпеки людини, суспільства, держави, забезпечення надійного пра-
вопорядку та добробуту громадян. Саме завдяки інноваціям у правоохоронній діяльності будуть 
внесені зміни до Закону України «Про Національну поліцію» відповідно до Стратегії розвитку 
МВС України, що означатиме узгодження національного законодавства з міжнародними стан-
дартами.
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ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Розкрито сутність та значення політичної компоненти системи національної 
безпеки. Проведено аналіз національної безпеки як елементу боротьби за владу 
політичних еліт. Зроблено акцент на національній безпеці як об’єкті державної по-
літики. Визначені особливості формування такої політики за наслідками політич-
ної боротьби за владу. Розкрито сутність та значення політичної безпеки як елемен-
ту системи національної безпеки країни. З’ясовано, що політична стабільність, як 
елемент національної безпеки, демонструє рівень та міру відповідності тих чи ін-
ших політичних гасел, змісту політичних процесів, реальних інтересів політичних 
еліт національним інтересам та системі національних цінностей. Наголошено, що 
політичні еліти на етапі формування органів державної влади повинні усвідомлю-
вати, що політичні амбіції та політичні лозунги повинні відходити а другий план 
у процесі практичної реалізації своєї політичної правосуб’єктності, яка втілюється 
у призначенні посадових осіб, а також формуванні основних програмних доку-
ментів розвитку системи забезпечення національної безпеки. Зроблено висновок, 
що система цілей національної безпеки, національних інтересів, а також система 
загроз національної безпеки частіше за все виступають засобом політичних спе-
куляцій та політичної боротьби. Політичні партії проголошують власне бачення 
цивілізаційних цінностей та політичний курс для країни, який не завжди співпадає 
з реальними очікуваннями суспільства бо відповідає нагальним потребам держа-
ви в процесі забезпечення власного суверенітету та незалежності. Тому в цьому 
контексті політичний вимір національної безпеки уявляється кризовою сферою, а 
політичні процеси підлягають пильному нагляду з боку держави з метою недопу-
щення деформації системи цивілізаційних цінностей та штучної заміни обраних 
векторів розвитку держави. Національна безпека виступає об’єктом державної 
політики. Такий вимір національної безпеки демонструє потенційну можливість 
забезпечення стабільності державотворчих процесів через формування системи 
стратегічних документів, законодавчих актів, в яких закріплюватимуться основні 
засади формування державної безпекової політики, визначатимуться пріоритети 
розвитку держави та національні інтереси, визначатимуться основні ризики для 
національної безпеки. 

Ключові слова: національна безпека, політична безпека, політичні процеси, 
система забезпечення національної безпеки, цивілізаційні цінності. 

There were disclosed the essence and significance of the political component of the 
national security system. It was made an analysis of national security as an element of the 
struggle for power of political elites. The main accent was placed on national security as 
an object of state policy. There were determined the peculiarities of the formation of such 
a policy because of the political struggle for power. The essence and significance of poli- 
tical security as an element of the national security system of the country were revealed. 
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It was found that political stability, as an element of national security, demonstrates the 
level and extent of compliance of certain political slogans, the content of political pro-
cesses, the real interests of political elites to national interests and the system of national 
values. It is emphasized that political elites at the stage of formation of public authorities 
should be aware that political ambitions and political slogans should recede and the back-
ground in the process of practical implementation of their political personality, which 
is embodied in the appointment of officials, as well as the main program documents 
ensuring national security. It is concluded that the system of national security goals, 
national interests, as well as the system of threats to national security are most often 
a means of political speculation and political struggle. Political parties proclaim their 
own vision of civilizational values and a political course for the country, which does not 
always coincide with the real expectations of society because it meets the urgent needs 
of the state in the process of ensuring its own sovereignty and independence. Therefore, 
in this context, the political dimension of national security is a crisis area, and political 
processes are subject to close supervision by the state in order to prevent deformation of 
the system of civilizational values and artificial replacement of selected vectors of state 
development. National security is an object of state policy. This dimension of national 
security demonstrates the potential for ensuring the stability of state-building processes 
through the formation of a system of strategic documents, legislation, which will estab-
lish the basic principles of state without security policy, prioritize state development and 
national interests, identify major risks to national security.

Key words: national security, political security, political processes, system of national 
security, civilization values.

Вступ. Національна безпека України завжди є одним із провідних об’єктів уваги з боку 
різних політичних партій сил, еліт. У політичному вимірі вона виступає скоріше як елемент 
електорального впливу, засобу формування необхідної для цілей політичної кампанії суспільної 
свідомості. Натомість у процесі реалізації публічно-політичної правосуб’єктності на етапі фор-
мування інститутів держави підхід до забезпечення національної безпеки України змінюється. 
Усі розуміють, що без її забезпечення політичне майбутнє партій, блоків політичних еліт в умо-
вах незалежності України просто неможливе, тому і підходи до формування державної політики 
в без пековому секторі стають більш професійними із залученням висококваліфікованих фахів-
ців. Національна безпека перетворюється на інструмент боротьби рейтингів, шляхом підвищен-
ня ефективності тих чи інших елементів системи її забезпечення результатами дій конкретних 
політичних партій, публічних осіб тощо.

 Натомість слід чітко розуміти, що забезпечення національної безпеки – це одна із осно-
воположних завдань держави, її інституцій та суб’єктів політичних взаємовідносин. Ця сфера 
не може бути засобом досягнення політичних кон’юнктурних цілей. Необхідно усвідомлюва-
ти, що вона повинна існувати поза межами політичної боротьби. Національна безпека об’єк-
тивно може бути тоді в епіцентрі політичної уваги, коли проваджуваний державою курс дійсно 
сприяє послабленню безпекового становища, призводить до загострення соціальної нерівності, 
внутрішньодержавного протистояння. Тобто національна безпека та стан її забезпечення можуть 
виступати як індикатор політичної спроможності еліт, і саме ця проблема набуває особливої ак-
туальності в умовах останніх політичних трансформацій в Україні. 

Ступінь наукової розробки теми. Проблематика забезпечення національної безпеки 
України в контексті політичних процесів, особливо в періоди зміни політичних еліт, завжди була 
об’єктом уваги з боку фахівців, про що свідчать праці таких вчених, як Абрамов В.І., Афоні-
на О.Г., Адамчук О.В., Білоус В.Т., Горбулін В.П., Дзьобань О.П., Дмитренко О.М., Їжа М.М., 
Качинський А.Б., Нижник Н.Р., Овчаренко Ю.О., Салюк С.В., Ситник Г.П. та ін.

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз політичного виміру національної без-
пеки України з акцентом на мінімізацію спекулятивного використання її та безпекового станови-
ща загалом як інструменту політичної боротьби.

Результати дослідження. Національна безпека є ключовим об’єктом державотворчих 
процесів. Її забезпечення є запорукою існування держави як такої, дотримання недоторканності 
державних кордонів, цілісності та повноти в реалізації суверенітету, а також міжнародно-пра-
вової правосуб’єктності. Політичне керівництво держави завжди має приділяти першочергову 
увагу системи забезпечення національної безпеки, а тому питання, пов’язані з нею, об’єктивно 
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стають елементом політичного протистояння, боротьби, PR-заходів. Політичне керівництво кра-
їни завжди визначає систему забезпечення національної безпеки одним із ключових напрямків 
свого впливу. 

В умовах сучасності рівень суспільного інтересу в даній сфері постійно підвищується, 
враховуючи те, що негативні фактори, які впливають на стан забезпеченості національної без-
пеки, дедалі відчутніше впливають на всю сукупність соціально-економічних та суспільно-полі-
тичних процесів у країні. За таких умов національна безпека перетворюється на один із найваж-
ливіших індикаторів ефективності політичного управління. 

На думку В.І. Абрамова та О.Г. Афоніної, «визначальними чинниками, що впливають на 
стан національної безпеки України, є внутрішньополітична обстановка, зовнішньополітичний 
курс та ефективність державної політики в секторі безпеки» [1, c. 5]. Тобто вчені акцентують 
увагу га тому, що національна безпека та система її забезпечення формуються під впливом полі-
тичних рішень. Така взаємозалежність проявляється на різних етапах політичного процесу, де-
монструє необхідність розробки дієвих інструментів та стабільних механізмів її забезпечення 
навіть в умовах політичної невизначеності. 

Про необхідність виключення національної безпеки за межі політичних процесів гово-
рять також П.В Мельника, Н.Р. Нижника та ін., акцентуючи увагу головним чином на необхідно-
сті досягнення максимально берекового становища. При цьому предметом політичних дискусій 
та елементом політичної боротьби можуть і повинні бути не сама система національної безпеки, 
а способи її досягнення, напрямки підвищення ефективності функціонування окремих елементів 
системи її забезпечення [8, c. 245–254]. Головною метою функціонування системи забезпечення 
національної безпеки України є забезпечення певного рівня безпеки держави, який гарантував би 
її державний суверенітет. Мета функціонування цієї системи досягається реалізацією головної 
функції – виявленням небезпек і загроз національним інтересам та їх нейтралізацією [12, с. 20–22].  
Це означає, що в політичній площині повинні постійно підніматися питання актуальності на-
ціональних інтересів, фіксуватися індикатори їх забезпеченості, а також загрози та ризикогенні 
фактори, які існують у сучасних умовах. Таким чином, політична еліта, політичні партії ста-
ють провідниками тих цінностей, як сприймаються населенням в якості системи цивілізацій-
них, а отже, детермінують певну конфігурацію національних інтересів. Останні стають базисом 
для визначення принципів побудови системи забезпечення національної безпеки. 

Із цього приводу слушною є позиція М.М. Їжи та Ю.О. Овчаренко стосовно того, що «ана-
ліз стану національної безпеки України як держави, яка відносно недавно здобула незалежність 
і перебуває на перехідному етапі свого розвитку, дає змогу стверджувати, що суперечливі проце-
си трансформування державної влади негативно позначилися на ефективності функціонування 
системи забезпечення національної безпеки» [6, с. 23]. Це може означати, що політичні еліти на 
етапі формування органів державної влади повинні усвідомлювати, що політичні амбіції та полі-
тичні лозунги повинні відходити а другий план у процесі практичної реалізації своєї політичної 
правосуб’єктності, яка втілюється у призначенні посадових осіб, а також формуванні основних 
програмних документів розвитку системи забезпечення національної безпеки. 

Вони не повинні прийматися кожною наступною владою, а лише коригуватися. На нашу 
думку, основна цінність системи забезпечення національної безпеки полягає у стабільнос-
ті стратегічних напрямків її розвитку, проголошуваних цілей та інституціональній побудові. 
Вони не повинні змінюватися та варіюватися в залежності від політичних програм, оскільки 
в будь-якому випадку забезпечення національної безпеки – це забезпечення повноти державного 
суверенітету, який не залежить від політичної програми правлячої партії, а є цілком самостійною 
державно-правовою категорією. 

О.П. Дзьобань під національною безпекою розуміє показник здатності суспільства й дер-
жави, що захищають національні інтереси самостійно чи разом з іншими дружніми країнами 
(народами, націями), стримувати або усувати внутрішні й зовнішні загрози національному суве-
ренітету, територіальній цілісності, соціальному ладу, економічному розвитку, іншим важливим 
елементам духовної й матеріальної життєдіяльності; ступінь захищеності інтересів особистості, 
суспільства й держави від зовнішніх та внутрішніх загроз [5, с. 332–335]. Усе описане вище існує 
безвідносно політичних програм та політичних амбіцій тих еліт, які прийшли до влади та форму-
ють органи держави, оскільки вони є похідними від засад та цілей розвитку нації, держави в ці-
лому. У такому контексті політичний вимір національної безпеки виступає скоріше площиною 
оцінки відповідності поглядів політичного керівництва та запроваджуваних ним стратегій наці-
ональної безпеки суспільним очікуванням та цінностям, усталеним і прийнятим у суспільстві. 
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А.І. Семенченко в цьому контексті зазначав про те, що політичне керівництво країни сво-
єю першочерговою місією має забезпечення послідовності реалізації тих цілей забезпечення 
національної безпеки України, які відповідають найбільшим суспільним запитам, найактуаль-
нішим не в короткостроковій, а в довгостроковій стратегічній перспективі [10, с. 92–94]. Це нас 
повертає до проблеми впливу політичних партій, політичного керівництва країни на формування 
системи національних цінностей національної ідеї, цивілізаційного вибору нації. На сьогодні він 
сформований таким чином, що головним стратегічним пріоритетом є європейська інтеграція, 
отримання статусу економічно розвиненої країни з високим рівнем лібералізації економіки й без-
заперечним дотриманням демократичних стандартів публічного управління.

Натомість система геополітичних сил та впливів, які сформувалися навколо нашої держа-
ви, демонструє існування доволі потужних різнонаправлених сил впливів, в тому числі і в полі-
тичному середовищі, політичному керівництві країни, які перетворюють національну безпеку на 
предмет політичних маніпуляцій, політичного протистояння. 

При цьому національна безпеки витупає і об’єктом державної політики, тобто вона вхо-
дить у склад предмету державно-політичного впливу, який політична еліта реалізує через інсти-
тути держави. 

У такому контексті О.В. Адамчук, О.М. Дмитренко та С.В. Салюк зазначають, що на-
ціональна безпека – це «міра (рівень, ступінь) захищеності національних інтересів від загроз, 
джерелами яких є процеси, явища, події тощо, а також дії (бездіяльність) юридичних та фізичних 
осіб, які перебувають на території держави і є під її юрисдикцією, так і тих, що знаходяться поза 
межами території держави і не підпадають під її юрисдикцію» [2, с. 232]. На законодавчому рівні 
національна безпека України визначається як захищеність державного суверенітету, територіаль-
ної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України 
від реальних та потенційних загроз [9]. Так, Закон України «Про національну безпеку України» 
ідентифікує національну безпеку як предмет та одночасно об’єкт державної політики. Він іден-
тифікує основні ризики, потенційні загрози та засади побудови системи їх подолання, протидії і 
попередження.

 Існування цього закону свідчить про стабільність системи державного управління без 
пековим середовищем, щонайменше на рівні принципів та засад формування державної політи-
ки, визначеності основних ціннісних орієнтирів в системі її забезпечення, побудови відповідної 
інституційної складової. Усе це свідчить про те, що система забезпечення національної безпеки, 
як об’єкт державної політики, повинна бути максимально звільнена від ризиків, пов’язаних із 
кон’юнктурністю політичних цілей правлячої еліти в державі. 

Розглядаючи національну безпеку в такому контексті, слід звернути увагу на те, що об’єк-
тивно її нинішній стан є наслідком реалізації неефективного політичного курсу президентом 
В. Януковичем, що призвело до агресії з боку Росії та розпалювання міжнаціональних та між-
конфесійних конфліктів у різних регіонах України. Це свідчить про те, що подальші спроби но-
вих політичних еліт та нового політичного керівництва подолати негативні наслідки об’єктивно 
стали предметом їхньої політичної програми і водночас – об’єктом державного регулювання. 
це надзвичайно небезпечне поєднання, коли політичні інтереси та амбіції, які мають яскраво 
виражений кон’юнктурний характер, збігаються із цінностями, принципами та національними 
інтересами, які повинні мати стратегічний характер, для того щоб забезпечити саме існування 
держави України, захисту її суверенітету та незалежності. 

Разом із тим, «беручи до уваги нинішню внутрішньополітичну ситуацію в країні, а також 
невщухаючу гібридну агресію з боку Російської Федерації, розробка й запровадження нових на-
уково-обґрунтованих підходів щодо забезпечення національної безпеки в Україні виступає од-
ним із пріоритетів сучасного етапу українського державотворення, що безпосередньо впливає на 
процеси в соціально-економічній, політичній, морально-психологічній та інших сферах життєді-
яльності українського суспільства» [11]. Отже, політичний вимір національної безпеки набуває 
нових форм та обрисів доктринального змісту, який виражається через стратегічні пріоритети 
розвитку держави. Тому національна безпека, а точніше її стабільність перетворюється в нау-
кову категорію, практична реалізація якої одночасно відбувається через нормотворчу діяльність 
органів державної влади. Тому, на думку О. Вонсович, національна безпека повинна детерміну-
ватися за окремими самостійними сегментами, напрямками та сферами, кожна з яких повинна 
мати самостійну мету, інституційне забезпечення та втілюватися у відповідних стратегічних до-
кументах. [3, с. 180–182]. Геополітичний вектор в напрямку євроінтеграції є зовнішнім проявом 
політичного курсу конкретної політичної партії, яка прийшла до влади, але спромоглася, в силу 
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підтримки більшості населення країни, трансформувати політичний лозунг у конкретний напрям 
і прояв державної політики. 

У такому контексті політичний вимір національної безпеки розкривається через політич-
ну відповідальність влади, її спроможність інтегрувати в суспільну свідомість власні політичні 
цінності, перетворивши їх на елементи національної ідеї, національні інтереси, тобто ті детермі-
нанти, які підлягають захисту в контексті забезпечення національної безпеки. Такий синтез де-
монструє певну стійкість у контексті реалізації владою завдань забезпечення національної безпе-
ки, оскільки ці завдання є продовженням політичної платформи тих еліт, які сформували владні 
структури за результатами політичних процесів (виборів органів державної влади). 

Окремо слід вернути увагу і на такий політичний вимір національної безпеки, в якому 
одна із її складових частин визначається як політична безпека та демонструє стан стабільності 
політичних процесів, політичної еліти тощо. Тобто політична стабільність, як елемент націо-
нальної безпеки, демонструє рівень та міру відповідності тих чи інших політичних гасел, змі-
сту політичних процесів, реальних інтересів політичних еліт національним інтересам та системі 
національних цінностей. І хоча в такому контексті політична безпека виступає скоріше засобом 
порівняння та політичного аналізу на відповідність цінностей тих чи інших політичних партій 
цінностям цивілізаційним, прийнятим у суспільстві, все ж таки саме політична безпеки демон-
струє та розкриває закономірності використання національної безпеки та її стану як засобу полі-
тичної боротьби. 

На думку В.П. Циганова, «стан або якість політичної безпеки необхідно визначати не 
стільки за непохитністю державно-політичного ладу, якому вона притаманна, скільки за тим, 
якою мірою вона сприяє нейтралізації соціально-політичних конфліктів і процвітанню Украї-
ни в умовах викликів, ризиків і небезпечних невизначеностей сучасного світу [13, c. 17]. Тобто 
дослідник виходить із того, що політична безпека є одним із індикаторів або передумов забезпе-
чення національної безпеки. Іншими словами, стабільність політичної системи, якість та непо-
хитність політичної безпеки у країні означає стабільність розвитку та є запорукою формування 
національної безпеки. 

В.П. Горбулін та А.Б. Качинський більш системно розглядають політичну безпеку, визна-
чаючи її як комплекс заходів, спрямованих на збереження конституційно легітимізованого полі-
тичного ладу тієї чи іншої держави, забезпечення державотворення та конструктивної політики 
[4, c. 260]. Тобто політична безпека є не просто запорукою формування стабільності системи 
забезпечення національної безпеки – вона розкриває основні детермінанти та закономірності та-
кої системи. 

У такому контексті нам уявляться, що стабільність у політичній сфері призводить до того, 
що цілі та напрямки забезпечення національної безпеки, національні інтереси можуть бути пред-
метом політичної боротьби, кон’юнктурними проявами інтересів політичних партій, але вони 
в будь-якому випадку відповідатимуть реальним суспільним запитам та потребам цивілізацій-
ного розвитку держави. Це укріплює політичну стабільність через спадкоємність влади, тобто 
збереження стратегічного курсу розвитку держави через те, що такий курс є основним політич-
ним запитом суспільства, а тому постійно буде перебувати в якості центрального програмного 
імперативу політичних партій, які ступають у боротьбу за владу. 

Із цього приводу слушною видається позиція О. Косілової, яка акцентує увагу на тому, що 
політична безпека є сукупністю заходів для виявлення, попередження й усунення тих факторів, 
що можуть завдати шкоди політичним інтересам країни, народу, суспільства, громадян, обумови-
ти політичний регрес і навіть політичну загибель держави, а також перетворити владу і політику 
із творчої, конструктивної в руйнівну силу [7, с 74]. Тобто ототожнюючи політичну безпеку із без-
пекою політичного курсу держави, дослідниця ставить питання можливості її дотримання на етапі 
виборів, тобто на етапі зміни політичних еліт. Політична безпека як концепт безпеки влади, убез-
печення держави від, так би мовити, «негативної влади» повинно стати основним напрямком дер-
жавної політики у сфері забезпечення національної безпеки. Але досягнення таких цілей повин-
но відбуватися засобами запровадження таких принципів та засад побудови політичних процесів.

Отже, політичний вимір національної безпеки розкривається ще й в тому, що саме засоба-
ми регулювання політичних процесів забезпечується стабільність у суспільстві, спокійна зміна 
влади або її спадковість, тобто послідовне перебування однієї політичної еліти при владі декілька 
каденцій. При цьому цілі національної безпеки досягаються через відсутність соціальної напруги 
через зміну влади, як це вже відбувалося в історії сучасної України в 2004, 2010 та 2014–2019 ро-
ках, коли зміна політичних еліт призвела до руйнівних наслідків суттєвого погіршення стану 
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національної безпеки. Тобто стабільність політичної системи, передбачуваність політичних про-
цесів, транспарентність процесу зміни влади – все це запорукою забезпечення національної без-
пеки, мінімізації політичних ризиків та формування усталеної системи національних інтересів, 
які не змінюються в процесі задоволення кон’юнктурних потреб політичних партій та еліт. 

Висновки. Розкриваючи сутність національної безпеки через призму політичного виміру 
даної державотворчої категорії, слід зробити висновок про те, що природа національної безпеки 
для цілей політичної сфери неоднорідна. 

Так, система цілей національної безпеки, національних інтересів, а також система загроз 
національної безпеки частіше за все виступають засобом політичних спекуляцій та політичної 
боротьби. Політичні партії проголошують власне бачення цивілізаційних цінностей та політич-
ний курс для країни, який не завжди співпадає з реальними очікуваннями суспільства, бо відпові-
дає нагальним потребам держави в процесі забезпечення власного суверенітету та незалежності. 
Тому в цьому контексті політичний вимір національної безпеки уявляється кризовою сферою, а 
політичні процеси підлягають пильному нагляду з боку держави з метою недопущення дефор-
мації системи цивілізаційних цінностей та штучної заміни обраних векторів розвитку держави.

Національна безпека виступає об’єктом державної політики. Такий вимір національної 
безпеки демонструє потенційну можливість забезпечення стабільності державотворчих процесів 
через формування системи стратегічних документів, законодавчих актів, в яких закріплювати-
муться основні засади формування державної без пекової політики, визначатимуться пріорите-
ти розвитку держави та національні інтереси, визначатимуться основні ризик для національної 
безпеки. 

Окремо національна безпека розкривається через одну зі своїх складових частин – полі-
тичну безпеку, яка означає таку якість політичних процесів, яка задовольняє стратегічним інтер-
есам розвитку держави, а отже, мінімізує можливі політичні ризики та настання політичних криз. 

Список використаних джерел:
1. Абрамов В.І., Афоніна О.Г. Національна безпека як філософська категорія. Державне 

управління: теорія та практика. 2010. № 1. С. 1–7.
2. Адамчук О.В., Дмитренко О.М., Салюк С.В. Загальний аналіз різних аспектів націо-

нальної безпеки України як поняття в сучасних наукових дослідженнях. Theory and Practice of 
Public Administration. 2018. № 4(63). С. 229–236.

3. Вонсович О. Стан національної безпеки України в сучасній геополітичній ситуації. По-
літичний менеджмент. 2012. № 1-2. С. 177–185.

4. Горбулін В.П., Качинський А.Б. Системно-концептуальні засади стратегії національної 
безпеки України : монографія. Київ : «НВЦ Євроатлантікінформ», 2007. 592 с.

5. Дзьобань О.П. Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія 
дослідження та забезпечення) : монографія. Харків : Константа, 2006. 440 с.

6. Їжа М.М., Овчаренко Ю.О. Державна політика щодо стратегій забезпечення національ-
ної безпеки України. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2011. Вип. 8. С. 10–24.

7. Косілова О. Політична безпека в системі національної безпеки України. Правова інфор-
матика. 2011. № 1. С. 72–78

8. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні ас-
пекти, стан і тенденції розвитку). Ірпінь, 2000. 304 с.

9. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII.  
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

10. Семенченко А.І. Теоретико-методологічні засади визначення, класифікація та оцінки 
системи загроз національної безпеки і рекомендації щодо їх удосконалення. Вісник НАДУ. 2007. 
№ З. С. 86–108

11. Сьомін С. В. Концепт аксіологічної парадигми засадничих принципів і ціннісних засад 
забезпечення національної безпеки України. URL : https://niss.gov.ua/en/node/195.

12. Функції та завдання системи забезпечення національної безпеки України в сучасних 
умовах. Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. 2014. № 3-4. С. 14–24

13. Циганов В.П. Політична безпека і безпечна політика : складові, ознаки, стан, тенден-
ції. Київ : Ніка центр, 2006. 112 с.



37

Конституційне право; муніципальне право

© ЛАРІН Є.О. – аспірант (Інститут законодавства Верховної Ради України)

УДК 342.72/.73(477)
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2020.2.7

ЛАРІН Є.О.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ:  
ДОСВІД І ПІДХОДИ ЗАРУБІЖНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

У статті здійснюється дослідження правового регулювання реалізації права лю-
дини на інформацію в зарубіжних країнах з огляду на сучасні тенденції зближен-
ня національних правових систем, необхідність обміну досвідом правотворчості 
та правозастосування. Правова характеристика зарубіжного досвіду закріплення 
права людини на інформацію і гарантій його реалізації має важливе теоретичне 
та праксеологічне значення. Наголошено, що в сучасних умовах загальносвітової 
глобальної тенденції розвитку уніфікації правових, економічних, організаційних 
та інших підходів до вирішення суспільно значимих задач, правове регулювання 
реалізації права на інформацію відповідає високим критеріям такого розвитку. 
Встановлено, що правове регулювання безпосереднього закріплення і реалізації 
права на інформацію в конституціях і законодавстві зарубіжних країн здійснюється 
двома основними способами: автономним, тобто право на інформацію і його реалі-
зація закріплюється самостійно від інших прав, у тому числі інших інформаційних 
прав, права на свободу думки і слова; інтегрованим, тобто право на інформацію і 
його реалізація закріплюється разом з іншими правами та свободами, як правило, 
з правом на свободу думки і слова, а також іншими інформаційними правами. Га-
рантії реалізації права людини на інформацію в кожній конкретній країні мають 
відмінності. З’ясовано, що в більшості в них на конституційному рівні закріплено 
та гарантовано реалізацію права на інформацію як фундаментальне право люди-
ни і громадянина. Конституційно визначене право на інформацію та гарантії його 
реалізації в зарубіжних країнах розвинено в численних органічних і звичайних за-
конах про права людини і громадянина. Правове регулювання, тобто закріплення, 
охорона і порядок реалізації права на інформацію як складного, універсального 
суб’єктивного права людини, забезпечується через низку правомочностей та пра-
вових гарантій, які визначені в різних конституційних нормах, а також деталізовані 
в нормах відповідного конституційного та інших галузей законодавства зарубіж-
них країн.

Ключові слова: право на інформацію, реалізація права на інформацію, доступ 
до інформації, правове регулювання, конституції зарубіжних країн, конститу-
ційне закріплення права на інформацію, правова система.

The article examines the legal regulation of the realization of the human right to 
information in foreign countries, taking into account the current tendencies of approx-
imation of national legal systems, the need to exchange experience of law-making and 
enforcement. The legal characterization of the foreign experience of securing the human 
right to information and guaranteeing its realization is of great theoretical and praxeo-
logical importance. It is emphasized that in the current global context of the global ten-
dency to develop the unification of legal, economic, organizational and other approaches 
to solving socially important problems, the legal regulation of the right to information 
meets the high criteria of such development. It is established that the legal regulation of 
the direct consolidation and realization of the right to information in the constitutions and 
legislation of foreign countries is exercised in two main ways: autonomous, that is, the 
right to information and its realization is fixed independently from other rights, including 
other information rights, the right to freedom of thought and the word; integrated, that is, 
the right to information and its realization is enshrined with other rights and freedoms, 
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as a rule, with the right to freedom of thought and expression, as well as with other 
information rights. Guarantees for the realization of the human right to information in 
each country have their differences. It has been found that the overwhelming majority of 
them at the constitutional level have enshrined and guaranteed the exercise of the right to 
information as a fundamental human and citizen right. The constitutionally defined right 
to information and guarantees for its implementation in foreign countries have been de-
veloped in numerous organic and customary human and citizen rights laws. Legal regu-
lation, that is, securing, protecting and ordering the exercise of the right to information as 
a complex, universal subjective human right, is ensured through a number of powers and 
legal guarantees, which are defined in various constitutional norms, as well as detailed 
in the norms of the relevant constitutional and other branches of foreign law countries.

Key words: right to information, exercise of the right to information, access to infor-
mation, legal regulation, constitutions of foreign countries, constitutional consolidation 
of the right to information, legal system.

Вступ. Дослідження правового регулювання реалізації права людини на інформацію в за-
рубіжних країнах виступає важливим інструментом пізнання правових систем світу, а з іншого 
боку, допоміжним засобом для вдосконалення вітчизняного національного конституційного за-
конодавства з прав людини.

Проведення аналізу досвіду конституційно-правового регулювання реалізації права на ін-
формацію в зарубіжних країнах, особливо в державах подібної до вітчизняної правової системи 
(моделі), видається надзвичайно актуальним з огляду на сучасні тенденції зближення національ-
них правових систем, необхідність обміну досвідом правотворчості та правозастосування. 

Зарубіжний досвід правового регулювання права на інформацію та його реалізації до-
сліджували фахівці з конституційного права, адміністративного права, міжнародного права, ци-
вільного права, загальної теорії держави та права, порівняльного правознавства, зокрема, такі 
дослідники, як О.С. Брель, В.Ф. Іванов, Р.А. Калюжний, О.В. Копан, Р. Куртисс, О.Г. Марценюк, 
Л.В. Перевалова, В. Політанський, В.Й. Шишко та інші науковці.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження правового регулювання реалізації 
права людини на інформацію в зарубіжних країнах. 

Результати дослідження. Реалізація конституційного права людини на інформацію, як 
стверджує Л.В. Перевалова, забезпечує реальну, а не тільки формальну участь громадян у житті 
держави. Дослідниця підкреслює особливе значення цього права: воно виступає елементом, який 
зв’язує усю систему основних прав і свобод. Тільки за умови його дотримання можна говорити 
про фактичну реалізацію особистих, політичних, соціальних, економічних, екологічних і куль-
турних прав і свобод [1, с. 52]. Реалізація права на інформацію як елемент державної інформа-
ційної політики, має забезпечувати розвиток інститутів демократії, прав людини і громадянина, 
підвищення економічної могутності держави, її міжнародного авторитету, підйом матеріального 
та культурного рівня життя громадян [2, с. 7]. З огляду на це правова характеристика зарубіжного 
досвіду закріплення права людини на інформацію і гарантій його реалізації, на нашу думку, має 
важливе теоретичне та праксеологічне значення. 

Реалізація права на інформацію в зарубіжних країнах набуває конкретного конституцій-
но-правового закріплення у відповідних конституційних положеннях і законодавстві. Як зазна-
чають окремі вчені, ефективність державної інформаційної політики залежить від створення 
узгодженої системи національного законодавства та її інтегрованості до міжнародно-правових 
стандартів [2, с. 6]. 

Історично першими країнами, в яких на конституційному рівні було закріплено право лю-
дини і громадянина на інформацію, вважаються Швеція, де конституційний Закон про свободу 
друку був прийнятий парламентом Риксдагом 1766 року, США, а також Франція. Зокрема, ст. 11 
Декларації прав людини та громадянина від 26 серпня 1789 року, зміст якої втілений у преамбулі 
Конституції Франції 1958 року, проголошує: «Вільний обмін думками належить до найцінніших 
прав людини. Таким чином, усі люди можуть вільно висловлюватися, писати та робити публі-
кації за умови, що вони відповідатимуть за будь-яке зловживання цією свободою у випадках, 
передбачених законодавством» [3].

Вітчизняні науковці Р.А. Калюжний, О.В. Копан, О.Г. Марценюк виділяють три етапи ста-
новлення правового регулювання права на інформацію в зарубіжних країнах.
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Зокрема, на першому етапі формування відповідного національного законодавства вирі-
шуються проблеми, пов’язані з розробкою та прийняттям нормативних актів, що декларують 
та легітимують право людини на інформацію загалом. На законодавчому рівні встановлюється 
термінологія, визначаються види режимів доступу до інформації, окреслюються межі діяльності 
засобів масової інформації. Одночасно перший етап передбачає розвиток нормативної бази права 
інтелектуальної власності, забезпечується інформаційна діяльність статистичних, бібліографіч-
них, екологічних проектів. Натомість другому етапу притаманна активна боротьба суспільства 
з таємничістю документів органів державної влади. Одночасно законодавчо вирішуються пи-
тання захисту персоніфікованих даних у процесі використання сучасних технологій. Вносяться 
значні зміни до кримінального законодавства, що пов’язане з боротьбою з комп’ютерною злочин-
ністю. Характерною ознакою третього етапу є розробка міжнародних модельних законів щодо 
розвитку інформаційного права, забезпечення пріоритету права людини на інформацію та її гло-
бальну інформаційну безпеку, вільне поширення суспільно важливої інформації, захист інформа-
ційних інтересів людини, суспільства і держави [2, с. 41–48].

Право на доступ до публічної інформації доволі ґрунтовно врегульоване в державах Єв-
ропи. Так, національні конституційні законодавства багатьох країн світу містять єдині норматив-
но-правові акти (як правило, закони), які регламентують право громадян на інформацію. Однак 
більшість із них стосується доступу до інформації, що перебуває в розпорядженні органів дер-
жавної влади.

Науковці називають такі закони «законами про свободу інформації». Наприклад, дослід-
ник Т. Мендел зазначає, що типовий закон про свободу інформації «містить право громадськості 
на доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні обраної народом влади, і накладає на об-
рану народом владу обов’язок публікувати ключові види інформації» [4, с. 3].

У 1970 році закони про свободу інформації прийняті в Данії, Норвегії, у 1973 році – в Ав-
стрії, у 1978 році – у Франції та Нідерландах, у 1982 році – в Австралії, Новій Зеландії й Канаді, 
у 1990 році – в Італії, у 1992 році – в Угорщині, у 1993 році – в Португалії, у 1994 році – в Бельгії, 
у 1997 році – в Ірландії і Таїланді, у 1998 році – в Кореї та Ізраїлі, у 1999 році – в Чехії та Японії 
[5, с. 102–103].

Відповідно до національного законодавства більшості зарубіжних країн запит є основною 
формою реалізації права на отримання інформації про діяльність державних органів.

Право на інформацію включено в систему конституційних прав і свобод більшості країнах 
світу. У деяких країнах (Португалія, Греція, Ізраїль, Албанія, Південна Корея) це право закріплює 
доступ до інформації державних органів, в інших (Болгарія, Угорщина, Нова Зеландія, Фінлян-
дія, Чехія, деякі країни СНД) право на інформацію передбачає окремі правомочності людини і 
громадянина на пошук, отримання і поширення інформації.

У законодавстві більшості європейських держав так званої нової демократії поняття «пра-
во на інформацію» ще у 90-х роках минулого століття не було. Проте досвід провідних європей-
ських країн спонукав більшість таких держав внести відповідні зміни до чинного законодавства 
та прийняти нові закони, які чітко врегульовували правовідносини з приводу доступу до публіч-
ної інформації [6, с. 219]. Основна ідея, яка проходить крізь усі такі нормативно-правові акти: 
людина має право за запитом одержати необхідну інформацію.

Наприклад, Конституція Грузії 1995 року містить дві статті (24, 41), які передбачають 
право на інформацію загалом та право на доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні 
державних органів. Зазначені положення Конституції Грузії гарантують право кожного на інфор-
мацію загалом та право на доступ до публічної інформації, що забезпечується державою.

Основний закон Литви – Конституція 1992 року у ст. 25 визначає, що людина має право 
на свої переконання і вільне їх вираження. Людині не мають чинитися перешкоди в пошуку, от-
риманні та поширенні інформації та ідей. Свобода висловлювати переконання, одержувати і по-
ширювати інформацію не може обмежуватися інакше, як тільки законом, якщо це необхідно для 
захисту здоров’я, честі і гідності, приватного життя, моральності людини або конституційного 
ладу. Свобода вираження переконань і поширення інформації несумісна зі злочинними діями – 
розпалюванням національної, расової, релігійної або соціальної ненависті, насильства та дискри-
мінації, з наклепом і дезінформацією. Громадянин має право в установленому законом порядку 
отримувати наявну про нього в державних установах інформацію [7]. На нашу думку, наведений 
спосіб правового регулювання безпосереднього закріплення і реалізації права на інформацію в 
Конституції Литви можна визначити як інтегрований, коли право на інформацію і його реалізація 
закріплюється разом з іншими правами та свободами.
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Відповідно до Конституції Естонії 1992 року кожен має право вільно отримувати інфор-
мацію, поширювану для загального користування. Усі державні установи, місцеві органи само-
врядування та їх посадові особи зобов’язані у встановленому законом порядку надавати грома-
дянину Естонії на його вимогу інформацію про свою діяльність, за винятком даних, видача яких 
заборонена законом, а також даних, призначених виключно для внутрішнього користування. 
Громадянин Естонії має право в установленому законом порядку ознайомитися з даними, що 
стосуються його, що зберігаються в державних установах і місцевих самоврядуваннях, а також 
державних і муніципальних архівах (ст. 44). Кожен має право вільно поширювати ідеї, думки, 
переконання та іншу інформацію усно, друковано, в образотворчий або інший спосіб. Це пра-
во може бути обмежене законом із метою охорони громадського порядку, моральності, прав і 
свобод, здоров’я, честі і доброго імені інших людей (ст. 45) [8]. Отже, на прикладі Конституції 
Естонії ми бачимо інституційний підхід до закріплення права на інформацію та гарантій його 
реалізації в межах різних структурних підрозділів конституції.

У правовій системі Польщі право на інформацію закріплено у ст.ст. 47, 49, 51 другого роз-
ділу Конституції Польщі 1997 року «Свободи, права і обов’язки людини і громадянина. Особисті 
свободи і права». У них зазначено, що кожен має право на правову охорону приватного, сімейно-
го життя, честі та доброго імені, а також право вирішувати своє особисте життя. Забезпечуються 
свобода та охорона таємниці комунікацій. Обмеження їх може настати тільки у випадках, визна-
чених у законі, і в певному порядку.

Конституція Фінляндії 1999 року у §12 «Свобода висловлювань і право на доступ до ін-
формації» фактично ототожнює свободу висловлювань і право на інформацію, при цьому окремо 
виділяючи право на доступ до публічної інформації. Так, кожен має право на свободу вислов-
лювань. Під свободою висловлювань розуміється право передавати, поширювати й отримувати 
інформацію, погляди, інші відомості без будь-яких перешкод цьому. Більш детальні положення 
про свободу висловлювань встановлюються законом [9; 10, с. 83].

Чіткі формулювання закріплені у ст. 41 Конституції Болгарії 1991 року, яка складається 
з двох частин: кожен має право шукати, отримувати і поширювати інформацію. Здійснення цьо-
го права не має завдавати шкоди правам і доброму імені інших громадян, а також національній 
безпеці, громадському порядку, здоров’ю та моралі народу; громадяни мають право отримувати 
інформацію від державного органу або установи з питань, що становлять для них законний ін-
терес, якщо інформація не становить державну або іншу охоронювану законом таємницю і не 
зачіпає чужі права [11].

Зазначений спосіб правового регулювання безпосереднього закріплення і реалізації права 
на інформацію в конституціях і національному законодавстві можна визначити як автономний, 
коли право на інформацію і його реалізація закріплюється самостійно від інших, у тому числі 
інших інформаційних прав, права на свободу думки і слова.

Відповідно до ст. 20 Конституції Іспанії 1979 року серед інформаційних й інших прав ви-
знається і захищається право на вільне поширення та отримання інформації за допомогою будь-
яких засобів. Закон регулює використання цього права з урахуванням обмежень, що накладають-
ся вимогами моралі та збереження професійної таємниці у процесі здійснення цих прав [12]. Такі 
положення Конституції Іспанії, на нашу думку, уможливлюють більш детальне правове регулю-
вання реалізації права на інформацію на законодавчому рівні.   

Варто зазначити, що Основний закон Республіки Кіпр – Конституція 1960 року у ст. 19 
правомочність стосовно передачі інформації зараховує до права на свободу слова. Так, вста-
новлюється, що кожен має право на свободу слова і на його реалізацію будь-яким способом. 
Таке право охоплює свободу думки, отримання і передачі інформації та ідей без втручання будь-
якої влади незалежно від кордонів [13]. У цьому контексті допускаємо, що більш детальне за-
кріплення права на інформацію та гарантій його реалізації в правовій системі Кіпру відбудеться 
в майбутньому. 

Утім, найбільш детально і конкретизовано право на інформацію і його реалізація визна-
чені у Конституції Португалії 1976 року, зокрема ст. 35 «Використання інформатики (комп’юте-
рів)», яка передбачає, що: всі громадяни мають право знати інформацію про себе, занесену 
в електронні картотеки і реєстри, і про цілі, для яких вона призначена, причому вони можуть 
вимагати поновлення інформації та внесення до неї змін, що не суперечило б положенням 
закону про державну таємницю та про судову таємницю [14]. Відповідно до ст. 37 Конститу-
ції Португалії «Свобода слова та інформації» всі мають право вільно виражати і поширювати 
свої думки усно, за допомогою зображень або будь-яким іншим шляхом, а також отримувати і 
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здобувати інформацію без будь-яких перешкод і дискримінації. Здійснення цих прав не може 
бути заборонено або обмежено жодною цензурою. Ст. 48 Конституції Португалії «Участь у 
суспільному житті» визначає, що всі громадяни мають право брати участь у політичному житті 
та вирішенні суспільних питань, що стоять перед країною безпосередньо або через законно 
обраних представників. Усі громадяни мають право на отримання об’єктивних відомостей про 
дії держави і публічних установ, а також на одержання інформації від Уряду та інших органів 
влади щодо управління суспільними справами. Отже, у Конституції Португалії ми бачимо ін-
тегрований спосіб правового регулювання безпосереднього закріплення і реалізації права на 
інформацію, а також інституційний підхід до конституційного закріплення права на інформа-
цію та гарантій його реалізації.

Серед країн Південно-Східної Азії детальне закріплення право на інформацію отримало в 
новій Конституції Таїланду 2017 року у ст.ст. 32, 36, 41, 58, 61. Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 
36 цензура, затримання чи розголошення інформації, що передається між особами, включаючи 
будь-які вчинені діяння, спрямовані на те, щоб дізнатися або отримати інформацію, що переда-
ється між особами, не допускається, окрім як на підставі постанови або ордера, виданого судом, 
або за наявності інших підстав, передбачених законом. Особа і суспільство (громада, юридична 
особа) мають право: бути інформованими і мати доступ до публічних даних або інформації, що 
знаходиться в розпорядженні державного органу, як це передбачено законом; на подання клопо-
тання до державного органу та своєчасне інформування про результати його розгляду; на пору-
шення судового позову проти державного органу внаслідок дії або бездіяльності державної поса-
дової особи, посадової особи або працівника державного органу (ст. 41) [15]. Такі конституційні 
гарантії реалізації права на інформацію, на нашу думку, можуть забезпечити ефективний захист 
і охорону цього права.  

Конституції Філіппін і Єгипту суб’єктами права на інформацію визначають народ і гро-
мадян. Так, відповідно до ст. 7 Конституції Філіппін 1987 року народ має право на отримання 
доступу до інформації з питань, що зачіпають суспільні інтереси. У рамках передбачених за-
коном обмежень громадяни мають право на доступ до офіційних документів, так само, як і до 
документів і паперів, що стосуються державних актів, актів господарської діяльності або поста-
нов, а також до даних проведених урядом досліджень, які були використані з метою розробки 
політики уряду [16].

У зазначених країнах також спостерігається консолідований підхід до конституційного 
закріплення права на інформацію та гарантій його реалізації – закріплення права на інформацію 
та гарантій його реалізації на рівні окремого структурного підрозділу (статті) конституції.

Конституція Південно-Африканської Республіки 1996 року у ст. 16 до елементів права на 
свободу слова зараховує свободу отримання або передачі інформації або ідей, а в ст. 32 передба-
чає, що кожен має право доступу до будь-якої інформації, якою володіє держава; будь-якої інфор-
мації, якою володіє будь-яка інша особа і яка є необхідною для реалізації або захисту будь-яких 
прав [17]. У цьому зв’язку теж допускається виділення в майбутньому права на інформацію як 
самостійного права людини і громадянина.

Таким чином, загалом упродовж останніх десятиліть в усьому світі різні держави створи-
ли законодавство про свободу інформації, в якому певною мірою закріплено право людини на ін-
формацію, доступ до інформації тощо. До таких країн належать, зокрема, Великобританія, Мек-
сика, Південна Африка, Південна Корея, Таїланд, Японія, більшість країн Східної і Центральної 
Європи. Ще раніше запровадили такі закони Швеція, США, Нідерланди, Фінляндія, Австралія 
та Канада.

Як стверджує В. Політанський, загальною метою законодавства з питань права на інфор-
мацію в зарубіжних країнах, що набуло визнання та значного розвитку на конституційному і 
галузевому рівні, є забезпечення відкритості влади та демократичного характеру державного ме-
ханізму [18, с. 201]. Така законодавча база на національному рівні надійно гарантує право на сво-
боду інформації і його реалізацію.

У різних державах світу є різноманітні підходи до визначення допустимих обмежень сво-
боди доступу до публічної інформації. Якщо спробувати їх систематизувати, то можна визна-
чити такі обмеження: в інтересах захисту національної безпеки; з метою захисту економічних 
інтересів держави; задля дотримання правопорядку; в інтересах розвитку і захисту міжнародних 
відносин; для забезпечення належної процедури ухвалення рішень.

Враховуючи вищевикладене, можна констатувати, що гарантії реалізації права людини на 
інформацію в кожній конкретній країні мають відмінності.
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Як бачимо, основи національних моделей реалізації права на інформацію були сформо-
вані та певною мірою втілені в національному законодавстві у другій половині ХХ століття, на-
самперед у таких країнах, як США, Великобританія, Німеччина, Австрія, Нідерланди, Швеція, – 
у цих країнах дозволяється одержати інформацію, що належить урядові. В Іспанії закріплено 
право громадян на одержання урядової інформації, крім тих випадків, коли її використання може 
загрожувати безпеці країни. У Норвегії усі адміністративні документи доступні громадськості за 
винятком обговорених виключень. Відповідно до законодавства Франції забезпечується доступ 
до всіх офіційних документів. У Канаді кожен має право одержати урядову інформацію. Право 
доступу до інформації закріплене в положеннях нормативних актів, що гарантують вільне вира-
ження думок, свободу преси.

Нині право людини і громадянина на інформацію не тільки важливе для функціонуючої 
демократії, але й суттєво є передумовою для реалізації інших основних прав людини, що зале-
жать від свободи і відкритого доступу до інформації [19].

Висновки. У сучасних умовах загальносвітової глобальної тенденції розвитку уніфікації 
правових, економічних, організаційних та інших підходів до вирішення суспільно значимих за-
дач, правове регулювання реалізації права на інформацію відповідає високим критеріям такого 
розвитку.

Правове регулювання безпосереднього закріплення і реалізації права на інформацію 
в конституціях і законодавстві зарубіжних країн здійснюється двома основними способами: авто-
номним, тобто право на інформацію і його реалізація закріплюється самостійно від інших прав, 
у тому числі інших інформаційних прав, права на свободу думки і слова (Киргизстан, Болгарія); 
інтегрованим, тобто право на інформацію і його реалізація закріплюється разом з іншими права-
ми та свободами, як правило, з правом на свободу думки і слова, а також з іншими інформацій-
ними правами (Литва, Фінляндія, Португалія, Словаччина).

Також у результаті аналізу положень розглянутих конституційних актів відповідних країн 
світу можемо зробити висновок про наявність двох підходів до конституційного закріплення права 
на інформацію та гарантій його реалізації: інституційний, за яким закріплення права на інформа-
цію та гарантій його реалізації відбувається в межах різних структурних підрозділів конституції 
(наприклад, Грузія, Естонія, Польща, Португалія, Таїланд, ПАР); консолідований, за яким закрі-
плення права на інформацію та гарантій його реалізації здійснюється на рівні окремого структур-
ного підрозділу (статті) конституції (наприклад, Киргизстан, Болгарія, Словаччина, Філіппіни).

Отже, дослідження чинних положень сучасних конституцій зарубіжних країн і їх відпо-
відного законодавства про інформацію свідчить, що у більшості в них на конституційному рівні 
закріплено та гарантовано реалізацію права на інформацію як фундаментального права людини і 
громадянина. Конституційно визначене право на інформацію та гарантії його реалізації в зарубіж-
них країнах розвинене в численних органічних і звичайних законах про права людини і громадя-
нина. Правове регулювання, тобто закріплення, охорона і порядок реалізації права на інформацію 
як складного, універсального суб’єктивного права людини, забезпечується через низку право-
мочностей та правових гарантій, які визначені в різних конституційних нормах, а також деталі-
зовані в нормах відповідного конституційного та інших галузей законодавства зарубіжних країн.
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ВІДШКОДУВАННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ СТОРОНИ, НА КОРИСТЬ ЯКОЇ УХВАЛЕНЕ 
СУДОВЕ РІШЕННЯ В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

Стаття присвячена тематиці принципів цивільного процесуального права та 
окремим аспектам правозастосування функціональних принципів цивільного су-
дочинства в процесі здійснення правосуддя, а саме: принципу відшкодування судо-
вих витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, та його значення для 
реалізації завдань цивільного судочинства в умовах сьогодення. Контекстуально 
розглядаються й деякі питання систематизації вітчизняного цивільного процесу-
ального законодавства в процесі його реформування та узгодження з європейськи-
ми стандартами. 

У статті досліджуються теоретичні розробки та наукові підходи до принципів 
цивільного процесуального права, їх класифікації, системи принципів цивільного 
судочинства. На підставі теоретичних наукових доробок і аналізу законодавчо ви-
значеної системи принципів цивільного судочинства, виокремлено групу функціо-
нальних принципів цивільного судочинства. Досліджено взаємозв’язок принципу 
відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, 
з іншими функціональними принципами цивільного судочинства, його місце в сис-
темі принципів (основних засад) цивільного судочинства. 

Проаналізовано окремі норми Цивільного процесуального кодексу Украї-
ни щодо видів судових витрат, зокрема витрат, які пов’язані з розглядом справи. 
На підставі компаративістичного аналізу положень чинного Цивільного процесу-
ального кодексу України та положень цивільного процесуального законодавства 
України, які втратили чинність внаслідок його реформування, вироблено висновки 
щодо законодавчих підходів у правовій регламентації таких витрат та відображен-
ня у відповідних нормах принципу  відшкодування судових витрат сторони, на 
користь якої ухвалене судове рішення. У цій площині розглянуто судову практи-
ку Європейського суду з прав людини щодо судових витрат як складника доступу 
до правосуддя.

Проаналізовано окремі теоретичні та практичні аспекти регулювання цивіль-
них процесуальних правовідносин із приводу забезпечення та попередньої опла-
ти судових витрат, в яких інтегрований принцип відшкодування судових витрат 
сторони, на користь якої ухвалене судове рішення та виявлено дисонуючі норми 
в чинному Цивільному процесуальному кодексі України.

Ключові слова: принципи цивільного судочинства, система принципів цивіль-
ного судочинства, судові витрати, витрати, пов’язані з розглядом справи, забез-
печення судових витрат, попередня оплата судових витрат, розподіл судових 
витрат.
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The article is devoted to the principles of civil procedural law and certain aspects of 
law enforcement of functional principles of civil justice in the administration of justice, 
namely the principle of reimbursement of court costs of the party in whose favor the 
court decision was made and its significance for civil litigation. Some issues of system-
atization of domestic civil procedural legislation in the process of its reform and bringing 
it in line with European standards are also considered contextually.

The article investigates theoretical developments and scientific approaches to the prin-
ciples of civil procedural law, their classification, the system of principles of civil justice. 
On the basis of theoretical scientific achievements and analysis of the legally defined sys-
tem of principles of civil proceedings, a group of functional principles of civil proceed-
ings has been singled out. The interrelation of the principle of reimbursement of court 
costs of the party in whose favor the court decision was made with other principles and 
its place in the system of principles (basic principles) of civil proceedings is investigated.

Some norms of the Civil Procedure Code of Ukraine on the types of court costs, in 
particular the costs associated with the case, are analyzed. Based on a comparative analy-
sis of the provisions of the current Civil Procedure Code of Ukraine and the provisions of 
the Civil Procedure Code of Ukraine, which lost their force due to its reform, conclusions 
were drawn on legislative approaches in the legal regulation of such costs and reflect in 
such rules the principle of reimbursement court decision. In this area, the case law of the 
European Court of Human Rights on court costs as a component of access to justice is 
considered.

Some theoretical and practical aspects of regulation of civil procedural legal relations 
concerning provision and advance payment of court costs are analyzed, in which the 
principle of reimbursement of court costs of the party in whose favor the court decision 
is made and identification of dissonant norms in the current Civil Procedure Code of 
Ukraine is integrated.

Key words: principles of civil proceedings, system of principles of civil proceedings, 
court costs, costs related to the case, provision of court costs, advance payment of court 
costs, distribution of court costs.

Вступ. Проблематика принципів посідає одне із провідних місць у науці будь-якої галузі 
права, в тому числі і цивільного процесуального права. Недаремно принципи розміщуються на 
початку у структурі будь-якого законодавчого акта і надалі прямо або опосередковано знаходять 
втілення в інших правових нормах. Це пояснюється тим, що їх головна роль полягає у форму-
ванні і відображенні як сутності окремої галузі права, так і права загалом, а також визначенні 
напряму правового регулювання суспільних відносин. 

Історичний розвиток цивільного процесуального права свідчить, що питання дослідження 
юридичної природи, ролі принципів, а також місця кожного окремо визначеного принципу у сис-
темі принципів (основних засад) цивільного судочинства, їх взаємозв’язок та значення для реалі-
зації завдань цивільного судочинства завжди було перспективним і актуальним науковим пошу-
ком, особливо в часи докорінних змін і правових реформ. Важливого значення це питання набуває 
і в сучасних умовах реформування вітчизняного цивільного процесуального законодавства. 

Адже, як слушно зазначає В.А. Кройтор, у нормотворчій діяльності принципи цивільного 
процесуального права впливають на зміст норм, що регулюють цивільне судочинство, сприя-
ють систематизації цивільного процесуального законодавства, виявленню і виключенню з нього 
норм, що дисонують із системою цивільного процесуального права. У практиці правозастосу-
вання принципи цивільного процесу визначають загальні підходи у здійсненні правосуддя, спри-
яють правильному розумінню і тлумаченню норм процесуального права, становлять основу за-
стосування аналогії права. Принципи слугують базою для напрацювання теоретичних концепцій 
будь-якої галузі права, в тому числі цивільного процесуального права [1, с. 15].

Особливість норм-принципів цивільного процесуального права полягає в тому, що вони є 
первинними у структурі цивільного процесуального права і не виводяться з інших норм. Навпа-
ки, інші норми мають відповідати, конкретизувати норми-принципи. З огляду на це норми-прин-
ципи зв’язують зміст цивільного процесуального права з його основами (началами) – статусом 
судової влади і правосуддя у правовій системі, концептуалізують особливу сферу правового ре-
гулювання цивільного процесуального законодавства [2, с. 116].  
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Варто зазначити, що внаслідок реформування судової системи та внесення змін у про-
цесуальне законодавство України, зокрема шляхом прийняття Закону України від 3 жовтня 
2017 року «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших за-
конодавчих актів» (далі – Закон України від 3 жовтня 2017 року), втілено новий законодавчий 
підхід щодо визначення системи принципів цивільного судочинства (ч. 3 ст. 2 ЦПК України), 
а також позитивного закріплення принципів, які не були до цього часу відображені на законо-
давчому рівні як галузеві принципи цивільного судочинства, але на значенні таких механізмів 
доступу до правосуддя неодноразово наголошувалося в судовій практиці Європейського суду 
з прав людини (далі – ЄСПЛ). У цій площині варто звернути увагу на такі принципи цивільно-
го судочинства, як пропорційність, розумність строків розгляду справи судом, неприпустимість 
зловживання процесуальними правами, відшкодування судових витрат сторони, на користь якої 
ухвалене судове рішення. 

Нагальність позитивного закріплення таких принципів поряд з іншими принципами, які 
знайшли втілення у ч. 3 ст. 2 ЦПК України, має насамперед удосконалити механізм судового за-
хисту порушених прав, свобод чи законних інтересів фізичних осіб, прав і інтересів юридичних 
осіб, інтересів держави.

Варто зазначити, що з огляду на актуальність відповідної тематики майже на всіх істо-
ричних віхах розвитку цивільного процесуального права, дослідженню принципів цивільного 
судочинства присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як А.В. Ан-
друшко, В.С. Букіна, Ю.В. Білоусов, М.А. Гурвич, В.В. Комаров, В.А. Кройтор, О.В. Немиров-
ська, І.М. Резніченко, В.М. Семенов, Г.П. Тимченко, Н. О. Чечина, О.В. Шутенко, К.С. Юдельсон, 
С.Я. Фурса та ін.   

Водночас дослідження принципів цивільного судочинства базувалося на теоретичних роз-
робках і аналізі процесуального законодавства до внесення докорінних змін до ЦПК України, 
тому не досліджувалося питання ролі кожного окремого принципу та його місця в нині законо-
давчо визначеній системі принципів (основних засад) цивільного судочинства. Недостатня увага 
приділялася і дослідженню тих принципів цивільного судочинства, які набули позитивного закрі-
плення у ЦПК України в процесі реформування процесуального законодавства, зокрема, прин-
ципу відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення. Наведене 
спрямовує необхідність нових наукових розвідок в указаній площині. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження принципу відшкодування судових 
витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, взаємозв’язок його з іншими прин-
ципами та його місце в системі принципів (основних засад) цивільного судочинства, а також 
окремі теоретичні та практичні аспекти регулювання цивільних процесуальних правовідносин 
із приводу судових витрат, зокрема забезпечення та попередньої оплати судових витрат, в яких 
конкретизований відповідний принцип та виявлення дисонуючих норм у чинному цивільному 
процесуальному законодавстві України.    

Результати дослідження. Для досягнення мети, визначеної у цьому дослідженні, звер-
немся до загальних теоретичних положень принципів цивільного судочинства, складу та системи 
принципів цивільного судочинства та місця принципу відшкодування судових витрат сторони, на 
користь якої ухвалене судове рішення в системі (структурі) принципів цивільного судочинства.

У доктрині цивільного процесуального права принципи визначаються як «фундамен-
тальні його положення, основоположні правові ідеї, які закріплені в нормах більш загального 
характеру <…> пронизують усі цивільно-процесуальні інститути і визначають таку побудову 
цивільного процесу, яка забезпечує ухвалення законних і обґрунтованих рішень та їх виконан-
ня» [3, с. 59], які зумовлюють характер цивільного процесуального права, порядок його застосу-
вання і напрями подальшого розвитку [4, с. 31], як норми загального і визначеного характеру, ви-
хідні для регламентації правосуддя в цивільних справах, на яких ґрунтується увесь масив інших 
процесуальних норм, незаперечні за своєю природою вимоги до суду й учасників цивільного 
процесу, які концептуалізують його зміст та визначальний порядок засади здійснення цивільного 
судочинства [2, с. 116–117 ]. 

У теоретичних розробках науки цивільного процесуального права принципи диференцію-
ють залежно від поширення їх дії на правовідносини на дві основні групи: загальні (загальнови-
знані) і спеціальні принципи [5, с. 32].

Щодо застосування загальновизнаних принципів у сфері правосуддя у цивільних справах, 
то без сумніву, до них можна зарахувати такі принципи: пріоритету прав людини, верховенства 
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права, права на суд, правової визначеності, правової ефективності [6, с. 30–34]. Юридична природа 
таких принципів виводиться безпосередньо з основних положень міжнародних договорів, зокре-
ма Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, а також судової прак-
тики ЄСПЛ, зокрема, щодо застосування (реалізації) і тлумачення норм ст. 6 указаної Конвенції.

Що стосується спеціальних принципів цивільного процесуального права, то відповідно 
до ролі того чи іншого принципу в здійсненні правосуддя розрізняють організаційно-функціо-
нальні та функціональні принципи цивільного процесуального права. Перша група принципів 
регулює організацію правосуддя і здійснює вплив на порядок його реалізації, друга – порядок 
здійснення правосуддя, тобто визначає процесуальну діяльність суду і учасників цивільного су-
дочинства [7, с. 69–70]. 

Втім, як слушно зазначає В.В. Комаров, класифікація принципів навряд чи може бути 
предметом особливих теоретичних дискусій, оскільки сама по собі класифікація має порівняно 
самостійне значення і різні види класифікації мають право на існування лише в певному при-
кладному значенні [2, с. 123–124]. Будь-яка класифікація покликана мати прикладне застосуван-
ня, тобто бути придатна для використання у практичній площині, в іншому разі, така класифіка-
ція втрачає своє призначення для права взагалі.

З огляду на суть та вплив на цивільно-процесуальні правовідносини, принцип відшко-
дування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, варто зарахувати до 
групи функціональних принципів у законодавчо визначеній системі принципів цивільного су-
дочинства (ч. 3 ст. 2 ЦПК України) поряд із такими принципами: змагальність сторін; диспози-
тивність; пропорційність; обов’язковість судового рішення; розумність строків розгляду справи 
судом; забезпечення права на апеляційний перегляд справи; забезпечення права на касаційне 
оскарження судового рішення у випадках, встановлених законом; неприпустимість зловживання 
процесуальними правами.

Водночас указані принципи, незалежно від їх місця в системі принципів цивільного су-
дочинства і системі цивільного процесуального права взагалі, не можуть бути розглянуті в ав-
тономному значенні, тобто як існуючі незалежно один від одного і такі, які мають вплив лише 
на конкретно визначені цивільні процесуальні правовідносини. Навпаки, в правовому значенні 
принципи є взаємопов’язаними, які як конкретизуються в певних цивільних правовідносинах, 
так і одночасно справляють вплив на інші цивільні процесуальні правовідносини. Тим більше, 
недотримання окремо визначеного принципу як у процесі нормотворчості, так і в процесі їх пра-
возастосування тягне порушення інших принципів цивільного судочинства, і, як наслідок, неви-
конання завдання цивільного судочинства, визначеного у ч. 1 ст. 2 ЦПК України, – справедливо-
го, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ із метою ефективного 
захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав 
та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 

Розглянемо юридичну природу принципу відшкодування судових витрат сторони, на ко-
ристь якої ухвалене судове рішення та його конкретизацію в інших нормах цивільного процесу-
ального законодавства.

Як вже вище зазначалося, принцип відшкодування судових витрат сторони, на користь 
якої ухвалене судове рішення, є функціональним принципом цивільного судочинства і однією з 
гарантій створення умов, необхідних для доступу до правосуддя, а також справедливого розгляду 
цивільної справи судом та створення належного механізму захисту, охоронюваних законом прав.

Відповідно до ч. 1 ст. 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та 
витрат, пов’язаних із розглядом справи, які конкретизуються в ч. 3 вказаної статті цього кодексу. 
При цьому законодавцем у процесі визначення видів судових витрат, пов’язаних із розглядом 
справи, у чинному ЦПК України надана більш розширена правова регламентація, порівняно 
з ЦПК України в редакції чинній, до внесення змін Законом України від 3 жовтня 2017 року. Так, 
у попередній редакції перелік витрат, пов’язаних із розглядом справи, був чітко встановлений. 
Нині у ЦПК України такий перелік розширений шляхом закріплення положення, в якому законо-
давець відійшов від чіткої конкретизації видів витрат, пов’язаних із розглядом справи, вичерпний 
перелік яких визначався у ч. 3 ст. 79 ЦПК України (у редакції до внесення змін Законом України 
від 3 жовтня 2017 року). Так, до витрат, пов’язаних із розглядом справи, крім визначених п.п. 1–3 
ч. 3 ЦПК України, увійшли витрати, пов’язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних 
для розгляду справи або підготовки до її розгляду (п. 4. ч. 3 ст. 133 ЦПК України). 

На наш погляд, такий законодавчий підхід є виправданим і покликаним забезпечити недо-
пущення погіршення майнового становища учасників справи. Наведене засвідчує, що чітка кон-
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кретизація витрат, пов’язаних із розглядом справи, позбавляє сторону в майбутньому повністю 
відшкодувати витрати, які вона понесла, у зв’язку з розглядом справи, оскільки обмежує мож-
ливість включення до розрахунку судових витрат будь-які витрати, що пов’язані із вчиненням 
інших процесуальних дій, але не визначені у положеннях чинного цивільного процесуального 
законодавства.

У науці цивільного процесуального права деякими науковцями судові витрати розгляда-
ють як складник (елемент) доступу до правосуддя, вказуючи при цьому, що вони мають бути 
надзвичайно великими, щоб слугувати досягненню мети компенсації витрат держави на цивільне 
судочинство. Однак у такому разі правосуддя може виявитися недоступним для більшості насе-
лення, перестане бути правосуддям, перетвориться на різновид елітарних послуг [8, с. 70].    

Наведене свідчить, що і законодавець у процесі законотворчої діяльності, і суди у практи-
ці правозастосування, вирішуючи питання судових витрат, мають враховувати баланс інтересів 
держави щодо створення умов для компенсації витрат на цивільне судочинство і учасників спра-
ви, зокрема щодо можливості звернення до суду.

Такої позиції дотримується і ЄСПЛ у процесі застосування нормативних приписів п. 1 
ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, зокрема в рішенні 
від 19 червня 2001 року у справі «Креуз проти Польщі» (Kreuz v. Poland) [9], в якому зазначено, 
що необхідність сплати судових витрат не є обмеженням права доступу до суду, водночас сплата 
судових витрат не має перешкоджати доступу до суду, ускладнювати цей доступ таким чином 
і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну мету. 
Відповідних висновків ЄСПЛ дійшов у світлі принципів, закладених у його прецедентному праві 
(див. «Ніколова проти Болгарії» (Nikolova v. Bulgaria) (GC), № 31195/96, п. 79, ECHR 1999-II; 
«Барановський проти Польщі» (Baranowski v. Poland), № 28358/95, п. 85, ECHR 2000-III; «Кудла 
проти Польщі» (Kudla v. Poland) (GC), № 30210/96, п. 168, ECHR 2000-XII) (п. 75 Рішення від 
19 червня 2001 року у справі «Креуз проти Польщі» (Kreuz v. Poland)).

Досліджуючи питання дотримання балансу інтересів у цивільному судочинстві, у тому 
числі у процесі вирішення процесуальних питань, які стосуються судових витрат, можна вста-
новити безпосередній зв’язок принципу відшкодування судових витрат сторони, на користь якої 
ухвалене судове рішення, з іншими принципами цивільного судочинства, що є найбільш пов’яза-
ними, зокрема з принципом пропорційності. Наведене положення простежується в нормативних 
приписах ст. 11 ЦПК України. 

Так,  відповідно до указаної статті ЦПК України суд визначає в межах, встановлених цим 
кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, 
враховуючи, зокрема завдання цивільного судочинства, забезпечення розумного балансу між 
приватними й публічними інтересами, значення розгляду справи для сторін, розмір судових ви-
трат, пов’язаних із відповідними процесуальними діями.

Втім у площині врахування балансу інтересів певну дискусію викликають деякі новели 
в цивільному процесуальному законодавстві України щодо забезпечення і попередньої оплати 
судових витрат (ст. 135 ЦПК України), які певною мірою дисонують із новітніми законодавчими 
підходами. 

Так, відповідно до ч. 3 ст. 135 ЦПК України у разі невнесення у визначений судом строк 
коштів для забезпечення судових витрат або несплати у визначений судом строк відповідних сум 
авансом суд вправі відхилити клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення 
спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів та ухвалити рішення на 
підставі інших поданих учасниками справи доказів або скасувати раніше постановлену ухвалу 
про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, 
витребування доказів або огляд доказів за їх місцезнаходженням. 

Застосування вказаної норми може вплинути на неможливість через майновий стан 
учасника справи надати всі докази на обґрунтування своїх вимог або заперечень і таким чином 
обмежує його доступ до правосуддя як елементу верховенства права. Що стосується засобів 
боротьби з необґрунтованими позовами, одним з яких є попередня оплата судових витрат, на 
нашу думку, цивільне процесуальне законодавство містить достатньо процесуальних заходів, 
яких суд може вжити з метою недопущення зловживання процесуальним правами, а саме: за-
стосування заходів процесуального примусу шляхом накладення на учасника справи (п. 5 ч. 1 
ст. 144 ЦПК України), залишення без розгляду, повернення заяви, скарги клопотання ч. 3 ст. 44 
ЦПК України), що одночасно з ефективністю не обмежують учасника справи у здійсненні ним 
процесуальних прав.
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Висновки. Таким чином, за результатами дослідження теоретичних доробок проблема-
тики принципів цивільного судочинства та місця відшкодування судових витрат сторони, на ко-
ристь якої ухвалене судове рішення, в  системі принципів цивільного судочинства та на підставі 
аналізу окремих положень чинного цивільного процесуального законодавства України, в яких 
такий принцип конкретизується, можна дійти висновку, що відшкодування судових витрат сто-
рони, на користь якої ухвалене судове рішення, належить до групи функціональних принципів 
цивільного судочинства. Такий принцип тісно пов’язаний з іншими принципами цивільного су-
дочинства, зокрема з принципом пропорційності, оскільки, як і останній, покликаний забезпечи-
ти баланс між публічними і приватними інтересами і доступ до правосуддя. Принцип відшкоду-
вання судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, в групі функціональних 
принципів системи принципів цивільного судочинства спрямований на урегулювання порядку 
здійснення правосуддя та конкретизується в нормах цивільного процесуального законодавства, 
які регламентують процесуальну діяльність суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин 
щодо визначення судових витрат, забезпечення та попередньої оплати судових витрат, їх розподі-
лу між сторонами та інших процесуальних питань, пов’язаних із розглядом та вирішенням справ 
щодо відшкодування судових витрат. 
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ОСТАТОЧНІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ В КОНТЕКСТІ 
ВИЧЕРПНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЮРИДИЧНОГО ЗАХИСТУ

Стаття присвячена розкриттю проблеми правової природи остаточності судо-
вого рішення, його видів та юридичних наслідків його ухвалення. Обстоюється 
позиція, що ефективний захист цивільних прав осіб перш за все розпочинається 
і, як правило, має завершуватися на національному рівні. Для цього кожна дер-
жава в тому числі й Україна володіє системою юридичних засобів захисту. Наго-
лошується, що вичерпність всіх засобів юридичного захисту (в тому числі і звер-
нення із конституційною скаргою) є поширеним у міжнародній практиці принцип 
субсидіарності. Обґрунтовується, що мета цього принципу – надати можливість 
національним органам (насамперед судам) запобігти або виправити порушення, 
передбачені міжнародними актами. Доведено, що остаточність судового рішення 
в цивільній справі органічно пов’язується з такими вимогами, як: 1) можливість 
подальшого руху цивільного процесу (чи перешкоджає процесуальне судове рі-
шення провадженню у справі); 2) вирішення цивільного спору по суті; 3) чи підля-
гає таке рішення апеляційному оскарженню; 4) набрання рішенням законної сили. 
Констатовано, що в дослідженні процедури остаточності судового рішення слід 
враховувати, що: 1) у цивільному процесуальному законодавстві за загальним пра-
вилом набрання судовим рішенням законної сили пов’язане з його оскарженням; 
це оскарження є особливим для різних видів провадження та судових рішень; 2) 
закон може не передбачати апеляційне оскарження судового рішення; особа може 
з різних мотивів не скористатися правом на оскарження судового рішення тощо. 
Встановлено, що, розглядаючи цивільну справу особи по суті, суд може в її рамках 
постановляти процесуальні рішення з окремих питань, що оформлюються ухвала-
ми, що носять допоміжний характер відносно рішень суду, ухвалених за наслідка-
ми розгляду справи особи по суті. Доведено, що вітчизняне цивільне процесуаль-
не законодавство не містить нормативного визначення поняття «остаточне судове 
рішення у справі особи», водночас ним можуть позначатись як рішення, ухвалені 
судом по суті справи, так і постановлені у процесі її розгляду та вирішення. Оста-
точними судовими рішеннями є такі, що набрали законної сили і є обов’язковими 
до виконання, їх подальше оскарження неможливе.

Ключові слова: цивільний процес, ухвала, рішення суду, остаточність судового 
рішення, апеляційний перегляд, касаційне оскарження, вичерпність засобів, юри-
дичний захист.

The article is devoted to the disclosure of the problem of the legal nature of the final-
ity of a court decision, its types and legal consequences of its adoption. It is argued that 
the effective protection of the civil rights of individuals begins first and should generally 
end at the national level. To this end, every state, including Ukraine, has a system of 
legal remedies. It is emphasized that the exhaustiveness of all remedies (including the 
appeal with a constitutional complaint) is a common principle of subsidiarity in inter-
national practice. It is justified that the purpose of this principle is to enable national au-
thorities (primarily courts) to prevent or correct violations provided for by international 
instruments. It is proved that the finality of a court decision in a civil case is organ-
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ically connected with such requirements as: 1) the possibility of further movement of 
civil proceedings (or prevents procedural court decisions from proceeding in the case); 
2) resolution of a civil dispute on the merits; 3) whether such a decision is subject to 
appeal; 4) entry into force of the decision. It is stated that in the study of the procedure 
of finality of a court decision it should be taken into account that: 1) in civil procedural 
legislation, according to the general rule, the entry into force of a court decision is related 
to its appeal; this appeal is special for different types of proceedings and court decisions;  
2) the law may not provide for an appeal against a court decision; a person may, for 
various reasons, not exercise the right to appeal against a court decision, etc. It is estab-
lished, while considering a civil case of a person on the merits, the court may, within its 
framework, make procedural decisions on certain issues, which are formalized by deci-
sions that are ancillary to court decisions made as a result of consideration of the case on 
the merits. It is proved that the domestic civil procedural legislation does not contain a 
normative definition of the term «final court decision in a person's case», at the same time 
it can refer to decisions made by the court on the merits and decided in the process of its 
consideration and decision. Final court decisions are those that have entered into force 
and are binding, and no further appeal is possible.

Key words: civil process, decision, court decision, finality of court decision, appellate 
review, cassation appeal, exhaustion of means, legal protection.

Вступ. Ефективний захист цивільних прав осіб перш за все розпочинається і, як правило, 
має завершуватися на національному рівні. Для цього кожна держава в тому числі і Україна воло-
діє системою юридичних засобів захисту, вичерпність яких дозволяє особі подальшу (у необхід-
них випадках) реалізації захисту на міжнародному рівні, зокрема шляхом звернення до Європей-
ського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Вичерпність всіх засобів юридичного захисту (в тому 
числі і звернення із конституційною скаргою) є поширеним у міжнародній практиці принцип 
субсидіарності. Мета цього принципу надати можливість національним органам (насамперед су-
дам) запобігти або виправити порушення, передбачені міжнародними актами. Так, зі статті 13 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) випливає, що 
у внутрішньому правовому порядку мають бути присутніми ефективні засоби захисту від пору-
шень прав, гарантованих Конвенцією. 

У наведеному контексті слід вказати на існування логічних меж вичерпання всіх засобів 
юридичного захисту, зокрема коли йдеться про відсутність засобів захисту (стаття 55 Конституції 
України, стаття 13 Конвенції). Це ж стосується випадків серйозних і систематичних порушень 
конституційних прав: «Правило вичерпання також не застосовується, якщо доведено існування 
адміністративної практики, що полягає в повторенні дій, несумісних із Конвенцією, і офіційному 
толеруванні такої практики з боку держави, а її характер такий, що будь-які провадження є да-
ремними і неефективними (Ireland v. UK (1978), para. 159; Akdivar and Others v. Turkey (1996), 
para. 67; Aksoy v. Turkey (1996), para. 52) [1].

Стан дослідження. Проблеми природи судового рішення, його види та юридичні наслід-
ки ухвалення такого рішення, в тому числі остаточності, перебували і продовжують перебува-
ти у полі наукової уваги таких вчених, як О.Т. Боннер, М.О. Гурвич, І.М. Зайцев, Н.Б. Зейдер, 
Р.О. Гаврік, К.В. Гусаров, В.В. Комаров, Д.Д. Луспеник, О.С. Ткачук, Г.В. Фазікош та інших. 
Утім, питання остаточності судового рішення саме в динаміці вичерпання національних засобів 
юридичного захисту до цих пір не отримало належної наукової уваги у цивілістичній процесу-
альній доктрині.

Метою статті є розкриття поняття «остаточне судове рішення» в контексті вичерпності 
національних засобів юридичного захисту. 

Результати дослідження. Конституційна гарантія забезпечення права на апеляційний 
перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішен-
ня (п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України), зумовлює необхідність дослідження ієрархічності і 
вичерпності засобів юридичного захисту. Ключовим сегментом у цьому механізмі є не просто 
судове рішення, а його специфічна ознака – остаточність. Особливо важливим, на наш погляд, 
це видається під час цивільно-процесуального захисту суб’єктивних прав осіб, оскільки при-
ватні права осіб як найбільш слабкого учасника суспільних відносин підлягають посиленій 
правовій охороні.
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Остаточність судового рішення в цивільній справі органічно пов’язується з такими ви-
могами як: 1) можливість подальшого руху цивільного процесу (чи перешкоджає процесуальне 
судові рішення провадженню у справі); 2) вирішення цивільного спору по суті; 3) чи підлягає 
таке рішення апеляційному оскарженню; 4) набрання рішенням законної сили. 

У свою чергу, в дослідженні процедури остаточності судового рішення слід враховувати 
також те, що: 1) в цивільному процесуальному законодавстві за загальним правилом набрання 
судовим рішенням законної сили пов’язане з його оскарженням; це оскарження є особливим для 
різних видів провадження та судових рішень; 2) закон може не передбачати апеляційне оскар-
ження судового рішення; особа може з різних мотивів не скористатися правом на оскарження 
судового рішення тощо.

Зокрема, розглядаючи цивільну справу особи по суті, суд може в її рамках постановляти 
процесуальні рішення з окремих питань, що оформлюються ухвалами. За своєю правовою при-
родою такі рішення носять допоміжний характер відносно рішень суду, ухвалених за наслідками 
розгляду справи особи по суті; вони створюють необхідні умови для ухвалення й виконання 
останніх. Метою таких рішень є вирішення поточних питань здійснення цивільного процесу. 
Для попередження порушень прав фізичних і юридичних осіб у ході судового процесу консти-
туцієдавець і законодавець передбачив можливість апеляційного оскарження ряду цих рішень 
у випадках, коли вони можуть істотно вплинути на реалізацію основних прав і свобод особи. 
У ЦПК України законодавець передбачив можливість оскаржити процесуальне рішення суду 
першої інстанції незалежно від ухвалення судового рішення по суті справи. Так, за ч. 1 ст. 353 
ЦПК України окремо від рішення місцевого суду в апеляційному порядку можуть бути оскаржені 
ухвали суду першої інстанції щодо: 1) відмови у видачі судового наказу; 2) забезпечення доказів, 
відмови в забезпеченні доказів чи скасування ухвали про забезпечення доказів; 3) забезпечення 
позову, заміни заходу забезпечення позову; 4) скасування забезпечення позову, відмови в скасу-
ванні чи заміні заходів забезпечення позову або відмови у забезпеченні позову; 5) зустрічного 
забезпечення або зміни чи скасування зустрічного забезпечення; 6) повернення заяви позивачеві 
(заявникові); 7) відмови у відкритті провадження у справі; 9) передачі справи на розгляд іншого 
суду; 10) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк; 11) затвердження 
мирової угоди; 12) призначення експертизи; 13) визначення розміру судових витрат; 14) зупинен-
ня провадження у справі; 15) закриття провадження у справі; 16) залишення позову (заяви) без 
розгляду; 17) окремої ухвали; 18) стягнення штрафу в порядку процесуального примусу; 19) вне-
сення або відмови у внесенні виправлень у рішення; 20) відмови ухвалити додаткове рішення; 
21) роз’яснення або відмови у роз’ясненні судового рішення; 22) повернення заяви про перегляд 
заочного рішення; 23) відмови у відкритті провадження за нововиявленими або виключними об-
ставинами, відмови в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 
виключними обставинами; 24) поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого 
документа до виконання; 25) виправлення помилки у виконавчому документі або визнання його 
таким, що не підлягає виконанню; 26) відстрочення і розстрочення, зміни чи встановлення спо-
собу і порядку виконання рішення; 27) розгляду скарг на дії (бездіяльність) органів державної 
виконавчої служби, приватного виконавця; 28) заміни сторони у справі (процесуальне право-
наступництво) або сторони виконавчого провадження; 29) повороту виконання рішення суду чи 
відмови в повороті виконання рішення; 30) звернення стягнення на грошові кошти, що належать 
іншим особам, чи нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому 
законом порядку; 31) тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України; 31-1) скасування 
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України; 32) визначення частки майна боржника 
у майні, яким він володіє спільно з іншими особами; 33) тимчасового влаштування дитини до 
дитячого або лікувального закладу; 34) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини; 
35) примусового проникнення до житла; 36) звільнення (призначення) опікуна чи піклувальника; 
37) відмови у відкритті провадження у справі про скасування рішення третейського суду, між-
народного комерційного арбітражу; 38) повернення заяви про скасування рішення третейського 
суду, міжнародного комерційного арбітражу; 39) повернення заяви про видачу виконавчого листа 
на примусове виконання рішення третейського суду або заяви про визнання і надання дозволу на 
виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу; 40) залишення без розгляду заяви про 
відновлення втраченого судового провадження; 41) відновлення повністю або частково втрачено-
го судового провадження чи відмови в його відновленні [11].

Отже, поділяючи процесуальні ухвали на такі, що можуть бути оскаржені в апеляційному 
порядку до вирішення спору по суті, і такі, що не підлягають такому оскарженню, законодавець 
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виходив з істотності впливу результатів виконання таких ухвал на подальший розгляд справи 
по суті, прагнучі мінімізувати судові помилки і попередити порушення прав осіб, гарантованих 
Конституцією України. Водночас процесуальні ухвали хоча й не стосуються сутності справи, 
але породжують наслідки, що виходять за межі правовідносин, які є предметом коректної ци-
вільної справи. У випадку несвоєчасного оскарження такі процесуальні рішення можуть суттєво 
обмежити цивільні права та свободи особи, що можуть піддаватися й конституційній охороні, 
завдаючи останнім шкоди, яку неможливо буде компенсувати в подальшому (так звані незворотні 
наслідки). Тому заінтересовані особи за задумом законодавця наділяються правом безвідкладно-
го апеляційного оскарження вказаних процесуальних рішень, не очікуючи ухвалення судового 
рішення по суті цивільної справи. 

Підкреслимо, що такий підхід законодавця узгоджується із правовими позиціями Консти-
туційного Суду України та ЄСПЛ, зокрема: 

– «реалізація права особи на судовий захист здійснюється, зокрема, шляхом оскарження 
судових рішень у судах апеляційної інстанції, оскільки перегляд таких рішень в апеляційному 
порядку гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і гро-
мадянина. За правовою позицією Конституційного Суду України «правосуддя за своєю суттю 
визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефек-
тивне поновлення в правах» (абз. десятий п. 9 мотивувальної частини рішення КСУ від 30 січня 
2003 року № 3-рп/2003) [9];

– «право на судовий захист включає в себе, зокрема, можливість оскарження судових рі-
шень в апеляційному та касаційному порядку, що є однією з конституційних гарантій реалізації 
інших прав і свобод, захисту їх від порушень і протиправних посягань, в тому числі від помилко-
вих і неправосудних судових рішень» (абз. дев’ятий пп. 2.1 п. 2 мотивувальної частини рішення 
КСУ від 8 квітня 2015 р. № 3-рп/2015) [8];

– «...згідно з Конституцією України допускається можливість обмеження права на апеля-
ційне та касаційне оскарження рішення суду (пункт 8 частини третьої статті 129), однак воно не 
може бути свавільним та несправедливим. Таке обмеження має встановлюватися виключно Кон-
ституцією та законами України; переслідувати легітимну мету; бути обумовленим суспільною 
необхідністю досягнення цієї мети, пропорційним та обґрунтованим. У разі обмеження права на 
оскарження судових рішень законодавець зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, 
яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реаліза-
цію права на судовий захист і не порушувати сутнісний зміст такого права» [8];

– «право на справедливий судовий розгляд може бути обмежене державою, якщо це об-
меження не завдає шкоди самій суті права. Так, у рішенні Європейського суду з прав людини у 
справі «Осман проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1998 року вказано, що обмеження 
не буде сумісним із пунктом 1 статті б Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод 1950 року, «якщо воно не має правомірної мети і якщо відсутнє пропорційне співвідношення 
між вжитими засобами та поставленою метою»; «право на суд», одним із аспектів якого є право 
доступу, не є абсолютним і може підлягати обмеженням; їх накладення дозволене за змістом, 
особливо щодо умов прийнятності апеляційної скарги. Проте такі обмеження повинні застосо-
вуватись з легітимною метою та повинні зберігати пропорційність між застосованими засобами 
та поставленою метою (пункт 63 рішення «Подбіельські та ППУ Полпуре проти Польщі» від 
26 липня 2005 року, пункт 55 рішення «Воловік проти України» від 6 грудня 2007 року) [6].

Необхідно зазначити, що безвідносно до того, чи підлягає процесуальне судове рішен-
ня апеляційному оскарженню, особа, справа якої розглядається, згідно з положеннями п. 8 ч. 2 
ст. 129 Конституції України має право на апеляційний перегляд справи, в ході якого може бути 
переглянуте не лише остаточне рішення по суті справи, а й законність та обґрунтованість різних 
стадій процедури його ухвалення.

Тобто встановлена законом заборона оскарження процесуальних рішень суду першої ін-
станції не виключає їх апеляційного оскарження, а лише передбачає його здійснення одночасно з 
апеляційним оскарженням рішення суду по суті справи. Таке відкладення є припустимим, якщо 
воно не перешкоджає нормальному перебігу розгляду справи, а відстрочка в перевірці не призво-
дить до втрати можливості захистити порушене право в суді. 

Окрему увагу в контексті розглядуваного питання слід звернути на можливість касаційно-
го оскарження судових рішень. Як вже зазначалося, згідно з пунктом 8 частини другої статті 129 
Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний 
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перегляд справи та у визначених законом випадках ‒ на касаційне оскарження судового рішення. 
Конституцієдавець дещо звузив межі «касаційного фільтру» судових рішень, адже попередня 
редакція вказаної конституційної норми передбачала засадою судочинства забезпечення апеля-
ційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Згідно із чинним процесуальним законодавством України касаційному оскарженню підля-
гають (ч. 3 ст. 389 ЦПК України): 2) ухвали суду першої інстанції, вказані у пп. 3, 6, 7, 15, 16, 22, 
23, 27, 28, 30, 32 ч. 1 ст. 353 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному порядку; 3) ухвали 
суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про 
повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, щодо забезпечення позову, заміни 
заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про відмову ухвалити додаткове рі-
шення, про роз’яснення рішення чи відмову в роз’ясненні рішення, про внесення або відмову 
у внесенні виправлень у рішення, про повернення заяви про перегляд судового рішення за но-
вовиявленими або виключними обставинами, про відмову у відкритті провадження за нововияв-
леними або виключними обставинами, про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового 
рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про заміну сторони у справі, про 
накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали [11].

Стосовно нормативного визначення «остаточне судове рішення» зауважимо, що в Кон-
ституції України згадується про «остаточність» як властивість судового рішення у справі особи, 
зокрема у зв’язку з використанням нею всіх національних заходів юридичного захисту (ст. 151-
1); а також неможливістю подальшого оскарження такого рішення (пп. 10, 11 п. 16-1 Перехідних 
положень Розділу XV); нею також передбачено обов’язковість, остаточність та неможливість 
оскарження рішень та висновків, ухвалених Конституційним Судом України (стаття 151-2).

ЦПК України також неодноразово використовує термін «остаточне» по відношенню до 
різних процесуальних дій, однак не визначає що є «остаточністю» судового рішення у справі 
особи. Стосовно судових рішень цей термін подекуди вживається в доволі вузькому значен-
ні, зокрема, остаточними є постанови суду касаційної інстанції (ч. 3 ст. 419 ЦПК України).  
Отже, остаточність судового рішення у справі пов’язана не стільки з неможливістю його 
оскарження, скільки з набранням ним законної сили та обов’язковістю. У практиці ЄСПЛ ос-
таточність судового рішення також зумовлена набранням ним законної сили, обов’язковістю 
до виконання, неможливістю подальшого перегляду, оскільки принцип остаточності судового 
рішення тісно пов’язаний із принципом правової певності. Так, ЄСПЛ у справі «Брумарес-
ку проти Румунії» зазначив, що «...одним з основних аспектів верховенства права є принцип 
правової певності, який вимагає, крім іншого, щоб у випадках, коли суди винесли остаточне 
рішення з якогось питання, їхнє рішення не підлягало сумніву». У згаданій справі суд вказав, 
що рішення суду першої інстанції стало остаточним і скасуванню не підлягало, а Верховний 
суд Румунії «звів нанівець увесь судовий процес, який закінчився ухваленням остаточного су-
дового рішення, «що не підлягає скасуванню», а отже, res judicata, і, більше того, що воно вже 
було виконане» (пп. 61, 62) [7].

Питання остаточності судових рішень періодично піднімається і в доктрині. Так, В.В. Ко-
маров вказує, що остаточність рішень суду, тобто неможливість піддавання їх сумніву, є одним 
із фундаментальних процесуальних аспектів принципу правової визначеності. Остаточність су-
дового рішення в механізмі інстанційності судової влади та наявності перевірочних проваджень 
цивільного судочинства передбачає як умову диференціацію повноважень кожної судової інстан-
ції та неможливість дублювання їх функцій. У контексті принципу правової визначеності судове 
рішення, що набуло чинності, має бути остаточним і може бути переглянуто лише у виняткових 
випадках з підстав об’єктивного, а не суб’єктивного характеру і у порядку, визначеному проце-
суальним законом [5, с. 71].

Так, у справі Світлана Науменко проти України, продовжує В.В. Комаров, ЄСПЛ пря-
мо посилається на принцип res judicata щодо остаточності судового рішення, недопустимості 
повторного розгляду вже раз вирішеної справи в контексті того, що жодна зі сторін не повинна 
вимагати перегляду остаточного і зобов’язувального судового рішення лише з метою повторного 
слухання та прийняття нового рішення по справі. Повноваження вищих судів на розгляд справи 
в порядку нагляду має використовуватися для виправлення юридичних помилок, помилкових рі-
шень, але не замінюватися переглядом. До розгляду справи в порядку нагляду не повинні стави-
тися як до прикритої апеляції, а лише можливість двох поглядів з одного питання не є підставою 
для повторного розгляду справи. Відхилення від цього принципу виправдовується лише за наяв-
ності обставин суттєвого і непереборного характеру» [5, с. 85].
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К.В. Гусаров у монографії «Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному по-
рядках» вживає термін «остаточність законної сили судового рішення» [4], що, на нашу думку, 
є більш вдалим для розуміння змістовного навантаження цього поняття. «Остаточність» рішен-
ня передбачає неможливість повторного судового розгляду цивільної справи між особами, що 
брали участь при первинному розгляді цивільно-правового спору. К.В. Гусаров, з посиланням 
на В.М. Жуйкова, підкреслює, що «остаточним» рішенням у справі, виходячи із змісту п. 1 ст. 35 
Конвенції, слід вважати рішення суду першої або другої інстанції, що набрало законної сили: 
рішення (ухвала) суду першої інстанції – після спливу строку його оскарження чи після залишен-
ня його без змін судом другої інстанції; рішення (ухвала) суду апеляційної інстанції або ухвалу 
суду касаційної інстанції про відміну рішення (ухвали) суду першої інстанції і винесення нового 
рішення (ухвали) або про зміну рішення (ухвали) суду першої інстанції – з дня його винесен-
ня. Водночас Європейський суд не визнав провадження в цивільних справах у порядку нагляду, 
що розглядаються судами загальної юрисдикції, ефективним засобом правового захисту по змі-
сту п. 1 ст. 35 Конвенції, із закінчення якого повинен обчислюватися встановлений у цій статті 
шестимісячний термін [4, с. 83].

В іншій роботі К.В. Гусаров пов’язує зміст остаточності судового рішення із законною 
силою акта правосуддя. Зазначені властивості судового рішення та їх процесуально-правові на-
слідки є, на його думку, ідентичними. При цьому він акцентує увагу на тому, що термінологія 
європейського законодавства (наприклад, Цивільний процесуальний кодекс Греції поряд із оста-
точністю судового рішення оперує поняттям «безповоротне» судове рішення) настання юридич-
них наслідків пов’язує з остаточністю судового рішення за відсутності терміна «законна сила», 
притаманного пострадянському процесуальному законодавству [3, с. 124].

Слушним, на нашу думку, є й інше застереження К.В. Гусарова, що при визначенні ос-
таточності судового рішення також необхідно враховувати особливості перегляду окремих ка-
тегорій справ, оскільки в багатьох випадках касаційний перегляд не допускається. У вказаних 
випадках у разі оскарження судового рішення останнє набуває властивостей остаточності після 
апеляційного перегляду судового рішення [3, с. 125].

У свою чергу, P.O. Гаврік розглядає остаточність судового рішення як статичний елемент 
його законної сили. Остаточність рішень суду забезпечується, на його думку, незмінністю, не-
спростовністю та виключністю рішення суду, а остаточність, у свою чергу, забезпечує визначе-
ність у правах та обов’язках осіб, які брали участь у справі, та правовідносин між ними. Із момен-
ту набрання рішенням суду законної сили воно стає остаточним, а обставини та правовідносини, 
що встановлені в рішенні суду, не можуть бути предметом перегляду по суті. Права та обов’язки, 
встановлені судом у рішенні, що набрало законної сили, а також відповідні правовідносини між 
сторонами стають остаточно визначеними. Ні сторони, ні сам суд не мають права змінити рішен-
ня суду, що набрало законної сили, та не можуть ігнорувати владний припис, встановлений цим 
рішенням [2, c. 7–9].

Висновки. Остаточність судового рішення в цивільній справі органічно пов’язується 
з такими вимогами як: 1) можливість подальшого руху цивільного процесу (чи перешкоджає 
процесуальне судове рішення провадженню у справі); 2) вирішення цивільного спору по суті;  
3) чи підлягає таке рішення апеляційному оскарженню; 4) набрання рішенням законної сили.

У дослідженні процедури остаточності судового рішення слід враховувати також те, що: 
1) у цивільному процесуальному законодавстві за загальним правилом набрання судовим рі-
шенням законної сили пов’язане з його оскарженням; це оскарження є особливим для різних 
видів провадження та судових рішень; 2) закон може не передбачати апеляційне оскарження 
судового рішення; особа може з різних мотивів не скористатися правом на оскарження судово-
го рішення тощо.

Вітчизняне цивільне процесуальне законодавство не містить нормативного визначення 
поняття «остаточне судове рішення у справі особи», водночас ним можуть позначатись як рішен-
ня, ухвалені судом по суті справи, так і постановлені у процесі її розгляду та вирішення. Оста-
точними судовими рішеннями є такі, що набрали законної сили і є обов’язковими до виконання, 
їх подальше оскарження неможливе.
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ВЕРЕНКІОТОВА О.В.

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ,  
ЗАВДАНОЇ СМЕРТЮ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

У статті розглянуто загальні засади відшкодування шкоди, завданої смертю фі-
зичної особи за цивільним законодавством. Основну увагу приділено визначенню 
правових підстав, які дають змогу звертатися з позовом про відшкодування як май-
нової, так і моральної шкоди. Такими правовими підставами є документ про смерть 
особи; рішення суду про оголошення фізичної особи померлою та рішення суду 
про встановлення факту смерті особи. З метою найбільш повного розкриття теми 
здійснено аналіз законодавства, яке регулює означені питання.

Автором підкреслено, що оголошення фізичної особи померлою здійснюється 
в суді в порядку окремого провадження і вимагає надання відповідних доказів для 
вирішення справи. Особливість цієї категорії справ полягає в тому, що в проце-
сі оголошення фізичної особи померлою суд виходить із так званого припущення 
(презумпції) її смерті. Автором також наголошено на тому, що застосування за-
явником правової презумпції викликано тим, що в заявника немає і, як правило, 
не може бути доказів щодо смерті певної людини. Разом із тим доказами можуть 
бути довідка про місце проживання особи, довідка з місця роботи особи, військо-
вих частин, житлово-експлуатаційних організацій, довідки з адресних столів про 
відомості, які вони мають про відсутню особу, і показання свідків (родичів, друзів, 
співробітників, сусідів відсутньої особи) тощо. До предмета доказування автором 
зараховано такі факти: встановлення місця проживання особи, стосовно якої по-
рушено провадження у справі; день одержання останніх відомостей про відсутню 
особу в місці її проживання; відсутність у місці проживання особи протягом трьох 
років із дня одержання останніх відомостей про місце її перебування; обставини, 
що загрожували особі, яка пропала безвісти, смертю або дають підставу припуска-
ти її загибель від певного нещасного випадку.

Зроблено висновок, що для відшкодування шкоди, завданої смертю фізичної 
особи, необхідно встановити два взаємопов’язаних фактори: смерть особи та кон-
статація того, що смерть особи ‒ наслідок заподіяння їй шкоди певною особою.

Ключові слова: фізична особа, смерть фізичної особи, оголошення фізичної 
особи померлою, шкода, відшкодування шкоди.

The article analyzes general principles of compensation for the damage caused by the 
death of an individual under civil law. The main attention is paid to the definition of legal 
grounds that allow to file a claim for compensation for both, property and non-pecuniary 
damage. Such legal grounds are: a document on the death of the person; court decision 
on declaring a person dead and court decision on establishing the fact of death of the 
person. In order to fully cover the topic, the author analyzes the legislation regulating 
these issues.

She also emphasizes that an individual can be declared dead by court in a separate 
proceeding, and requires the provision of appropriate evidence to resolve the case. The 
peculiarity of this category of cases is that when declaring an individual dead, the court 
proceeds from the so-called assumption (presumption) of his/her death. The author also 
emphasizes that the applicant’s using a legal presumption is due to the fact that the ap-
plicant has no and, as a rule, cannot have any evidence of the death of a certain person. 
However, as evidence may be provided: certificate of residence of the person; certificate 
from the place of work of the person; responses of internal affairs bodies, military units, 
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housing and maintenance organizations; references from address-offices about the infor-
mation they have on the missing person and witnesses’ statements (relatives, friends, em-
ployees, neighbors of the missing person), etc. The author includes as subject of proof the 
following facts: establishment of the place of residence of the person under the initiated 
proceedings; absence of a person in this place of residence; the day of getting the latest 
information about the missing person at his/her place of residence; the person’s absence 
from the place of residence for three years from the date of getting the latest information 
about his/her whereabouts; circumstances that threatened the missing person with death 
or give grounds to assume his/her death from a certain accident.

The author concludes that in order to get compensation for the damage caused by the 
death of an individual, it is necessary to establish two interrelated factors: the death of 
the person and the statement of the fact that the person's death was the result of the harm 
caused by a certain person.

Key words: individual, death of an individual, declaration of an individual dead, 
damage, compensation for damage.

Вступ. У цивільному праві зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди, отри-
мали назву деліктних зобов’язань та є одними з найбільш важливих й складних з-поміж усіх ци-
вільно-правових відносин. Складність цих зобов’язань, зазначають науковці, зумовлена тим, що 
вони, з одного боку, охоплюють значне коло питань, вирішення яких характеризується суттєвими 
особливостями порівняно з тим, як вони вирішуються у сфері договірних зобов’язань. З іншого 
боку, в них концентруються проблеми не тільки цивільного права, але й інших галузевих юридич-
них дисциплін [1, с. 3]. 

Варто також підкреслити, що деліктні зобов’язання належать до числа тих правових ін-
ститутів, в яких проблемні теоретичні питання мають безпосередній зв’язок із практикою – від 
їх вирішення залежить охорона прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб. Крім того, задачу 
щодо охорони життя та здоров’я фізичних осіб деліктні зобов’язання виконують головним чином 
опосередковано – шляхом відшкодування майнової шкоди, яка є наслідком ушкодження здоров’я 
чи завдання смерті громадянину.

Чинне цивільне законодавство України містить низку положень, спрямованих на регулю-
вання відносини, які виникають внаслідок завдання шкоди. Однак ні законодавство, ні практика 
його застосування не можуть передбачити можливість попередження завдання шкоди життю та 
здоров’ю фізичної особи. Разом із тим, і це цілком закономірно, саме законодавством встановлені 
способи захисту порушених цивільних прав.

Розмаїття життєвих ситуацій, за яких можливе завдання майнової та немайнової шкоди 
іншому суб’єкту, визначає і різноманіття правових засобів, які можуть бути застосованими заради 
її усунення. 

Залежно від причин, які викликали шкоду, вона може відшкодовуватися або коштом су-
спільства загалом (шляхом виплати за державним страхуванням та соціальним забезпеченням), 
або ж коштом безпосереднього заподіювача шкоди чи відповідальних за нього осіб (приміром, 
батьки, інші законні представники за шкоду, завдану малолітніми дітьми), або ж коштом інших 
осіб, які не є безпосередніми заподіювачами шкоди, проте з огляду на наявні з потерпілим дого-
вірні відносини чи інші підстави зобов’язані її відшкодувати.

Одним із правових засобів, що забезпечують відновлення порушеного права, є обов’язок 
відшкодувати шкоду, завдану смертю потерпілого. Такий вид зобов’язання є доволі специфічним, 
оскільки особа, якій безпосередньо завдано шкоди, померла.

Загальнотеоретичним питанням відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю фізич-
ної особи, присвячено праці багатьох учених. Так, вагомий внесок у дослідження цієї проблемати-
ки зробили такі вчені, як М.М. Агарков, С.С. Алексеєв, Б.С. Антимонов, Д.В. Боброва, С.Є. Дон-
цов, В.П. Грибанов, В.В. Глянцев, О.М. Ерделевський, М.С. Малеїн, В.П. Маслов, Г.К. Матвеєв, 
О.А. Підопригора, Смирнов В.Т., А.О. Собчак, М.Я. Шімінова, К.Б. Ярошенко та інші. Особливе 
значення для дослідження цивільно-правового регулювання відносин, пов’язаних із відшкодуван-
ням шкоди, мають праці сучасних українських цивілістів І.А. Бірюкова, А.Б. Гриняка, О.В. Дзери, 
Ю.О. Заіки, А.І. Дрішлюка, Н.С. Кузнєцової, І.С. Канзафарової, Т.В. Ківалової, Р.А. Майданика, 
О.О. Отраднової, В.П. Паліюка, В.Д. Примака, П.М. Рабіновича, З.В. Ромовської, Р.О. Стефанчу-
ка, С.І. Шимон, Я.М. Шевченко тощо.
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Постановка завдання. Метою статті є дослідження динаміки зобов’язань із відшкодуван-
ня шкоди, завданої смертю громадянина, на підставі чинного цивільного законодавства, теоре-
тичних висновків та матеріалів судової практики, а також розроблення науково обґрунтованих 
рекомендацій щодо удосконалення національного законодавства в окресленій сфері, усунення те-
оретичних та практичних проблем, що виникають із питань відшкодування шкоди, завданої смер-
тю громадянина.

Результати дослідження. У правничій літературі смерть людини розглядається як явище 
незворотного припинення життєдіяльності мозку людини, що, безсумнівно, призводить до загибе-
лі організму загалом та характеризується наявністю сукупності функціональних, інструменталь-
них, лабораторних, біологічних та трупних ознак, а з погляду цивільного права, смерть фізичної 
особи є юридичним фактом, з яким правові норми пов’язують виникнення, зміну та припинення 
цивільних правовідносин [2, с. 11]. Разом із тим варто погодитись із Д.І. Мейером, який зазна-
чав, що «смерть сама по собі не призводить до зміни в юридичних відносинах: смерть має бути 
дізнана, тобто необхідне будь-яке підтвердження, що дійсно права відомої особи припинились 
смертю» [3, с. 84‒118].

Нині факт смерті людини встановлюється на підставі Закону України «Про застосування 
трансплантації анатомічних матеріалів людині» [4] та Порядку взаємодії між органами та під-
розділами Національної поліції, закладів охорони здоров’я та органів прокуратури України при 
встановленні факту смерті людини [5]. Крім того, критерії та порядок визначення моменту смерті 
мозку визначені Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про встановлення діагностич-
них критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини» [6].

Об’єктивація факту смерті людини здійснюється на підставі відповідних правових доку-
ментів. Так, відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного ста-
ну» державна реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану 
на підставі документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров’я або 
судово-медичною установою, рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або 
про оголошення її померлою [7].

Якщо йдеться про відшкодування шкоди, завданої смертю фізичної особи, насамперед роз-
глядаються випадки, коли смерть є наслідком не біологічних чинників, а результатом неправомір-
ної поведінки іншого суб’єкта (суб’єктів). Варто також вказати, що процедура реєстрації факту 
смерті природної та неприродної збігається. Однак наслідки одного і того самого фізичного явища 
далеко не однакові. Тому власне право на відшкодування шкоди, завданої смертю фізичної особи, 
виникає лише в разі констатації факту підозри на насильницьку смерть, яка визначається сукупні-
стю обставин, які дають підстави вважати, що смерть людини могла настати внаслідок механічних 
ушкоджень (дія тупих предметів, у тому числі транспортна травма, падіння з висоти, дія гострих 
предметів, вогнепальної зброї), асфіксії, дії крайніх температур, електричного струму, променевої 
енергії, низького та високого атмосферного тиску, отруєнь тощо, зокрема раптова смерть, за нез’я-
сованих обставин, за наявності тілесних ушкоджень тощо.

Отож, для підтвердження факту смерті фізичної особи необхідна наявність певних право-
вих підстав. Такими підставами є документ про смерть, виданий у порядку, встановленому зако-
ном, рішення суду про встановлення факту смерті особи, що набрало законної сили, та рішення 
суду про оголошення особи померлою, що набрало законної сили.

Відповідно до Інструкції щодо заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть 
(форма № 106-о), затвердженої Наказом МОЗ України від 08.08.2006 р. № 545, лікарське свідо-
цтво про смерть видається лікарнями, амбулаторно-поліклінічними закладами, диспансерами, 
пологовими будинками, санаторіями, патолого-анатомічними бюро, бюро судово-медичної екс-
пертизи. В окремих випадках, визначених законом, може видаватися лише фельдшерська довідка 
про смерть, а якщо є підозра на насильницьку смерть, лікарське свідоцтво про смерть видається 
судово-медичним експертом після розтину [8]. 

Справи про встановлення факту смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації 
органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті розглядаються в порядку окре-
мого провадження відповідно до ст. 315 ЦПК України [9] і належать до фактів, що мають юридич-
не значення. Така норма закону дає підстави для висновку, що факт смерті громадянина в певний 
час за певних обставин встановлюється судом, якщо органи державної реєстрації актів цивільного 
стану відмовили у відповідній реєстрації у зв’язку з відсутністю чи недостатністю необхідних для 
такої реєстрації документів. Так, наприклад, в окремому провадженні, підтверджується загибель 
людини під час стихійного лиха, коли тіло не вдалося знайти й отримати свідоцтво про смерть не-
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можливо. Заявник зобов’язаний обґрунтувати свою заяву про встановлення названого факту з поси-
ланням на докази, які б достовірно свідчили про смерть особи в певний час та за певних обставин.

Відповідно до ст. 46 ЦК фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо в місці 
її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо 
вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її 
загибель від певного нещасного випадку, протягом шести місяців, а за можливості вважати фізич-
ну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру ‒ протягом одного місяця після завершення ро-
боти спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру. Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, 
може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. 
З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до 
спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців. Фізична особа оголошується помер-
лою від дня набрання законної сили рішенням суду про це. Фізична особа, яка пропала безвісти 
за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від певного 
нещасного випадку або у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена 
померлою від дня її вірогідної смерті [10].

Оголошення фізичної особи померлою здійснюється в суді у порядку окремого проваджен-
ня. Особливість цієї категорії справ полягає в тому, що при оголошенні фізичної особи померлою 
суд виходить із так званого припущення (презумпції) її смерті. У цьому сенсі варто погодитись із 
позицією М.І. Мамчур та А.С. Новосад, які наголошують, що застосування заявником правової 
презумпції викликано тим, що в заявника немає і, як правило, не може бути доказів щодо смерті 
певної людини. Тому шляхом доказування ці факти довести взагалі майже неможливо [11, c. 43].

З іншого боку, виходячи із загальних положень цивільного процесуального законодавства 
щодо судового розгляду будь-якої категорії справ, сторони (в нашому випадку, заявник) мають 
обґрунтувати свої вимоги, посилаючись на певні докази. Значна кількість науковців, які досліджу-
вали проблематику оголошення фізичної особи померлою, обстоюють позицію наявності за 
цією категорією справ і предмета доказування, і, відповідно, наявності певних доказів. Зокрема, 
О.М. Шиманович вказує на те, що необхідними доказами в цих справах є письмові докази (довідка 
про місце проживання особи; довідка з місця роботи особи тощо або ж показання свідків (родичів, 
друзів, співробітників, сусідів відсутньої особи)). До предмета доказування автором зараховано 
такі факти: встановлення місця проживання особи, стосовно якої порушено провадження у справі; 
відсутність у місці проживання особи протягом трьох років із дня одержання останніх відомостей 
про місце її перебування; обставини, що загрожували особі, яка пропала безвісті, смертю або да-
ють підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку; день закінчення воєнних дій 
стосовно військовослужбовців або інших осіб, які пропали безвісти у зв’язку з воєнними діями; 
вжиття заявником заходів щодо розшуку особи [12, с. 89–90]. 

Подібним чином розглядають питання предмета доказування у справі про оголошення фі-
зичної особи померлою й інші цивілісти. Так, на думку В.Г. Бобка та Л.О. Жолондієвського, до 
кола фактів, що входять у предмет доказування за цією категорією справ, варто зарахувати: відсут-
ність відомостей про особу протягом строку, визначеного законом; неможливість для суду і осіб, 
які беруть участь у справі, усунути цю неможливість; наявність взаємозв’язку між безвісною від-
сутністю особи і обставинами, що загрожували її загибеллю (нещасний випадок, стихійне лихо, 
воєнні дії та ін.) [13, с. 54]. 

Отже, для виникнення обов’язку щодо відшкодування шкоди, завданої смертю фізичної 
особи, необхідно встановити два взаємопов’язаних фактори. Першим є смерть особи, другим ‒ 
констатація того, що смерть особи стала наслідком заподіяння їй шкоди певною особою.

Цивільним законодавством встановлено, що основним наслідком завдання смерті фізич-
ній особи є зменшення майнової сфери, майнових благ потерпілого або осіб, які перебували з 
нею в певних відносинах (утриманці, кредитори, страховики і т.п.). Таким чином, поняття шкоди 
при завданні смерті включає три складники: порушення чи припинення нематеріального блага 
(життя), наявність майнової шкоди (втрата коштів на утримання, витрати на поховання), завдання 
моральної шкоди.

Крім того, особливістю відносин із відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого, є 
те, що шкода завдається одному суб’єкту (фізичній особі, померлому), а наслідком таких дій ста-
ють майнові і немайнові втрати інших осіб. За правилами ст. 1200 ЦК України, в разі смерті потер-
пілого право на відшкодування шкоди мають непрацездатні особи, які були на його утриманні або 
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мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина потерпілого, 
народжена після його смерті [10]. Ми підтримуємо точку зору Д.В. Бобрової, яка вказувала, що 
зазначені особи мають право на відшкодування за наявності підстав цивільної відповідальності 
заподіювача шкоди перед потерпілим. Їм відшкодовується засоби до існування, які вони втратили 
у зв’язку зі смертю потерпілого, саме тому законодавець пов’язує їхнє право на відшкодування 
з їх непрацездатністю і фактом утримання (або правом на одержання утримання на день смерті 
потерпілого) [14, с. 872].

Щодо видів шкоди, яка відшкодовується у зв’язку зі смертю фізичної особи, то насамперед 
варто назвати саме майнову шкоду. Як показує практика, до складу майнової шкоди включають-
ся витрати на утримання непрацездатних утриманців померлого, втрати кредиторів померлого 
за договорами; витрати на поховання, додаткові витрати викликані передсмертною хворобою чи 
ушкодженням здоров’я померлого, реальні збитки та упущена вигода, завдані суб’єктам цивіль-
но-правових відносин смертю особи.

Маємо констатувати, що завдання смерті фізичній особі необхідно розглядати як майно-
ву шкоду стосовно тих суб’єктів, які перебували на утримання померлого, є непрацездатними 
членами сім’ї та позбавились матеріальних засобів до існування, які надавались їм померлим і 
які були єдиним (основним) джерелом їх існування. Крім того, варто погодитися з висновками 
зарубіжних фахівців, які вважають майнова шкода, що настала внаслідок смерті, виникає і для 
тих суб’єктів, які понесли витрати на його поховання, в тому числі транспортні витрати, інші 
ритуальні послуги [15, с. 19‒22; 16, с. 96]. У класичній цивілістичній літературі цілком справед-
ливо називається ще одна група витрат. Як правило, йдеться про витрати на сторонній догляд, 
придбання ліків, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів для пересуван-
ня (ст. 1195 ЦК України), якщо вони фактично мали місце в період від завдання шкоди до смерті 
годувальника. У зв’язку з цим варто приєднатися д М.С. Малеїна, який вважав: «Якщо через де-
який час особа, яка зазнала ушкодження здоров’я, помре і буде встановлено, що її смерть стала 
наслідком прогресуючого захворювання чи ускладнення, викликаного травмою, то в утриман-
ців цієї особи виникає право на відшкодування шкоди» [17, с. 82]. Такі витрати отримали назву 
додаткових, тобто це – незаплановані додаткові витрати, які поніс чи може понести потерпілий 
внаслідок завдання йому майнової шкоди.

Висновки. Отже, будь-яке явище правового характеру вимагає чіткого визначення право-
вих підстав, згідно з яким стає можливим застосування наслідків, передбачених законом. Пра-
вовими підставами для відшкодування шкоди, завданої смертю фізичної особи, є: документ про 
смерть, виданий у порядку, встановленому законом; рішення суду про встановлення факту смерті 
особи, що набрало законної сили, та рішення суду про оголошення особи померлою, що набрало 
законної сили. Крім того, для виникнення обов’язку щодо відшкодування шкоди, завданої смертю 
фізичної особи, необхідно встановити два взаємопов’язаних фактори: 1) смерть особи; 2) конста-
тація того, що смерть особи стала наслідок заподіяння їй шкоди певною особою.
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ПИТАННЯ ВЧИНЕННЯ СУДОМ ОКРЕМИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ  
У ПЕРІОД ЗУПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ  

У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИЗНАЧЕННЯМ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

У статті наводяться процесуальні наслідки, які тягне за собою зупинення про-
вадження у справі. Пропонується визначати поняття зупинення провадження не 
через темпоральні (часові) критерії, а через значення слова «провадження». Зазна-
чається, що в умовах зупиненого провадження суд не може здійснювати тих проце-
суальних дій, які тягнуть за собою зміну стадії чи етапів окремої стадії цивільного 
процесу, тобто зумовлюють подальший рух справи. Обґрунтовується, що в період 
зупинення провадження у справі у зв’язку із призначенням експертизи суд може 
вирішувати питання забезпечення позову чи доказів або клопотання експертів про 
надання додаткових матеріалів без відновлення провадження у справі. Визнача-
ється строк, на який зупиняється провадження у справі у зв’язку з призначенням 
експертизи. Дається аргументація, що для поновлення провадження у справі (у разі 
повернення до суду матеріалів без виконання експертизи) необхідним є скасування 
раніше постановленої ухвали про призначення експерти. Наголошено, що в ци-
вільному судочинстві в одних справах судді просто поновлюють провадження у 
справі та продовжують її розгляд (або обговорюють у судовому засіданні питання 
неможливості проведення експертизи), в інших справах судді спочатку скасову-
ють ухвалу про призначення експертизи, а потім вже поновлюють провадження в 
справі. З’ясовано, що відсутня процесуальна заборона на вирішення судом питань 
про вжиття заходів забезпечення позову чи забезпечення доказів (тобто питань, 
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безпосередньо не пов’язаних із проведенням судової експертизи) в період зупи-
неного провадження при призначенні експертизи, навіть якщо матеріали справи 
перебувають в експертній установі. Крім того, сама мета процесуальних інсти-
тутів забезпечення позову і забезпечення доказів вимагає невідкладного вчинен-
ня відповідних процесуальних дій із боку суду. При цьому забезпечення позову 
допускається на будь-якій стадії розгляду справи; заява про забезпечення позову 
розглядається судом не пізніше двох днів із дня її надходження без повідомлення 
учасників справи, а забезпечення доказів розглядається не пізніше п’яти днів із дня 
її надходження до суду.

Ключові слова: цивільне судочинство, цивільна справа, зупинення провадження, 
призначення експертизи, судова експертиза, поновлення провадження у справі, 
скасування ухвали, процесуальні дії, рух справи, забезпечення позову і доказів.

The article outlines the procedural implications of the suspension of proceedings. It 
is suggested to define the notion of suspension of proceedings not because of temporal 
criteria, but because of the meaning of the word “proceedings”. It is noted that if proceed-
ings being suspended, the court cannot carry out those procedural actions which entail 
a change of stage or phase of a separate stage of the civil process, that is, which lead to 
the further motion of the case. It is justified that, during the suspension of proceedings in 
connection with judicial expertise, the court may decide whether to secure a claim or evi-
dence or to request experts to provide additional materials without resuming the proceed-
ings. It is determined the period for which the proceedings are suspended in connection 
with judicial expertise. It is justified that in order to reopen the case (in case the materials 
are returned to court without the expertise being carried out), it is necessary to cancel 
previous court ruling on judicial expertise. It is emphasized that in civil proceedings in 
some cases judges simply resume the proceedings and continue their consideration (or 
discuss in court the impossibility of conducting an examination), in others cases judges 
first revoke the decision to appoint an examination, and then resume proceedings. It was 
found that there is no procedural prohibition on the court to decide on measures to secure 
the claim or provide evidence (ie issues not directly related to the forensic examination) 
during the suspended proceedings at the appointment of the examination, even if the case 
is in an expert institution. Moreover, the very purpose of the procedural institutions of 
securing the claim and providing evidence requires the immediate taking of appropriate 
procedural actions by the court. In this case, securing the claim is allowed at any stage of 
the case; the application for securing the claim is considered by the court no later than two 
days from the date of its receipt without notifying the parties to the case, and the securing 
of evidence is considered no later than five days from the date of its receipt in court.

Key words: civil proceedings, civil case, suspension of proceedings, appointment 
of expertise, judicial expertise, resumption of proceedings, cancellation of court ruling, 
procedural steps, motion of the case, securing the claim and evidence.

Вступ. Завдання цивільного судочинства, яким є справедливий, неупереджений та своє-
часний розгляд і вирішення цивільних справ із метою ефективного захисту порушених, невизна-
них або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави (ч. 1 ст. 2 ЦПК), виконується в межах провадження в конкретній цивільній 
справі, під час якого сторонами і судом вчиняються різні процесуальні дії, які передують ухва-
ленню судом рішення по суті справи. В окремих випадках для повного встановлення обставин 
справи, які входять до предмета доказування, необхідним є призначення судової експертизи. 

Постановка завдання. У тих справах, в яких судді не зупиняють провадження у справі 
у зв’язку із призначенням судової експертизи (оскільки згідно з п. 5 ч. 1 ст. 252 ЦПК зупинення 
провадження у справі у разі призначення судом експертизи є правом суду, а не обов’язком), ок-
реслені нижче проблеми, яким буде присвячена наша стаття, не виникають. Проблемні питання 
виникають саме у зв’язку із зупиненням провадження у справі. У колі теоретиків, юристів-прак-
тиків та самих суддів немає єдиної думки щодо можливості вчинення учасниками справи та су-
дом окремих необхідних за конкретних обставин і на конкретній стадії процесуальних дій у спра-
ві в період зупинення в ній провадження у зв’язку з призначенням судової експертизи.
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Наприклад, у разі призначення експертизи та зупинення у зв’язку з цим провадження 
у справі, а також направлення матеріалів справи до експертної установи та надходження після 
цього клопотання експерта про надання додаткових матеріалів чи про погодження більш трива-
лого часу проведення експертизи судова практика не має однозначної відповіді, які дії має вчи-
нити суд для вирішення клопотання: чи варто забрати справу з експертної установи, відновити 
провадження та призначити судове засідання? [1].

У господарському судочинстві це питання вирішується однозначно, адже господарські 
суди в такій ситуації керуються відповідними роз’ясненнями Пленуму Вищого господарського 
суду України, згідно з якими клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів 
розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для 
розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а та-
кож повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового за-
сідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, 
якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи (абз. 5 п. 11 Постанови 
Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 4).

Немає однозначної відповіді й щодо можливості вирішення судом, наприклад, питань про 
вжиття заходів забезпечення позову чи забезпечення доказів у період зупиненого провадження 
та надіслання матеріалів справи до експертної установи для проведення експертизи. Водночас 
законодавчо невизначеним є питання чинності ухвали про призначення судової експертизи в разі 
повідомлення експертом суду про неможливість надання висновку та повернення до суду мате-
ріалів справи (в аспекті необхідності скасування судом такої ухвали). Розв’язання окреслених 
вище спірних питань й ставить за мету наша стаття.

Результати дослідження. Оскільки питання стосовно можливості вчинення судом ок-
ремих процесуальних дій постає саме у зв’язку із зупиненням провадження у справі, з’ясуємо 
передусім процесуальні, передбачені ЦПК наслідки, які тягне за собою зупинення провадження 
у справі (зокрема, у зв’язку із призначенням судової експертизи), а також погляди на цей проце-
суальний інститут провідних вчених-процесуалістів. 

Так, перш за все, зупинення провадження у справі зупиняє перебіг процесуальних стро-
ків. Саме такий процесуальний наслідок прямо передбачений ч. 1 ст. 125 ЦПК. З дня поновлення 
провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі про-
довжується зі стадії, на якій його було зупинено (ч. 2 і ч. 3 ст. 254 ЦПК).

Проте варто враховувати, що судова експертиза в цивільному судочинстві за новим ЦПК 
має призначатись, за загальним правилом, лише в підготовчому провадженні. У такому разі (якщо 
судова експертиза призначена в підготовчому провадженні) провадження у справі зупиняється на 
весь час проведення експертизи (п. 9 ч. 1 ст. 253, п. 5 ч. 1 ст. 252 ЦПК). Якщо ж судова експертиза 
призначається на стадії розгляду справи по суті, то зупинення провадження на цій стадії з підстав 
призначення судової експертизи фактично заборонено (це випливає з положень ч. 3 ст. 210 ЦПК).

Про інші процесуальні наслідки ЦПК не згадує. Водночас провідні вчені-процесуалісти 
неоднозначно визначають характер зупинення провадження: тимчасове припинення здійснення 
процесуальних дій щодо розгляду справи [2, с. 250–251]; тимчасове припинення судом вчинення 
процесуальних дій під час судового розгляду [3, с. 238]; тимчасове припинення провадження у 
справі, коли суд не може продовжувати розгляд справи [4, с. 651]; перерва в судовому розгляді 
[5, с. 609].

Вказані визначення поняття «зупинення провадження у справі» сформульовані лише че-
рез темпоральні (часові) критерії поняття зупинення. Проте оскільки слово «зупинення» вжи-
вається одночасно зі словом «провадження», тому етимологічне значення останнього не можна 
залишати поза увагою. Провадження визначається як процесуальна діяльність, яка здійснюється 
в рамках конкретної справи та проходить певні стадії (етапи). У цивільному судочинстві проце-
суальна діяльність суду та інших учасників процесу в межах конкретної цивільної справи спря-
мована на її розгляд і вирішення [6, с. 258]. 

Розгляд і вирішення цивільної справи охоплює вчинення судом процесуальних дій щодо 
розгляду і вирішення по суті тих вимог, які були викладені у відповідній заяві (позовній заяві), 
яка стала процесуальним засобом порушення цивільного судочинства [7]. Якщо ж суд таких дій 
не здійснює (тобто не заслуховує пояснення учасників справи, не досліджує докази та не ухва-
лює рішення по суті спору), то подальший рух цивільної справи не відбувається (стадії чи етапи 
окремих стадій цивільного процесу не змінюються), а отже, провадження в ній не здійснюється 
(процес в справі не проходить). 
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Необхідною передумовою для застосування такого необов’язкового виду зупинення про-
вадження у справі, як призначення судом експертизи, мають бути обставини, що перешкоджають 
її розгляду по суті заявлених позовних вимог. Такою обставиною як раз і буде необхідність отри-
мати висновок експерта як один зі важливих доказів.

З викладеного вище випливає, що в умовах зупиненого провадження суд не може здійсню-
вати тих процесуальних дій, які тягнуть за собою зміну стадії чи етапів окремої стадії цивільного 
процесу, тобто зумовлюють подальший рух справи (іншими словами, справа по суті заявлених 
позовних вимог «не розглядається»). Це також підтверджують положення ч. 3 ст. 254 ЦПК (про-
вадження у справі продовжується зі стадії, на якій його було зупинено). Тому заборона на вчинен-
ня інших процесуальних дій, які не тягнуть вищенаведені наслідки, не поширюється. 

Таким чином, повертаючись до питання, порушеного на початку нашої статті, вважаємо, 
що відсутня процесуальна заборона на вирішення судом питань про вжиття заходів забезпечен-
ня позову чи забезпечення доказів (тобто питань, безпосередньо не пов’язаних із проведенням 
судової експертизи) в період зупиненого провадження при призначенні експертизи, навіть якщо 
матеріали справи перебувають в експертній установі. Крім того, сама мета процесуальних інсти-
тутів забезпечення позову і забезпечення доказів (ч. 2 ст. 149 та ч. 1 ст. 116 ЦПК) вимагає невід-
кладного вчинення відповідних процесуальних дій із боку суду. При цьому забезпечення позову 
допускається на будь-якій стадії розгляду справи; заява про забезпечення позову розглядається 
судом не пізніше двох днів із дня її надходження без повідомлення учасників справи (ч. 2 ст. 149, 
ч. 1 ст. 153 ЦПК), а забезпечення доказів розглядається не пізніше п’яти днів із дня її надходжен-
ня до суду (ч. 2 ст. 118 ЦПК). 

До речі, провідні вчені-процесуалісти, зазначаючи про наслідки зупинення провадження, 
теж визнають, що із зупиненням провадження у справі припиняється вчинення будь-яких про-
цесуальних дій по цій справі, за незначними винятками (наприклад, дій із забезпечення дока-
зів) [5, с. 609]. При цьому окремі науковці вважають, що таким винятком в умовах зупиненого 
провадження може бути не лише забезпечення доказів, а й процесуальні дії щодо забезпечення 
позову [8, с. 48].

Зазначений висновок поширюється й на випадки виконання судом клопотань експертів 
про надання додаткових матеріалів (згідно з ч. 3 ст. 107 ЦПК, визначаючи матеріали, що надають-
ся експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребуван-
ня відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів) 
чи погодження строків проведення експертизи. Або ж, наприклад, вирішення судом за звернен-
ням лікаря-психіатра питання про примусове направлення фізичної особи, щодо якої відкрито 
провадження у справі про визнання її недієздатною, яка ухиляється від проходження експертизи, 
на судово-психіатричну експертизу (ч. 2 ст. 298 ЦПК). 

Надходження до суду подібних клопотань, їх вирішення, навіть у судовому засіданні за учас-
тю сторін, не свідчить про рух справи, тобто провадження в справі перебуває в зупиненому стані. 

При цьому поновлювати провадження (тимчасово, на момент виконання клопотання екс-
перта) не лише недоцільно, а й процесуально незаконно, оскільки провадження у справі зупи-
няється на чітко визначений час – час проведення експертизи (про що прямо зазначено у п. 5 
ч. 1 ст. 252 та п. 9 ч. 1 ст. 253 ЦПК) та може бути поновлене лише після усунення обставин, що 
викликали його зупинення (ч. 1 ст. 254 ЦПК), тобто після проведення експертизи. Отже, ЦПК 
не передбачає тимчасове відновлення провадження (з метою вирішення окремих процесуальних 
питань) та його «повторного» зупинення з тих самих підстав. 

Без однозначної відповіді залишається питання стосовно дій судді у разі повернення до 
суду матеріалів з експертної установи без виконання експертизи (через неможливість проведення 
експертизи з різних причин). 

Наприклад, у господарському судочинстві господарським судам були надані роз’яснення 
про те, що в разі повернення експертною установою (експертом) матеріалів справи господар-
ського суду з передбачених чинним законодавством підстав (варто мати на увазі ймовірність на-
стання передбачених п.п. 1.13, 4.9 Інструкції наслідків у вигляді повернення матеріалів справи 
суду, який призначив експертизу, або повідомлення експертом суду про неможливість надання 
висновку) господарський суд поновлює провадження у справі для вирішення питань, пов’язаних 
з усуненням причин, які потягли за собою таке повернення (абз. 5 і 6 п. 11 постанови Пленуму 
Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 4).

У цивільному ж судочинстві в одних справах судді просто поновлюють провадження 
у справі та продовжують її розгляд (або обговорюють у судовому засіданні питання неможливо-
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сті проведення експертизи), в інших справах судді спочатку скасовують ухвалу про призначення 
експертизи, а потім вже поновлюють провадження в справі. 

З буквального тлумачення положень ст. 252 і ст. 253 ЦПК випливає, що суд зупиняє про-
вадження у справі саме у зв’язку з «призначенням судом експерти» (п. 5 ч. 1 ст. 252 ЦПК); при 
цьому провадження зупиняється «на час проведення експертизи» (п. 9 ч. 1 ст. 253 ЦПК).

Поновлюється провадження у справі після отримання судом повідомлення про усунення 
обставин, що викликали його зупинення (ч. 1 ст. 254 ЦПК). 

У контексті положень п. 5 ч. 1 ст. 252 ЦПК та п. 9 ч. 1 ст. 253 ЦПК такими обставинами 
(тобто обставинами, що викликали зупинення провадження) є складний процесуальний факт – 
сам факт «призначення» судом експертизи шляхом постановлення відповідної ухвали та факт 
направлення матеріалів справи до експертної установи задля «проведення» експертизи.

При цьому повернення до суду матеріалів справи без виконання експертизи неможна вва-
жати «проведенням експертизи», тобто тим фактом, з яким п. 9 ч. 1 ст. 253 ЦПК пов’язує мож-
ливість поновлення провадження у справі. Адже в разі повернення матеріалів справи до суду 
без проведення експертизи ухвала про призначення експертизи продовжує діяти (оскільки така 
ухвала суду є індивідуальним правовим актом та, як результат правозастосування, вичерпує свою 
дію її виконанням, тобто досягненням тієї мети, заради якої ця ухвала була постановлена,  ‒ про-
ведення експертизи).

До речі, ЦПК прямо передбачає можливість скасування судом своєї ухвали про призначен-
ня експертизи, що тягне за собою обов’язок експерта негайно повернути суду матеріали справи 
без проведення експертизи (ч. 4 ст. 107 ЦПК), а також прямо передбачає можливість скасування 
судом раніше постановленої ухвали про призначення експертизи в разі невнесення у визначений 
судом строк коштів для забезпечення судових витрат або несплати у визначений судом строк 
відповідних сум авансом (ч. 3 ст. 135 ЦПК). Отже, сама можливість скасування судом раніше 
постановленої ним ухвали про призначення експертизи процесуально існує.

Висновки. Таким чином, до моменту «проведення експертизи» ухвала суду про призна-
чення експертизи продовжує діяти (зберігає свою юридичну чинність) як підстава, яка зумовила 
зупинення провадження у справі. І лише із втратою дії цією ухвалою можна говорити про усунен-
ня обставин, що спричинили зупинення провадження у справі (ч. 1 ст. 254 ЦПК). Тому робимо 
висновок, що для поновлення провадження у справі (у разі повернення до суду матеріалів справи 
без виконання експертизи) необхідно анулювати підставу призначення експертизи, тобто скасу-
вати раніше постановлену ухвалу суду про призначення експерти, що можливо або на підставі 
ч. 3 ст. 135 ЦПК (у разі неоплати експертизи), або за аналогією з ч. 4 ст. 107 ЦПК (за наявності 
інших підстав для повернення матеріалів справи до суду без виконання експертизи).
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ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ  
ЮРИСДИКЦІЙНИХ ОРГАНІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ  

ЗА УГОДОЮ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

У світлі реалізації Угоди про асоціацію врегулювання відносин із визнання та 
виконання судових рішень іноземних держав є надзвичайно актуальним. Потреба 
в гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу 
постала дуже гостро, причиною цього є не лише евроінтеграційні процеси Укра-
їни. Натепер величезна кількість справ розглядаються в юрисдикційних органах 
іноземних держав, отже, наявність неврегульованої системи визнання та виконан-
ня рішень таких органів ускладнює гарантування Україною своїм громадянам кон-
ституційних прав. Тому новели, які містить вказаний інститут, потребують більш 
детального й поглибленого аналізу. Зазначене зумовлює актуальність доктриналь-
ного дослідження, можливості уніфікації норм національного законодавства щодо 
визнання та виконання судових рішень із нормами законодавства Європейського 
Союзу. Навіть більше, у науці міжнародного приватного права інститут визнання 
та виконання судових рішень, його регулювання в рамках Європейського Союзу, 
практика й ефективність застосування цього інституту практично не досліджува-
лися. Від моменту укладення Угоди про асоціацію Україна поступово долучаєть-
ся до низки міжнародно-правових актів, якими врегульовані питання визнання та 
виконання судових рішень іноземних держав, що, у свою чергу, сприяє уніфіка-
ції законодавства України та Європейського Союзу в даній сфері. Щоб оцінити 
важливість таких кроків для подальшої уніфікації законодавства в рамках співро-
бітництва в цивільних справах, необхідно окреслити стан національного законо-
давства у сфері визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні та визна-
чити, яким чином укладання тих чи інших міжнародно-правових актів вплинуло 
на наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 
З огляду на недержавний характер міжнародних арбітражів та пріоритету судового 
співробітництва між Європейським Союзом та Україною (стаття 24 Угоди), увагу в 
дослідженні уніфікації законодавства Європейського Союзу й України в контексті 
визнання та виконання рішень іноземних юрисдикційних органів доцільно зосере-
дити на питанні визнання та виконання рішень іноземних судів.

Ключові слова: уніфікація, Угода про асоціацію, визнання та виконання рішень 
міжнародних судів, юрисдикційні органи.

In the light of the implementation of the Association Agreement with European 
Union, the settlement of disputes on the recognition and enforcement of foreign judg-
ments is extremely relevant. The necessity of the harmonization of Ukrainian legislation 
with the legislation of the European Union has become very acute and the reason for this 
is not only the European integration processes of Ukraine. This time, a planty of cases 
are considered in the jurisdictional bodies of foreign states, thus, the existence of an 
unregulated system of recognition and enforcement of decisions of such bodies makes it 
difficult for Ukraine to guarantee its citizens to fulfill their constitutional rights. There-
fore, the institution of the recognition and enforcement need more detailed and deep an-
alysis. This determines the relevance of doctrinal research, the possibility of unification 
of national legislation on the recognition and enforcement of foreign judgments with the 
legislation of the European Union. Moreover, in the science of private international law, 
the institution of recognition and enforcement of foreign judgments, its regulation with-
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in the European Union, the practice and effectiveness of this institution have not been 
properly researched. Since the conclusion of the Association Agreement, Ukraine has 
gradually joined a number of international legal instruments regulating the recognition 
and enforcement of foreign judgments, which, in turn, contributes to the unification of 
Ukrainian and European Union legislation in this area. In order to assess the importance 
of such steps for further unification of legislation in the framework of cooperation in civil 
matters, it is necessary to outline the state of national legislation in the field of recogni-
tion and enforcement of foreign judgments in Ukraine and determine how the signing 
of certain international legal documents has affected the unification of the Ukrainian 
legislation with European Union law. Given the non-state nature of international arbitra-
tion and the priority of judicial cooperation between the European Union and Ukraine 
(Article 24 of the Agreement), the study of unification of European Union and Ukrainian 
legislation in the context of recognition and enforcement of foreign judgments should 
focus on recognition and enforcement of foreign courts.

Key words: unification, Association Agreement, recognition and enforcement of 
international court decisions, jurisdictional bodies.

Вступ. Ухвалення Угоди про асоціацію та налагодження ефективних економічних відно-
син зумовлює нагальну необхідність визнання судових рішень судів держав-членів Європейсько-
го Союзу (далі – ЄС). Самі ж положення Угоди про асоціацію щодо гармонізації мають рамковий 
характер, а їх реалізація потребує ухвалення відповідних нормативних актів, створення необхід-
них інституційних механізмів та здійснення певних дій і на міжнародному рівні відносин сто-
рін, і у правопорядках України та ЄС. На кожному зі згаданих рівнів можна виокремити кілька 
способів гармонізації законодавства. По-перше, це – приєднання України до правових актів, які 
закріплюють міжнародні стандарти в тій чи іншій галузі. Другий спосіб передбачає узгодження 
положень національної нормативної бази із приписами постанов інститутів Євросоюзу, взаємне 
визнання національних стандартів Україною та ЄС.

Постановка завдання. Метою статті є здійснення правового аналізу  особливості уніфі-
кації норм законодавства України та ЄС у сфері визнання та виконання рішень іноземних юрис-
дикційних органів, а також перспектив такої уніфікації щодо визнання та виконання рішень іно-
земних судів у розрізі актів ЄС.

Результати дослідження. Починаючи із преамбули, Угода про асоціацію визначає досяг-
нення Україною прогресу в наближенні з ЄС у правовій сфері як необхідну передумову політич-
ної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом. 

Окрім того, що текст Угоди просякнутий ідеєю правової інтеграції в окремих сферах еко-
номіки, основні засади наближення українського законодавства до законодавства ЄС у правовій 
сфері зосереджені в розд. III «Юстиція, свобода та безпека». 

Зокрема, у ст. 14 «Верховенство права та повага до прав людини і основоположних сво-
бод» закріплено основні вектори співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки, а саме 
«утвердження верховенства права та укріплення інституцій усіх рівнів у сфері управління зага-
лом та правоохоронних і судових органів зокрема». Також у статті зазначено: «Співробітництво 
буде спрямоване, зокрема, на зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, гарантування 
її незалежності та неупередженості та боротьбу з корупцією. Співробітництво у сфері юстиції, 
свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основопо-
ложних свобод» [1].

Водночас ст. 24 «Правове співробітництво» закріплює домовленість сторін «надалі розви-
вати судове співробітництво у цивільних та кримінальних справах, за належного використання 
відповідних міжнародних і двосторонніх документів, ґрунтуючись на принципах юридичної ви-
значеності і праві на справедливий суд». За домовленістю сторін, розвиток подальшого судового 
співробітництва між Україною та ЄС у цивільних справах здійснюватиметься «на основі від-
повідних багатосторонніх правових документів, зокрема Гаазької конференції з міжнародного 
приватного права у сферах міжнародного правового співробітництва, судового процесу, а також 
захисту дітей» [2].

З метою забезпечення виконання Угоди про асоціацію 31 травня 2017 р. Кабінет Міністрів 
України ухвалив постанову № 447 щодо проведення планування, моніторингу й оцінки резуль-
тативності виконання Угоди про асоціацію для забезпечення безперервності процесу виконання 
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зобов’язань України протягом всього періоду дії згаданої Угоди, доступності інформації про її 
виконання тощо. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про 
виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро-
пейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»  [3;  4] 
затверджено план заходів із виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі – План 
заходів). План заходів було підготовлено на підставі аналізу виконання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, планів заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 
2014–2017 рр. та розд. IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС на 2017–2019 рр., згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 17 вересня 
2014 р. № 847 [5].

Примітно, що ані План заходів на 2014–2017 рр., ані схвалений після нього План заходів 
від 2017 р. не містять завдань, пов’язаних із виконанням ст. 24 Угоди про асоціацію, за винятком 
«ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду ООН» – у рамках судового 
співробітництва у кримінальних справах. Водночас співробітництво України та ЄС у цивільних 
справах, зокрема в аспекті визнання та виконання рішень іноземних юрисдикційних органів, 
укладачами Плану заходів несправедливо проігноровано.

Попри це, інститут визнання та виконання рішень іноземних юрисдикційних органів по-
сідає важливе місце у правових системах України та ЄС.

Визначення поняття «закордонний (іноземний) юрисдикційний орган» міститься в По-
рядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду в за-
кордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта й України, затверджено-
му Указом Президента України від 3 березня 2011 р. № 261/2011 [6].

Відповідно до абз. 3 п. 3 Порядку № 261/2011, закордонний юрисдикційний орган – між-
народний судовий, міжнародний арбітражний орган, згода на здійснення юрисдикції яким щодо 
України надана відповідно до міжнародного договору України або в інший спосіб згідно із зако-
нами України, а також судовий, арбітражний орган іноземної держави. Водночас варто керува-
тись тим, що сфера дія Порядку, згідно з п. 1, стосується захисту прав та інтересів України під 
час урегулювання спорів, розгляду справ за участю іноземного суб’єкта (іноземна юридична, 
фізична особа) і України як суб’єкта міжнародного права. 

Водночас ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження» включає до категорії «іно-
земного суду» суди іноземної держави, інші компетентні органи іноземної держави, до повнова-
жень яких належить розгляд цивільних чи господарських справ, іноземні чи міжнародні арбіт-
ражі. Отже, національне законодавство закріплює широке тлумачення категорії «іноземні суди» 
[7]. Потреба в широкому тлумаченні зазначеної категорії зумовлена відмінностями національних 
судових систем, а також статусу національних органів, наділених компетенцією вирішення спо-
рів. Водночас відмінності в назвах компетентних установ не повинні створювати перешкоди для 
здійснення правосуддя в аспекті транскордонного співробітництва. 

Питання належності арбітражів до кола іноземних юрисдикційних органів залишається 
дискусійним. 

Під арбітражем часто розуміють третейський суд, який, як зазначає Г.А. Цірат, є юрис-
дикційним органом, якому притаманні особливі ознаки. Відмінним від цього поняття є «між-
народний комерційний арбітраж», який, на думку Ю.Д. Притики, «можна розглядати з позиції 
особливого судового (юрисдикційного) інституту (органу), що вирішує спір між сторонами та 
виносить рішення у справі» [8].

Розглядаючи судове співробітництво в цивільних справах у перспективі подальшого всту-
пу України до ЄС, неможливо не звернути увагу на обов’язкове для держав-членів ЄС союзне за-
конодавство, що реґламентує питання визнання та виконання рішень іноземних юрисдикційних 
органів, зокрема судів іноземних держав.

Початком становлення законодавства ЄС у сфері визнання та виконання судових рішень 
у цивільних і комерційних справах уважається закріплення цього інституту у відповідній статті 
Римського договору від 25 березня 1957 р., у якому, зокрема, передбачалось спрощення формаль-
ностей для взаємного визнання та виконання судових і арбітражних рішень (ст. 220) [9].

На підставі вказаного договору 27 вересня 1968 р. шість держав-членів ухвалили Брюс-
сельську конвенцію з питань юрисдикції та примусового виконання судових рішень щодо цивіль-
них та комерційних справ (далі – Конвенція).

Зазначена Конвенція застосовується до будь-яких комерційних і цивільних спорів неза-
лежно від того, розглядається спір судом чи трибуналом (суд спеціальної юрисдикції), за винят-
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ком податкових, митних і адміністративних спорів, а також цивільного стану, право- та дієздатно-
сті, законного представництва фізичних осіб, майнових прав, які виникали із шлюбних відносин, 
заповітів і спадщини, соціального забезпечення, арбітражу, банкрутства, позовів, що стосуються 
ліквідації неспроможних компаній, інших юридичних осіб, суддівських домовленостей, мирових 
угод та інших аналогічних спорів.

Незважаючи на позитивні напрацювання, Конвенція не вирішила всіх питань щодо ви-
знання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах, а на практиці суд за-
стосовував різні підходи до вирішення колізійних спорів із цих питань. За таких умов вказаний 
інститут зазнав деяких змін. Передусім правила визнання та виконання судових рішень у ци-
вільних і  комерційних справах в Європейському Союзі було закріплено у формі Реґламенту, що 
змусило держав-членів ЄС безумовно їх дотримуватися без будь-яких альтернатив [9].

Однак і цей етап не дав змоги досягнути поставленої в Договорі про Європейський Союз 
мети. Крім того, у звіті Комісії ЄС від 21 квітня 2009 р. щодо стану застосування положень Ре-
ґламенту зазначалось, що його положення здебільшого застосовувались у великих економічних 
центрах та прикордонних регіонах, а правила юрисдикції зазвичай використовувались стосов-
но невеликої кількості випадків (1% усіх цивільних справ). Тому, на думку членів Комісії ЄС, 
Brussels І загалом уважався вдалим інструментом, який сприяв розвитку трансграничного су-
дового процесу, шляхом упровадження ефективної системи правової співпраці на засадах вве-
дення комплексних правил юрисдикції, координації паралельних засідань та виконання судових 
рішень. Така система судової співпраці була успішно адаптована до інституційного середовища 
та сучасного життя. Водночас висновки Комісії ЄС містили рекомендації щодо вдосконалення 
вказаного інституту [9].

Результатом стало ухвалення Радою ЄС 12 грудня 2012 р. Реґламенту (ЄС) № 1215/2012 
про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах, 
який набув чинності 10 січня 2015 р. [10].

Реґламент № 1215/2012 Європейського парламенту та Ради від 12 грудня 2012 р. про 
юрисдикцію та визнання і виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах (далі – 
Реґламент Брюссель І (змінений)) регулює, серед іншого, відносини щодо визнання і виконання 
судових рішень у транскордонних справах. Так, згідно із вказаним Реґламентом, для виконання 
чинного рішення в одній із країн ЄС необхідно звернутись безпосередньо до органів примусово-
го виконання в тій країні ЄС, де боржник має активи. Водночас скасовується процедура екзеква-
тури, тобто для визнання іноземного судового рішення вже не потрібно отримувати декларацію 
на виконання, яка вимагалась згідно із попередньою редакцією Реґламенту Брюссель І [10].

Під дію Реґламенту Брюссель І (змінений) підпадає виконання більшості судових рішень 
у транскордонних справах. Новий Реґламент, як зазначають європейські юристи, загалом відо-
бражає ті ж підходи, що існували за попереднім режимом, однак деякі суттєві зміни все ж внесе-
но, зокрема, щодо:

– правил про юрисдикцією за угодою сторін, які тепер не вимагають, щоб принаймні 
одна  зі сторін мала свій доміциль у країні ЄС, щоби угода сторін про юрисдикцію визнавалась 
у країнах ЄС.

Цікаво, що за новим Реґламентом сторони без прив’язки до свого доміцилю можуть ук-
ласти угоду про юрисдикцію, яким визначити суд країни ЄС компетентним вирішувати спори, 
і водночас така угода повинна визнаватись усіма судами країн ЄС. Це особливо актуально для 
українських компаній, які ведуть діяльність на території ЄС і водночас не мають там доміцилю, 
у контексті майбутнього виконання таких судових рішень.

Особливий інтерес викликають зміни, пов’язані з визнанням і виконанням судових рішень 
у межах ЄС. Так, за попереднім порядком, для того, щоби виконати рішення суду однієї країни 
ЄС в іншій країні ЄС вимагалось отримання декларації про виконання у країні, де передбачалось 
виконання. Тепер ця процедура скасовується, тобто цілком усувається екзекватура, а натомість 
суд, який виніс рішення у справі, видає до рішення сертифікат стандартної форми. Стягувач може 
звертатись безпосередньо до органів примусового виконання, надавши їм копію судового рішен-
ня, сертифікат та, за необхідності, переклад.

Незважаючи на те, що процедура виконання іноземного судового рішення визначається 
національним законодавством країни виконання, Реґламентом заборонено відмовляти у виконан-
ні з підстав, інших, ніж зазначені вище (ст. 41 Реґламенту).

Висновки. Попри необов’язковий характер імплементації внутрішнього законодавства 
ЄС у рамках виконання ст. 24 Угоди про асоціацію, урахування вищенаведених актів під час 
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внесення змін до національного законодавства в розрізі цивільного судочинства слугуватиме яко-
мога швидшій адаптації правової системи України до вимог ЄС та сприятиме подальшим крокам 
України на шляху до членства.
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ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН  
ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

Стаття присвячена аналізу зміни та припинення інвестиційних правовідно-
син як способу захисту прав. Між учасниками інвестиційних правовідносин існує 
регулятивне правовідношення, змістом якого є взаємні права й обов’язки сторін. 
Правопорушення є необхідною передумовою для виникнення охоронного право-
відношення, змістом якого є право однієї сторони вимагати зміни інвестиційного 
правовідношення.

Зазначається, що внаслідок зміни правовідносин відбувається зміна змісту ре-
гулятивного правовідношення. Таку зміну правовідношення потрібно розглядати 
як спосіб захисту.

Автор обґрунтовує, що зміна правовідношення повинна бути спрямована без-
посередньо на захист порушеного права. Адже в іншому разі йтиметься про зміну 
регулятивного правовідношення за згодою сторін.

У статті відзначається, що припинення договірних правовідносин може розгля-
датися і як реалізація сторонами їхніх прав, і як один зі способів захисту поруше-
них прав. Автор розмежовує випадки припинення правовідносин внаслідок пра-
вопорушення та у зв’язку з істотною зміною обставин. Так, в останньому випадку 
підставою для припинення правовідносин є не факт порушення зобов’язань однією 
зі сторін. Істотна зміна обставин виражається в неможливості досягнення відпо-
відного правового результату. Тому виникнення і припинення правовідношення 
в такому разі відбувається в рамках регулятивних відносин. Така зміна обставин 
розглядається як форс-мажорна ситуація, яка не залежить від протиправної пове-
дінки сторін договірного зобов’язання.

У статті обґрунтовується висновок, що припинення правовідносин потрібно 
розглядати як елемент регулятивного механізму і водночас охоронного засобу. Зо-
крема, у рамках охоронного правовідношення вчиняються дії, спрямовані на при-
пинення зв’язків між суб’єктами інвестиційної діяльності. Визначальною ознакою 
цих дій є їхня спрямованість – недопущення або припинення правопорушення. 
Крім цього, увага приділена питанню запобігання порушенню інвестиційних прав. 
Зокрема, управитель фонду фінансування будівництва чи фонду операцій із не-
рухомістю наділений низкою правомочностей із метою захисту своїх прав у разі 
ризику порушень умов договору із забудовником.

Ключові слова: зміна та припинення правовідносин, одностороння відмова від 
зобов’язання, правові наслідки припинення інвестиційних відносин, цивільні спо-
соби захисту прав.

The article is devoted to the analysis of change and termination of investment legal 
relations as a way of rights protection. There is a regulatory legal relationship between 
the participants in an investment relationship, the content of which is the mutual rights 
and obligations of the parties. The offense is a necessary prerequisite for the emergence 
of a protective legal relationship, the content of which is the right of one party to demand 
a change in the investment relationship.

It is noted that the content of the regulatory legal relationship changes due to the 
change of legal relations. Such a change in the legal relationship should be considered 
as a way of protection.

The author substantiates that the change of legal relationship should be aimed direct-
ly at protecting the violated right. After all, otherwise, it will be a matter of changing the 
regulatory relationship with the consent of the parties.
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The article notes that the termination of contractual relations can be considered as 
the realization of their rights by the parties, and as one of the ways to protect the violated 
rights. The author distinguishes between cases of termination of legal relations due to an 
offense and due to a significant change of circumstances. Indeed, in the latter case the 
fact of breach of obligations by one of the parties is not the reason for termination of the 
legal relationship. A significant change in circumstances is expressed in the impossibility 
of achieving the appropriate legal result. Therefore, the emergence and termination of the 
legal relationship in this case occurs within the regulatory relationship. Such a change of 
circumstances is considered to be a force majeure situation that does not depend on the 
wrongful conduct of the parties to the contractual obligation.

The article substantiates the conclusion that the termination of legal relations should 
be considered as an element of the regulatory mechanism and at the same time a means 
of protection. In particular, within the framework of the protection legal relationship, ac-
tions are taken to terminate relations between the subjects of investment activity. More-
over, the defining feature of these actions is their direction – prevention or cessation of 
the offense. Besides, attention is paid to the issue of preventing violations of investment 
rights. In particular, the manager of the construction financing fund or real estate fund is 
endowed with a number of powers to protect its rights in the event of a risk of breach of 
contract with the developer.

Key words: change of legal relations, termination of legal relations, unilateral 
waiver of obligations, legal consequences of termination of investment relations, civil 
methods of protection of rights.

Вступ. Численні дослідження, які присвячені регулюванню інвестицій, доводять, що од-
ним із чинників їх зростання є існування ефективних механізмів захисту прав інвесторів. Чинне 
цивільне законодавство передбачає перелік способів захисту, а конкретний їх вибір залежить від 
самого потерпілого. Серед таких способів варто виокремити зміну та припинення правовідно-
син, адже в більшості наукових досліджень аналіз проводиться радше з погляду здійснення від-
повідного суб’єктивного права, а не власне як способу захисту.

Проблемним питанням зміни та припинення цивільних правовідносин приділялося до-
сить багато уваги. До авторів, які цікавилися цією проблемою, належать О.В. Дзера, О.О. Кот, 
Г.О. Уразова, Т.В. Боднар, О.Є. Харитонов, О.І. Харитонова й інші. Проте розуміння зміни та при-
пинення інвестиційних відносин як способу захисту прав інвесторів потребує ретельного аналізу.

Постановка завдання. Мета статті – проаналізувати умови трансформації регулятивно-
го правовідношення в охоронне, з’ясувати підстави та передумови застосування коментованого 
способу захисту.

Результати дослідження. Інвестиційні правовідносини виникають на підставі укладених 
договорів. У результаті волевиявлення суб’єктів інвестиційної діяльності виникає регулятивне 
правовідношення, змістом якого є взаємні права й обов’язки сторін. Порушення цих прав є під-
ставою для виникнення охоронного правовідношення, у рамках якого здійснюється їх захист. 
Одним зі способів захисту може бути зміна або припинення правовідношення.

О.Є. Харитонов і О.І. Харитонова відзначають, що правопорушення спричиняють тран-
сформацію вже наявних регулятивних правовідносин в охоронні або призводять до виникнення 
охоронних зобов’язальних правовідносин, якщо до цього сторони не перебували у відносних 
правовідносинах [1, с. 270].

Порушенням може бути невиконання або неналежне виконання договірного інвестицій-
ного зобов’язання. Це має вплив на зміст регулятивного правовідношення, зокрема на обсяг прав 
інших учасників інвестиційної діяльності. Унаслідок правопорушення змінюється обсяг прав та 
обов’язків у регулятивному правовідношенні, яке трансформується в охоронне.

З метою захисту порушених прав у рамках охоронного правовідношення здійснюється їх 
корекція. Обсяг зміни залежить від характеру і природи права, яке порушено. Унаслідок зміни 
інвестиційного правовідношення управненій особі надається можливість зберегти свій статус 
відповідно до обсягу, встановленого регулятивним правовідношенням. Адже реалізація суб’єк-
тивних інвестиційних прав здійснюється відповідно до їхнього обсягу, визначеного в регулятив-
ному правовідношенні.
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Для виникнення охоронного правовідношення, змістом якого є право однієї сторони ви-
магати зміни інвестиційного правовідношення, необхідні певні підстави, зокрема факт правопо-
рушення. Унаслідок цього відбувається зміна змісту регулятивного правовідношення. Таку зміну 
правовідношення потрібно розглядати як спосіб захисту.

Зміна правовідношення повинна бути спрямована безпосередньо на захист порушеного 
права. Інакше йтиметься про зміну регулятивного правовідношення за згодою сторін. Визначаль-
ним критерієм розмежування є наявність факту порушення суб’єктивних цивільних прав. У ре-
зультаті створюються перешкоди в реалізації суб’єктивного цивільного права.

Зміна інвестиційних правовідносин припиняє правопорушення й усуває його негативні 
наслідки. Але це не тотожне вжиттю заходів цивільної відповідальності, оскільки порушник і 
надалі повинен виконати свій обов’язок, який був елементом змісту регулятивного правовідно-
шення. Водночас це не виключає застосування коментованого способу захисту в поєднанні із 
заходами цивільної відповідальності. На думка О.О. Кота, зміна умов договору на підставі ст. 651 
Цивільного кодексу (далі – ЦК) України може розглядатися не тільки як спосіб захисту договір-
них прав, а й як санкція – зокрема тоді, коли цей спосіб захисту застосовується до сторони, яка 
порушила договірне зобов’язання [2, с. 347].

Зміна правовідношення – це такий спосіб захисту цивільних прав, який спрямований на 
майбутню зміну одного або кількох елементів правовідношення, окрім зміни предмета чи спосо-
бу виконання зобов’язання. Підставою для зміни цивільного правовідношення як способу захи-
сту цивільних прав може бути порушення як зобов’язальних (відносних), так і речових (абсолют-
них) прав. Отже, підставами для захисту цивільних прав шляхом зміни правовідношення можуть 
бути порушення, невизнання, оспорювання та реальна загроза порушення прав у майбутньому, 
а об’єктами захисту за таких підстав – право та виражений в ньому інтерес [3, с. 10–11].

Для зміни правовідношення як способу захисту в інвестиційних відносинах характерна 
наявність певних передумов. Право на пред’явлення вимоги про зміну правовідношення нале-
жить учаснику інвестиційних відносин, чиє суб’єктивне цивільне право порушено. Внесення 
змін до існуючого інвестиційного правовідношення має на меті захист суб’єкта інвестиційної 
діяльності.

У процесі здійснення інвестиційної діяльності в її учасників можуть виникати як зобов’я-
зальні, так і речові права. Відповідно зміни можуть мати місце в зобов’язальних та речових пра-
вовідносинах охоронного характеру.

Одним зі способів захисту порушених прав є припинення правовідношення. Припинення 
правовідношення, яке виникає на підставі інвестиційного договору, пов’язується з розірванням 
останнього. Підставою для припинення інвестиційного договору може бути визнання незакон-
ним акта або дозвільного документа, передбачених законодавством для започаткування спору-
дження інвестиційного об’єкта.

Для трактування припинення правовідношення способом захисту необхідна наявність 
факту порушення регулятивного правовідношення. Підставою є дія, бездіяльність або рішення 
учасника інвестиційних відносин, що порушує суб’єктивні цивільні права інших суб’єктів.

Припинення договірного правовідношення може розглядатися як свобода договору і фор-
ма захисту порушених прав. У зв’язку із цим припинення інвестиційного правовідношення мож-
на аналізувати як в контексті елементу регулятивного механізму, так і (водночас) способу захисту 
порушених прав.

У ст. 651 ЦК України встановлено, що зміна або розірвання договору допускається лише 
за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено 
або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору 
другою стороною та в інших випадках, установлених договором або законом. Істотним є таке по-
рушення договору стороною, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою 
позбавляється того, на що вона розраховувала під час укладення договору. У разі односторонньої 
відмови від договору в повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено 
договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Наслідком розірвання інвестиційного договору є припинення правовідношення. Припи-
нення інвестиційного правовідношення може мати місце як внаслідок правопорушення, так і 
у зв’язку з істотною зміною обставин.

Згідно із ч. 1 ст. 652 ЦК України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися 
під час укладення договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо 
інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання. Зміну обставин потрібно 
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трактувати істотною якщо вони змінилися настільки, що якби сторони могли це передбачити, 
вони не уклали б договору або уклали його на інших умовах.

За таких обставин підставою для припинення є не сам факт порушення зобов’язань одні-
єю зі сторін, а істотна зміна обставин, що виражається в неможливості досягнення відповідного 
правового результату. Тому виникнення і припинення правовідношення в цьому разі відбувається 
в рамках регулятивних відносин.

У такому разі зміну обставин потрібно розглядати як форс-мажорну ситуацію, яка не зале-
жить від протиправної поведінки сторін договірного зобов’язання. У ч. 2 ст. 652 ЦК України за-
конодавець визначив умови, властиві всім договорам, припинення яких пов’язується з істотною 
зміною обставин. До них належать такі умови:

1) у момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не на-
стане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути піс-
ля їх виникнення за всієї турботливості й обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило 
б заінтересовану особу того, на що вона розраховувала під час укладення договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин 
несе заінтересована особа.

Перелічені умови можуть застосовуватися в договірних інвестиційних відносинах. Однак 
найбільшого ризику зазнає інвестор, який фінансує інвестиційний проєкт в будівництві. Хоч і 
виконавець проєкту – забудовник – може зазнавати негативних наслідків подорожчання будівель-
них матеріалів, внесення змін у проєктно-кошторисну документацію, інфляції тощо.

Т.О. Родоман запропонувала відмежовувати зміни умов договору від інших способів захи-
сту суб’єктивних цивільних прав та інтересів за такими ознаками:

1) зміна договірного зобов’язання відображається у зміні його структурних елементів 
(суб’єкт, об’єкт чи зміст);

2) зміна договірного зобов’язання відбувається внаслідок настання певних підстав – юри-
дичних фактів (неможливість виконання договірних умов у зв’язку з обставинами, за які жодна 
зі сторін не відповідає, смерть боржника чи кредитора, якщо зобов’язання нерозривно пов’язане 
з ними тощо);

3) спрямованість на майбутнє.
Тому, на думку авторки, зміна договірного зобов’язання як спосіб захисту суб’єктивних 

цивільних прав та інтересів виражається у значенні: 1) поведінки потерпілої сторони договору, 
що полягає у вчиненні нею дій, спрямованих на зміну умов договору; 2) наслідків порушення до-
говірних умов контрагентом, що спрямовані на припинення порушення (зміна одного або кількох 
елементів правовідношення) [4, с. 9].

Загалом зазначені ознаки властиві застосуванню коментованого способу захисту в інвес-
тиційних відносинах. Наслідком застосування є внесення змін до інвестиційного договору та 
спрямованість на припинення правопорушення.

З розірванням інвестиційного договору припиняється правовідношення. Припинення зо-
бов’язання можливе і в разі відмови від договору у випадках, передбачених законом і договором. 
Як зазначає Г.О. Уразова, у деяких випадках відмова від зобов’язання виступає як міра захисту 
суб’єктивних цивільних прав [5, с. 14]. Т.В. Боднар обґрунтовує, що зміна правовідношення (до-
говірного зобов’язання) у разі односторонньої відмови від зобов’язання є встановленим законом 
способом самозахисту порушеного цивільного права [6, с .71].

Отже, розірвання інвестиційного договору або відмова від його виконання може трактува-
тися як спосіб захисту в разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань. Якщо це ста-
лося із причин, не залежних від волі учасників інвестиційних відносин, то має місце форс-мажор. 
Відповідно немає підстав для застосування способів цивільно-правового захисту, а зобов’язання 
припиняються у зв’язку з неможливістю виконання.

Отже, установлення факту правопорушення має велике значення для застосування комен-
тованого способу захисту. Унаслідок відмови або розірвання інвестиційного договору в рамках 
охоронного правовідношення здійснюється захист суб’єктивного права учасника інвестиційних 
відносин. Припинення правовідношення в такому разі повинно бути негативним наслідком для 
порушника зобов’язання.

Припинення правовідношення в інвестиційній сфері може бути як констатацією відсутно-
сті правового зв’язку між учасниками договірних відносин на основі їхнього волевиявлення, так 
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і способом цивільно-правового захисту їхніх прав та інтересів. Припинення правовідношення як 
спосіб захисту потрібно розглядати в контексті порушення прав суб’єкта інвестиційних відносин. 
Особливість припинення правовідношення як способу захисту інвестиційних прав базується на мі-
жгалузевих засадах регулювання інвестиційних відносин в будівництві. Тому припинення право-
відношення можна розглядати як елемент регулятивного механізму і водночас охоронного засобу.

Припинення правовідношення унеможливлює досягнення інвестиційної мети. Припинен-
ня правовідношення як спосіб захисту потрібно трактувати як засіб цивільно-правового захисту, 
якщо забезпечено запобігання негативним наслідкам майнового характеру для управненого учас-
ника інвестиційних відносин. У рамках охоронного правовідношення вчиняються дії, спрямовані 
на припинення правового зв’язку між суб’єктами інвестиційної діяльності з метою недопущення 
або припинення правопорушення.

Водночас із припиненням чинності договору не завжди зникають правові зв’язки між 
суб’єктами договірного зобов’язального правовідношення. Окремі з них будуть зберігатися на-
далі в разі, наприклад, неналежно виконаних обов’язків або захисних відносин у межах, встанов-
лених законом, строків позовної давності [7, с. 275].

Припинення правовідношення як спосіб захисту застосовується зазвичай з ініціативи 
сторони, права якої порушено. Зокрема, право на відмову від зобов’язання згідно зі ст. 615 ЦК 
України надається стороні в разі порушення цього зобов’язання другою стороною. Відмова або 
розірвання договору як спосіб захисту може мати місце в разі існування загрози порушення 
суб’єктивних прав та інтересів [8, с. 153].

Останнє є актуальним для застосування захисту суб’єктивних цивільних прав в інвести-
ційному процесі будівництва. Так, згідно зі ст. 32 Закону України «Про фінансово-кредитні меха-
нізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», у разі виявлення 
управителем фонду операцій із нерухомістю ризику порушень умов договору із забудовником 
управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання договору та 
повернення забудовником усіх спрямованих на будівництво цього об’єкта коштів, відшкодування 
завданих забудовником збитків, а також вживати інших заходів щодо виконання забудовником 
своїх зобов’язань за договором.

Висновки. Правопорушення є необхідною передумовою для виникнення охоронного 
правовідношення, змістом якого є право однієї сторони вимагати зміни чи припинення інвес-
тиційних правовідносин. Зміна правовідносин повинна бути спрямована безпосередньо на за-
хист порушеного права. В іншому разі йтиметься про зміну регулятивного правовідношення 
за згодою сторін.

Припинення договірних правовідносин може розглядатися і як реалізація сторонами їхніх 
прав, і як один зі способів захисту порушених прав. У рамках охоронного правовідношення вчи-
няються дії, спрямовані на припинення зв’язків між суб’єктами інвестиційної діяльності. Визна-
чальною ознакою цих дій є їх спрямованість – недопущення або припинення правопорушення.
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САКСОНОВ В.Б.

ЗВИЧАЙ ЯК РЕГУЛЯТОР ВІДНОСИН ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 
В УКРАЇНІ

Звичаї мають особливе значення для регулювання відносин цивільно-правово-
го характеру, що підтверджується у статті 7 Цивільного кодексу України, яка має 
назву «Звичай», а також в інших актах цивільного законодавства нашої держави. 

Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законо-
давства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин (стаття 7 Цивільного 
кодексу України). У Цивільному кодексі України законодавець визначає такі види 
звичаїв: звичай національної меншини (стаття 28); звичай ділового обороту (стат-
ті 213, 526, 529, 531, 532, 538, 539, 613 тощо); місцевий звичай (стаття 333); звичай 
як такий (стаття 444).

Сімейне законодавство України також містить посилання на місцевий звичай та 
звичай національної меншини (статті 11, 146 Сімейного кодексу України).

У статті 32 Господарського кодексу України згадуються «торгові та інші чесні 
звичаї у підприємницькій діяльності». У статті 265 Господарського кодексу Украї-
ни встановлена можливість використання відомих міжнародних звичаїв. А у стат-
ті 344 Господарського кодексу України серед регуляторів міжнародних розрахунків 
наводяться банківські звичаї.

У Кодексі торговельного мореплавства України вживаються терміни «звичаї» 
(стаття 146), «звичаї торговельного мореплавства» (статті 6, 293, 295), «звід звичаїв 
порту» (стаття 78).

У міжнародних приватноправових відносинах також передбачено застосування 
звичаю як джерела права. Наприклад, визнано можливість застосування звичаїв 
міжнародної торгівлі – норм, які склалися в міжнародних комерційних відносинах 
на основі однакової звичаєвої поведінки суб’єктів цих відносин та її загального 
визнання.

Загалом, правовий звичай, що регулює відносини цивільно-правового харак-
теру, можна визначити як усталене, юридично обов’язкове звичаєве правило за-
гального характеру в цій сфері, що склалося внаслідок його фактичного, тривалого 
й одноманітного використання та/або застосування, гарантоване (санкціоноване і 
забезпечене) державою.

Ключові слова: звичай, правовий звичай, звичай ділового обороту, звичай націо-
нальної меншини, місцевий звичай, торговий звичай, звід звичаїв порту, міжнарод-
но-правовий звичай, відносини цивільно-правового характеру.

Customs are especially value in the sphere of civil law relations. It is affirmed under 
article 7 of Civil Code of Ukraine called “Custom”. It is also proven by other legislative 
acts of our country. 

Custom is the rule of behavior which is not established by legislative acts but become 
permanent at certain field of civil relations (under Article 7 of Civil Code). At the Civil 
Code of Ukraine legislator defines customs such as: custom of national minority (Arti-
cle 28); business customs (Articles 213, 526, 529, 531, 532, 538, 539, 613 et cetera); 
local custom as it is (Article 444).

Family law also contains notes about local custom and custom of national minority 
(Articles 11, 146 of the family code of Ukraine).

Trade and other honest customs at entrepreneurial activity are mentioned in Arti-
cle 32 of Commercial Code of Ukraine. There is a possibility of using well-known inter-
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national custom under Article 265 of Commercial Code of Ukraine. Under Article 344 
of Commercial Code of Ukraine banking customs are among international settlements 
regulator.

Such terms as “custom” (Article 146), “merchant shipping custom” (Articles 6, 293, 
295) and “port customs” (Article 78) are used in the Code of merchant shipping.

Application of custom as source of law also provides for in international private 
law relations. For instance, possibility of applying international trade custom has been 
recognized. This is rules which occurred international commercial relations due to same 
custom behavior of subjects of the relations and their public recognition.

In general, legal custom which govern civil law relations can be defined as well-es-
tablished legally binding customary rule of general nature at this scope that was created 
by its’ de facto long-term and monotonous using and/or application which is guaranteed 
(authorized and provided) by government.

Key words: custom, legal custom, business customs, custom of national minority, 
local custom, trade custom, customs of port set, international legal customs, civil law 
relations. 

Вступ. На сучасному етапі розвитку нашої держави звичаї відіграють неабияку роль 
у процесі регулювання суспільних відносин. Особливе місце серед них належить правовим зви-
чаям, що визнані джерелом національного права не тільки в доктрині вітчизняної юриспруденції, 
але й в акті офіційної правоінтерпретації. Так, у рішенні Конституційного Суду України від 2 ли-
стопада 2004 р. № 15-рп/2004 (справа № 1–33/2004) зазначено: «Відповідно до ч. 1 ст. 8 Кон-
ституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права <…> Одним із проявів 
верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а 
включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимо-
вані суспільством, зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства» [1].

Особливе значення звичаї мають для відносин цивільно-правового характеру, що підтвер-
джується у ст. 7 Цивільного кодексу (далі – ЦК) України, яка має назву «Звичай», а також в інших 
актах цивільного законодавства нашої держави.

Зазначена тематика вже була предметом дослідження науковців. Водночас учені здебіль-
шого акцентували увагу на дослідженні звичаю у правовій системі та системі права України 
[2; 3;  4], на ролі звичаю в цивільному праві [5; 6] чи його окремих сферах [7; 8; 9].

Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнююча характеристика звичаю, зо-
крема правового, його значення для регулювання відносин цивільно-правового характеру (ци-
вільні, господарські, торгові тощо) в Україні на сучасному етапі розвитку нашої держави.

Результати дослідження. Під звичаєм розуміють: загальноприйнятий порядок, правила, 
які здавна існують у громадському житті й побуті якого-небудь народу, суспільної групи, ко-
лективу тощо; уклад суспільного життя народу, нації; усталений, звичайний спосіб поведінки 
кого-небудь, звичку; правила гідної поведінки, прийняті в певному середовищі [10, с. 352]. 

Отже, за своєю природою звичай має консервативний характер. Він укорінюється у свідо-
мості людей як найбільш розумний або корисний за певних умов зразок поводження [11]. У нор-
мах-звичаях знаходять прояв ті правила поведінки, що склалися внаслідок багаторазового вико-
ристання, сформовані в результаті тривалої суспільної практики.

Виникнення правового звичаю безпосередньо пов’язане з формуванням державності. Іс-
торично будь-яка публічна влада первинно у своїй адміністративній чи судовій діяльності спи-
ралася на звичай. З розвитком державних інституцій, ускладненням соціальних відносин, поси-
ленням ролі держави в управлінні суспільними справами, звичай втрачає значення основного 
джерела права [12, с. 157]. З розбудовою держави звичай як регулятор суспільних відносин не 
зникає остаточно, адже процес стихійного утворення звичаїв постійно триває, однак не всі з них 
набувають характеру правових.

Як зазначила О.Ф. Скакун, держава визнає не всі звичаї, а лише ті, які мають найвагоміше 
значення для суспільства, збігаються з його інтересами і відповідають історичному етапу роз-
витку [13, с. 210]. На думку Г.Ф. Шершеневича, правовий звичай не повинен суперечити розум-
ності (здоровому глузду); не повинен порушувати моральності; у його основі має бути правова 
свідомість або народне переконання [14, с. 274–277]. У розвиток цієї думки Л.А. Кушинська 
зауважує, що існують і «недобрі» звичаї та традиції – «кумівство», «телефонне право» тощо. 
Вони не лише суперечать змісту норм права, але й не можуть вважатися справедливими. Крім 
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того, не завжди соціальні уявлення окремих етнічних або релігійних груп відповідають чинному 
законодавству [15, с. 161].

Звичай стає правовим після офіційного схвалення його державою як загальнообов’язко-
вого правила, шляхом санкціонування. У такому разі звичаї набувають характеру правових і га-
рантуються державою як загальнообов’язкові правила поведінки. Саме після цього юридична 
сила правових звичаїв поширюється на всіх учасників правовідносин і забезпечується легальним 
державним примусом.

Санкціонування звичаю з боку держави відбувається у двох основних формах. У першому 
разі йдеться про посилання на правовий звичай у законодавстві. Наприклад, у ст. 19 Цивільного 
кодексу Російської Федерації згадується «національний звичай» [16]. В інших умовах звичай 
може набувати характеру правового через визнання його судовою чи адміністративною практи-
кою як підстави для ухвалення відповідного рішення. 

Крім правових звичаїв, санкціонованих державними органами, існують звичаї, санкціо-
новані інститутами міжнародних організацій [13, с. 212]. Наприклад, у ст. 38 Статуту Міжнарод-
ного Суду ООН санкціоновано застосування міжнародного звичаю як доказу загальної практики, 
що визнається правовою нормою [17, с. 108].

Водночас, як слушно зауважила Н.Є. Толкачова, необхідно відрізняти санкціонування 
норм-звичаїв від їх узаконення державою. В останньому випадку норма-звичай, виступивши ос-
новою для видання правового припису, втрачає значення самостійного джерела права, оскільки 
закріплюється в тексті нормативно-правового акта. Отже, юридичним джерелом (формою) права 
виступає вже нормативно-правовий акт [18, с. 77]. 

У ст. 7 Цивільного кодексу України, яка має назву «Звичай», зазначено: «1. Цивільні від-
носини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. 2. Звичаєм є правило 
поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері 
цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі» [19]. 

У ЦК України законодавець визначає такі види звичаїв: 1) звичай національної меншини 
(ч. 1 ст. 28); 2) звичай ділового обороту (ст. ст. 213, 526, 529, 531, 532, 538, 539, 613 тощо); 3) міс-
цевий звичай (ст. 333); 4) звичай як такий (ч. 1 ст. 444) [7, с. 99].

Посилання на звичай національної меншини закріплено в ч. 1 ст. 28 ЦК України: «Ім’я 
фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по бать-
кові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини <…>», а у ст. 333 зга-
дано місцевий звичай: «Особа, яка зібрала ягоди, лікарські рослини, зловила рибу або здобула 
іншу річ у лісі, водоймі тощо, є їхнім власником, якщо вона діяла відповідно до закону, місцевого 
звичаю <…>» [19]. 

Сімейне законодавство України також містить згадку про місцевий звичай та звичай на-
ціональної меншини. У постанові Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21 грудня 2007 р. 
зазначено, що згідно зі ст. 11 Сімейного кодексу України під час вирішення спору суд за заявою 
заінтересованої сторони може врахувати місцевий звичай, а також звичай національної меншини, 
якщо вони не суперечать вимогам цього Кодексу, інших законів та моральним засадам суспіль-
ства. У ст. 146 Сімейного кодексу України також є посилання на звичай національної меншини: 
«Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної 
меншини» (ч. 2) [20].

У ч. 1 ст. 444 ЦК України міститься посилання на звичай як такий: «Твір може бути вільно, 
без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою: 1) як цитата із 
правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фоногра-
мах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джере-
ла запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому 
поставленою метою» [19].

Водночас зауважимо, що серед звичаїв, які згадуються у ЦК України, вирізняються зви-
чаї ділового обороту. В інформаційному листі Вищого господарського суду України від 7 квітня 
2008 р. зазначено, що звичаєм ділового обороту є правило поведінки, яке не встановлене актами 
цивільного законодавства, але є усталеним у сфері ділового обороту [2, с. 359].

Положеннями ст. 213 ЦК України передбачено, що під час тлумачення змісту правочину, 
коли немає можливості визначити справжню волю особи, яка вчинила правочин, до уваги беруть-
ся, серед іншого, звичаї ділового обороту [19].

Звичай ділового обороту має велике значення і для окремих інститутів цивільного права, 
зокрема зобов’язального й договірного. Так, згідно з нормою ст. 526 ЦК України, зобов’язання 
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має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК, інших актів ци-
вільного законодавства, а за відсутності таких умов – відповідно до звичаїв ділового обороту або 
інших вимог, що звичайно ставляться. Аналогічні посилання на необхідність урахування звичаїв 
ділового обороту містяться у ст. ст. 527, 529, 531, 538, 539, 613, 627, 630, 652. 654 ЦК України. 
Водночас необхідно враховувати, що звичай ділового обороту, який суперечить договору або ак-
там цивільного законодавства, у цивільних відносинах не застосовується (ч. 2 ст. 7 ЦК) [19]. 

У Господарському кодексі (далі – ГК) України звичаям також приділено увагу. Так, у ст.  32 
ГК України згадуються «торгові та інші чесні звичаї у підприємницькій діяльності». У ст. 265 
ГК України встановлена можливість використання відомих міжнародних звичаїв для визначення 
умов договору поставки. Зокрема вказано, що умови договорів поставки повинні викладатися 
сторонами відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс». А у 
ст. 344 ГК України серед регуляторів міжнародних розрахунків згадуються банківські звичаї [21], 
до яких відносять, наприклад, Уніфіковані правила з інкасо, Уніфіковані правила та звичаї для до-
кументарних акредитивів, які вважаються систематизованими зводами міжнародних звичаїв [22].

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 7 ЦК України, звичай може бути зафіксований у відпо-
відному документі. Проте варто враховувати, що Вищий господарський суд України наголосив: 
фіксація певних правил поведінки у документі сама не є доказом того, що ці правила є звичаєм 
[2, с. 359].

У Кодексі торговельного мореплавства України вживаються терміни «звичаї» (ст. 146), 
«звичаї торговельного мореплавства» (ст. ст. 6, 293, 295), «звід звичаїв порту» (ст. 78) [23]. Так, 
відповідно до ст. 71 цього Кодексу, капітан судна має право застосувати звичай віддання тіла по-
мерлого морю за умови, що тіло не може бути збережене внаслідок тривалого перебування судна 
у відкритому морі. У ст. 117 зобов’язано морського агента дотримуватися звичайної практики 
морського агентування. У ст. 118 дозволено застосовувати звичайні повноваження морського 
агента. У ст. 146 визнано чинні звичаї перевезення вантажів. У ст. 293 передбачено можливість 
застосування міжнародних звичаїв торговельного мореплавства в разі прогалин законодавства 
щодо відносин загальної аварії. За ст. 78 начальник морського порту має право видавати звід 
звичаїв порту, які поширюють юридичну дію на відповідний порт [3, с. 204].

Українські порти мають власні зводи звичаїв, що регламентують зазвичай такі питання: 
виробничий режим роботи портів; порядок і умови заходу в порт, навантаження, розвантаження 
й обслуговування суден, що перебувають у порті; порядок і умови прийому, зберігання, ввезення 
в порт і відправлення з порту вантажів; порядок і умови обслуговування пасажирів; відносини 
порту із клієнтами. Звід звичаїв видається начальником порту та засвідчується в Торгово-про-
мисловій палаті [9, с. 61]. Так, Звід звичаїв Одеського морського торгового порту, затверджений 
наказом начальника Одеського морського торгового порту № 238 від 16 квітня 2008 р., містить 
правила, що склалися та застосовуються в порту, зумовлені технологією вантажо-розвантажу-
вальних робіт під час обслуговування суден, вантажів і пасажирів [24, с. 15]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», тор-
говельні та портові звичаї, прийняті в Україні, засвідчує Торгово-промислова палата України [25].

У міжнародних приватноправових відносинах також передбачено застосування звичаю 
як джерела права. Наприклад, визнано можливість застосування «торгових звичаїв» (ст. 28 Ти-
пового закону ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговий арбітраж та ін.) [26, с. 121]. Урахування 
«торгових звичаїв» під час ухвалення рішення Міжнародним третейським судом передбачено 
також у ч. 4 ст. 28 «Норми, що застосовуються до суті спору» Закону України «Про міжнародний 
комерційний арбітраж» [27].

Особливе значення мають звичаї міжнародної торгівлі – норми, які склалися в міжнарод-
них комерційних відносинах на основі однакової звичаєвої поведінки суб’єктів цих відносин та 
її загального визнання [28, с. 13]. У ст. 9 Віденської конвенції про договори міжнародної купів-
лі-продажу товарів 1980 р. зазначено, що сторони пов’язані будь-яким звичаєм, щодо якого вони 
домовилися, і практикою, яку вони встановили у своїх взаєминах. За відсутності домовленості 
про інше вважається, що сторони мали на увазі застосування до їхнього договору або до його 
укладення звичаю, про який вони знали або повинні були знати і який у міжнародній торгівлі 
широко відомий, такий, що його постійно дотримуються сторони в договорах даного роду у від-
повідній сфері торгівлі [2, с. 360; 6, с. 133].

Повертаючись до ст. 7 ЦК України, нагадаємо положення, що передбачає можливість 
фіксації звичаю у формальному документі. На міжнародному рівні до таких документів мож-
на віднести Міжнародні правила тлумачення торгових термінів Міжнародної торгової палати –  
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ІНКОТЕРМС, Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів, Уніфіковані прави-
ла з інкасо, Принципи міжнародних комерційних договорів, розроблені Міжнародним інститу-
том з уніфікації приватного права тощо [3, с. 204].

Як відомо, сфера дії ІНКОТЕРМС – питання, пов’язані із правами й обов’язками сторін 
договору купівлі-продажу щодо поставки товарів. Зведення норм уніфікованого контрактного 
права – Принципи УНІДРУА і Принципи європейського контрактного права – також розробле-
ні не як міжнародні конвенції чи модельні закони, а як правила, які застосовуються сторонами 
міжнародних контрактних відносин за їхнім волевиявленням як звичаї ділового обороту та як 
узагальнення міжнародної практики. Відповідно до ст. 1.8 Принципів міжнародних комерцій-
них договорів «Звичай та практика», сторони пов’язані будь-яким звичаєм, стосовно якого вони 
домовились, та практикою, яку вони встановили у своїх відносинах. У цій ситуації необхідною 
умовою застосування звичаю є те, що звичай повинен бути широко відомим та постійно дотри-
муваним у відповідній сфері [7, с. 101].

Висновки. Отже, правовий звичай, що регулює відносини цивільно-правового характе-
ру, можна визначити як усталене, юридично обов’язкове звичаєве правило загального характеру 
в цій сфері, що склалося внаслідок його фактичного, тривалого й одноманітного використання 
та/або застосування, гарантоване (санкціоноване і забезпечене) державою.

Загалом, такий звичай характеризують ознаки, що відбивають його специфіку як джерела 
права, а саме: 1) формується поступово, унаслідок багаторазового, тривалого й одноманітного 
використання чи застосування; 2) має характер усталеного правила поведінки, що відповідає за-
гальноприйнятому порядку, відбиває певну традицію; 3) формується самим суспільством або 
окремими групами, соціальними, національними, професійними тощо, колективами; 4) виникає 
на основі норм-звичаїв; 5) санкціонується й забезпечується державою або міжнародними орга-
нізаціями; 6) це правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є 
усталеним у певній сфері відносин; 7) звичай, що суперечить договору, актам цивільного зако-
нодавства або моральним засадам суспільства, у відносинах цивільно-правового характеру не 
застосовується.

Насамкінець зауважимо, що серед можливих перспектив подальших наукових розвідок 
досліджуваної тематики варто вирізнити питання застосування правового звичаю у відносинах 
цивільно-правового характеру в сучасних умовах у нашій державі.
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ДАНЕЛІЯ Т.С.

ЗAГAЛЬНA ХAРAКТЕРИCТИКA МОРСЬКОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНИ

У статті аналізуються положення оновленої Морської доктрини України до 
2035 року та її вплив на розвиток міжнародного співробітництва України. Визна-
чено, що Морська доктрина України має сприятливі умови для розвитку морської 
діяльності, проте негативний вплив процесів, характерних для всієї економіки кра-
їни, спричиняє загострення комплексу економічних, соціальних та інших проблем, 
зумовлює різке зниження обсягів виробництва у сфері морської діяльності. У цьому 
контексті важливим питанням є регламентація міжнародного співробітництва у ви-
користанні спільних морських вод, що складають собою поняття «Світовий океан». 
З’ясовано, що система морського господарства України становить сукупність галу-
зей, виробничих об’єктів (підприємств, об’єднань) і різних організацій, пов’язаних 
з економічною (видобуток морських природних ресурсів, транспортні перевезен-
ня, рекреаційні й інші послуги), природоохоронною, науково-дослідною й іншою 
діяльністю в морях і океанах; захистом територіально-акваторіальних, ресурсних, 
геополітичних та інших державних інтересів у межах потреб національної безпе-
ки України; розвитком зовнішньоекономічних зв’язків, міжнародного поділу праці 
в морському виробництві, «морського бізнесу» і освоєнням міжнародних морських 
ринків, розвитком соціально-економічної й екологічної інфраструктури морсько-
го типу. Зроблено висновок, що прийняття «Морської доктрини» дозволяє забез-
печити: захист державного суверенітету, територіальної цілісності, національних 
інтересів держави на акваторіях Світового океану; розвиток торговельного море-
плавання; розвиток портової діяльності; розвиток суднобудування і судноремонту; 
розвиток морського рибного господарства; комплексне використання біологічних 
ресурсів моря; розвиток морської культури; комплексне освоєння мінерально-си-
ровинних і паливно-енергетичних ресурсів моря; розвиток приморської рекреацій-
ної діяльності; формування цілісного комплексу гарантування безпеки в системі 
морської господарської діяльності. Повна та ефективна реалізація положень Мор-
ської доктрини сприятиме досягненню високої ефективності державної морської 
політики України, сталому розвитку держави, захисту національних інтересів та 
безпеки України в Азово-Чорноморському басейні і Світовому океані, зміцненню 
міжнародного авторитету України.

Ключові слова: Світовий океан, море, Морська доктрина України, міжнарод-
но-правове регулювання, торгове судноплавство.

The article analyzes the provisions of the updated Maritime Doctrine of Ukraine 
until 2035 and its impact on the development of international cooperation in Ukraine. 
It is determined that the Maritime Doctrine of Ukraine has favorable conditions for the 
development of maritime activities, but the negative impact of processes characteristic of 
the entire economy, exacerbates a range of economic, social and other problems, causes a 
sharp decline in maritime production. In this context, an important issue is the regulation 
of international cooperation in the use of shared sea waters, which constitute the concept 
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of the oceans. It is found out that the system of maritime economy of Ukraine makes set 
of branches, industrial objects (enterprises, associations) and various organizations con-
nected with economic (extraction of sea natural resources, transportations, recreational 
and other services), nature protection, research and other activities in the seas and oceans; 
protection of territorial-aquatorium, resource, geopolitical and other state interests within 
the needs of national security of Ukraine; the development of foreign economic relations, 
the international division of labor in maritime production, “maritime business” and the 
development of international maritime markets, the development of socio-economic and 
environmental infrastructure of the marine type. It is concluded that the adoption of the 
“Maritime Doctrine” allows to ensure, in particular, the protection of state sovereignty, 
territorial integrity, national interests of the state in the waters of the oceans; development 
of merchant shipping; development of port activity; development of shipbuilding and 
ship repair; development of marine fisheries; integrated use of biological resources of the 
sea; development of maritime culture; comprehensive development of mineral and fuel 
and energy resources of the sea; development of coastal recreational activities; formation 
of an integrated security guarantee complex in the system of maritime economic activity. 
Full and effective implementation of the provisions of the Maritime Doctrine will con-
tribute to achieving high efficiency of the state maritime policy of Ukraine, sustainable 
development of the state, protection of national interests and security of Ukraine in the 
Azov-Black Sea basin and the oceans, strengthening Ukraine's international prestige.

Key words: World ocean, sea, Maritime doctrine of Ukraine, international legal 
regulation, merchant shipping.

Постановка проблеми. Події останніх п’яти років суспільного та політичного життя 
української держави суттєво змістили акценти внутрішньої та зовнішньої політики, зробили пер-
шорядними проблеми повернення суходільних та морських територій, здійснення прав Украї-
ни як прибережної держави у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному 
шельфі, загострили проблеми оновлення флоту, зокрема військово-морських сил, і з особливою 
актуальністю поставили на порядок денний забезпечення свободи користування Керченською 
протокою, розмежування в Азовському та Чорному морі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наразі правові дослідження програмних 
документів морської галузі України присвячуються загальній ґенезі їх формування та тран-
сформації (Є.В. Бєлашов, Б.В. Буркинський, О.М. Котлубай, С.В. Ківалов, К.М. Михайличенко, 
В. М. Русан В.В. Серафімов, О.В. Собкевич, В.М. Степанов К.В. Степанова, А.В. Шевченко), 
аналізові окремих положень (Т.В. Аверочкіна, Н.М. Андрєєва, С.Г. Нездоймінов, Т.М. Плачкова), 
проте характеристика та аналіз Морської доктрини України на період до 2035 року у працях за-
значених дослідників, на жаль, відсутні. 

Методологічний базис дослідження сформували діалектичний, історичний, формаль-
но-юридичний, синергетичний та прогностичний методи, що дозволили комплексно вивчити ос-
новні характерні риси оновленої Морської доктрини України на період до 2035 року та означити 
напрями реформування правового забезпечення морської діяльності та організаційного механіз-
му реалізації прийнятих норм.

Метою статті є аналіз положень та загальна характеристика оновленої Морської доктри-
ни України на період до 2035 р. 

Результати дослідження. На сучасному етапі становлення України особливого значення 
набуває фактор утвердження її як морської держави, виходячи з її просторових і геофізичних 
особливостей, місця та ролі у глобальній та регіональній системі міжнародних відносин. Україна 
здобула статус морської держави, зробивши вагомий внесок у розвиток мореплавства та вивчен-
ня Світового океану, а також завдяки сприятливому географічному положенню, зокрема довжині 
морського узбережжя та площі водного простору [1].

Правовою основою морської діяльності в Україні є Конституція України, Закони Украї-
ни «Про основи національної безпеки України», «Кодекс торговельного мореплавства України», 
«Про транспорт України», «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобіліза-
цію», «Про міжнародні договори України», «Про зовнішньоекономічну діяльність України» та 
інші закони України; Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України 
до Європейського Союзу», доручення Президента України від 1 жовтня 2005 року № 1-1/1032, 
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Указ Президента України № 463/2008 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави», 
міжнародні Конвенції та Угоди з морського права, а також видані на їх підставі нормативно- 
правові акти. 

Проте система морського господарства України становить сукупність галузей, виробни-
чих об’єктів (підприємств, об’єднань) і різних організацій, пов’язаних з економічною (видобуток 
морських природних ресурсів, транспортні перевезення, рекреаційні й інші послуги), природо-
охоронною, науково-дослідною й іншою діяльністю в морях і океанах; захистом територіаль-
но-акваторіальних, ресурсних, геополітичних та інших державних інтересів у межах потреб 
національної безпеки України; розвитком зовнішньоекономічних зв’язків, міжнародного поділу 
праці в морському виробництві, «морського бізнесу» і освоєнням міжнародних морських ринків, 
розвитком соціально-економічної й екологічної інфраструктури морського типу. Так названа вище 
нормативно-правова база не в змозі забезпечити координацію зусиль усіх міністерств і відомств, 
які здійснюють морську діяльність, унаслідок певних відомчих перешкод. Відтак прийняття 
Морської доктрини України — необхідний крок щодо надання морській політиці України стату-
су пріоритетної державної та правового забезпечення низки першорядних заходів для її затвер-
дження як інтегрованого чинника соціально-економічного розвитку держави. «Морська доктри-
на» запроваджує заходи щодо відповідного програмного забезпечення морської політики шляхом 
підготовки та внесення на затвердження до Верховної Ради України конституційного забезпе-
чення підготовки програми інституційного зміцнення державного управління у сфері морської 
діяльності та інформаційного забезпечення процесу реалізації Доктрини, а також затверджує ви-
моги щодо її прозорості, широкого залучення громадськості та всіх зацікавлених сторін [2, с. 7].

Перше, що відрізняє оновлену Доктрину, є її значно збільшений об’єм: якщо за попере-
дньої редакції (2009 р.) у ній налічувалося п’ять розділів, то в новій – сімнадцять, два з яких роз-
поділено на підрозділи, де визначено головні напрями (сфери), що підлягатимуть реформуванню 
та присвяченням кожній окремій сфері свого розділу / підрозділу документа. Так, у Доктрині 
наведена характеристика сучасного стану сфери морської діяльності, визначено національні ін-
тереси України на морі, окреслено загрози національній безпеці у сфері морської діяльності, 
означено мету, принципи і напрями реалізації державної морської політики, передбачено роз-
виток морської індустрії через відродження і розвиток торговельного мореплавства, розвиток 
портової діяльності, відродження суднобудування, розвиток рибного господарства, видобування 
і транспортування енергоресурсів, використання інших ресурсів моря, які не належать до водних 
біоресурсів [1]. 

Також означено напрями розвитку військово-морської діяльності через протидію агре-
сії, забезпечення оборони з моря, розвиток інфраструктури базування Військово-Морських Сил 
Збройних Сил та Морської охорони Держприкордонслужби та її відновлення в Автономній Рес-
публіці Крим після повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію Укра-
їни, розвиток системи управління Військово-Морських Сил Збройних Сил та Морської охоро-
ни Держприкордонслужби, зміцнення сил і засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил та 
Морської охорони Держприкордонслужби в Азовському морі [1]. Крім того, в аналізованій сфері 
передбачається відновлення системи підготовки кадрів, переорієнтація військового та військо-
во-технічного співробітництва із східного вектора (Російська Федерація) на західний (НАТО і 
Європейський Союз), розвиток науково-технічного потенціалу приморських регіонів, морської 
господарської діяльності у приморських регіонах, туристичних і рекреаційно-оздоровчих послуг, 
круїзного судноплавства, міжнародного та міжрегіонального співробітництва, а також визначено 
екологічні аспекти розвитку приморських регіонів [1].

Другим аспектом оновленої Доктрини є чітко виписаний розподіл т.зв. цивільного та во-
єнного напряму реформування морської справи України, чого не спостерігалося у попередній 
редакції, та значна увага, що приділяється приморським регіонам [3, с. 42]. Адже за всіх ча-
сів держави, розташовані на морському або океанському узбережжі, визначали власну морську 
діяльність одним із головних пріоритетів внутрішньої та зовнішньої політики. Прибережні ак-
ваторії завжди були запорукою стабільного економічного зростання, сприяли формуванню дер-
жавності, мали вагоме оборонне значення та багато у чому зумовили становлення могутності 
великих морських держав світу. Адже маючи вільний вихід до морських просторів, закладаючи 
і будуючи судна, розбудовуючи порти, такі держави могли розраховувати на відшукання нових 
земель, розвиток торгівлі, приваблення товарних і людських потоків, ведення воєн поза власними 
суходільними територіями і, як наслідок, розширення сфери дії власної юрисдикції [4, с. 9].
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Третє, що значно оновило Доктрину, – це комплекс норм про розвиток військово-морської 
діяльності, зокрема шляхом відновлення у найкоротший строк оперативних (бойових) спромож-
ностей ВМС ЗС України та морської охорони Держприкордонслужби, проектування суден з ура-
хуванням можливості військового використання, створення необхідного військового потенціалу 
в Азовському морі у мирний час та особливий період, у тому числі кораблів (катерів) з ракетною 
зброєю, багатоцільових малорозмірних надводних платформ, зокрема безекіпажних, а також спе-
ціалізованих катерів (суден) за видами забезпечення, пілотованих і безпілотних літальних апара-
тів, іншого озброєння та військової (спеціальної) техніки тощо. І якщо створення без екіпажних су-
ден – це справа майбутнього, то побудова нових катерів уже перебуває на порядку денному [3, с. 47].

Згідно із цілями Доктрини Україна має сприятливі умови для розвитку морської діяльно-
сті, проте негативний вплив процесів, характерних для всієї економіки країни, спричиняє заго-
стрення комплексу економічних, соціальних та інших проблем, зумовлює різке зниження обсягів 
виробництва у сфері морської діяльності. У цьому контексті важливим питанням є регламен-
тація міжнародного співробітництва у використанні спільних морських вод, що складають со-
бою поняття Світовий океан. Виходячи з просторових та геофізичних особливостей, місця і ролі 
у глобальній та регіональній системі міжнародних відносин, Україна повинна дотримуватися 
міжнародних стандартів безпеки мореплавства та охорони суден і портів. Імплементація між-
народно-правових норм вимагає наявності чітко структурованої системи забезпечення безпеки 
мореплавства і охорони суден та портових засобів, що має належні організаційні, кадрові та мате-
ріальні ресурси і сучасну правову базу. Для підвищення ефективності зазначеної структури необ-
хідно удосконалити наявну нормативно-правову базу, усунувши колізії у законодавстві, вжити ді-
євих заходів для зміцнення зв’язків між суб’єктами системи управління морською діяльністю [1].

Так, Доктрина передбачає, що основними принципами реалізації державної морської по-
літики є:

1) провадження морської діяльності з дотримання законодавства України та її міжнарод-
них договорів;

2) об’єднання зусиль, чітке розмежування повноважень та ефективна взаємодія з питань 
морської діяльності органів виконавчої влади;

3) пріоритет політико-дипломатичних, економічних, інформаційних та інших невоєнних 
способів протидії загрозам із моря;

4) пріоритет відродження військово-морського потенціалу країни;
5) пріоритет забезпечення безпеки мореплавства, охорони людського життя на морі;
6) підвищення рівня військово-морського потенціалу України до рівня держав Європей-

ського Союзу і НАТО;
7) захист права власності українського народу на природні ресурси континентального 

шельфу та виключної (морської) економічної зони України;
8) провадження морської діяльності державами Чорноморсько-Азовського басейну за 

принципом рівноправності;
9) поєднання інтересів і взаємна відповідальність держави і суб’єктів морської господар-

ської діяльності;
10) збереження морського природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, 

підтримання екологічної рівноваги та стале відновлення природних ресурсів моря;
11) дотримання прав людини, яка працює в морі та на морському узбережжі, її соціальний 

захист;
12) узгодження засад державної морської політики з інтересами соціально-економічного 

розвитку приморських регіонів.
Відтак пріоритети морської політики визначають загальне її бачення на найближчу та дов-

гострокову перспективу з метою повноцінної реалізації морського потенціалу України і забезпе-
чення національних інтересів держави у Світовому океані.

Крім того, Доктрина передбачає серед напрямів відродження і розвитку торговельного 
мореплавства, зокрема, суттєву активізацію участі України в Міжнародній морській організації, 
Міжнародній організації праці, інших міжнародних організаціях у сфері торговельного море-
плавства; розроблення механізмів повної та своєчасної імплементації міжнародних договорів 
та приєднання України до нових міжнародних договорів у сфері торговельного мореплавства, 
визначених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС; участь у реалізації проектів програми 
TRACECA, що стосуються транспортної інфраструктури у Чорноморському регіоні; суттєву ак-
тивізацію участі України у виконанні програм морського транспортного розвитку Організації 
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Чорноморського економічного співробітництва, а також взаємодії зазначеної організації з Євро-
пейським Союзом; підтримку інтересу держав Європейського Союзу до діяльності Організації 
Чорноморського економічного співробітництва; участь у реалізації проектів, що стосуються ви-
користання транспортної інфраструктури в Чорноморському регіоні тощо [1]. Усі передбачені 
напрями мають загальну мету сприяння, розвитку та розширення міжнародного співробітництва 
України для зайняття нею місця стабільного партнера в торговельно-мореплавській сфері.

Висновки. Прийняття «Морська доктрина» дозволяє забезпечити, зокрема, захист дер-
жавного суверенітету, територіальної цілісності, національних інтересів держави на акваторіях 
Світового океану; розвиток торговельного мореплавання; розвиток портової діяльності; роз-
виток суднобудування і судноремонту; розвиток морського рибного господарства; комплексне 
використання біологічних ресурсів моря; розвиток морської культури; комплексне освоєння 
мінерально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів моря; розвиток приморської рекре-
аційної діяльності; формування цілісного комплексу гарантування безпеки в системі морської 
господарської діяльності. 

Реалізацію деяких із цих напрямів уже розпочато, деякі – ще жадають великих нормотвор-
чих та організаційних робіт, проте цей розвиток, на жаль, неможливо назвати послідовним та 
таким, що ґрунтується на комплексному підході. Здебільшого він є ситуативним, як, власне, і 
затвердження в Україні програмних документів морської сфери, до кола яких належить і дослі-
джувана Доктрина. При цьому ж вона має стати системоутворюючим фактором для галузевого 
законодавства [5, с. 45], а для ефективного її впровадження необхідною є розроблення плану 
заходів з реалізації її положень, який би повною мірою враховував поточне геополітичне по-
ложення України та відображав стратегічне бачення шляхів та способів захисту національних 
інтересів, зокрема через ефективне міжнародне співробітництво України в морській сфері.

Можна зробити висновок, що повна та ефективна реалізація положень Морської доктри-
ни сприятиме досягненню високої ефективності державної морської політики України, сталому 
розвитку держави, захисту національних інтересів та безпеки України в Азово-Чорноморському 
басейні і Світовому океані, зміцненню міжнародного авторитету України.
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РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Статтю присвячено правовим особливостям участі органів місцевого само-
врядування в реалізації державної політики у сфері відновлювальної енергетики. 
Підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС та прийняття на себе зобов’язань 
щодо використання відновлювальних джерел енергії вимагає від державних орга-
нів національного та регіонального рівня реформаторських дій.

Повноваження органів місцевого самоврядування в рамках реформи децентра-
лізації значно розширилися, отже, вони можуть сприяти реалізації заходів щодо 
розвитку відновлювальної енергетики, враховуючи завдання розвитку регіону. Ви-
никає потреба у формуванні новітнього напряму регіональної економічної політи-
ки, який базується на використанні відновлювальних джерел енергії на принципах 
сталого розвитку регіону.

У статті зазначається, що регіональна політика має бути спрямована на: сти-
мулювання розвитку малого та середнього підприємництва у сфері відновлюваль-
ної енергетики; використання місцевих видів палива та відновлюваних джерел 
енергії; стимулювання генерації електроенергії малопотужними установками; за-
безпечення реалізації інноваційних проектів децентралізації енергопостачання на 
основі використання відновлюваної енергетики, наприклад, «розумних мереж».

Проаналізовано функції, що виконуються органами місцевого самоврядування 
для реалізації регіональної політики у сфері відновлювальної енергетики: страте-
гічна, інформаційна, інвестиційна, технічного регулювання та стандартизації. 

Запропоновано виділяти організаційно-господарські повноваження органів 
місцевого самоврядування у сфері відновлювальної енергетики. Визначено форми 
участі органів місцевого самоврядування у розвитку відновлювальної енергетики: 
1) розробка стратегії розвитку регіону у сфері відновлювальної енергетики з чіт-
ким планом її виконання; 2) поширення інформації про можливості впровадження 
об’єктів відновлювальної енергетики як для суб’єктів господарювання, так і для 
приватних домогосподарств; 3) сприяння малому та середньому підприємництву 
у сфері відновлювальної енергетики, в тому числі створенні енергетичних коопе-
ративі та активна участь в їх створенні; 4) державно-приватне партнерство у сфері 
відновлювальної енергетики, передусім у вигляді концесії; 5) участь у грантових 
проектах, а також проектах співпраці в рамках ЄС щодо розвитку відновлювальної 
енергетики на певні й території. 

Ключові слова: енергетика, відновлювальна енергетика, регіональна політика 
держави, організаційно-господарські повноваження органів місцевого самовряду-
вання, державно-приватне партнерство.

The article is devoted to the legal features of local government participation in the 
implementation of state policy in the field of renewable energy. Ukraine’s signing of an 
Association Agreement with the EU and committing itself to the use of renewable energy 
sources requires national and regional level reform efforts.

The powers of local governments in the framework of decentralization reform have 
significantly expanded, so they can contribute to the implementation of measures for 
the development of renewable energy, taking into account the development challenges 
of the region. There is a need to form the latest direction of regional economic policy, 
which is based on the use of renewable energy sources on the principles of sustainable 
development of the region.
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The article states that regional policy should be aimed at: stimulating the develop-
ment of small and medium enterprises in the field of renewable energy; use of local fuels 
and renewable energy sources; stimulation of electricity generation by low-power instal-
lations; ensuring the implementation of innovative projects to decentralize energy supply 
based on the use of renewable energy, such as "smart grids".

The functions performed by local governments for the implementation of regional 
policy in the field of renewable energy are analyzed: strategic, informational, investment, 
technical regulation and standardization.

It is proposed to allocate organizational and economic powers of local governments 
in the field of renewable energy. Forms of participation of local governments in the de-
velopment of renewable energy are identified: 1) development of a strategy for the de-
velopment of the region in the field of renewable energy with a clear plan for its imple-
mentation; 2) dissemination of information on the possibility of introducing renewable 
energy facilities for both business entities and private households; 3) assistance to small 
and medium enterprises in the field of renewable energy, including the establishment of 
energy cooperatives and active participation in their creation; 4) public-private partner-
ship in the field of renewable energy, primarily in the form of a concession; 5) participa-
tion in grant projects, as well as cooperation projects within the EU on the development 
of renewable energy in certain areas.

Key words: energy, renewable energy, regional policy of the state, organizational and 
economic powers of local governments, public-private partnership.

Вступ. Відповідно до Угоди про асоціацію Україна взяла на себе низку зобов’язань щодо 
забезпечення енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії. Так, у 
ст. 338 серед інших визначено напрями співпраці України та ЄС: сприяння енергоефективності 
та енергозбереженню, у тому числі шляхом формування державної політики та нормативно-пра-
вової бази; розвиток та підтримка відновлювальної енергетики з урахуванням принципів еконо-
мічної доцільності та охорони навколишнього середовища, а також альтернативних видів палива. 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вимагає від 
державних органів національного та регіонального, місцевого рівня реформаторських дій.

Постановка завдання. Метою статті є розгляд правових особливостей участі органів 
місцевого самоврядування в реалізації державної політики у сфері відновлювальної енергетики.

Результати дослідження. На національному рівні політика розвитку відновлювальної 
енергетики в Україні формується згідно з такими документами: Енергетична стратегія Украї-
ни; Державна цільова економічна програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв із відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010‒2020; 
Національний план дій із відновлювальної енергетики до 2020 року. Крім того, Закон України 
«Про ринок електричної енергії» визначає правові, економічні та організаційні засади функціо-
нування ринку електричної енергії, орієнтований на мінімізацію витрат на постачання електрич-
ної енергії та мінімізацію негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Угода про асоціацію напряму не визначає зобов’язань регіональних органів влади з ре-
формування енергетичного сектора. Їх діяльність організовується відповідно до положень чин-
них нормативно-правових актів центрального рівня в межах своїх повноважень та бюджетних 
можливостей, які значно розширилися у зв’язку з процесами децентралізації. В ЄС започатко-
вано Міжнародну ініціативу «Угода мерів». Вона охоплює місцеві та регіональні органи вла-
ди, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати 
використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях шляхом скорочення викидів 
СО2, сприяючи розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Отже, 
органи виконавчої влади на місцях та органи місцевого самоврядування в Україні мають також 
сприяти розвитку відновлювальної енергетики, враховуючи завдання розвитку регіону. Розвиток 
відновлювальної енергетики на певній території сприяє не тільки соціально-економічному роз-
витку регіону, а також його енергетичній незалежності, тому дослідження цієї теми є надзвичай-
но актуальним.

В юридичній науці питання енергетики розглядають у працях С.А. Свірков (цивіль-
но-правовий аспект регулювання обігу енергії), С.Д. Білоцький (міжнародно-правовий аспект 
регулювання альтернативної енергетики), О.Б. Кишко-Єрлі (екологічний аспект), О.Л. Волошин 
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(державне регулювання) та інші, однак правові аспекти регіональної політики у сфері відновлю-
вальної енергетики залишаються мало дослідженими. 

В Енергетичній Стратегії до 2035 року [1] зазначено, що необхідним є сприяння розвитку 
місцевих енергетичних ініціатив, зокрема, малого та середнього підприємництва в енергетичній 
сфері [2] та енергетичних кооперативів [3], генерації та постачання електричної і теплової енергії 
з урахуванням регіональних особливостей, розвитку розподіленої генерації.

У цьому аспекті важливими є децентралізація владних повноважень, передача ресурсів та 
відповідальності за функціонування комунальної енергетики на місцевий рівень, сприяння де-
централізації систем енергозабезпечення, використання місцевих видів палива та відновлюваних 
джерел енергії, громадський моніторинг діяльності органів влади з реформування енергетичного 
сектора регіону з урахуванням виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Децентралізація владних повноважень вимагає від органів місцевого самоврядування 
активних дій у сфері енергозабезпечення територій, що передбачено підписаними Меморанду-
мами про співпрацю у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики між Держе-
нергоефективності та органами місцевого самоврядування ряду областей та міст України [4]. 
Показником розвитку в цьому напрямі стане збільшення потужності котелень на альтерна-
тивних видах палива в регіоні, а також частки обсягу теплової енергії, виробленої в регіоні 
з відновлюваних джерел енергії за звітний період порівняно із загальним обсягом виробленої 
теплової енергії в регіоні. 

На сучасному етапі з метою забезпечення сталого розвитку регіонів виникає потреба 
у формуванні новітнього напряму регіональної економічної політики, який базується на вико-
ристанні відновлювальних джерел енергії. 

У науковій літературі регіональну економічну політику в галузі відновлювальної енер-
гетики визначають як сукупність спланованих заходів та дій органів регіонального управління 
щодо створення необхідних умов для розвитку відновлювальної енергетики, активного впрова-
дження відновлювальних джерел енергії в економіку регіону, а також скорочення споживання 
невідновлювальних ресурсів [5]. 

Регіональна економічна політика в галузі відновлювальної енергетики має бути спрямова-
на на забезпечення передумов для використання відновлювальних джерел енергії з урахуванням 
специфіки регіону, стимулювання використання відновлювальних джерел енергії суб’єктами го-
сподарювання регіону, фінансове забезпечення впровадження відновлювальних джерел енергії, 
стимулювання залучення фінансових ресурсів. 

Передумовою використання відновлювальних джерел є реалізація регіональної політики 
на принципах сталого розвитку регіону: наукового аналізу; системності; цілеспрямованості (чіт-
ко розподілені у часі цілі розвитку для відновлюваних джерел енергії); компетентності (прийнят-
тя рішень відповідним органом управління при плануванні розміщення та експлуатації об’єктів 
відновлювальної енергетики на підставі консультацій фахівців у цій сфері); ефективності (від-
ношенням результату до затрат); логістичності (ефективність побудови та функціонування сис-
теми постачань енергоресурсів від місць їх отримання до місць споживання); тісної співпраці 
регіональних органів влади і підприємницьких структур); стимулювання (комплекс заходів, які 
поєднують економічні, соціальні та екологічні інтереси на загальнодержавному та регіональному 
рівнях, максимально ефективного використання потенціалу відновлювальної енергетики регіо-
нів в інтересах жителів регіону та країни загалом); екологічності [5] . 

Крім того, регіональна політика у сфері відновлювальної енергетики має бути спрямована 
на: 1) стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва; 2) стимулювання розвитку 
децентралізованої відновлюваної енергетики, наприклад, фотоелектричних систем та сонячних 
колекторів на дахах житлових будинків; 3) використання місцевих видів палива та відновлю-
ваних джерел енергії; 4) стимулювання генерації електроенергії малопотужними установками; 
5) забезпечення реалізації інноваційних проектів децентралізації енергопостачання на основі ви-
користання «розумних мереж».

Для ефективної реалізації регіональної політики у сфері відновлювальної енергетики 
важливого значення набувають організаційно-господарські повноваження органів місцевого са-
моврядування. В.О. Возна визначає організаційно-господарські повноваження органів місцевого 
самоврядування як встановлений законодавством обсяг прав і обов’язків щодо виконання функ-
цій місцевого самоврядування з метою забезпечення соціально-економічного розвитку території 
шляхом управління діяльністю комунальних підприємств та регулювання діяльності суб’єктів 
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господарювання. При цьому до організаційно господарських повноважень дослідниця зарахо-
вує: 1) засновницькі; 2) щодо реалізації прав використання комунального майна, наприклад, 
у відносинах державно-приватного партнерства, використання природних ресурсів, здійснення 
закупівель необхідних товарів коштом місцевих бюджетів, оренди майна (рухомого та нерухо-
мого), передачі об’єктів у концесію та ін.; 3) нормотворчі; 4) у сфері регулювання діяльності 
об’єктів комунальної власності та інших суб’єктів господарювання; 5) у бюджетно-фінансовій 
сфері щодо утворення та затвердження місцевих, поточних бюджетів та бюджетів розвитку, кон-
троль за їх виконанням, встановлення місцевих податків та зборів, кольт роль за їх виконанням; 
6) програмні, тобто щодо затвердження програм соціально-економічного та культурного розвит-
ку; 7) контрольні [6].

На наш погляд, у рамках повноважень щодо використання комунального майна та при-
родних ресурсів окремо можна виділити організаційно-господарські повноваження органів міс-
цевого самоврядування у сфері розвитку відновлювальної енергетики. Необхідно внести зміни до 
Закону України «Про місцеве самоврядування» та додати до повноважень виконавчих органів 
повноваження щодо виробництва та використання енергії з відновлювальних джерел.

Крім того, варто зазначити, що місцева громада чи кілька місцевих громад разом прийма-
ють місцеву енергетичну концепцію, яка визначає, яким способом буде постачатися енергія для 
опалювання будівель та генерування електроенергії, а також можливість переважного викори-
стання відновлювальних джерел енергії. Місцеві громади при цьому мають виконувати програми 
щодо використання відновлювальних джерел енергії в межах їх повноважень і відповідальності 
на основі прийнятих місцевих енергетичних концепцій, для чого отримують фінансування з дер-
жавного чи місцевого бюджету. Фінансування виділяється на встановлення теплових насосів, 
сонячних панелей для підігріву води тощо.

Закріплення такого повноваження передбачає виконання наведених нижче функцій орга-
нами місцевого самоврядування, за якими можна оцінити результативність показників їх діяль-
ності у сфері ВДЄ.

1. Стратегічна функція, що передбачає розробку регіональної енергетичної стратегії, 
планів розвитку відновлювальної енергетики в регіоні: 1) плану заходів регіону у сфері віднов-
лювальної енергетики відповідно до Угоди про асоціацію; 2) планів (схем) розвитку місцевих 
систем енергозабезпечення, регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики; 
3) інвестиційних планів комунальних енергетичних компаній; 4) програм/проектів за участі країн 
ЄС (кількість), факт реалізації інших форм співпраці за участі країн ЄС (кількість); 5) регіональ-
них програм стратегій/програм/проектів/заходів у сфері відновлювальної енергетики (кількість). 

2. Інформаційна функція органів місцевого самоврядування у сфері відновлювальної 
енергетики реалізується шляхом наповнення офіційного сайту регіонального органу влади ін-
формацією щодо регіональних нормативно-правових актів у сфері відновлювальної енергетики, 
довідкових інформаційних матеріалів (посилань на інші інтернет-ресурси) для споживачів із пи-
тань відновлювальної енергетики, представлення інформаційних матеріалів із відновлювальної 
енергетики в регіональних ЗМІ (тематичні передачі по регіональному телебаченню, радіо, тема-
тичні публікації в газетах, що видаються регіональними/місцевими органами влади).

3. Інвестиційна функція органів місцевого самоврядування у сфері відновлювальної енер-
гетики передбачає кількість та обсяг інвестицій, темп зростання/зменшення (відсотків) стосовно 
початку періоду, іноземні інвестиційні проекти у сфері відновлювальної енергетики, наявність 
проектів, які фінансуються (повністю або частково) європейськими фінансовими установами 
у сфері відновлювальної енергетики. 

4. Функція технічного регулювання та стандартизації у сфері відновлювальної енергети-
ки, що стимулює застосування енергетичних стандартів ЄС суб’єктами господарювання [7]. 

Діяльність органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання у сфері віднов-
люваної енергетики взаємозалежна, адже суб’єкти господарювання можуть профінансувати про-
екти відновлюваної енергетики на рівні, який забезпечував би виконання Україною взятих на себе 
зобов’язань щодо збільшення частки ВДЕ в енергобалансі, а влада надає при цьому підтримку. 

Формами участі органів місцевого самоврядування в розвитку відновлювальної енергети-
ки можна назвати: 1) розробка стратегії розвитку відновлювальної енергетики в регіоні з чітким 
планом її виконання; 2) поширення інформації про можливості впровадження об’єктів віднов-
лювальної енергетики як для суб’єктів господарювання, так і для приватних домогосподарств; 
3) сприяння малому та середньому підприємництву у сфері відновлювальної енергетики, в тому 
числі створенні енергетичних кооперативі та активна участь у їх створенні; 4) державно-при-
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ватне партнерство у сфері відновлювальної енергетики, передусім у вигляді концесії; 5) участь 
у грантових проектах, а також проектах співпраці в рамках ЄС щодо розвитку відновлювальної 
енергетики на певні й території. 

На наш погляд, найбільш ефективними формами співпраці органів місцевого самовря-
дування та суб’єктів господарювання є: 1) запровадження механізму державно-приватного 
партнерства як співробітництва між державою, територіальними громадами в особі відповід-
них державних органів, що, згідно із Законом України «Про управління об’єктами державної 
власності», здійснюють управління об’єктами державної власності, органів місцевого самовря-
дування, Національною академією наук України, національних галузевих академій наук (держав-
них партнерів) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, установ, 
організацій (приватних партнерів), що здійснюється на основі договору [8]; 2) запровадження 
«зелених облігації» ‒ боргових інструментів, кошти від продажу яких спрямовуються виключно 
на фінансування наявних або ж нових проектів відновлювальної енергетики. Розвиток зелених 
облігацій потребує внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
щодо запровадження такого виду облігацій та порядку їх емісії, а також розробки та прийняття 
нормативно-правових актів щодо типів, принципів та критеріїв емісії зелених облігацій, порядку 
звітування емітентів та використання коштів. 

Висновки. Державна політика України в енергетичній сфері має орієнтуватися на активне 
залучення територіальних громад до реалізації політики у сфері відновлювальної енергетики. 
Органи місцевого самоврядування вже нині при управлінні адміністративними будівлями, ко-
мунальними заклади (освіти та охорони здоров’я) можуть розпочати перехід, хоча б частково, 
на відновлювальні джерела енергії для задоволення потреб цих закладів, чим не лише скоротять 
видатки місцевих бюджетів, а й підвищать якість забезпечення енергоресурсами, що також спри-
ятиме покращенню екологічної ситуації в регіоні та підвищенню його енергетичної незалеж-
ності. Для цього корисним є надання органам місцевого самоврядування права на встановлення 
генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного 
випромінювання та/або енергії вітру для потреб адміністративних приміщень органів місцевого 
самоврядування та комунальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету, без необхідно-
сті одержувати відповідну ліцензію. 
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ДО ПИТАННЯ ГАРАНТУВАННЯ Й ОХОРОНИ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ 
ГРОМАДЯН НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У статті розглянуто питання щодо гарантування й охорони прав та законних 
інтересів кожного на соціальний захист, що є складовою частиною принципу за-
конності і тому становить зміст роботи кожного органу державної влади, одним з 
яких є органи державного управління соціальним забезпеченням, які виконують 
важливі завдання у сфері соціального захисту громадян. 

Зазначено, що дотримання та реалізація соціальних прав, зокрема права на соці-
альний захист – найважливіша функція соціальної держави і водночас її фундамент. 
Важливим засобом реалізації та захисту соціальних прав є гарантії, які виступають 
системою норм, принципів та вимог, які забезпечують процес дотримання прав 
та законних інтересів людини. Призначенням гарантій є забезпечення найсприят-
ливіших умов для реалізації конституційно закріпленого статусу людини; вони є 
засобом, що забезпечує перехід від передбачених конституцією можливостей до 
реальної дійсності. Їх ефективність залежить від рівня розвитку загальноправових 
принципів, стану економіки, рівня розвитку демократичних інститутів, наявності 
системи досконалих законів у державі, ефективності механізмів реалізації законів, 
ступеня правової свідомості і правової культури населення, узгодженості інтересів 
населення та суспільства загалом і наявності високоефективного органу конститу-
ційного контролю.

Наголошено на важливості стратегії вдосконалення соціально-забезпечуваль-
ного законодавства, яка має бути спрямована на підсилення гарантій реалізації 
права на соціальний захист у суб’єктів, які мають право на його отримання, опти-
мізації організаційно-правової структури соціального захисту, досягнення прозо-
рості та єдності підходів до надання соціального забезпечення завдяки кодифікації 
соціально-забезпечувального законодавства. Поряд із тим вона покликана підви-
щити соціальну відповідальність держави як гаранта соціального забезпечення та 
органів державної влади і місцевого самоврядування за визначення, підвищення 
та дотримання державних соціальних гарантій і нормативів усіма суб’єктами соці-
ального забезпечення.

Ключові слова: населення, держава, соціальні права, соціальний захист,  
гарантії.

The article considers the issue of guaranteeing and protecting the rights and legitim-
ate interests of everyone in social protection, which is an integral part of the principle of 
legality and therefore constitutes the content of the work of each public authority, one of 
which is the state social security administration protection of citizens.

It is noted that the observance and realization of social rights, in particular the right 
to social protection ‒ the most important function of the welfare state and at the same 
time its foundation. An important means of realization and protection of social rights are 
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guarantees, which are a system of norms, principles and requirements that ensure the pro-
cess of observance of human rights and legitimate interests. The purpose of guarantees 
is to provide the most favorable conditions for the implementation of the constitutionally 
enshrined status of man; they are a means of ensuring the transition from the possibil-
ities provided by the constitution to reality. Their effectiveness depends on the level of 
development of common law principles, the state of the economy, the level of develop-
ment of democratic institutions, the existence of a system of perfect laws in the state, the 
effectiveness of law enforcement mechanisms, the degree of legal awareness and legal 
culture of the population. 

Emphasis is placed on the importance of the strategy of improving social security 
legislation, which should be aimed at strengthening guarantees for the right to social pro-
tection of entities entitled to receive it, optimizing the organizational and legal structure 
of social protection, achieving transparency and unity of approaches to social security 
through codification of social security legislation. At the same time, it is designed to 
increase the social responsibility of the state as a guarantor of social security and public 
authorities and local governments for the definition, increase and compliance with state 
social guarantees and standards by all social security entities.

Key words: population, state, social rights, social protection, guarantees.

Вступ. Однією з проблем, що гостро стоять перед українським суспільством та державою 
на сучасному етапі їх розвитку, є належне забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 
які визнаються найвищою соціальною цінністю. Одним із напрямів такого забезпечення є ство-
рення ефективного державного механізму охорони та захисту прав і свобод. Це стосується й 
права громадянина на соціальний захист, оскільки його реалізація передбачає активну участь 
держави в цьому процесі, залежить від рівня її економічного розвитку. Важливим засобом реа-
лізації і захисту прав та свобод людини є гарантії, тобто передбачена Конституцією і законами 
України система правових норм, організаційних засобів і способів, умов і вимог, за допомогою 
яких здійснюється охорона і захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина. 
Гарантування й охорона законних прав і інтересів громадян є складовою частиною принципу 
законності і тому становлять зміст роботи кожного органу державної влади, одним з яких є ор-
гани державного управління соціальним забезпеченням, які виконують важливі завдання у сфері 
соціального захисту громадян.

Конституційно закріплене право на соціальний захист включає право на забезпечення 
громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 
безробіття з незалежних від них обставин, а також через старість та в інших випадках, передба-
чених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуван-
ням, здійснюваним за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, 
а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення, створенням мережі державних, 
комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними (ст. 46) [1].

Постановка завдання. Метою статті є дослідження одного із принципів права соціаль-
ного захисту – гарантування й охорони прав та законних інтересів громадян на соціальний за-
хист. Питанням соціального захисту присвячено чимало уваги в наукових працях таких учених, 
як В.С. Андрєєв, Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурак, В.В. Жернаков, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 
С.М. Синчук, І.М. Сирота, Б.І. Cташків, Л.П. Шумна, О.М. Ярошенко та ін. Проте є питання, 
які потребують додаткового дослідження, зокрема гарантії у сфері соціального забезпечення, які 
виступають важливим засобом реалізації і захисту прав та свобод людини. 

Результати дослідження. Визначенню поняття соціального захисту було приділено чима-
ло уваги в наукових працях. Зокрема, його розглядали як: (а) систему економічних, соціальних, 
правових, організаційних заходів, що забезпечує працездатній людині і громадянину відповідні 
умови для поліпшення свого добробуту за рахунок особистого трудового внеску, а непрацездат-
ним та соціально вразливим верствам працездатного населення – гарантії в користуванні суспіль-
ними фондами споживання, матеріальну підтримку, зниження податків. Змістом конституційного 
права людини і громадянина на соціальний захист є змога гарантовано отримувати пенсії, інші 
соціальні виплати, соціальну допомогу коштом загальнообов’язкового державного страхування 
та бюджетних й інших джерел соціального забезпечення, користуватися мережею державних, 
комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними та вимагати поновлення по-
рушеного права і відшкодування збитків [2, с. 156]; (б) систему суспільних відносин, призначену 
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для задоволення матеріальних потреб громадян зі спеціальних фондів через індивідуальну фор-
му розподілу, замість оплати праці чи як доповнення до неї у випадках, передбачених законо-
давством, з урахуванням трудового стажу громадян чи соціального фактора або без урахування 
цих обставин [3, с. 7‒8]; (в) діяльність соціально орієнтованої держави, яка здійснюється через 
комплекс організаційно-правових та соціально-економічних заходів, метою яких є: по-перше, 
створення для непрацездатних належних умов для забезпечення своїх соціально-економічних 
та духовних потреб; по-друге, гарантоване забезпечення громадянам, які потребують соціальної 
допомоги, рівня життя не нижче від прожиткового мінімуму [4, с. 94].

Втім, майже всі науковці погоджуються з тим, що цю правову категорію доцільно розгля-
дати як у широкому, так і у вузькому розумінні. Так, соціальний захист у широкому розумінні 
визначають як діяльність держави, спрямовану на забезпечення формування й розвитку повно-
цінної особистості, виявлення й нейтралізацію негативних факторів, що впливають на неї, ство-
рення умов для самовизначення і ствердження у житті, у вузькому – як сукупність економічних 
і правових гарантій, що забезпечують додержання найважливіших соціальних прав громадян, 
досягнення соціально прийнятного рівня життя [5, с. 36].

На переконання Н.Б. Болотіної, соціальний захист, на відміну від соціального забезпечен-
ня, передбачає гарантії щодо охорони праці, здоров’я, навколишнього природного середовища, 
оплати праці та інші заходи, необхідні для нормальної життєдіяльності людини й функціону-
вання держави. Соціальне забезпечення порівняно із соціальним захистом є вужчим поняттям 
і позначає практику виплати пенсій, соціальної допомоги, соціального догляду. Відповідно до 
міжнародних стандартів соціальне забезпечення включає також право на медичну допомогу, ме-
дичне страхування, державну підтримку сім’ї, материнства й дитинства, утримання і виховання 
державним коштом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування [5, с. 36].

Поняття «соціальний захист» охоплює поряд із правом на соціальне забезпечення ще й 
інші соціальні права, такі як право громадян, що потребують соціального захисту, на отримання 
житла безплатно або за доступну для них оплату (ч. 2 ст. 47 Конституції України), право на до-
статній життєвий рівень (ст. 48), право на охорону здоров’я (ст. 49), право на безпечне для життя 
і здоров’я довкілля (ст. 50), право на освіту (ст. 53). До основних складників системи соціального 
захисту варто зарахувати  пенсійне забезпечення та забезпечення на випадок безробіття, грошову 
допомогу сім’ям, різні форми соціальної допомоги й соціальних послуг (догляд за людьми похи-
лого віку, інвалідами, опіка над сиротами).

Що ж до дотримання гарантій прав людини і громадянина на соціальний захист, то право 
на соціальний захист громадян України передбачене ст. 46 Основного Закону країни. Це право 
на забезпечення громадян у разі: повної, часткової або тимчасової втрати працездатності; втрати 
годувальника; безробіття з незалежних від них обставин; на забезпечення в старості та в інших 
випадках, передбачених законом (ч. 1). Це право гарантується: загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і 
організацій; загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок бюджетних 
та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, при-
ватних закладів для догляду за непрацездатними (ч. 2). Пенсії, інші види соціальних виплат та 
допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від 
прожиткового мінімуму, встановленого законом (ч. 3). Тому ч. 2 і ч. 3 ст. 46 Конституції України 
встановлюються способи і засоби реалізації права людини і громадянина на соціальний захист і 
гарантії цього захисту.

Як зазначає М. Чорна, важливість дослідження правового змісту соціальних прав люди-
ни, механізмів їх реалізації, а також гарантій забезпечення цих прав зумовлена багатьма чинни-
ками. До них можна зарахувати: теоретичну невизначеність сутності соціальних прав людини; 
відсутність чітко визначених як теоретичних, так і законодавчих гарантій забезпечення соціаль-
них прав; значну декларативність соціальних прав, закріплених у нормативних актах України; 
мінімальну забезпеченість соціальних прав економічними чинниками тощо. Науковці і практики 
здійснюють зазначені дослідження з огляду на необхідність пошуку оптимального балансу дій 
держави щодо забезпечення нею добровільно взятих на себе соціальних зобов’язань перед лю-
диною та необхідністю оптимізації соціальних видатків з державного бюджету, що є об’єктивно 
вимушеним кроком України з огляду  на економічні можливості держави [2, с. 153].

Визначальними ознаками правових гарантій є такі: їх спрямованість на забезпечення ос-
новних прав і свобод, їх визначення компетенцією державних органів, органів місцевого само-
врядування, громадських організацій, посадових і службових осіб; правові гарантії є обов’язком 
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державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, посадових і 
службових осіб, наділених відповідними повноваженнями застосовувати з метою забезпечення 
реалізації правового статусу особи комплекс зазначених у законі заходів; відповідальність дер-
жавних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, посадових і служ-
бових осіб за невиконання або несвоєчасне виконання обов’язків, пов’язаних із реалізацією прав 
і свобод людини; їх пов’язаність з юридичним обов’язком уповноважених державних органів, 
органів місцевого самоврядування, громадських організацій, посадових і службових осіб віднов-
лювати порушені права і свободи особи, відшкодовувати заподіяну моральну шкоду й матеріаль-
ний збиток, притягати винних осіб до юридичної відповідальності [6, с. 37].

Правове підґрунтя для формування та застосування соціальних гарантій закладає Закон 
України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» [7], який покликаний 
забезпечити реалізацію закріплених Конституцією України найважливіших державних соціаль-
них гарантій населенню на рівні, не нижчому за мінімальний та передбачає механізм фінансового 
забезпечення їх надання, розмежування повноважень органів державної влади і органів місце-
вого самоврядування щодо вирішення цих питань. Державними соціальними гарантіями Закон 
визначає встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного 
забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлених зако-
нами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя, не нижчий від 
прожиткового мінімуму.

Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою забезпечення кон-
ституційного права громадян на достатній життєвий рівень. До їх числа входять: мінімальний 
розмір заробітної плати; мінімальний розмір пенсії за віком; неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян; розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат. Крім основних, 
є ще інші державні соціальні гарантії. Законами з метою надання соціальної підтримки населен-
ню України загалом та окремим категоріям громадян зокрема встановлюються державні гарантії 
щодо: рівня життя населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; стипен-
дій учням професійно-технічних та студентам вищих державних навчальних закладів; індексації 
доходів населення з метою підтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної 
спроможності їхніх грошових доходів в умовах зростання цін; надання гарантованих обсягів 
соціально-культурного, житлового комунального, транспортного, побутового обслуговування та 
обслуговування у сфері освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, торгівлі та гро-
мадського харчування; забезпечення пільгових умов задоволення потреб у товарах та послугах 
окремим категоріям громадян, які потребують соціальної підтримки.

З метою дотримання державних соціальних гарантій, оцінки ефективності державної со-
ціальної політики, її впливу на рівень та якість життя в Україні здійснюється постійний дер-
жавний моніторинг у сфері застосування та фінансового забезпечення державних соціальних 
стандартів і нормативів. Основними засобами його здійснення є: а) щомісячна оцінка вартісної 
величини основних державних соціальних стандартів; б) ведення державного статистичного об-
ліку щодо дотримання державних соціальних стандартів і нормативів; в) поточне коригування 
вартісних величин державних соціальних нормативів та нормативів фінансування залежно від 
зміни цін та інших умов їх формування. За результатами моніторингу здійснюється перегляд 
розмірів державних соціальних гарантій у порядку, що визначається законами.

У механізмі реалізації правових гарантій прав і свобод виділяють основні складники: а) 
інформування людини про права та свободи; б) установлення підстав, відповідно до яких особа 
наділяється правами і свободами, визначення їх обсягу і змісту; в) окреслення правових засобів, 
які необхідно використовувати під час реалізації, охорони й захисту прав та свобод; г) установ-
лення державного органу, від дій якого залежить реалізація останніх; ґ) безпосереднє виконання 
дій, пов’язаних із реалізацією правового статусу особи; д) застосування правових засобів захисту 
від порушення прав і свобод, відновлення порушеного права.

Прикладом юридичних гарантій у сфері соціального захисту, приміром такої категорії, як 
безробітні, є надання особливих гарантій працівникам, які втратили роботу через зміни в органі-
зації виробництва і праці, а також додаткових гарантій зайнятості окремим категоріям населення, 
не здатним на рівних умовах конкурувати на ринку праці. Зокрема, працівники в разі втрати 
ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50% передбаченої законо-
давством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції 
мають право без припинення трудових відносин на участь у громадських роботах, у тому числі 
тих, що оплачуються коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття, в межах строку зупинення (скорочення) виробництва. 
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Як бачимо, державні соціальні гарантії виступають обов’язковим елементом системи со-
ціального захисту населення держави, що визначає рівень її суспільного добробуту і є важливою 
умовою економічної стабільності. У сучасних умовах необхідною є розробка такої їх системи, 
яка б забезпечила гідний рівень життя населення та відповідала європейським стандартам. Її 
запровадження має передбачати почергові етапи досягнення соціальних стандартів протягом 
кількох років окремо для кожної категорії населення. У демократичному суспільстві людина від-
чуває піклування й турботу в соціальній сфері протягом усього життя. Держава визначає зміст 
основних прав людини, підтримує системний діалог виконавчої влади і громадськості, організо-
вує консультації щодо прав, свобод і законних інтересів громадян [8, с. 15].

Упродовж останніх років в Україні особливої гостроти набувають проблеми, пов’язані із 
соціальним захистом літніх людей, які є однією з найбільш незахищених верств населення. Дер-
жава гарантує кожному громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різнома-
нітних життєвих потреб, надання різних видів допомоги через реалізацію права на працю відпо-
відно до професійної підготовки, трудових навичок з урахуванням стану здоров’я; забезпечення 
пенсіями і допомогою; надання житла; створення умов для підтримання здоров’я і активного 
довголіття відповідно до сучасних досягнень науки; організацію соціально-побутового обслуго-
вування, розвиток мережі матеріально-технічної бази для стаціонарних закладів і надомних форм 
обслуговування громадян похилого віку, а також підготовки відповідних спеціалістів. Кожен із 
визначених законодавцем напрямів державної політики ‒ важлива ланка в житті літньої людини, 
і тільки за умови їх одночасної реалізації гарантоване державою право на належний рівень життя 
стає реальним. Водночас чинна система соціального захисту громадян похилого віку є малоефек-
тивною, неспроможною гарантувати повною мірою належний рівень життя цієї категорії осіб.

Висновки. Підбиваючи підсумки вищевикладеного, можемо констатувати вагомість прин-
ципу гарантування й охорони прав та законних інтересів кожного на соціальний захист. Оскільки 
дотримання та реалізація соціальних прав, зокрема права на соціальний захист, – найважливі-
ша функція соціальної держави і водночас її фундамент, важливим засобом реалізації та захи-
сту соціальних є гарантії, які виступають системою норм, принципів та вимог, які забезпечують 
процес дотримання прав та законних інтересів людини. Призначенням гарантій є забезпечення 
найсприятливіших умов для реалізації конституційно закріпленого статусу людини; вони є засо-
бом, що забезпечує перехід від передбачених конституцією можливостей до реальної дійсності.  
Їх ефективність залежить від рівня розвитку загальноправових принципів, стану економіки, рівня 
розвитку демократичних інститутів, наявності системи досконалих законів у державі, ефектив-
ності механізмів реалізації законів, ступеня правової свідомості і правової культури населення, 
узгодженості інтересів населення та суспільства загалом і наявності високоефективного органу 
конституційного контролю.

Тому стратегія вдосконалення соціально-забезпечувального законодавства має бути спря-
мована на посилення гарантій реалізації права на соціальний захист у суб’єктів, які мають право 
на його отримання, оптимізації організаційно-правової структури соціального захисту, досяг-
нення прозорості та єдності підходів до надання соціального забезпечення завдяки кодифікації 
соціально-забезпечувального законодавства. Поряд із тим вона покликана підвищити соціальну 
відповідальність держави як гаранта соціального забезпечення та органів державної влади і міс-
цевого самоврядування за визначення, підвищення та дотримання державних соціальних гаран-
тій і нормативів усіма суб’єктами соціального забезпечення.
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ЛЮБИМОВ О.К.

УНІВЕРСАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ  
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

У статті моделюється універсальний правовий статус професійних публічних 
службовців в Україні як дуальний правовий статус державних службовців і служ-
бовців органів місцевого самоврядування, урегульований нормами адміністратив-
ного і трудового законодавства. Автором встановлюються причини відсутності 
в сучасній теорії права єдиного підходу до розуміння правового статусу профе-
сійного публічного службовця, на основі чого обґрунтовується метод, відповідно 
до якого ним здійснюється узагальнене формулювання сутності досліджуваного 
правового статусу. Значна увага у статті приділяється окресленню соціально-пра-
вової сутності «правового статусу професійних публічних службовців», а також 
з’ясуванню елементів правового статусу цих суб’єктів трудового права. Окремо 
систематизується перелік основних ознак цього правового статусу. На основі цього 
автор доходе висновків, що правовий статус публічного службовця в Україні – це 
спеціальний правовий статус, який урегульовується трудовим і адміністративним 
законодавством, зумовлюється змістом публічно-владних правовідносин, юридич-
ної природою публічної служби й відображає правосуб’єктність, права й обов’язки 
публічного службовця, гарантії діяльності, які випливають із службово-трудових 
відносин у сфері публічної служби, а також юридичну відповідальність за нена-
лежне виконання покладених обов’язків, сукупно характеризує правове становище 
державних службовців і службовців в органах місцевого самоврядування. Зробле-
но висновок, що проблема модернізації правового статусу публічного службовця 
нині досить гостра, оскільки такі особи виконують функції держави, а отже, здій-
снюють реалізацію її основних напрямів діяльності в усіх сферах суспільного жит-
тя. Нині, на жаль, спостерігається тенденція до висловлення недовіри публічним 
службовцям більшості органів публічної служби з боку звичайних громадян, від-
сутності компромісу між представниками держави та громадськості, що негативно 
впливає не тільки на внутрішню, а й на зовнішню політику держави. 

Ключові слова: обов’язки, права, правовий статус, правосуб’єктність, профе-
сійний публічний службовець, юридична відповідальність.

The article simulates the universal legal status of professional public servants in 
Ukraine as a double-natured legal status of public servants and those of local govern-
ment, settled by the administrative and labour legislation norms. The author identifies 
the reasons for the lack of integrated approach to understanding the professional pub-
lic servant’s legal status in the modern jurisprudence, and on this basis the method is 
substantiated, according to which the essence of the legal status under investigation is 
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generally formulated. The considerable attention is paid to outlining the socio-legal na-
ture of the “legal status of professional public servants”, as well as to the clarifying the 
elements of these labour law subjects’ legal status. A list of this legal status main features 
is systematized separately. Based on this, the author comes to the conclusion that the 
legal status of a public servant in Ukraine is a special legal status regulated by labour and 
administrative legislation; it is determined by the content of public-power relations, the 
legal nature of public service and reflects the legal personality, rights and obligations of a 
public servant, guarantees of activities arising from official labor relations in the field of 
public service, as well as legal liability for the improper execution of mandated activities, 
and in this way characterizes collectively the legal status of public servants and officials 
in local government. The conclusions summarize the research results. It is concluded that 
the problem of modernization of the legal status of a public servant today is quite acute, 
since such persons perform the functions of the state, and therefore carry out its main ac-
tivities in all spheres of public life, and secondly, today, unfortunately, there is a tendency 
to expressing distrust of public servants of most public service bodies by ordinary cit-
izens, lack of compromise between state and public representatives, which has a negative 
impact not only on the internal but also on the public and the foreign policy of the state.

Key words: legal liability, legal personality, legal status, obligations, professional 
public servant, rights.

Вступ. Трансформація публічного управління в Україні є питанням збереження нашою 
державою державності, а забезпечення ефективного функціонування публічної служби слугува-
тиме формуванню конкурентних преваг держави на глобальному ринку [1, с. 153], що має велике 
значення для України, у якій нині спостерігаються численні кризові явища економічного, соці-
ально-політичного та культурного характеру. Водночас ефективність функціонування публічної 
служби суттєвим чином виявляється у визначеності місця та ролі представника держави (місце-
вого самоврядування) у суспільному та державному житті. Тобто правовий статус професійного 
публічного службовця загалом є особливою, надзвичайною проблемою, зважаючи на потреби 
трансформації публічної служби (зокрема, у напрямі її європеїзації), отже, і потреби модернізації 
правового статусу публічних службовців. Крім того, варто мати на увазі, що проблема модерні-
зації правового статусу публічних службовців в Україні є проблемою, що не виникла нещодавно, 
особливо щодо держслужбовців. Ця проблема виникла з моменту проголошення незалежності 
України та повсякчас зумовлювала потреби в її вирішенні (у контексті тих чи інших умов функ-
ціонування цієї служби) на нормативному рівні [2, с. 209]. 

З огляду на те, що правовий статус публічних службовців є проблемним питанням, яке 
вирішується законодавцем уже тривалий час, цілком закономірним є те, що цю проблему право-
вого статусу публічного службовця в Україні вже так чи інакше досліджували значна кількість 
науковців, серед яких: В.Б. Авер’янов, А.В. Андрєєв, Ю.П. Битяк, Л.Р. Біла-Тіунова, І.Л. Бачи-
ло, А.О. Головачова, І.П. Голосніченко, О.А. Губська, О.Ю. Дрозд, М.І. Зубрицький, М.І. Іншин, 
С.В. Ківалов, М.І. Кобаль, Ю.М. Козлов, А.Ю. Коротких, І.Б. Коліушко, В.К. Малиновський, 
В.Я. Мацюк, Т.П. Мороз, О.Д. Оболенський, В.М. Павліченко, М.В. Панченко, І.М. Пахомов, 
А.А. Сергієнко, О.М. Ярошенко й інші науковці. Проте у процесі поточних законодавчих пере-
творень, реформування системи публічної служби в Україні загалом дана проблематика набуває 
все більшого значення, потребує ґрунтовних наукових досліджень. Сьогодні необхідне визна-
чення основних, найбільш перспективних шляхів реформування правового статусу публічного 
службовця, підвищення їхньої ролі та значення для суспільного та публічного життя, виведення 
їх на якісно новий рівень соціального буття, що має стати наслідком підвищення ефективнос-
ті публічної служби, більш професійного та компетентного надання адміністративних послуг у 
державі шляхом гарантування високого рівня соціальної безпеки публічних службовців, права 
службовців на гідну працю. 

Постановка завдання. Мета наукової статті – моделювання універсального правового ста-
тусу професійних публічних службовців в Україні як дуального правового статусу держслужбов-
ців і службовців органів місцевого самоврядування, урегульованого адміністративним і трудовим 
законодавством. Ця мета досягається шляхом виконання таких завдань: 1) з’ясувати причини від-
сутності в теорії права єдиного підходу до розуміння правового статусу професійного публічного 
службовця, зважаючи на це, викласти метод, за яким буде здійснене узагальнене формулювання 
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сутності досліджуваного правового статусу; 2) окреслити соціально-правову сутність «правово-
го статусу професійних публічних службовців»; 3) з’ясувати елементи правового статусу про-
фесійного публічного службовця в Україні та перелік основних ознак цього правового статусу. 

Результати дослідження. У науковій літературі немає єдиного розуміння правового ста-
тусу публічного службовця, що є наслідком: 

1) неоднозначного тлумачення значення та ролі публічного службовця в суспільному та 
державному житті. Дотепер в юридичній науці: а) вчені по-різному тлумачать юридичну сутність 
поняття «правовий статус», отже, і «правовий статус публічної служби»; б) не завжди досить 
коректно осмислюється правовий статус публічного службовця (зокрема, в юридичній науці сьо-
годні поширюється тенденція розуміння «публічних службовців» як «слуг народу» [3, с. 42, 49], 
що є більше політичним, а не юридичним осмисленням статусу цих службовців); 

2) неоднозначного розуміння правових статусів державного службовця та службовців ор-
ганів місцевого самоврядування. У теорії права дотепер немає узгодженого розуміння поняття 
«правовий статус», цілком закономірне й те, що на ґрунті цієї проблеми нерозв’язаними зали-
шаються питання, як розуміти похідні поняття «правовий статус неповнолітнього», «правовий 
статус працівника», «правовий статус працівника із сімейними обов’язками». Проблемою відпо-
відного виду є також питання узгодженості інтерпретацій понять «правовий статус державного 
службовця» та «правовий статус службовця органу місцевого самоврядування»; 

3) наукового осмислення поняття «правовий статус публічного службовця» (його видів) 
у межах різних галузей права. Відповідна проблема полягає в тому, що правовий статус цих 
службовців багатьма вченими [4, с. 11, 14; 5, с. 7; 6, с. 7] розуміється як правове становище відпо-
відних суб’єктів, що врегульоване або трудовим, або адміністративним законодавством України 
(водночас заперечується можливість гармонійного співіснування цих статусів). Варто зауважи-
ти, що професійні публічні службовці в Україні характеризуються дуальним правовим статусом, 
урегульованим адміністративним та трудовим законодавством [7, с. 24]; 

4) змінюваності змісту юридичних моделей, до яких відносять також модель «правовий 
статус». Ученими зазначається, що «право є живим організмом, котрий змінюється як під впли-
вом процесів його реалізації на практиці, так і під впливом низки зовнішніх чинників». Саме 
тому цілком закономірно, що «з еволюцією права відбувається також і переосмислення правової 
суб’єктності суб’єктів права, головним чином державних службовців, які в багатьох державах є 
одночасно суб’єктами трудового й адміністративного права, хоча не завжди залишається зрозу-
мілим саме поняття державної служби, роботи державних службовців, службово-трудових від-
носин тощо, що суттєво актуалізується з останніми змінами концепцій правового регулювання 
державної служби в різних державах світу, зокрема і в Україні» [8, с. 354]. Варто констатувати 
черговий етап переосмислення правового статусу державних службовців і службовців органів 
місцевого самоврядування, а саме в контексті: а) європеїзації публічної адміністрації в Україні; 
б) юридичної моделі, що об’єднує ці статуси, – «правового статусу публічної служби»; в) рефор-
ми чинного законодавства про публічну службу та про працю. 

Отже, наукове тлумачення поняття «правовий статус публічного службовця» у межах на-
шого дослідження варто здійснювати: по-перше, у межах підходів українських та закордонних 
учених до розуміння соціально-правової сутності правового статусу держслужбовця та право-
вого статусу службовців органів місцевого самоврядування; по-друге, зважаючи на підходи до 
розуміння змісту (структури) правового статусу держслужбовця та правового статусу службовців 
органів місцевого самоврядування; по-третє, беручи до уваги сутність понять «професійна пу-
блічна служба» та «професійний публічний службовець»; по-четверте, у взаємозв’язку з поло-
женнями чинного законодавства про публічну службу. 

Отже, спершу необхідно з’ясувати соціально-правову сутність правового статусу профе-
сійних публічних службовців, зважаючи на відповідну сутність правового статусу держслужбов-
ця та правового статусу службовців органів місцевого самоврядування, а також з огляду на осо-
бливий зміст понять «професійна публічна служба» та «професійний публічний службовець». 

У результаті проведеного аналізу наявної наукової літератури [9–11] можемо дійти вис-
новку, що правовий статус публічного службовця можна розуміти як: 

1) юридичне окреслення факту перебування фізичної особи (публічного службовця) у пу-
блічно-службових відносинах і водночас у трудових правовідносинах з органом публічної служ-
би. Цей підхід до розуміння відповідного статусу є цілком коректним, оскільки особливість пра-
вового статусу публічного службовця випливає саме із встановленням зв’язку цього службовця з 
конкретним органом публічної служби, що виступає його «безпосереднім роботодавцем»; 
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2) комплексний показник становища публічного службовця в соціальній системі, що су-
купно заснований на: параметрі його соціального стану; позиції у структурі органів публічної 
служби (також у структурі конкретного органу, його структурному підрозділі); уявленні, що 
переважає, у суспільстві про місце, роль і значення публічного службовця. У цьому контексті 
правовий статус публічного службовця переважно пов’язується із соціальним значенням пу-
блічного службовця (також це стосується престижу, пошани та поваги публічних службовців у 
суспільстві), соціальною значущістю його завдань, функцій, добросовісністю та професійністю 
виконання ним завдань, впливу публічного службовця на буття держави та суспільства. Хоча у 
визначенні правового статусу публічного службовця ключовим має бути саме наявність трудових 
чи службових правовідносин з органом публічної служби, варто визнати, що цей підхід до розу-
міння правового статусу публічного службовця також має значення (утім, другорядне щодо суто 
юридичного розуміння відповідного правового статусу); 

3) формальну модель, яку становить сукупність ознак, які притаманні публічному служ-
бовцю. Хоча ознаки форми будь-якого явища визначають її характер, варто зауважити, що інтер-
претація соціально-правової сутності правового статусу публічних службовців, заснована лише 
на ознаках цього суб’єкта права, є надміру формалізованою, позбавленої належної критики, а 
тому не спроможна повною мірою відобразити сутність правового статусу професійного публіч-
ного службовця; 

4) формальну модель, яку становить сукупність ознак, які характеризують службово-тру-
дову діяльність публічного службовця. Відповідний підхід також не є самодостатнім, адже 
реалізація потенціалу правового статусу у вигляді службово-трудової діяльності не є право-
вим статусом, хоча й може свідчити про сутнісну природу цього статусу. Варто мати на увазі, 
що: а) ця сутнісна природа, заснована лише на сукупності особливих ознак, що характеризу-
ють службово-трудову діяльність публічного службовця, не є повноцінною, адже характерис-
тика праці цих службовців не відображає всі складові елементи правового статусу (наприклад, 
правосуб’єктність, юридичну відповідальність), відбиває лише реалізацію прав і обов’язків; б) 
службово-трудова діяльність публічного службовця може розглядатись як комбінація діяльності, 
урегульованої трудовим і адміністративним законодавством, а також діяльності, що врегульована 
суто трудовим чи суто адміністративним законодавством (як наслідок, цей формальний підхід 
зумовлює звужене розуміння правового статусу); 

5) формальну модель, яку становить сукупність особливостей її складових елементів. 
Зміст форми будь-якого явища, як і ознаки цього явища, визначають сутність цього явища, проте 
ототожнення правового статусу професійних публічних службовців суто зі змістом цього явища, 
без урахування того, як елементи цього правового статусу взаємодіють та сукупно виявляються 
в об’єктивній дійсності є дещо помилковим підходом. Окремою проблемою є також те, що вчені 
дотепер не дійшли згоди стосовно переліку структурних елементів правового статусу загалом і 
статусу професійних публічних службовців зокрема. 

Можемо дійти висновку, що правовий статус професійних публічних службовців у соці-
ально-правовому вимірі може розумітись у різних сенсах, які відображають різні аспекти вияву 
цієї юридичної моделі. Якщо якісні підходи до інтерпретації цього статусу дозволяють розуміти 
його концептуальну та практичну значущість, то формальні підходи є підґрунтям для осмислення 
юридичної природи правового статусу. У цьому сенсі комплексне розуміння правового статусу 
професійних публічних службовців в Україні має враховувати всі підходи до розуміння зазначе-
ного юридичного конструкта, з урахуванням їхніх переваг і недоліків. 

Зважаючи на розуміння структури і сутності правового статусу в загальній теорії трудо-
вого права, доходимо висновку, що до основних ознак правового статусу професійних публічних 
службовців в Україні варто віднести такі характерні ознаки цього правового статусу [2, с. 212]: 
1) правовий статус професійних публічних службовців є спеціальною юридичною модельною 
категорією – двоїстим правовим статусом публічних службовців, що охоплює спеціальний трудо-
правовий статус і адміністративно-правовий статус публічних службовців, які, у свою чергу, ві-
дображають відповідні статуси держслужбовців і службовців в органах місцевого самоврядуван-
ня; 2) правовий статус професійних публічних службовців ґрунтується на правових принципах 
діяльності цих службовців і врегульовується Конституцією України, нормами законодавства про 
працю й адміністративного законодавства; 3) правовий статус професійних публічних службов-
ців зумовлений змістом публічно-владних правовідносин, які виникають між державним орга-
ном та державним службовцем; 4) правовий статус професійних публічних службовців виникає 
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на підставі: а) встановлення факту відповідності громадянина України всім вимогам (заборонам 
і обмеженням також) до особи, яка бажає реалізувати право на працю у вигляді права на доступ 
до публічної служби; б) здійснення особливих кадрових процедур, урегульованих у межах право-
вого режиму кадрових процедур на публічній службі; 5) правовий статус професійних публічних 
службовців визначається правами, обов’язками, які має цей службовець; 6) правовий статус про-
фесійних публічних службовців встановлюється зазвичай у межах компетенції діяльності органу 
публічної служби; 7) правовий статус професійних публічних службовців визначає межі можли-
вої та гарантованої нормативно-правовими актами поведінки державного службовця; 8) право-
вий статус професійних публічних службовців окреслює місце та роль цих службовців у самому 
органі публічної служби та у взаєминах з іншими посадовими особами, суб’єктами публічної 
адміністрації тощо; 9) правовий статус професійних публічних службовців встановлює рівень 
повноважень та юридичної відповідальності публічного службовця. 

З огляду на викладене, можемо дійти висновку, що правовий статус публічного службов-
ця в Україні – це спеціальний правовий статус, який урегульовується трудовим і адміністратив-
ним законодавством, зумовлюється змістом публічно-владних правовідносин, юридичної приро-
дою публічної служби й відображає правосуб’єктність, права й обов’язки публічного службовця, 
гарантії діяльності, які випливають із службово-трудових відносин у сфері публічної служби, а 
також юридичну відповідальність за неналежне виконання покладених обов’язків, сукупно ха-
рактеризує правове становище (місце, роль і призначення публічного службовця в суспільному 
та державному житті, у конкретних правовідносинах) державних службовців і службовців в ор-
ганах місцевого самоврядування. 

Висновки. У підсумку зазначимо, що проблема модернізації правового статусу публіч-
ного службовця нині досить гостра, оскільки такі особи виконують функції держави, а отже, 
здійснюють реалізацію її основних напрямів діяльності в усіх сферах суспільного життя. Нині, 
на жаль, спостерігається тенденція до висловлення недовіри публічним службовцям більшості 
органів публічної служби з боку звичайних громадян, відсутності компромісу між представни-
ками держави та громадськості, що негативно впливає не тільки на внутрішню, а й на зовнішню 
політику держави. Для ефективного та реального вдосконалення та модернізації правового стату-
су публічного службовця варто, по-перше, усвідомити суспільну необхідність у здійсненні тако-
го вдосконалення, по-друге, зробити аналіз міжнародного досвіду та функціонування публічної 
служби у високорозвинутих країнах світу, по-третє, здійснювати таке вдосконалення у виділених 
нами напрямах у сукупності. Отже, наголосимо на тому, що лише шляхом реалізації наведених 
вище заходів у своїй сукупні ми можемо досягнути поставлених цілей та реально досягнути 
реального забезпечення та подальшого дотримання прав і свобод публічних службовців на всіх 
рівнях державного, суспільного та громадського життя. 
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ДІЛОВОДСТВО ЯК ЗАСІБ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Визначено, що серйозна проблема полягає у відсутності чи занадто ненадійній 
організації паперового документообігу в правоохоронних органах. Чим більший 
масштаб неврегульваного, хаотичного документообігу, тим більше в установі ви-
никає проблем, джерелом яких є саме відсутність формалізованої схеми ведення 
справ. Як наслідок, керівництво та службовці постійно зайняті вирішенням пи-
тань руху документів, хоча запровадження, розвиток та підтримка процесів доку-
ментообігу, в тому числі електронного, мають бути належним чином організовані 
службою діловодства. Визначено, що для оптимізації процесів документообігу та 
заощадження часу працівників Національного бюро, до посадових обов’язків яких 
не належать функції з діловодства, окрім здійснення кваліфікованими працівни-
ками Відділу документообігу організаційно-методичного керівництва роботою з 
документами та постійного контролю за станом діловодства, Національному бюро 
необхідно прагнути до більш централізованої роботи з документами, залишаючи 
за структурними підрозділами винятково ті операції, які неможливо чи не бажа-
но централізувати через процесуальні або інші причини. Зроблено висновок, що 
інформація і знання є одним із стратегічних ресурсів держави, а доступ до них – 
одним із основних факторів соціально-економічного розвитку. У зв’язку з цим до 
найбільш важливих завдань кожної держави належить формування та розвиток 
інформаційної інфраструктури та інтеграція у глобальне інформаційне суспіль-
ство. В інформаційному суспільстві формується інформаційна культура. Сучасні 
інформаційні технології, проникаючи у всі сфери суспільного життя, генерують 
нові можливості. Прогрес у застосуванні електронної технології опрацювання 
документів і поступової заміни паперових форм визначається розвитком інфор-
маційного суспільства та електронних комунікацій і насамперед Інтернету. Його 
доступність є ключем до застосування і розвитку електронних документів у право-
охоронних органах. Це дозволить запровадити та перейти на електронні документи 
з використанням шаблонів, стандартів, запровадити електронні провадження, що 
упрозорить процедури та процеси, а також істотно підвищить ефективність праці 
та якість документів, що готуються у правоохоронних органах.

Ключові слова: документообіг, контроль, правоохоронні органи, передача 
інформації.

It is determined that a serious problem is the lack or too unreliable organization of 
paperwork in law enforcement agencies. The larger the scale of the unregulated, chaotic 
workflow, the more problems arise in the institution, the source of which is precisely 
the lack of a formalized scheme of doing business. As a consequence, management and 
employees are constantly involved in document management, although the implementa-
tion, development and support of workflows, including electronic ones, must be properly 
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organized by the registry. It is determined that in order to optimize the processes of work-
flow and save time of employees of the National Bureau, whose duties do not include 
the functions of recordkeeping, except for the skilled workers of the Documentation 
Department of organizational and methodical management of work with documents and 
constant control over the state of recordkeeping more centralized document manage-
ment, leaving only those operations that are impossible or undesirable to centralize for 
procedural or other reasons. It is concluded that information and knowledge are one of 
the strategic resources of the state, and access to them is one of the main factors of so-
cio-economic development. In this regard, the most important tasks of each state are the 
formation and development of information infrastructure and integration into the global 
information society. An information culture is formed in the information society. Modern 
information technologies, penetrating into all spheres of public life, are generating new 
opportunities. Progress in the application of electronic document processing technology 
and the gradual replacement of paper forms is determined by the development of the 
information society and electronic communications and, above all, the Internet. Its ac-
cessibility is key to the use and development of electronic documents in law enforcement 
agencies. This will allow the introduction and transition to electronic documents using 
templates, standards, the introduction of electronic proceedings, which will transparent 
procedures and processes, as well as significantly improve the efficiency and quality of 
documents prepared by law enforcement agencies.

Key words: document flow, control, law enforcement, information transfer.

Вступ. Статус Національного антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро) 
регламентує однойменна стаття Закону України «Про Національне антикорупційне бюро Укра-
їни» – це державний правоохоронний орган, на який покладається попередження, виявлення, 
припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його під-
слідності, а також запобігання вчиненню нових.

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушен-
ням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці, а також вжиття ін-
ших передбачених законом заходів щодо протидії корупції. Національне бюро утворюється Пре-
зидентом України відповідно до законодавства України.

Правову основу діяльності Національного бюро становлять Конституція України, між-
народні договори України, закони України, а також прийняті відповідно до них інші норматив-
но-правові акти.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження діловодства як засобу прийняття 
управлінського рішення.

Результати дослідження. Інформаційно-документаційне обслуговування управлінської 
діяльності Національного бюро має здійснювати Відділ документообігу, до обов’язків якого вхо-
дить створення комплексної системи діловодства, а саме: опису організаційних, інформаційних, 
технічних, технологічних процедур, які б забезпечили отримання, опрацювання, використання, 
зберігання, відправлення та знищення документів.

Забезпечення управлінської діяльності правоохоронних органів, органів державної влади 
та місцевого самоврядування характеризується тим, що встановлено правові основи документу-
вання, організації роботи з документами та їх зберігання на базі нових інформаційних технологій. 

Організаційна форма діловодства у Національному бюро, де річний документообіг ста-
новить понад сто тисяч документів, є змішаною. Така форма організації діловодства передбачає 
часткову централізацію. У Відділі документообігу здійснюються операції з опрацювання вхідних 
і вихідних документів, реєстрація і облік документів, незалежно від способу їх надходження, 
реєстрація нормативно-розпорядчої документації, контроль за виконанням на підставі резолюції 
керівництва, а також зберігання справ. 

З огляду на те, що Національне бюро – це новоутворена установа, яка має унікальні 
завдання, специфічний документообіг та визначену законом чисельність, централізована форма 
документообігу, хоча і найефективніша, та все ж таки можлива лише у разі запровадження елек-
тронних кримінальних проваджень та дотримання вимог щодо захисту електронних документів, 
а також за наявності служби діловодства як повноцінного структурного підрозділу з достатньою 
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чисельністю, що дало б змогу раціонально використовувати ресурс працівників інших структур-
них підрозділів щодо реалізації ними завдань відповідно до функціонального розподілу у Наці-
ональному бюро.

Децентралізована форма організації діловодства зазвичай використовується в устано-
вах, де відсутня не лише служба діловодства, а й відповідальний за документообіг працівник. 
Запровадження децентралізованої форми організації діловодства ускладнює пошук документів, 
унеможливлює контроль за їх виконанням, оскільки документація установи не становить єдиної 
системи і не відображається в єдиній базі даних. Своєю чергою це призводить до необґрунтова-
ної витрати часу на виконання не властивих функцій працівниками інших структурних підрозді-
лів, які мають забезпечувати користування документами, їх збереженість, пошук та дотримання 
інших процедур, пов’язаних з діловодством, тощо.

Отже, для оптимізації процесів документообігу та заощадження часу працівників Наці-
онального бюро, до посадових обов’язків яких не належать функції з діловодства, окрім здійс-
нення кваліфікованими працівниками Відділу документообігу організаційно-методичного керів-
ництва роботою з документами та постійного контролю за станом діловодства, Національному 
бюро необхідно прагнути до більш централізованої роботи з документами, залишаючи за струк-
турними підрозділами винятково ті операції, які неможливо чи не бажано централізувати через 
процесуальні або інші причини.

Для ефективного виконання кожної функції у складі служби діловодства мають бути пе-
редбачені відповідні підрозділи, такі як підрозділ приймання та відправлення документів (експе-
диція), обліку та реєстрації, підрозділ з контролю виконання документів, підрозділ автоматизації 
діловодства, архівний підрозділ, підрозділ друкування та розмноження документів, підрозділ 
редагування тощо, що не віднайшло свого відображення в структурі Національного антикоруп-
ційного бюро України.

Інформація, яка використовується в системі сучасного державного управління, переважно 
оформлена документально. За допомогою документа інформація зберігається і передається у часі 
та просторі, а тому значна частина дій здійснюється у процесі управління шляхом створення і 
використання різноманітних документів. Документування та організація роботи з документами 
як складники процесу управління є важливими чинниками забезпечення результативності діяль-
ності правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Документування управлінської діяльності – це процес фіксації документу (інформації), 
який забезпечує виконання функцій управління, створення документів. Інформація документа 
фіксується на матеріальному носієві для подальшого її зберігання та передавання.

У новітні часи діджиталізації, після перезавантаження правоохоронних органів та утво-
рення нових довіра соціуму до них зросла, у зв’язку з чим й зросла кількість звернень, заяв та 
повідомлень про злочини. Останнє своєю чергою спричиняє збільшення документообігу установ 
щодо листування в процесі розслідування кримінальних проваджень.

Прогнозоване зростання обсягу необхідної для підготовки та прийняття управлінських 
рішень інформації, якою обмінюється Національне антикорупційне бюро України з організаці-
ями, підприємствами та іншими правоохоронними органами, може призвести до геометричної 
прогресії в отриманні, обробці і зберіганні документів у більшій кількості, ніж раніше. Сьогод-
ні, коли тривають процеси демократизації суспільних відносин, удосконалення законодавства 
в напряму боротьби з корупцією та посилення захисту прав та свобод громадянина, серед інших 
напрямів державної політики важливе місце посідає діяльність правоохоронних органів, спрямо-
вана на забезпечення законності та правопорядку в суспільстві, боротьбу зі злочинністю та ін-
шими правопорушеннями, охорону та захист суверенітету, політичної системи, територіальної 
цілісності України, прав і законних інтересів громадян, державних і громадських організацій. 

Своє місце в правоохоронній діяльності посідає й судова діяльність (судочинство), яка 
здійснюється винятково судами. Центральне місце в системі правового захисту конституційних 
та інших правових цінностей належить саме судам. Діяльність судів становить універсальний 
механізм із захисту й охорони права, відновлення порушеного права, припинення порушення 
права, розгляд спорів (справ) у судовому засіданні, прозорість якої забезпечується електронним 
документообігом з автоматичним розподілом справ та відкритим реєстром судових засідань 
та судових рішень.

Окремим аспектом правоохоронної діяльності є правозахисна діяльність, яка полягає 
в наданні кожній особі правової допомоги у спірних питаннях, а також захисті фізичних осіб 
від кримінального обвинувачення, що потребує збору великої кількості інформації з різних дже-
рел в установленому законом порядку.
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Тому методи роботи з документами повинні ставати ефективнішими. За сучасних суспіль-
них умов актуальним стає застосування електронного документообігу, якому притаманне вико-
ристання сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікацій. 

Сьогодні на ринку систем автоматизації роботи з документами представлено велику кіль-
кість продуктів з різноманітними назвами. Через чисельність і часте змішування термінів оці-
нити ту чи іншу систему досить важко. Головним при цьому є правильне визначення об’єкта 
автоматизації та функцій системи.

Об’єктом автоматизації може бути діловодство або документообіг. Діловодство – це ді-
яльність зі створення документів та організації роботи з ними. Під організацією роботи з доку-
ментами розуміють створення умов, що забезпечують рух, пошук і збереження документів. Рух 
документів в організації з моменту їх одержання або створення до завершення виконання або 
відправлення позначається як документообіг. Документообіг становить близько 15–20% діловод-
ства. Як відомо, діловодство і документообіг є окремими випадками більш загального поняття 
управління документами, яке, окрім них, включає ведення великих архівів документів, їх пере-
творення з однієї форми на іншу (наприклад, сканування і розпізнавання або публікація в Інтер-
нет), розмежування і контроль доступу, координацію дій співробітників, а також тісну інтеграцію 
з офісними і прикладними програмами, що є інструментами обробки документів. Сучасне укра-
їнське діловодство здебільшого є спадком радянської системи. Залежно від виконуваних функ-
цій розрізняють організаційно-розпорядницьке, бухгалтерське, нотаріальне, кадрове, технічне, 
медичне, військове та інші види діловодства. Кожний з них має свої відмітні риси, але спільним 
для будь-якої галузі та функції управління є організаційно-розпорядницьке (адміністративне) ді-
ловодство. Тому в разі впровадження системи автоматизації найчастіше йдеться про цей вид.

Організаційно-розпорядчі документи такі:
 – організаційні – положення, статути, інструкції, правила;
 – розпорядчі – постанови, розпорядження, накази, вказівки, рішення;
 – довідково-інформаційні – листи, доповідні і пояснювальні записки, протоколи, акти, ог-

ляди, звіти, стенограми, списки, переліки, реєстраційно-контрольні картки, графіки і таке інше.
Щодо системи управління, то розрізняють потоки вхідних (тих, що надходять), вихідних 

(тих, що відправляються) та внутрішніх документів. Кожен документ у процесі свого життєвого 
циклу проходить певні стадії, які мають бути автоматизовані: створення, візування та узгоджен-
ня, підписання та затвердження, реєстрація, розгляд, виконання, списання у справу, збереження, 
знищення. На етапі створення документ не має юридичної сили і є лише проєктом. Після завер-
шення підготовки, погодження, підписання, затвердження, проставлення печатки і штампу про-
єкт стає власне документом, набуває юридичної чинності і може використовуватися для доказу 
в суді і таке інше. Усе сказане стосується паперових документів, оскільки в національній право-
вій системі процедура експертизи справжності, доказу в суді, система реєстрації підписів (підпи-
су фізичної особи на паспорті) і печаток застосовуються поки тільки до паперових документів. 
Можливість застосування такої процедури і відрізняє документ від простого тексту на папері чи 
будь-якому іншому носії.

Таким чином, необхідною умовою переходу до автоматизованого документообігу є на-
дання правового статусу електронним документам. За відсутності правової регламентації в на-
ціональному масштабі можливе використання тільки закритої (не зв’язаної із системами інших 
установ) корпоративної системи електронного діловодства. В Україні ця проблема вирішується 
з ухваленням Закону «Про електронні документи та електронний документообіг», згідно з яким 
електронний документ – це документ, інформація в якому подана в електронній формі, що містить 
необхідні реквізити, зокрема електронний цифровий підпис. ЦП відрізняє електронний документ 
від звичайних файлів, дає змогу встановити його автентичність, тобто підтвердити, що змістовна 
інформація документа не зазнала змін з моменту його підписання, і документ підписаний певною 
особою. Отже, після накладання електронного підпису документ набирає юридичної сили. За ви-
нятком випадків, передбачених законом, електронний документ і звичайний документ на папері, 
які є ідентичними за змістом та реквізитами, мають однакову юридичну силу. При цьому кожний 
з електронних примірників уважається оригіналом електронного документа.

За реалізованою концепцією розрізняють автоматизовані системи, зорієнтовані на вітчиз-
няне і західне діловодство. Вітчизняне діловодство характеризується вертикальною спрямова-
ністю – документ, що надходить в організацію, після реєстрації передається керівникові, який 
після розгляду документа накладає резолюцію із зазначенням відповідального виконавця. Далі 
документ надходить до відповідального виконавця, який або виконує документ, або направляє 
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його на виконання своїм підлеглим. Після виконання документ передається у зворотному напря-
му з нижнього рівня ієрархії до верхнього, де приймається звіт про виконання. На Заході звич-
ною є горизонтальна схема – документи відразу направляються виконавцям без доповіді вищим 
керівникам. Ще однією важливою відмінністю нашої практики є наявність органу, що контролює 
виконання документа, – перед відправленням документа відповідальному виконавцеві він ста-
виться на контроль. Таким чином, третя особа – діловод – завжди знає, у кого перебуває документ 
на виконанні і коли він має бути виконаний. Такі відмінності у веденні діловодства спричиняють 
суттєву різницю між системами західних і вітчизняних та російських розробників. Стосовно за-
вдань управління документами і застосування ІТ чіткої класифікації систем не існує. 

Можна навести такий загальний розподіл. До засобів автоматизації офісної діяльно-
сті (Office Automation) належать: текстові редактори для підготовки і коригування документів, 
процесори електронних таблиць, програми генерації запитів за зразком з різних БД, мережні 
планувальники для призначення робочих зустрічей і нарад, засоби розробки і демонстрації пре-
зентацій, словники і системи порядкового перекладу, програми відсилання і прийому факсів, 
електронна пошта для обміну повідомленнями і пересилання файлів. Це можуть бути окремі 
пакети (Word, WordPerfect, Excel, Lotus 1-2-3 тощо), інтегрований пакет програм (MS Works) або 
узгоджений набір пакетів (Microsoft Office або Corel Perfect Office). Для створення додатків на 
основі цих пакетів використовують макромови чи діалекти Basic (Word Basic, Excel Basic та інші) 
або єдину мову для розширення додатків, наприклад Visual Basic for Applications для продук-
тів Microsoft. Для багатьох пакетів характерне використання так званих «майстрів» (Wizard), які 
в режимі діалогу допомагають користувачеві виконати складну процедуру. Автоматизовані сис-
теми контролю виконання документів (АСКВД) призначені для обліку всієї документації устано-
ви, поставлення на контроль і контролю за виконанням документів (нагадування про наближен-
ня строків закінчення виконання документа, повідомлення про прострочені документи тощо). 
З цією метою у системах передбачається ведення журналу реєстрації і контролю або реєстра-
ційно-контрольних карток документів. Такі системи побудовані на основі персональних СКБД і 
використовуються персоналом з діловодства і групами контролю.

Електронні архіви – це системи автоматизації, призначені насамперед для фізичного збе-
реження електронних копій документів та їх пошуку. Основою таких систем є персональна або 
клієнт-серверна СКБД. Документи зберігаються або у базі даних, або у файловій системі. Недо-
ліком першого варіанта є прив’язка до конкретної СКБД і складність відновлення після збоїв, 
а другого – низький рівень захищеності інформації. Електронні архіви забезпечують пошук як 
за атрибутами, так і за змістом документів і можуть включати функції з контролю за виконанням 
документів.

Якщо в АСКВД реалізується традиційний облік документів із заміною паперових журна-
лів обліку на електронні, то електронні архіви передбачають принципово новий погляд на доку-
ментообіг – у системі зберігаються не тільки реєстраційні та контрольні картки, а й повний текст 
документа і його зображення. При цьому полегшується пошук і відновлення документа, його 
тиражування і розсилання, заповнення полів карток і посилання на документ (дані автоматично 
розпізнаються з образу документа і переносяться в картку або новий документ). Водночас такий 
підхід вимагає більше ресурсів (насамперед пам’яті ЕОМ) і додаткового обладнання (сканер, ла-
зерний принтер), система працює ефективно лише в умовах комп’ютерної мережі, її експлуатація 
ускладнюється, що підвищує вимоги до користувачів та обслуговуючого персоналу.

Носії інформації – це проблема вибору. Паперовий (неавтоматизований) документообіг 
пов’язаний із багатьма проблемами: великий обсяг документів; складні процеси нагромадження 
і реєстрації документів; труднощі щодо контролю виконання доручень, визначення поточного 
місцезнаходження документів та пошуку архівних документів; залежність ефективності роботи 
з документом від особистих якостей співробітників; втрати документів. Однак вибір носія інфор-
мації має бути обґрунтований на підставі таких факторів:

 – вартість збереження інформації прямо пропорційна кількості документів і вартості збе-
реження одного документа;

 – вартість (час) пошуку необхідної інформації прямо пропорційна кількості збережених 
документів, якщо відсутня система індексації. Остання, зокрема у вигляді каталогу, дозволяє 
прискорити пошук. Найбільші можливості у цьому плані має система повнотекстового пошуку, 
але вона можлива тільки для електронних документів;

 – вартість колективного використання інформації залежить від кількості копій документа, 
необхідних для колективного використання в разі одночасного доступу;
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 – вартість (час) передавання документа від одного робочого місця до іншого. За цією оз-
накою електронні документи є безперечними фаворитами.

З розвитком технологій зробити вибір все важче, оскільки пропонується використовувати 
«інтелектуальний папір» та «електронний папір». Вже сьогодні штрих-коди забезпечують зв’язок 
між папером та електронним обладнанням, яке може перевірити вид товару та його ціну. Хімічні 
мітки можуть допомогти в разі ідентифікації документа, а радіочастотні ідентифікатори – ще й 
визначити його місцезнаходження. Цифровий водяний знак у друкованому виданні може бути 
сприйнятий Web-камерою, а на екрані комп’ютера з’явиться знайдена в Інтернет додаткова ін-
формація. Електронний папір своєю чергою матиме характеристики звичайного, але інформацію 
на ньому можна за бажанням оновлювати.

Системи автоматизації ділових процесів (САДП, системи автоматизації управління по-
токами робіт, workflow-системи, Workflow Management System) застосовуються насамперед для 
автоматизації документообігу і рутинних багатокрокових офісних операцій. Серед найбільш ві-
домих розробок можна назвати системи Staffware, ActionWorkflow System, “OPTiMA-WorkFlow”. 
Будь-яка САДП ґрунтується на комбінації таких технологій, як електронна пошта, управління 
проєктами, робота з базами даних, об’єктно-орієнтоване програмування, CASE-технології. Дуже 
часто терміни “groupware” та “workflow” використовуються як синонімічні. Однак “groupware” є 
загальним терміном, який охоплює широкий спектр специфічних додатків групової роботи (ка-
лендарне групове планування, спільне використання інформації, «дошки оголошень», форуми 
дискусій тощо). САДП є складником цієї групи додатків. Із суто технічного погляду workflow-сис-
теми одночасно обслуговують множину працівників і множину задач, тоді як groupware-додатки 
паралельно обслуговують множину користувачів і тільки одну задачу. Інші відмінності САДП такі:

 – специфічність систем, зумовлена специфікою ділових процесів. Наприклад, на відміну 
від додатків календарного групового планування, які є стандартними для будь-якої організації, 
автоматизація ділових процесів – це технологія, яка допомагає користувачеві створювати додат-
ки, необхідні саме йому;

 – докладне визначення маршрутів, правил і ролей. Додаток колективного використання 
інформації стає додатком автоматизації управління потоками робіт тоді, коли визначений спе-
цифічний маршрут (наприклад, від А до В, від B до C), встановлені ролі (наприклад, A – органі-
затор, B – юрист, C – ОПР) і зазначені певні правила («Контракт дійсний, якщо його схвалив C; 
якщо С його відхилив, контракт повертається до А, який вносить необхідні зміни»).

Докладніше workflow-системи розглянуто в наступному підрозділі. Системи керування 
(електронними) документами (Electronic / Enterprise Document Management System) вважають-
ся універсальними (див. раніше наведене поняття «управління документами») і мають забез-
печувати:

 – ведення довідника користувачів на основі організаційно-штатної структури організації;
 – ведення журналів реєстрації і контролю виконання документів;
 – контроль термінів виконання документів, оповіщення виконавця і діловода про набли-

ження термінів контролю та про документи, не виконані вчасно;
 – збереження документів у системі;
 – підтримку шаблонів документів, складених документів, версій і підверсій, перехресних 

посилань між документами;
 – відстеження документів поза системою, виписування документів із системи;
 – пошук документів за атрибутами, повнотекстовий та нечіткий пошук;
 – розробку документів, включаючи колективну розробку;
 – візування, узгодження та затвердження документів;
 – документообіг – це усі види маршрутизації, автоматичне розсилання повідомлень, 

обмін повідомленнями і дорученнями усередині системи, формування реєстрів відправлення 
до зовнішніх організацій;

 – ведення класифікаторів документів (за типом, видом тощо), довідників зовнішніх і вну-
трішніх організацій тощо;

 – суворе розмежування повноважень у системі, підтримку ролей, протоколювання та ау-
дит дій користувачів;

 – шифрування, цифровий підпис;
 – ведення справ документів, списання документів у справу, передачу справ на збереження 

в архів;
 – формування необхідних звітів, зокрема статистичних звітів з діловодства організації.
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Системи керування документами ґрунтуються на промислових СКБД (Oracle, Informix, 
MS SQL Server, Sybase). Документи можуть зберігатись як у БД, так і у файловій системі. Обмін 
документами між користувачами здійснюється підсистемою обміну і маршрутизації документів, 
найчастіше роль цієї підсистеми виконують workflow-системи. Часто у складі систем присутні 
редактори довідників, реєстраційно-контрольних карт для задання атрибутів різних видів доку-
ментів. Широко відомими прикладами таких систем є DOCS Open и Excalibur EFS. Загальні ви-
моги до системи автоматизації діловодства / документообігу з будь-якої названої категорії такі:

 – зручність і простота в адмініструванні та користуванні;
 – масштабовуваність – система має підтримувати будь-яку кількість користувачів, її здат-

ність нарощувати свою потужність має визначатись тільки потужністю відповідного апаратного 
забезпечення;

 – розподіленість – система має підтримувати роботу з документами у територіально-роз-
поділених організаціях, а також взаємодію з віддаленими користувачами;

 – модульність – система має складатись з окремих модулів, інтегрованих між собою, що 
дає можливість замовникові вибирати й упроваджувати компоненти згідно зі своїми потребами;

 – відкритість – система повинна мати відкриті інтерфейси для можливої доробки та інте-
грації з іншими системами;

 – переносимість – можливість використання на різних апаратних платформах у середови-
щі різного системного програмного забезпечення.

Робота саме правоохоронних органів відповідно до українського процесуального законо-
давства організована та побудована на опрацюванні і використанні паперових документів із так 
званим «живим» підписом, з необхідністю їх багаторазового копіювання, доставляння до різних 
структурних підрозділів, проведення спеціальних нарад, необхідністю погоджень відповідно 
до ієрархічної субординації та завіряння належним чином цих копій. Усі ці процедури та проце-
си затратні щодо персоналу, часу, фінансів і тому малоефективні щодо прийняття управлінських 
рішень, спрямованих на виконання установою тих безпосередніх функцій, які забезпечують її 
діяльність. Водночас не варто забувати про інші проблеми, пов’язані із затратами часу на тривалі 
пошуки необхідної інформації або документа за запитом, а також облаштуванням відповідних 
місць для їх зберігання. 

З огляду на це перед вибором програмного продукту для правоохоронного органу необхід-
но з’ясувати, на яку організаційну структуру установи розрахована система (кілька структурних 
підрозділів чи один), визначити набір функціональних вимог до системи, можливість інтеграції 
її з іншими програмними продуктами установи, враховувати обсяг документообігу, кількість ко-
ристувачів тощо. 

Визначені технічні характеристики програмного продукту мають відповідати основній 
своїй меті і впроваджуватися в установах, де чітко врегульовані, достатньо описані діловодні 
процеси. Необхідно розробити інструкції з організації електронного документообігу з урахуван-
ням особливостей діяльності установи, вимог законодавства, проводити навчання персоналу. Під 
час опису електронного документообігу установи в своїх інструкціях не варто нехтувати деталі-
зацією процесів, конкретизацією ролей та визначенням прав та рівнів доступу до інформації, яка 
міститься в документах, термінів і місця її зберігання, а також способи знищення.

Аналізуючи правові засади документальної діяльності правоохоронних органів, слід за-
значити, що деякі з них до сьогодні здійснюють діловодство згідно з локальними Інструкціями 
з діловодства, які написано було на основі тих типових, що втратили чинність. Покладаючись 
лише на інституційну пам’ять установи, не поспішають виписувати новітні правила, окремі акти, 
які б врегульовували документообіг саме правоохоронних органів, що безперечно є невіддільною 
частиною документообігу загальнодержавного рівня.

Відповідно до Типової інструкції з документування управлінської інформації в елек-
тронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного 
міжвідомчого обміну, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. 
№ 55, документообіг установ має здійснюватися в електронному вигляді. А положення Типової 
інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої вла-
ди застосовуються лише до паперових документів і лише у разі наявності визначених законом 
підстав, які визнані обґрунтованими для створення та/або опрацювання установами документів 
у паперовій формі.

Для забезпечення максимальної ефективності, прозорості та оперативності прийняття 
управлінських рішень необхідна оптимізація та автоматизація діловодних процесів. Інформацій-
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не забезпечення полягає у своєчасному наданні достовірних інформаційних ресурсів у розпоря-
дження особи, яка розробляє або приймає управлінське рішення. Документообіг, на відміну від 
діловодства, є більш ширшим поняттям, що, окрім підготовки документів та роботи з ними, ще 
й означає виконання документами функції інформаційного забезпечення управлінських рішень. 

У своєму практичному посібнику «Діловодство» організацію діловодства С.В. Сельченко-
ва [6] пропонує умовно поділити таким чином:

 – документування (фіксування інформації, складання та оформлення документів);
 – робота з документами (одержання-відправлення, опрацювання, реєстрація, контроль за 

виконанням, облік, зберігання, використання, підготовка до передавання на архівне зберігання, 
знищення).

Таким чином, діловодство має охоплювати всі процеси з моменту створення документа до 
його знищення чи передавання на архівне зберігання.

Щодо документування, то паперові документи, які не містять інформацію з обмеженим 
доступом, не розкривають зміст кримінального провадження, не містять персональні дані та іншу 
охоронювану законом інформацію після отримання службою діловодства за наявності технічно-
го, програмного забезпечення та централізованої форми ведення діловодства мають скануватися 
в систему електронного документообігу. Це надаватиме змогу фіксувати інформацію в єдиній 
системі установи. Головна мета впровадження електронного документообігу спрямована не на 
вилучення з обігу паперових документів, а на створення достовірної бази даних та ефективного 
середовища управління й функціонування установи. Щодо роботи з документами, то наявні чин-
ники психологічної готовності керівників та службовців до використання електронних аналогів 
«живого» підпису на документі, що значно прискорює одержання-відправлення, опрацювання, 
реєстрацію, контроль за виконанням, облік, зберігання, використання, а також підготовку до пе-
редавання на архівне зберігання відповідно до номенклатури справ установи, яка теж має скла-
датися в електронному вигляді.

Разом з тим є проблема доступу та надання інформації установам, організаціям, право-
охоронним органам та впровадження електронного документообігу, яка розглядається у книзі 
М.С. Демкової та М.В. Фігеля [1]. Автори розглядають питання правового забезпечення інфор-
маційної безпеки під час впровадження електронного документообігу в системи електронного 
уряду в Україні та розробляють власну концепцію електронного урядування.

Упровадження електронного документообігу в інформаційно-документаційні процеси по-
стійно розвивається в різних країнах світу. Як слушно зазначає К.І. Бєляков, інформаційне сус-
пільство не є альтернативним для різних суспільно-економічних систем, як не існує альтернативи 
і для індустріального суспільства, у рамках якого співіснували капіталізм та соціалізм. Однак 
комплекс суспільно-державних підсистем, насамперед соціально-політичних та економічних, 
а також світогляд і філософські погляди, що сформувалися під їхнім впливом, можуть істотно 
впливати на терміни переходу в нову стадію цивілізації [2].

Цілком зрозуміло, що електронний документообіг є основою для багатьох напрямів діяль-
ності установ, організацій, органів державної влади, правоохоронних органів та впровадження 
технології документування, документообігу, однією з основних функцій яких є надання адміні-
стративних послуг, в тому числі за допомогою інтернет технологій.

До найбільш ефективних напрямів використання електронних технологій та електронно-
го документообігу в традиційному діловодстві належить підготовка документів із використанням 
електронних технологій, що здійснюється за правилами і з використанням форм і бланків уніфі-
кованих документів. За потреби тексти виводяться на папір і набувають відповідно до чинних 
правил форми документів з визначеними обов’язковими реквізитами; електронна передача ін-
формації використовується для прискорення її доставки споживачам з подальшою можливістю 
виведення документів на папір; актуальним завданням є визначення місця факсимільної передачі 
документа в системі традиційного діловодства; електронна реєстрація надходження документів 
у систему передбачає включення в єдину інформаційну систему всіх документів, які створю-
ються в організації або надходять до неї у будь-якій формі на основі єдиних правил реєстрації. 
До того ж на реєстраційному масиві ґрунтується облік, пошук, контроль виконання документів 
без створення інших реєстраційних форм [3].

Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 трав-
ня 2003 р. № 851-IV [4] визначено поняття електронного документа та електронного докумен-
тообігу, та закріплюється визнання юридичної сили електронного документа, визначаються 
права, обов’язки і відповідальність суб’єктів електронного документообігу. Для запобігання про-
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Рис. 1 
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Рис. 2 

блеми законодавчо врегульованої ідентифікації широкого використання електронних докумен-
тів в Україні був прийнятий Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 
2003 р. № 852-IV [5].

Для запобігання проблеми доставляння та отримання документів у процесі впроваджен-
ня електронного документообігу у разі постійних структурних змін в установі або перебування 
працівників у відпустці, відрядженні, на лікарняному або інших кадрових перестановок для фор-
малізації виробничих процесів необхідно впровадити автоматизовану кадрову інформаційно-а-
налітичну систему та забезпечити інтеграцію з нею системи електронного документообігу для 
здійснення автоматичної переадресації конкретного документа до потрібного виконавця. Оскіль-
ки наявність таких рухів в установі може затримувати передачу масивів інформації в електро-
нному вигляді. А впроваджена система електронного документообігу здатна суттєво спростити 
та прискорити реалізацію виконання доручених завдань на працівників керівництвом установи.

Водночас під час впровадження електронного документообігу в діяльності правоохорон-
них органів необхідно враховувати високі вимоги до програмного продукту щодо забезпечення 
захисту та збереження цілісності даних, адресність та обмеження доступу. Мають бути чітко ви-
писані ролі, рівні доступів та режими опрацювання документів, що затверджуються керівником 
установи. На жаль, рівень документування та електронного документообігу в Україні не відпо-
відає міжнародним стандартам. Не всі системи електронного документообігу мають експертні 
висновки за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації та 
в деяких випадках не відповідають чинному законодавству.

Окремі правоохоронні органи лише намагаються створити відомчі системи електронно-
го документообігу, на відміну від яких Національне антикорупційне бюро України має систему 
електронного документообігу і активно використовує її, зокрема, в управлінських цілях та є учас-
ником Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – СЕВ ОВВ).

Сьогодні у Національному антикорупційному бюро України процеси узгодження та під-
писання проєктів листів, нормативно-розпорядчих документів, доповідних записок в більшій 
кількості вже відбуваються із застосуванням електронного цифрового підпису. В окремих ви-
падках службові записки реєструються автоматично після підписання їх у системі електронного 
документообігу керівниками структурних підрозділів, що прискорює прийняття управлінських 
рішень. Оскільки під час вирішення працівниками поставлених завдань, що стосуються дотри-
мання процедур та прийняття процесуальних рішень у встановлені законом короткі строки, 
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за наявності паперового документообігу служба діловодства могла уповільнювати цей процес 
у зв’язку з проходженням документа спочатку на реєстрацію, потім на резолюцію, і лише після 
підписання резолюції керівником – на видачу до зазначеного виконавця під підпис у картці. Зав-
дяки опрацюванню документів в електронному вигляді і підписанню їх електронним цифровим 
підписом із процесу підготовки документів та їх підписання з подальшою реєстрацією було ви-
ключено Відділ документообігу, що значно скоротило шлях проходження документів і є корис-
ним для всіх учасників цього процесу (рис. 1).

Переваги процесу узгодження та опрацювання проєктів договорів, нормативно-розпо-
рядчих документів у Національному антикорупційному бюро України очевидні. Завдяки системі 
електронного документообігу опрацювання проєктів документів відбувається усіма виконавцями 
одночасно. У разі наявності пропозицій або зауважень, файли яких прикріпляються до проєкта, 
є можливість їх урахування без написання додаткових службових записок, що значно скорочує 
процес підготовки документів та термін прийняття рішення щодо їх підписання (рис. 2).

У разі отримання або підготовки документів у паперовій формі оригінал паперового доку-
мента видається лише головному або єдиному виконавцю цього документа, а співвиконавці от-
римують електронні копії цього документа через систему електронного документообігу, замість 
розмноження паперових копій, що вивільняє ресурс працівників служби діловодства для опера-
тивного опрацювання інших поточних документів, які надходять на реєстрацію, редагування, 
видачу та для забезпечення їх подальшого зберігання.

Наступна серйозна проблема полягає у відсутності чи занадто ненадійній організації па-
перового документообігу в правоохоронних органах. Чим більший масштаб неврегульованого, 
хаотичного документообігу, тим більше в установі виникає проблем, джерелом яких є саме від-
сутність формалізованої схеми ведення справ. Як наслідок, керівництво та службовці постійно 
зайняті вирішенням питань руху документів, хоча запровадження, розвиток та підтримка проце-
сів документообігу, в тому числі електронного, має бути належним чином організована службою 
діловодства.

Ще однією проблемою виступає необхідність забезпечення юридичної сили електронних 
документів [5]. Електронні документи, які мають правові наслідки, можна супроводжувати папе-
ровими копіями з «живим» підписом та «мокрою» печаткою. Головне, що метою електронного 
документообігу є не повне вилучення з обігу паперових документів, а створення ефективного 
середовища керування й функціонування правоохоронних органів. 

Питання щодо визначення структури та чисельності служби діловодства для ефективної 
її роботи під час впровадження електронного документообігу в установі залишається відкри-
тим. Оскільки підрозділ розрахований лише на паперовий документообіг, він не в змозі осягну-
ти додаткове джерело надходження документів, організувати їх попередній розгляд, приймання, 
реєстрацію та відправлення в установленому законом порядку. У Національному антикорупцій-
ному бюро України службу діловодства уособлює Відділ документообігу, до складу якого вхо-
дять десять працівників. До завдань Відділу належить організація та здійснення усіх діловодних 
процесів, починаючи від початку створення документа або приймання і закінчуючи архівним 
зберіганням або знищенням. 

Враховуючи весь обсяг завдань і функцій Відділу документообігу Національного антико-
рупційного бюро України, необхідно утворити таку структуру служби діловодства, яка наведена 
на рис. 3.

Висновки. Інформація і знання є одним із стратегічних ресурсів держави, а доступ до 
них – одним з основних факторів соціально-економічного розвитку. У зв’язку з цим до найбільш 
важливих завдань кожної держави належать формування та розвиток інформаційної інфраструк-
тури та інтеграція у глобальне інформаційне суспільство. 

В інформаційному суспільстві формується інформаційна культура. Сучасні інформаційні 
технології, проникаючи у всі сфери суспільного життя, генерують нові можливості. 

Прогрес у застосуванні електронної технології опрацювання документів і поступової за-
міни паперових форм визначається розвитком інформаційного суспільства та електронних кому-
нікацій і насамперед Інтернету. Його доступність є ключем до застосування і розвитку електро-
нних документів у правоохоронних органах. Це дозволить запровадити та перейти на електронні 
документи з використанням шаблонів, стандартів, запровадити електронні провадження, що 
упрозорить процедури та процеси, а також істотно підвищить ефективність праці та якість доку-
ментів, що готуються у правоохоронних органах.
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БУРЧЕНКО Ю.В.

ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ КАРАНТИНУ

Наводяться думки різних науковців щодо визначення поняття «адміністративна 
відповідальність». У законодавстві України не закріплений термін «адміністратив-
на відповідальність за порушення вимог карантину», тому автором статті сформу-
льовано поняття «адміністративна відповідальність за порушення вимог каранти-
ну». Проаналізовані основні ознаки адміністративної відповідальності та наведені 
з приводу цього різні думки науковців. Зазначено, що адміністративна відповідаль-
ність за порушення вимог карантину має власну систему законодавства, а саме: 
Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанова «Про запобі-
гання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CO V-2». Охарактеризовані основні ознаки ад-
міністративної відповідальності за порушення вимог карантину: адміністративна 
відповідальність за порушення вимог карантину має власну систему законодав-
ства, суб’єктами цього правопорушення можуть бути фізичні та юридичні особи, 
за порушення правил карантину протоколи мають право складати органи внутріш-
ніх справ (Національна поліція), органи охорони здоров’я, органи державної сані-
тарно-епідеміологічної служби, посадові особи, уповноважені на те виконавчими 
комітетами сільських, селищних, міських рад, правопорушення розглядають судді 
районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів. Зазначено, що фізичні 
особи ‒ підприємці мають такі самі права і обов’язки, як юридичні особи, тому за-
пропоновано доповнити ст. 44-3 КУпАП стосовно відповідальності фізичних осіб 
підприємців. Досліджено суть поняття «посадова особа» в законодавстві України. 
Зазначено, що Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить 
поняття «посадова особа», але встановлює відповідальність за порушення правил 
карантину. Згідно з цим автор статті пропонує законодавцю закріпити поняття «по-
садова особа» в Кодексі України про адміністративні правопорушення. У статті 
зазначено, які державні органи влади мають право розглядати справи про притяг-
нення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину.

Ключові слова: карантин, адміністративне стягнення, посадова особа, упов-
новажені органи публічної влади, суб’єкти правопорушення, адміністратив-
но-господарські обов’язки.
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The opinions of various scholars on the definition of “administrative responsibility” 
are given. The legislation of Ukraine does not enshrine the term “administrative liability 
for violation of quarantine requirements”, so the author of the article formulated the 
concept of “administrative liability for violation of quarantine requirements”. The main 
features of administrative responsibility are analyzed and different opinions of scientists 
are given in this regard. It is noted that administrative liability for violating quarantine 
requirements has its own system of legislation, namely the Constitution of Ukraine, the 
Code of Administrative Offenses, the Law of Ukraine “On Protection of the Population 
from Infectious Diseases”, the Resolution “On Prevention of Acute Respiratory Disease 
COVID-19 caused by coronavirus SARS-CO V-2”. The main features of administrative 
liability for violation of quarantine requirements are described, namely administrative 
liability for violation of quarantine requirements has its own system of legislation, the 
subjects of this offense may be individuals and legal entities, for violation of quarantine 
rules protocols may be drawn up: ); health authorities; bodies of the state sanitary-epide-
miological service; officials authorized to do so by the executive committees of village, 
settlement, city councils, the offense is considered by judges of district, district in the city, 
city or city district courts. It is noted that natural persons-entrepreneurs have the same 
rights and obligations as legal entities, so it is proposed to supplement Article 44-3 of the 
Code of Administrative Offenses regarding the liability of natural persons-entrepreneurs. 
The essence of the concept of “official” in the legislation of Ukraine is investigated. It is 
noted that the Code of Ukraine on Administrative Offenses does not contain the concept 
of “official” but establishes liability for violation of quarantine rules. Accordingly, the 
author of the article proposes to the legislator to enshrine the concept of “official” in the 
Code of Ukraine on Administrative Offenses. The article indicates which state authorities 
have the right to consider cases of bringing persons to administrative responsibility for 
violating quarantine rules.

Key words: quarantine, administrative penalty, official, authorized public authori-
ties, subjects of offense, administrative and economic responsibilities.

Вступ. Нині актуальним для громадян України залишається питання про підстави та поря-
док притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину. 

Адміністративна відповідальність займає одне з важливих місць серед прийомів, що за-
стосовуються державою для боротьби за порушення правил карантину.

Судова практика показує, що протоколи про такі правопорушення часто не відповідають 
вимогам адміністративного законодавства. 

Питання адміністративної відповідальності за порушення правил карантину не вивчало-
ся, а досліджувалося як коментарі до певних положень КУпАП та електронних статей юристів. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в тому, щоб на основі дослідження україн-
ського законодавства, наукових праць, вивчити та сформулювати своє поняття адміністративної 
відповідальності за порушення правил карантину та виокремити специфічні ознаки, які харак-
терні тільки для цього виду правопорушення. 

Результати дослідження. Юридична література перенасичена визначеннями поняття 
«адміністративна відповідальність». Це пов’язане з тим, що законодавець не надає визначення 
цього поняття, що призводить до суперечностей науковців. Закріплення поняття «адміністратив-
на відповідальність» на законодавчому рівні дало б змогу відокремити її від інших видів юри-
дичної відповідальності. 

Для того, щоб зрозуміти поняття «адміністративна відповідальність за порушення вимог 
карантину», треба спочатку розтлумачити термін «адміністративна відповідальність».

Так, В.А. Бортник зазначає: «Адміністративна відповідальність ‒ це різновид юридичної 
відповідальності, який полягає в накладенні на правопорушників загальнообов’язкових правил, 
які діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для цих осіб 
обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру [1, c. 82].

На думку колегії авторів В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко, С. Стеценко, «адмі-
ністративна відповідальність – це вид юридичної відповідальності фізичних і юридичних осіб, 
яка полягає в застосуванні уповноваженими державою публічними органами (їх посадовими 
особами) певного виду адміністративного примусу – адміністративного стягнення (адміністра-
тивної санкції) [2, c. 289].
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В.А. Колпаков вважає, що «адміністративна відповідальність ‒ це примусове, з додержан-
ням встановленої процедури, застосування правомочним суб’єктом передбачених законодавством 
за вчинення адміністративного проступку заходів впливу, які виконані правопорушником» [3, c. 76].

С.В. Надобко дотримується думки, що «визначення адміністративної відповідальності, 
під якою необхідно розуміти особливий вид юридичної відповідальності, що є специфічною 
формою реагування уповноважених державою органами чи їх посадових осіб на суб’єктів, що 
вчинили адміністративні правопорушення, шляхом застосування в адміністративному порядку 
заходів матеріального чи морального впливу – адміністративних стягнень, а у випадках, прямо 
передбачених законом, – заходів впливу [4, c. 227].

О. Літошенко вважає: «Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відпо-
відальності являє собою врегульовані нормами права відносини між державою в особі органів 
адміністративної юрисдикції і відповідних посадових осіб та особою, яка скоїла адміністративне 
правопорушення, що знаходять свій вираз у застосуванні до правопорушника заходів державного 
примусу у вигляді адміністративних стягнень, які тягнуть за собою несприятливі наслідки особи-
стісного, майнового та іншого характеру і владний осуд винного суб’єкта з метою попередження 
та припинення адміністративних правопорушень» [5, c. 8].

У законодавстві України відсутній і термін «адміністративна відповідальність за пору-
шення вимог карантину». У КУпАП із приводу цього питання присвячена тільки одна ст. 44-3, де 
зазначено тільки покарання за це правопорушення у вигляді штрафу. Варто також зазначити, що 
нині в юридичній літературі цьому питанню не приділялася увага.

Тому ми пропонуємо доповнити КУпАп статтею: «Адміністративна відповідальність за 
порушення вимог карантину – метод впливу держави на правопорушника, як фізичних, так і 
юридичних осіб у вигляді адміністративних стягнень із метою запобігання поширенню небез-
печних інфекційних хвороб».

Для того щоб краще зрозуміти суть поняття «адміністративна відповідальність за пору-
шення вимог карантину», треба визначити її ознаки. Але спочатку треба зрозуміти ознаки адмі-
ністративної відповідальності. В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко, С. Стеценко наводять 
такі ознаки: 

1) законодавець розглядає адміністративну відповідальність через поняття адміністратив-
ного правопорушення (проступку) (ст. 9 КУпАП);

2) адміністративна відповідальність має власну нормативну базу. Систему законодав-
ства про такі правопорушення становлять КУпАП, МКУ від 13.03.2012 р. № 4495-VI та інші 
закони України – від 25.05.1992 р. № 2498-XІІ «Про ветеринарну медицину», від 24.02.1994 р.  
№ 4004-XІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та ін.;

3) суб’єктами адміністративної відповідальності можуть бути як фізичні, так і юридичні 
особи;

4) відповідно до ст. 255 КУпАП право складати протоколи про адміністративні правопо-
рушення має широке коло уповноважених на те посадових осіб суб’єктів публічної адміністра-
ції, зокрема органів державного пожежного нагляду, органів охорони здоров’я, органів охорони 
пам’яток історії та культури, органів державного енергонагляду, органів у справах захисту прав 
споживачів, фінансових органів, підприємств і організацій, у віданні яких наявні електричні ме-
режі; органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби та ін.;

5) адміністративна відповідальність полягає в застосуванні до порушників особливих за-
собів державної дії – адміністративних стягнень, які накладаються як у судовому, так і у квазісу-
довому порядку. Відповідно до розділу ІІІ КУпАП справи про адміністративні правопорушення 
розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, 
міських рад; 2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад; 3) районними, ра-
йонними в місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями); 4) ОВС, органами державних 
інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими КУпАП [2, c. 288].

В.А. Бортник називає це не ознаками, а рисами, і додає до цього списку ще такі риси: 
підставою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення; застосування 
адміністративного стягнення не тягне за собою судимості й звільнення з роботи ‒ особа, до якої 
воно застосовано, вважається такою, яка мала адміністративне стягнення протягом визначеного 
терміну; міри адміністративної відповідальності застосовуються відповідно до законодавства, 
що регламентує провадження у справах про адміністративні правопорушення [1, c. 82].

Адміністративна відповідальність за порушення вимог карантину має свої особливості. 
Ми пропонуємо такі ознаки адміністративної відповідальності за порушення вимог карантину:
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 – адміністративна відповідальність за порушення вимог карантину має власну систему 
законодавства, а саме Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушен-
ня, Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанова «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CO V-2».

 – суб’єктами цього правопорушення можуть бути фізичні та юридичні особи. Звернемось 
до ст. 44-3 КУпАП, яка передбачає накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб ‒ від двох до десяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [6]. Ця санкція поширюється на осіб, які досяг-
ли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку відповідно 
до ст. 12 КУпАП [6]. Ця норма стосується і осіб без громадянства та іноземців. Згідно зі ст. 16 
КУпАП, іноземці і особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають 
адміністративній відповідальності на загальних підставах із громадянами України [6]. 

Що стосується адміністративної відповідальності за порушення вимог карантину юри-
дичних осіб, то тут законодавець розглядає юридичну особу крізь призму посадової особи. За-
конодавець у Кодексі України про адміністративні правопорушення не надає визначення понят-
тю «посадова особа». Звернемося до інших нормативних актів. Міністерство юстиції України 
роз’яснило поняття «посадова особа» у Листі від 03.11.2006 р. № 22-48-548: «Одночасно інфор-
муємо, що Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить визначення термі-
на «посадова особа». Тому для визначення цього терміна варто керуватись положеннями інших 
нормативно-правових актів [7]. 

Так, за ч. 2 ст.2 Закону України «Про державну службу», посадовими особами вважаються 
керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на 
яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпоряд-
чих та консультативно-дорадчих функцій [7]. 

У п. 1 та п. 2 Примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України міститься поняття служ-
бової особи. Так, службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції 
представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах 
чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організацій-
но-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за 
спеціальним повноваженням. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без 
громадянства, які виконують обов’язки, зазначені в п. 1 цієї Примітки [7]. 

Ч.ч. 3, 4 та 5 п. 1 постанови пленуму Верховного Суду України «Про судову практику 
у справах про хабарництво» передбачено, що організаційно-розпорядчі обов’язки ‒ це обов’яз-
ки зі здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, 
виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях не-
залежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, уста-
нов і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, які 
керують ділянками робіт [7]. 

Адміністративно-господарські обов’язки ‒ це обов’язки з управління або розпорядження 
державним, колективним чи приватним майном. Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є 
в начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, що завідую-
ють складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, 
відомчих ревізорів та контролерів тощо [7]. 

Особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує 
обов’язки постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови, що зазначені функ-
ції чи обов’язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою [7]. 

Що ж стосується громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності, зазначаємо, що він 
може бути визнаний службовою особою (посадовою особою) лише тоді, коли в нього реально 
виникає змога виконати вказані вище обов’язки. А це можливо, якщо такий громадянин на умо-
вах трудового договору наймає працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької 
діяльності. За таких обставин він набуває організаційно розпорядчих повноважень стосовно най-
маних працівників (право ставити перед ними певні завдання, визначати розмір заробітної плати, 
розпорядок робочого дня, застосовувати дисциплінарні стягнення тощо) [7]. 

Що стосується підприємницької діяльності фізичних осіб, то вони мають такі самі права 
і обов’язки, як юридичні особи. Відповідно до ст. 51 Цивільного кодексу України, до підприєм-



120

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 2, 2020

ницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють під-
приємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із 
суті відносин [8].

Ми пропонуємо ст. 44-3 КУпАП доповнити так:
‒ «… на посадових осіб, зокрема на фізичних осіб підприємців ‒ від двох до десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 
згідно зі ст. 255 КУпАП за порушення правил карантину протоколи мають право складати: 

«уповноважені на те посадові особи: органів внутрішніх справ (Національної поліції); органів 
охорони здоров’я ‒ щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги; органів 
державної санітарно-епідеміологічної служби; посадові особи, уповноважені на те виконавчими 
комітетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, ‒ виконавчими органа-
ми, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад» [6]; 

відповідно до ст. 212 КУпАП правопорушення за ст. 44-3 КУпАП розглядають судді ра-
йонних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів [6].

Висновки. Таким чином, можна зробити такі висновки. По-перше, в законодавстві України 
не закріплене поняття «адміністративна відповідальність за порушення правил карантину». Тому 
пропонуємо таке визначення: «адміністративна відповідальність за порушення вимог карантину – 
метод впливу держави на правопорушника, як фізичних, так і юридичних осіб у вигляді адміністра-
тивних стягнень із метою запобігання поширенню небезпечних інфекційних хвороб». По-друге, 
автор статті виділяє ознаки адміністративної відповідальності за порушення правил карантину. 
По-третє, законодавець для усунення протиріч у правозастосування ст. 44-3 КУпАП має надати 
визначення поняття «посадова особа». Тому автор статті пропонує розширити ст. 44-3 КУпАП 
«порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних 
правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від  інфекційних хвороб», ін-
шими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби 
з інфекційними хворобами, що тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, зокрема на фізичних 
осіб ‒ підприємців ‒ від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ 
 СТАТУСУ БІЖЕНЦЯ

У статті досліджено нормативно-правове регулювання надання та припинення 
статусу біженця в Україні. Визначено, що основним нормативно-правовим актом, 
яким врегульовуються загальні положення, терміни, порядок визнання та втра-
ти/припинення особою статусу біженця, повноваження суб’єктів адміністратив-
но-правового забезпечення статусу біженця тощо, є Закон України від 08.07.2011 р. 
№ 3671-VI «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту». Але є чимало нормативних актів, які тим чи іншим чином стосуються 
процедури визнання та втрати/припинення особою статусу біженця, суб’єктів 
адміністративно-правового забезпечення статусу біженця, які потребують дослі-
дження та класифікації. Обґрунтовано, що нормативно-правові акти класифікують 
за багатьма критеріями, найчастіше за юридичною силою, суб’єктністю, напрямом 
правового регулювання. На підставі аналізу нормативно-правового регулювання 
надання та припинення статусу біженця визначено, що нормативно-правове ре-
гулювання статусу біженця являє собою сукупність нормативно-правових актів, 
розроблених та прийнятих державою з метою врегулювання процедури надання 
та припинення такого статусу. Запропоновано класифікувати нормативно-право-
ві акти, якими врегульовується адміністративно-правове забезпечення надання та 
припинення статусу біженця, за юридичною силою на закони та підзаконні акти, а 
залежно від напряму правового регулювання ‒ на ті, що закріплюють повноважен-
ня суб’єктів адміністративно-правового забезпечення статусу біженців із надання 
та припинення такого статусу, та ті, що закріплюють вимоги до процедури надання 
та припинення статусу біженця. Залежно від спрямування заходів, що здійснюють-
ся суб’єктами адміністративно-правового забезпечення статусу біженців, доціль-
ний поділ на нормативно-правові акти, спрямовані на врегулювання процедури 
надання статусу біженця, спрямовані на врегулювання процедури припинення ста-
тусу біженця та спрямовані на врегулювання окремих стадій процедур надання та 
припинення статусу біженця. Залежно від суб’єкта видання нормативно-правові 
акти поділяють на такі, що приймаються суб’єктами, які безпосередньо впливають 
на адміністративно-правове забезпечення статусу біженця, та акти, що приймають-
ся суб’єктами, які опосередковано впливають на адміністративно-правове забез-
печення статусу біженця, а залежно від кількості суб’єктів видання ‒ на прийняті 
одноособово чи спільно.

Ключові слова: біженець, правовий статус, правові акти, адміністратив-
но-правове забезпечення, правове регулювання, надання статусу.

The article examines the legal regulation of granting and termination of refugee 
status in Ukraine. It is determined that the main normative legal act that regulates the 
general provisions, terms, procedure for recognition and loss / termination of a refugee 
status person, authority of subjects of administrative and legal support of refugee status, 
etc., is the Law of Ukraine dated 08.07.2011 No. 3671-VI “About refugees and persons 
in need of additional or temporary protection”. However, there are many regulations 
that in one way or another relate to procedures for recognizing and losing / terminating 
a refugee person, as well as subjects of administrative and legal support for refugee 
status, who need research and classification. It is substantiated that normative legal acts 
are classified by many criteria, most often by legal force, subjectivity, direction of legal 
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regulation. Based on the analysis of the legal regulation of granting and termination of 
refugee status, it is determined that the legal regulation of refugee status is a set of legal 
acts developed and adopted by the state in order to regulate the procedure of granting and 
termination of such status. It is proposed to classify normative legal acts that regulate ad-
ministrative and legal support of granting and termination of refugee status by legal force 
into laws and by-laws; and, depending on the direction of the legal regulation, those en-
shrining the powers of the subjects of administrative and legal support of refugee status 
for granting and termination of such status, and those fixing the requirements for the 
procedure of granting and termination of refugee status. Depending on the direction of 
the measures undertaken by the subjects of administrative and legal support for refugee 
status, it is advisable to separate legal acts aimed at regulating the procedure for granting 
refugee status, aimed at regulating the procedure of termination of refugee status and 
aimed at regulating certain stages of procedures for granting and termination of status. 
refugee. Depending on the issuing entity, legal acts are divided into those adopted by en-
tities that directly affect the refugee’s administrative and legal status, and those adopted 
by entities that indirectly affect the refugee’s administrative status and depending on the 
number of subjects, the editions were accepted individually or jointly.

Key words: refugee, legal status, legal acts, administrative and legal support, legal 
regulation, status granting.

Вступ. Україна на сучасному етапі прагне спрямовувати діяльність держави на забезпе-
чення прав людини, визнання її життя, здоров’я, честі та гідності найвищою соціальною цінні-
стю. Серед напрямів державної політики в цій сфері є забезпечення прав та законних інтересів 
такої категорії осіб, як біженці. Оскільки біженець вимушений покинути свою країну внаслідок 
цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань, зазвичай він перебуває в ураз-
ливому становищі, бо не може скористатися ні захистом своєї країни (власна країна загрожує 
йому переслідуванням), ні захистом іншої країни (країни-притулку), внаслідок чого особа сти-
кається з великою кількістю проблем – від порушення прав людини до фізичної небезпеки, екс-
плуатації, жорстокого поводження тощо. Особливо гострою для таких осіб є постійна загроза 
депортації, а отже, питання належного правового регулювання надання та припинення статусу 
біженця є вкрай важливими. 

В Україні розвиток нормативно-правового регулювання надання та припинення ста-
тусу біженця розпочався в 1992 р., із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 
08.07.1992 р. № 378 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок визначення статусу 
біженців з Республіки Молдова і надання їм допомоги» [1]. Після цієї першої (і не зовсім вдалої 
спроби) законодавець продовжив приймати нормативні акти, спрямовані на надання та припи-
нення статусу біженця – це і Закон України від 24.12.1993 р. № 3818-XII «Про біженців» [2], і 
Положення про порядок оформлення надання статусу біженця, затверджене Наказом Міністра 
України у справах національностей, міграції та культів від 21.06.1995 р. № 20 [3], і Закон Укра-
їни від 21.06.2001 р. № 2557-III «Про біженців» [4], і, зрештою, Закон України від 08.07.2011 р. 
№ 3671-VI «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (далі – 
Закон № 3671-VI) [5].

Проте Закон № 3671-VI ‒ не єдиний нормативний акт, спрямований на врегулювання на-
дання та припинення статусу біженця. З того часу розроблено та прийнято цілу низку норматив-
них актів, сфера регулювання яких спрямовувалася на ці самі відносини. 

Питання нормативного-правового регулювання надання та припинення статусу біжен-
ця розглядали у роботах Ю.В. Тодика [6, с. 68], С.Г. Волкова [7], Р.О. Хоменець [8, с. 67‒69], 
Ю.М. Тодика, О.Ю. Тодика [9, с. 234], О.Н. Поворозник [10, с. 153‒158], Л.П. Пастухова, А.Г. Шу-
міленко [11, с. 192‒199], О.В. Кузьменко [12, с. 108], С.Ф. Константінов [13, с. 18], І.І. Ковалишин 
[14,  с. 38‒42], Н.М. Грабар [15, с. 12] та інші, проте з огляду на суттєве оновлення законодавства, 
їх роботи частково втратили свою актуальність. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження нормативно-правового регулювання 
надання та припинення статусу біженця в Україні та його класифікація. 

Результати дослідження. Основним нормативно-правовим актом, яким врегульовуються 
загальні положення, терміни, порядок визнання та втрати/припинення особою статусу біжен-
ця, повноваження суб’єктів адміністративно-правового забезпечення статусу біженця тощо, 
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є Закон № 3671-VI [5], але нормативне регулювання надання та припинення статусу біженця 
цим законом не обмежується. Є чимало нормативних актів, які тим чи іншим чином стосуються 
процедури визнання та втрати/припинення особою статусу біженця, суб’єктів адміністративно- 
правового забезпечення статусу біженця і тощо, а отже, подальше дослідження цих актів вимагає 
їх класифікації.

Нормативно-правові акти класифікують за багатьма критеріями, найчастіше за юридич-
ною силою, суб’єктністю, напрямом правового регулювання тощо [16, с. 155].

Одним із найпоширеніших критеріїв класифікації є юридична сила, з огляду на яку нор-
мативно-правові акти поділяють на закони та підзаконні акти. За таким критерієм, звичайно, 
можна класифікувати і нормативно-правове регулювання надання та припинення статусу біжен-
ця в Україні. Так, до законів і цій сфері належать Закон України № 3671-VI [5] та Закон України 
від  03.04.2003 р. № 661-IV «Про державну прикордонну службу України» [17]. До переліку під-
законних актів входять:

Указ Президента України від 13.08.2019 р. № 594/2019 «Питання спрощення набуття гро-
мадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійс-
ненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони України, та громадянами Росій-
ської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання» [18];

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2014  р. № 154 «Про затвердження зразка 
бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повер-
нення державі, знищення проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм» [19];

Положення про посвідчення біженця, затверджене Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 14.03.2012 р. № 202, в якому закріплюються порядок та правові підстави видання такого 
посвідчення [20]; 

Положення про проїзний документ біженця, затверджене Постановою Кабінету Міністрів 
України від 14.02.2012  р. № 203, де закріплюються основні реквізити такого документа та поря-
док його видачі [21]; 

Положення про відділ прикордонної служби Державної прикордонної служби України, 
затверджене Наказом МВС України від 15.04.2016 р. № 311, в якому п. 13 передбачено повнова-
ження таких відділів із прийняття заяв про визнання осіб біженцями [22] тощо.

Залежно від суб’єкта їх видання, нормативно-правові акти, якими врегульовується надан-
ня та припинення статусу біженця, можна класифікувати так:

1) ті, що приймаються суб’єктами, які безпосередньо впливають на надання та припинен-
ня статусу біженця:

Положення про пункти тимчасового розміщення біженців, яким закріплюються функції 
Державної міграційної служби України стосовно утримання пунктів тимчасового розміщення 
осіб, які подали заяви про визнання біженцями і щодо яких прийнято рішення про оформлення 
документів для вирішення питання щодо визнання біженцями, затверджене Наказом МВС Укра-
їни від 14.06.2018 р. № 503 [23]; 

Інструкція про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони дер-
жавного кордону, затверджена Наказом МВС України від 30.03.2015 р. № 352, де закріплюється 
порядок дій підрозділу тимчасового тримання у випадках, коли затримані особи звертаються 
із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту [24];

2) ті, що приймаються суб’єктами, які опосередковано впливають на надання та припи-
нення статусу біженця:

Інструкція про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду 
в Україну іноземцям та особам без громадянства, затверджена Наказом СБУ від 01.06.2009 р. 
№ 344 [25]. 

Залежно від кількості суб’єктів видання нормативно-правові акти, якими врегульовується 
надання та припинення статусу біженця, можна класифікувати так:

1) ті, що приймаються суб’єктами надання та припинення статусу біженця одноособово: 
Наказ Державної міграційної служби України від 11.03.2013 р. № 48 «Про затвердження 

інформаційних і технологічних карток надання адміністративних послуг ДМС», яким визнача-
ється процедура отримання проїзного документа біженця [26]; 

3) ті, що приймаються суб’єктами надання та припинення статусу біженця спільно:
спільний наказ МВС, МЗС, СБУ, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіта 

та науки, Служби зовнішньої розвідки від 29.04.2015 р. № 494/132/467/497/141/281, яким затвер-
джена Методика аналізу ризиків із метою протидії нелегальній міграції [27], в якій визначається 
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порядок обміну статистичною та аналітичною інформацією щодо чисельності та громадянства 
іноземців та осіб без громадянства з країн міграційного ризику, що звернулися з клопотанням про 
отримання статусу біженця в Україні; 

спільний наказ МВС, Адміністрації ДПС України, СБУ від 23.04.2012 р. № 353/271/150, 
яким затверджена Інструкція про примусове повернення і примусове видворення з України іно-
земців та осіб без громадянства [28]; 

спільний наказ МВС та СБУ від 22.01.2018 р. № 38/77, яким затверджена Інструкція про 
примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства [29]; 

Вимоги до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного про-
їзду через її територію, затверджені спільним наказом МЗС, МВС та СБУ від 30.10.2017 р. 
№ 469/897/605 [30] тощо.

Залежно від напряму правового регулювання нормативно-правові акти у сфері, що розгля-
дається, можна класифікувати як:

1) ті, що закріплюють повноваження суб’єктів надання та припинення статусу біженців із 
надання та припинення такого біженця: 

Положення про Міністерство внутрішніх справ, затверджене Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 28.10.2015 р. № 878;

Положення про Державну міграційну службу України, затверджене Постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.08.2014р.  № 360 [31];

Закон України від 03.04.2003  р. № 661-IV «Про державну прикордонну службу України» [17];
Положення про відділ прикордонної служби Державної прикордонної служби України, 

затверджене Наказом МВС України від 15.04.2016 р. № 311 [22];
Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби 

України, затверджене Наказом МВС України від 30.11.2018 р. № 971 [32], у п. 43 ст. 5 якого 
закріплюються повноваження ДПС України у випадках, передбачених законодавством України, 
безпосередньо організовувати прийняття заяв про визнання осіб біженцями або особами, які по-
требують додаткового захисту, в порядку, визначеному Законом України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

Інструкція про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України, 
затверджена Наказом МВС України від 19.10.2015 р. № 1261 [33], в якій передбачаються пов-
новаження прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України з контролю за до-
триманням біженцями установлених правил перебування на її території та приймання заяв про 
визнання осіб біженцями; 

2) ті, що закріплюють вимоги до процедури надання та припинення статусу біженця:
Правила розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про 

визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу 
біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту, затверджені Наказом МВС України від 07.09.2011 р. № 649, 
якими визначено процедуру розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення 
питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату, позбав-
лення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біжен-
цем або особою, яка потребує додаткового захисту [34]; 

Порядок проведення підрозділами органів охорони державного кордону Державної при-
кордонної служби України процедури здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без гро-
мадянства під час в’їзду в Україну, затверджений Наказом МВС України від 14.05.2018 р. № 392, 
у ч. 2 ст. 3 якого визначаються правові підстави дій Державної прикордонної служби України в 
разі звернення особи із наміром бути визнаною біженцем в Україні [35].

Продовжити класифікацію нормативно-правового регулювання надання та припинення 
статусу біженця можна за критерієм спрямування заходів, що здійснюються його суб’єктами. Це 
нормативно-правові акти щодо заходів:

1) спрямованих на врегулювання процедури надання статусу біженця: 
Правила розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання 

про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення 
статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, затверджені Наказом МВС України від 07.09.2011 р. 
№ 649 [34];

2) спрямованих на врегулювання процедури припинення статусу біженця: 
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Порядок провадження за заявами іноземців та осіб без громадянства про добровільне по-
вернення, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 р. № 179 [36], 
в якому визначено процедуру розгляду територіальними органами ДМС заяв про добровільне по-
вернення біженців, прийняття відповідних рішень та взаємодії з державними органами, органами 
місцевого самоврядування і громадськими організаціями з питань їх добровільного повернення, 
документування, забезпечення виїзду за межі України; 

Інструкція про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб 
без громадянства, затверджена Наказом МВС України від 22.01.2018 р. № 38/77, де визначено 
процедуру примусового повернення і примусового видворення осіб, яким не надано статус бі-
женця або які позбавлені такого статусу [29];

3) спрямованих на врегулювання окремих стадій процедур надання та припинення стату-
су біженця: 

Порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інфор-
мації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифіка-
ції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 р. № 784 [37], у п. 53 
якого закріплюються заходи, що забезпечують ідентифікацію та верифікацію особи, яка зверну-
лася із заявою про визнання її біженцем;

Інструкція про порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців та осіб без 
громадянства посадовими особами Державної міграційної служби України, її територіаль-
них органів і територіальних підрозділів, затверджена Наказом МВС України від 23.11.2018 р. 
№ 944 [38], в якій визначається порядок фіксації біометричних даних (параметрів) біженців 
Державної міграційної служби України, її територіальних органів і територіальних підрозділів 
під час виконання повноважень і завдань;

Порядок оформлення та видачі Міністерством закордонних справ, дипломатичним пред-
ставництвом чи консульською установою України довідки, що підтверджує переслідування через 
політичні переконання громадянина Російської Федерації у країні своєї громадянської належнос-
ті, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 р. № 1130, в якому вста-
новлюється порядок видачі таких довідок, що є підставою для визнання особи біженцем [36].

Висновки. Спираючись на проведений аналіз нормативно-правового регулювання надан-
ня та припинення статусу біженця, зазначимо, що нормативно-правове регулювання статусу бі-
женця являє собою сукупність нормативно-правових актів, розроблених та прийнятих державою 
з метою врегулювання процедури надання та припинення такого статусу. 

Класифікувати нормативно-правові акти, якими врегульовується адміністративно-пра-
вове забезпечення надання та припинення статусу біженця, можна за такими критеріями: 
1) за юридичною силою: а) закони; б) підзаконні акти; 2) залежно від суб’єкта: а) ті, що при-
ймаються суб’єктами, які безпосередньо впливають на адміністративно-правове забезпечення 
статусу біженця; б) ті, що приймаються суб’єктами, які опосередковано впливають на адміні-
стративно-правове забезпечення статусу біженця; 3) залежно від кількості суб’єктів: а) прийня-
ті одноособово; б) прийняті спільно; 4) залежно від напряму правового регулювання: а) ті, що 
закріплюють повноваження суб’єктів адміністративно-правового забезпечення статусу біженців 
із  надання та припинення такого статусу; б) ті, що закріплюють вимоги до процедури надання 
та припинення статусу біженця; 5) залежно від спрямування заходів, що здійснюються суб’єк-
тами адміністративно-правового забезпечення статусу біженців: а) спрямовані на врегулювання 
процедури надання статусу біженця; б) спрямовані на врегулювання процедури припинення ста-
тусу біженця; в) спрямовані на врегулювання окремих стадій процедур надання та припинення 
статусу біженця.
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МІСЦЕ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Актуальністю статті є те, що Україна впроваджує комплексний підхід із метою 
зближення власних нормативно-правових актів із законодавством Європейсько-
го Союзу, в тому числі у сфері вищої освіти, набуває дедалі більшого поширення 
інтенсифікація обміну досвідом та сучасними технологіями викладання. Наголо-
шено, що така діяльність також спрямована на впровадження в освітній процес 
демократичних основ, інноваційних технологій, розвитку підходів до методів та 
форм викладання. У зв’язку з цим національні законодавчі положення пройшли 
свій історичний розвиток, трансформуючись тим самим до сучасних вимог розвит-
ку суспільних відносин, задля формування системи високопрофесійних фахівців 
для потреб правоохоронних органів та силових структур. В основному змісті стат-
ті проводиться порівняльно-правовий аналіз нормативно-правового регулювання 
закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання шляхом визначення су-
купності факторів, що дадуть змогу охарактеризувати заклади вищої освіти цієї 
категорії. Крім того, визначену низку різнорівневих адміністративно-правових від-
носин у сфері організації освітнього процесу, в які вступають такі заклади вищої 
освіти. Визначено, що заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання є 
учасниками цілої низки різнорівневих адміністративно-правових відносин у сфері 
організації освітнього процесу. По-перше, це відносини, що виникають між закла-
дами вищої освіти зі специфічними умовами навчання та центральним органом 
виконавчої влади у сфері, якого перебуває такий заклад вищої освіти. По-друге, це 
відносини, що виникають між закладами вищої освіти вказаної категорії та науко-
во-педагогічним складом. По-третє, це відносини, що виникають між закладами 
вищої освіти, що є об’єктом вивчення та здобувачем вищої освіти. По-четверте, 
це відносини, що виникають між закладами вищої освіти зі специфічними умо-
вами навчання та іншими центральними органами виконавчої влади, в тому числі 
Міністерством освіти і науки України, іншими державними органами, закладами 
вищої освіти, місцевими органами самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями. 

Ключові слова: освітній процес, заклад вищої освіти зі специфічними умовами 
навчання, адміністративне право, професійна підготовка. 

The relevance of the article is that Ukraine is implementing a comprehensive ap-
proach to approximate its own regulations with the legislation of the European Union, in-
cluding in the field of higher education, the intensification of the exchange of experience 
and modern teaching technologies is becoming more widespread. It is emphasized that 
such activities are also aimed at introducing democratic foundations, innovative technol-
ogies, development of approaches to methods and forms of teaching in the educational 
process. In this regard, national legislation has undergone its historical development, thus 
being transformed into modern requirements for the development of public relations, in 
order to form a system of highly professional specialists for the needs of law enforcement 
agencies and law enforcement agencies. The main content of the article is a comparative 
legal analysis of the legal regulation of higher education institutions with specific learn-
ing conditions by determining a set of factors that will characterize higher education in-
stitutions in this category. In addition, a number of different levels of administrative and 
legal relations in the field of organization of the educational process, which include such 
institutions of higher education. It is determined that higher education institutions with 
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specific learning conditions are participants in a number of different levels of administra-
tive and legal relations in the field of organization of the educational process. First, the 
relationship that arises between higher education institutions with specific learning con-
ditions and the central executive body in the field of such a higher education institution. 
Secondly, the relations that arise between institutions of higher education of this category 
and the scientific and pedagogical staff. Third, the relationship that arises between the 
higher education institution being studied and the higher education seeker. Fourth, the re-
lations that arise between higher education institutions with specific learning conditions 
and other central executive bodies, including the Ministry of Education and Science of 
Ukraine, other government agencies, higher education institutions, local governments, 
enterprises, institutions and organizations.

Key words: educational process, institution of higher education with specific condi-
tions of study, administrative law, professional training.

Вступ. На цей час помічаємо, що Україна впроваджує комплексний підхід із метою збли-
ження власних нормативно-правових актів із законодавством ЄС, у тому числі у сфері вищої 
освіти, набувають дедалі більшого поширення інтенсифікація обміну досвідом та сучасними 
технологіями викладання. Варто вказати на те, що така діяльність також спрямована на впро-
вадження в освітній процес демократичних основ, інноваційних технологій, розвитку підходів 
до методів та форм викладання. У зв’язку з цим національні законодавчі положення пройшли 
свій історичний розвиток, трансформуючись тим самим до сучасних вимог розвитку суспільних 
відносин, задля формування системи високопрофесійних фахівців для потреб правоохоронних 
органів та силових структур. 

З цього приводу згадаємо Л. Шпаковську, яка говорить, що процес навчання має здійс-
нюватися на інноваційній основі, тобто «не наздоганяти минуле, а створювати майбутнє» [1]. 
Вважаємо, що саме такий підхід сприятиме розвитку за двома взаємопов’язаними напрямами. 
Перший ‒ законодавчий, суть якого охарактеризовано як вплив інтеграційно-інформаційних 
процесів, призводить до того, що положення нормативно-правових актів зазнають постійного 
оновлення та удосконалення. Другий напрям означуємо як освітній, який розкриваємо через під-
вищення рівня професійної підготовки здобувачів вищої освіти шляхом застосування сучасних 
методів та ефективних засобів навчання. При цьому взаємний вплив зазначених напрямів забез-
печує постійний процес удосконалення галузі освіти, тим самим підвищуючи загальний рівень 
освіченості суспільства.

Актуальність дослідження пов’язана з тим, що освітній процес закладів вищої освіти 
(далі – ЗВО) зі специфічними умовами навчання вирізняється характерними особливостями, 
комплексні дослідження яких на цей час перебувають на недостатньому рівні вивчення, що зу-
мовлює необхідність проведення такого вивчення.

Питання щодо розкриття понятійного апарату освітнього процесу ЗВО зі специфічними 
умовами навчання у працях висвітлювали, зокрема, А.В. Андреєв, В.В. Бондаренко, Л.В. Головій, 
Н.Л. Губерська, Л.Г. Кайдалова, Н.Б. Щокіна, М.Н. Курко, І.І. Литвин, В.М. Марків, Л.І. Мись-
ків, Є.А. Огаренко, І.М. Совгір, В.В. Сокуренка, О.В. Червякова, Р.В. Шаповал. Беззаперечно, їх 
науковий доробок стане в нагоді під час проведення цього наукового дослідження, адже кожна 
робота базується на обґрунтованій позиції вченого, яка може бути підтримана чи може зазнати 
критичного осмислення. Разом із тим саме такий підхід сприяє забезпеченню постійного онов-
лення думок в означеній сфері та дає змогу науковцям вибудовувати нові підходи до розкриття 
змісту освітнього процесу ЗВО.

Постановка завдання. Метою статті є проведення детального аналізу наявного на цей 
час правового поля та напрацювань вчених із метою встановлення місця ЗВО зі специфічними 
умовами навчання.

Результати дослідження. Варто зауважити, що створення дієвої системи ЗВО є ключо-
вим елементом вказаного процесу, оскільки саме в них зосереджується науко-педагогічний по-
тенціал та матеріально-технічна база, що в сукупності утворить єдину функціональну систему, 
основною метою якої є підготовка конкурентних спеціалістів. 

Водночас досить змістовною вважаємо позицію Ю.В. Сухарнікова, який, окреслюючи за-
гальні риси ЗВО, акцентує на їх визначальній ролі для держави, стверджуючи, що саме у ЗВО 
значною мірою «робиться наука», а отже, визначається розвиток суспільства; ЗВО є відповідаль-
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ними за трансляцію знань – за передавання знань, умінь, навичок від покоління до покоління, без 
чого суспільство не може підтримувати своє існування й розвиватися; ЗВО поставляють суспіль-
ству професіоналів певного рівня, без участі яких не можуть функціонувати національна еконо-
міка, культура, забезпечуватися порядок і безпека; у ЗВО готується еліта суспільства – у політиці, 
економіці, науці, культурі; зрештою, ЗВО значною мірою сприяють соціальній мобільності, адже 
одержання вищої освіти є передумовою підвищення соціального статусу, переміщення з однієї 
соціальної верстви в іншу готових до виконання соціальних ролей індивідів [2, c. 35‒36]. Зазна-
чимо, що на цей час ЗВО, у тому числі зі специфічними умовами навчання, є одним із ключових 
елементів державної освітньої політики, тим «місцем», з якого починається формування науко-
вих позицій із того чи іншого питання, підготовка професійних кадрів, в якому зароджуються 
нові ідеї щодо розвитку суспільних відносин, обговорюються перспективні напрями реформу-
вання, опрацьовуються пропозиції щодо ініціювання змін до чинного законодавства, а також од-
ночасно з цим кожен ЗВО є самостійним, автономним та незалежним щодо інших.  

З цього приводу варто зазначити, що ЗВО зі специфічними умовами навчання стане об’єк-
том детального вивчення цього дослідження, окреслюючи його відмінні риси, акцентуючи на 
специфіці його діяльності, внутрішніх та зовнішніх елементах, які вирізнятимуть його з-поміж 
інших, визначаючи тим самим місце таких закладів у системі вищої освіти. При цьому варто на-
голосити, що з метою вибудовування обґрунтованої позиції, всебічного вивчення вказаного вище 
питання вважаємо за доцільне визначити сукупність факторів, що дадуть змогу охарактеризувати 
ЗВО цієї категорії (схема 1).

Звертаючись до предметного розгляду вказаного, означимо, що під зовнішніми факто-
рами розуміємо ту їх сукупність, яка впливає на кожен ЗВО, безпосередньо визначає порядок 
діяльності такого закладу та внутрішні – ті, що характеризують внутрішнє середовище окремо 
взятого ЗВО.

Місце ЗВО зі специфічними умовами навчання в системі 
закладів вищої освіти

Зовнішні фактори

 

Внутрішні фактори

 

- реалізація державної 
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- нормативне регулю-
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- формування 
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Загальні Спеціальні

Рис. 1. Місце ЗВО зі специфічними умовами навчання у системі закладів вищої освіти

Крім того, перший структурний елемент варто розглядати через загальні, тобто ті, що є 
спільними для всіх ЗВО, що діють не території України, а також спеціальні критерії, які застосо-
вуються виключно до ЗВО відповідної спрямованості.  

При цьому в межах кожного представленого фактору (критерію) визначаємо напрями, 
які дадуть змогу якомога точніше охарактеризувати ЗВО зі специфічними умовами навчання та 
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опрацювати відповідний інформаційний матеріал задля проведення порівняльного аналізу ЗВО 
із ЗВО зазначеної категорії. 

Крім того, аналізуючи запропоновану схему, вважаємо за необхідне акцентувати ще й на 
тому, що висловлені твердження також можуть бути класифіковані на дві великі групи, а саме 
ті, що характеризують ЗВО зі специфічними умовами навчання, та ті, що визначають його роль 
у державі. У цьому контексті зазначаємо, що вказані групи перебувають у тісній взаємопов’яза-
ності, оскільки з огляду на аналіз економічних, соціальних, трудових потреб держави приймаєть-
ся сукупність ключових законодавчих рішень:

1) загальнодержавне нормативно-правове регламентування доцільно класифікувати як 
загальне, що поширюється на всі ЗВО незалежно від підпорядкованості, напрямів підготовки 
здобувачів вищої освіти, та спеціальне, що регламентує вузькопрофільні питання організації ді-
яльності того чи іншого ЗВО. При цьому варто вказати на те, що детальне розкриття вказаних 
положень розкривались у попередньому питанні;

2) впровадження засобів державного регулювання та контролю за діяльністю ЗВО. Так, за 
п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню 
підлягає, зокрема, освітня діяльність, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених 
спеціальними законами у сфері освіти. Одночасно з цим Законом України «Про вищу освіту» 
встановлюється, що ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи прова-
дити освітню діяльність відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

Зазначимо, що саме шляхом ліцензування держава забезпечує стандартизований підхід 
до усіх ЗВО до провадження освітньої діяльність, що підтверджується дотриманням ними ка-
дрових, технологічних та інших вимог. З іншого боку, здійснення державного нагляду (контро-
лю)  органом ліцензування забезпечує підтримання належного рівня організації такої діяльності; 

3) прийняття рішення про створення відповідного ЗВО зі специфічними умовами навчан-
ня, яким фактично засвідчується на рівні держави створення системи таких закладів для підго-
товки кадрів відповідних спеціальностей. 

Беручи до уваги вищезазначене, можемо стверджувати, що якісний та системний підхід 
до реалізації кожного із зазначених положень створюватиме належні умови для функціонування 
ЗВО зазначеної категорії, зумовлюватиме вимоги до організації освітнього процесу, впроваджен-
ня ефективних методик викладання, практичне застосування набутих навичок та вмінь, а також 
визначатиме пріоритетні напрями розвитку освіти в державі. 

З цього приводу зазначимо, що на цей час поняття «ЗВО» та «ЗВО зі специфічними умо-
вами навчання» закріплені на законодавчому рівні в Законі України «Про вищу освіту», а в нау-
ковому середовищі сформувалися певні позиції щодо розкриття змісту вказаних понять. З метою 
досягнення цілей, поставлених під час розгляду цього питання, виникає необхідність проведення 
аналізу запропонованих законодавцем та представниками науки понять, а також їх співвідно-
шення. Саме ґрунтовний підхід до цього питання дасть змогу визначитись із роллю ЗВО зі спе-
цифічними умовами навчання в загальнодержавній системі ЗВО, а також зумовити їх значення 
в реалізації освітнього процесу. 

Варто зазначити, що зі зміною Закону України «Про вищу освіту» зумовлені поняття та-
кож не залишились без уваги законодавця та оновили свій текстуальний зміст. Зупиняючись на 
аналізі розвитку підходу законодавця поняття «ЗВО зі специфічними умовами навчання» у його 
динаміці, звертаючись до Закону України «Про вищу освіту», який діяв у різних часових пері-
одах, виокремлюємо різні кваліфікаційні критерії, що дадуть змогу забезпечити всебічний роз-
гляд, створити умови для формування науково обґрунтованих висновків, що базуються на зако-
нодавчих положеннях. Виокремлюємо дві інформаційні групи.

І. «Загальна характеристика визначення» дає змогу окреслити загальні підходи законо-
давця до понять цієї категорії. Так, Закон України «Про вищу освіту» від 2002 р. закріпив поняття 
«вищий навчальний заклад» (абз. 12 ч. 1 ст. 1), однак водночас не надавав визначення вищого вій-
ськового навчального закладу. Варто також зазначити, що опосередкована згадка у зазначеному 
законі містилась лише під час розкриття змісту поняття «курсант». З огляду на це констатуємо, 
що недосконалість на той час правового регулювання зумовлювала проблематику визначення 
правового статусу закладів цієї категорії, не окреслюючи, в тому числі, їх специфіки щодо інших.

Водночас у Законі України «Про вищу освіту» 2014 р. це питання знайшло вирішення, 
адже в п. 6 ч. 1 ст. 1 міститься відповідне визначення, аналіз якого буде здійснено далі. Вважаємо, 
що законодавець абсолютно правильно підійшов до урегулювання вказаного питання, оскіль-
ки  ця категорія ЗВО суттєво вирізняється від інших та потребує законодавчого закріплення. 
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У межах цієї групи не можемо не зупинитесь на такій її складовій частині, як формат 
розкриття змісту поняття. Маємо на увазі те, що під час формулювання будь-якого поняття, як 
на законодавчому рівні, так й у правовій науці, необхідно дотримуватись таких вимог.

1) лаконічність, тобто вибирати більш стислий підхід до визначення поняття, при цьому 
не спотворюючи його;

2) змістовність як основний наповнюючий елемент поняття дає змогу охарактеризувати 
його певним чином. Як правило, найбільш значимі ознаки враховуються під час надання того чи 
іншого визначення;

3) логічність викладу. Цей критерій перебуває у взаємодії з попередніми, оскільки поняття 
структурується таким чином, щоб одна ознака переходила в іншу, давала змогу сприймати тек-
стову інформацію послідовно, цілісно та однозначно.

Говорячи про аналізовані визначення, зазначимо, що на цей час Закон України «Про вищу 
освіту» 2014 р. містить визначення зазначених понять, які загалом відповідають означеним вище 
вимогам, чого не спостерігалося в попередньому законі. 

Підсумовуючи цю інформаційну групу, зазначимо, що закладені в ній критерії дають за-
гальне уявлення про підходи до визначення понять, їх структурних елементів, дотримання яких 
дасть змогу отримати таке положення, що буде зрозумілим для кожного, незалежно від наявності 
спеціальної освіти. 

ІІ. «Ознаки, що містяться у визначенні». Звертаючись до другої групи вимог, що харак-
теризують поняття «ЗВО» та «ЗВО зі специфічними умовами навчання», перше, з чого варто 
почати, ‒ визначення юридичного статусу ЗВО, що складається з розкриття його організацій-
но-правової форми та форми власності. 

Варто зазначити, що рішення про утворення ЗВО зі специфічними умовами навчання 
приймається компетентним державним органом, що вказує на те, що такий заклад є юридич-
ною особою публічного права, наприклад, відповідно До постанови Кабінету Міністрів України 
від 22.11.1994 р. № 787 [3] утворено Університет внутрішніх  справ (нині ‒ Харківський націо-
нальний університет внутрішніх справ). 

Варто зазначити, що нині Закон України «Про вищу основу» чітко визначає, що ЗВО, 
який є об’єктом вивчення, ‒ це ЗВО державної форми власності, що підкреслює не тільки його 
державний статус, а й його значимість для держави, оскільки саме в таких закладах здійснюється 
підготовка кадрів для силових структур. А з іншого боку, встановлюється імперативна норма 
стосовно того, що жоден інший суб’єкт не може прийняти рішення про його утворення. 

При цьому у процесі реформаційних процесів найбільш суттєві зміни відбулися в органі-
зації освітнього процесу. Як можна помітити, ЗВО із специфічними умовами навчання здійснює 
підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів для подальшої служби на посадах офіцер-
ського (сержантського, старшинського) або начальницького складу, що відразу окреслює вузь-
копрофільність таких закладів, напрями подальшого  працевлаштування їх випускників, а також 
вказує на необхідність встановити окремі вимоги до організації освітнього процесу таких ЗВО. 

Порівняно з визначенням ЗВО згідно з Законом України «Про вищу освіту» 2002 р. помі-
чаємо докорінні зміни, адже застосування такої конструкції, як «забезпечення навчання, вихован-
ня та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та норматив-
них вимог у галузі вищої освіти, а також здійснення наукової та науково-технічної діяльності», є 
досить громіздким та занадто деталізованим. 

Проводячи науковий аналіз вказаного поняття, Є.А. Огаренко висловив думку, що вищий 
навчальний заклад є освітньо-науковим навчальним закладом, який заснований і діє відповідно 
до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програ-
ми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчан-
ня, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей 
та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також проводить наукову та науково-технічну 
діяльність [4, с. 8]. Як бачимо, вчений, базуючись на чинному законодавстві, здійснив спробу 
сформувати власний погляд на вказане поняття, = не відходячи від ключових позицій, визначе-
них законодавцем. 

Якщо брати до уваги проведений порівняльно-правовий аналіз законодавчого підходу 
до визначення поняття ЗВО та ЗВО зі специфічними умовами навчання, можна узагальнити 
отримані результати у таблиці 1.

З іншого боку, вчені також висловлювали свої позиції стосовно розкриття змісту зумов-
лених вище понять, наприклад, твердження А.О. Кириллових, який дисертаційне досліджен-
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ня присвятив вищому закладу освіти та визначає його як освітню установу, діяльність якої 
має особливу соціальну значущість і державний інтерес, на відміну від комерційних органі-
зацій, вони не мають на меті отримання прибутку, а створюються з чітко визначеною метою,  
що полягає в наданні освітніх послуг [5, c. 83]. Хоча науковець проводив вивчення не за законо- 
давством України, його визначення є досить змістовним та за своїм змістом відповідає кри-
теріям, що доцільно застосувати під час надання визначення поняття «ЗВО зі специфічними 
умовами навчання». 

Одночасно з цим частко поділяємо думку С. Ніколаєнка, який твердить, що вищим на-
вчальним закладам потрібно вчитися прогнозувати попит на фахівців того або іншого профілю 
на п’ять-десять років наперед та реагувати на нього змінами в навчальних планах і програмах 
[6, с. 34]. Вважаємо, що у такій діяльності також має брати активну участь держава в особі від-
повідного центрального органу виконавчої влади з метою своєчасного вжиття заходів реагування 
в умовах збільшення (зменшення) попиту в відповідних кадрах та спеціальностей. Таким чином, 
дієва загальнонаціональна система планування та аналізу забезпечить ефективність діяльності 
кожного ЗВО зі специфічними умовами навчання (табл. 1). 

Таблиця 1
Аналіз понятійного апарату в нормативно-правовому акті

Закон України «Про вищу освіту»  
від 1 липня 2014 року № 1556-VII

Закон України «Про вищу освіту» 
від 17 січня 2002 року № 2984-III

І. Загальна характеристика визначення
за закріпленням у законі

Закріплено поняття 
«заклад вищої освіти» 
(п. 7 ч. 1 ст. 1)

Закріплено поняття «вищий 
військовий навчальний заклад» 
(заклад вищої освіти зі специфіч-
ними умовами навчання)
(п. 7 ч. 1 ст. 1)

Закріплено поняття «вищий навчаль-
ний заклад» (абз. 12 ч. 1 ст. 1)
Закон не надавав визначення понят-
тя «вищий військовий навчальний 
заклад»

за форматом розкриття змісту
Досить детальний опис 
основних ознак, що 
притаманні ЗВО

Розкривається через ЗВО, а також 
означення характеристик, що ви-
суваються для ЗВО цієї категорії

Поняття є змістовно перевантаженим, 
що ускладнювало його практичне 
застосування 

ІІ. Ознаки, що містяться у визначенні
за визначенням форми власності

Приватного або публіч-
ного права Державної форми власності

Надавалось окреме визначення вищо-
го навчального закладу залежно від 
форми власності (державної, кому-
нальної, приватної власності, а також 
той, що перебуває у власності АРК)

за організаційно-правовою формою 
Установа Заклад Заклад

за необхідністю отримання документів дозвільного характеру
Отримання ліцензії є 
обов’язковим

Отримання ліцензії є обов’язко-
вим Отримання ліцензії є обов’язковим

за освітньою спрямованістю

Провадить освітню 
діяльність

Здійснює підготовку курсантів 
(слухачів, студентів), ад’юнктів 
для подальшої служби на посадах 
офіцерського (сержантського, 
старшинського) або начальниць-
кого складу

Забезпечує навчання, виховання та 
професійну  підготовку осіб від-
повідно  до їх покликання, інте-
ресів,  здібностей та нормативних 
вимог у галузі вищої освіти, а також 
здійснює наукову та науково-технічну 
діяльність



134

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 2, 2020

Вищенаведене дає змогу стверджувати, що визначення поняття «ЗВО зі специфічними 
умовами навчання» структурно складається зі змістовних  блоків, які його характеризують, а 
саме: інформація, що стосується правового статусу, організації освітньої діяльності та суб’єктів, 
які в ньому задіяні, а також сфер суспільного життя, для яких здійснюється підготовка кадрів.

Водночас законодавець, визначивши, що ЗВО цієї категорії може бути заснований лише 
на державній формі власності, відразу пояснив його місце у системі ЗВО, говорячи про особли-
вості його правового статусу від створення, провадження діяльності, системи органів управління 
та надалі особливостей застосування процедури реорганізації, ліквідації. Саме зазначений вище 
факт говорить, з одного боку,  про відповідальність держави перед кожним, хто здобуває вищу 
освіту, та тими, хто забезпечує якісне її надання, а з іншого – про винятковість освітнього проце-
су ЗВО зі специфічними умовами навчання та високий статус їх випускників.

Крім того, відмінним фактором є перебування ЗВО зі специфічними умовами навчання у 
сфері управління того чи іншого центрального органу виконавчої влади, оскільки саме між ними 
виникають адміністративно-правові відносини.

Отже, як бачимо, у кожного окремо взятого ЗВО зі специфічними умовами навчання буде 
свій центральний орган виконавчої влади, який за рахунок реалізації як органу управління, на-
даних повноважень, з одного боку, у сфері адміністративних відносин вирішуватиме питання, 
пов’язані з фінансово-господарською діяльністю, кадровою політикою та ін., та з іншого – в освіт-
ній сфері братиме безпосередню участь у визначенні обсягів державного замовлення відповідних 
фахівців, подальшому розподілі випускників, забезпечуватиме контроль за дотриманням вимог 
до якості вищої освіти та ін., а також загалом спрямовуватиме та визначатиме напрями реалізації 
державної політики у вказаній сфері. 

Крім того, означена позиція також підтверджується О.В. Червяковою, яка в дисертаційно-
му дослідженні «Організаційно-правові аспекти управління вищим навчальним закладом МВС 
України», розкриваючи специфіку статусу відомчого вищого навчального закладу (на час фор-
мування позиції), говорить, що його діяльність  як освітнього закладу, крім загальнодержавних 
нормативних актів, регламентують спеціальні відомчі акти, в тому числі ті, які визначають осо-
бливий статус осіб, що проходять службу в системі МВС України [7, с. 7].  

Тому варто зазначити, що дуалізм нормативно-правового регламентування діяльності ЗВО 
зі специфічними умовами навчання виступатиме першою характерною ознакою, що свідчитиме 
про відмінний характер від інших ЗВО. Зрештою, акцентуємо на тому, що «вихідною точкою» 
діяльності будь-якого ЗВО є законодавче регламентування, з огляду на положення якого вибудо-
вується діяльність кожного вишу, чим вкотре підкреслюється визначальна значимість «якості» 
підготовки відповідними державними органами нормативно-правових актів у певній сфері су-
спільних відносин із метою мінімізації випадків неурегульованості, двозначності, колізійності 
окремих їх положень. 

Своєю чергою законодавчі акти у сфері, що досліджується, є досить специфічними за 
своєю суттю, адже дія відповідного документа поширюється на досить окреслене своїми межа-
ми коло суб’єктів, предмет правового регулювання не тільки пов’язаний із підготовкою кадрів 
для правоохоронних та силових структур, а й закладає основи подальшої трудової діяльності, 
зокрема, пов’язаних з інформацією з обмеженим доступом, прийняттям відповідальних рішень, 
випадками, що зачіпають права та законні інтереси громадян та держави та ін. 

З огляду на проаналізовані положення нормативно-правових актів, визначаємо, що  ЗВО 
зі специфічними умовами навчання є учасником цілої низки різнорівневих адміністративно-пра-
вових відносин у сфері організації освітнього процесу: 1) відносини, що виникають між ЗВО 
зі специфічними умовами навчання та центральним органом виконавчої влади у сфері, якого 
перебуває такий ЗВО; 2) відносини, що виникають між ЗВО вказаної категорії та науково-педаго-
гічним складом; 3) відносини, що виникають між ЗВО, що є об’єктом вивчення та здобувачем ви-
щої освіти; 4) відносини, що виникають між ЗВО зі специфічними умовами навчання та іншими 
центральними органом виконавчої влади, в тому числі МОН України, іншими державними орга-
нами, ЗВО, місцевими органами самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. 

Висновки. З огляду на проведену роботу зазначаємо, що ЗВО зі специфічними умовами 
навчання посідають самостійне місце в системі вищої освіти, зокрема, завдяки особливостям 
правового статусу таких закладів, а також організації освітнього процесу та учасникам, що бе-
руть у ньому участь.
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ДОЦЕНКО О.С.

ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Наукова стаття присвячена одній із найважливіших функцій управлінської ді-
яльності – розумінню організації забезпечення протидії організованій злочинності. 

Визначається, що ефективність протидії організованій злочинності залежить не 
тільки від ефективності прийнятих управлінських рішень, а й від якісного, своє-
часного їх виконання.

Наголошується, що основне призначення організації протидії організованій 
злочинності ‒ досягти оптимальної побудови структури суб’єктів протидії орга-
нізованій злочинності, чіткого визначення мети, завдань, компетенції та повнова-
жень їх діяльності, забезпечення раціональної, злагодженої організації праці усіх 
структурних елементів, працівників та ін. 

Розглянуто різні наукові підходи щодо поняття «організація» та з’ясовано, що 
серед науковців відсутнє спільне розуміння «організації», одні зараховують це до 
функцій управління, інші вважають, що «організація» і «управління» ‒ це синоні-
ми. Окремі автори організацію розглядають ширше за управління.

Підкреслено багатовекторність розуміння і застосування поняття «організація». 
У загальному контексті поняття «організація» застосовується разом із поняттями 
«структура» і «система» щодо соціальних, економічних, біологічних та деяких тех-
нічних об’єктів. Організація будь-якої системи безпосередньо пов’язана з такими 
її властивостями, як централізація і децентралізація, інтегрування і диференціація, 
структуризація і проектування, адаптація і саморегулювання, регулювання і дере-
гулювання тощо.
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Зазначено, що «організація» ‒ це одна з універсальних функцій соціального 
(державного) управління, що становить зміст управлінської діяльності щодо впо-
рядкування певних суспільних відносин (об’єктів управління), раціональної побу-
дови органів (апарату) управління (суб’єктів управління), а також системи управ-
ління загалом як сукупності відповідних управлінських елементів, що перебувають 
у відношеннях та зв’язках і утворюють органічну цілісність, єдність.

Зроблено висновок, що організація протидії організованій злочинності – це 
одна з важливих функцій управління, яка тісно пов’язана з іншими функціями і 
забезпечує виконання основних функцій та стадій управлінської діяльності. 

Ключові слова: організація протидії, організована злочинність.

The scientific article is devoted to one of the most important functions of manage-
ment ‒ understanding the organization of countering organized crime.

It is determined that the effectiveness of combating organized crime depends not 
only on the effectiveness of management decisions, but also on their quality, timely im-
plementation.

It is emphasized that the main purpose of the organization of combating organized 
crime is to achieve optimal construction of the structure of the subjects of combating 
organized crime, clear definition of goals, objectives, competencies and powers of their 
activities, ensuring rational, coordinated organization of all structural elements, employ-
ees and others.

Different scientific approaches to the concept of “organization” are considered and 
it is found that among scientists there is no common understanding of “organization”, 
some attribute it to the functions of management, others believe that “organization” and 
“management” are synonymous.  Some authors consider the organization more broadly 
than management.

The multi-vector understanding and application of the concept of “organization” is 
emphasized.  In the general context, the term “organization” is used in conjunction with 
the terms “structure” and “system” in relation to social, economic, biological and certain 
technical objects.  The organization of any system is directly related to its properties such 
as centralization and decentralization, integration and differentiation, structuring and de-
sign, adaptation and self-regulation, regulation and deregulation, and so on.

It is noted that “organization” is one of the universal functions of social (state) man-
agement, which is the content of management activities to streamline certain social re-
lations (objects of management), the rational construction of bodies (apparatus) of man-
agement (subjects of management), and  also management systems as a whole as a set of 
relevant management elements that are in relationships and connections with each other 
and form an organic integrity, unity.

It is concluded that the organization of combating organized crime is one of the im-
portant functions of management, which is closely interrelated with other functions and 
ensures the implementation of the main functions and stages of management.

Key words: counteraction organization, organized crime.

Вступ. Ефективність протидії організованій злочинності залежить не тільки від ефектив-
ності прийнятих рішень, а й від якісного і своєчасного їх виконання. Тому можна стверджувати, 
що організація забезпечення протидії організованій злочинності – це досить складна, важлива 
і відповідальна діяльність суб’єктів управління. І як влучно зазначає В.Л. Грохольський, щоб 
успішно виконати будь-яку роботу, необхідно вміти її практично організовувати [1, с. 198].

Основне призначення організації протидії організованій злочинності ‒ досягти оптималь-
ної побудови структури суб’єктів протидії, чіткого визначення мети, завдань, компетенції та по-
вноважень їх діяльності, забезпечення раціональної, злагодженої організації праці усіх струк-
турних елементів і працівників та ін. Тому організацію часто зараховують до кістяка (стрижня) 
управлінської діяльності, без якої успішна протидія організованій злочинності не можлива. 

В юридичній літературі організаційній діяльності приділено начебто чимало уваги. Пи-
тання організації діяльності з протидії злочинності знайшли відображення в наукових працях 
В.Б. Авер’янова, А.І. Алімпієва, О.М. Бандурки, І.І. Басецького, Ю.П. Битяка, В.В. Богуцько-
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го, Б.М. Габричидзе, І.П. Голосніченка, В.Л. Грохольского, Б.П. Єлісєєва, В.В. Зуя, Л.В. Коваля, 
М.В. Корнієнка, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінного, В.І. Литвиненка, Н.Є. Міняйла, Т.М. Міщенко, 
М.І. Мельника, Є.В. Невмержицького, Г.П. Пожидаєва, О.П. Рябченко, О.Ю. Шостко та ін. Але 
з огляду на те, що серед науковців немає єдності щодо розуміння «організації», питання органі-
заційного забезпечення протидії організованій злочинності потребують наукового дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення та аналіз думок науковців щодо розу-
міння «організація» та з’ясування значення організаційного забезпечення протидії організованій 
злочинності в Україні.

Результати дослідження. Серед науковців «організацію» в основному зараховують до 
функції управління. Водночас досить часто «організацію» і «управління» розглядають як слова 
синоніми. Окремі автори організацію розглядають ширше ніж управління, тому досить часто зу-
стрічаються такі висловлювання, як «організація управління». На наш погляд, такі позиції авто-
рів є мало обґрунтованими. Ми підтримуємо науковців, які вважають, що управління ‒ це більш 
широке поняття, ніж організація, яка є лише однією з функцій управління. Зокрема, В.В. Цвєтков 
вважає, що «управління являє собою надзвичайно складний процес і залежить від наявності люд-
ських, матеріальних і організаційних факторів» [2, с. 5‒6]. Посилання на те, що управління по-
требує теж організації, а значить, організація є ширшим поняттям, ніж управління, на наш погляд, 
є непереконливим. За такою логікою, його треба й планувати, прогнозувати, контролювати та ін. 
Ми поділяємо думку Б.М. Лазарева, який зазначав, що можна, наприклад, планувати і координу-
вати контроль, регулювати планування й облік, організовувати прогнозування тощо [3, с. 166]. 

На нашу думку, різні погляди на поняття «організація» пов’язані, перш за все, з багато-
векторністю розуміння і застосування цього слова. Тільки в юридичній енциклопедії наводиться 
шість значень цього слова: 

1) властивість будь-якого матеріального об’єкта, що виявляється у впорядкованості струк-
тури, внутрішньої будови. Організація означає сукупність пов’язаних між собою складових ча-
стин (елементів) відповідного об’єкта, а також зв’язків (взаємовідносин) між ними та іншими 
об’єктами, в результаті чого утворюється певне зовнішнє організаційне середовище.

У загальному контексті поняття «організація» застосовується разом із поняттями «струк-
тура» і «система» щодо соціальних, економічних, біологічних та деяких технічних об’єктів. 
У ньому, як правило, фіксуються динамічні риси і закономірності системи, тобто такі, що нале-
жать до функціонування, поведінки і взаємодії її частин. Будь-яка «організація» має об’єктивні 
закономірності побудови, функціонування і розвитку;

2) соціальна функція суспільства, завдяки якій створюються виробничо-економічні та 
інші системи, встановлюється динамічна рівновага між їх елементами, забезпечуються сталість 
і водночас розвиток різних суспільних структур. Функціональні характеристики «організації» 
полягають у змінах у системі під впливом зовнішніх і внутрішніх умов, на основі вдосконалення 
її параметрів. В умовах інтенсифікації суспільних процесів зростання рівня організованості сис-
теми забезпечує підвищення ефективності її функціонування.

Використання потенційних можливостей організації зумовлює вибір форм, методів і за-
собів удосконалення будь-якої діяльності. Організувати  означає належним чином визначити ті 
функції і дії, які необхідні для реалізації певних завдань або виконання тієї чи ін. роботи, а також 
об’єднання цих функцій і дій у рамках відповідної організаційної структури. Організація будь-
якої системи безпосередньо пов’язана з такими її властивостями, як централізація і децентраліза-
ція, інтегрування і диференціація, структуризація і проектування, адаптація і саморегулювання, 
регулювання і дерегулювання тощо. Вдосконалення і розвиток соціального (в т. ч. державного) 
управління зумовлює необхідність «проектування» високоефективної організації, що здійсню-
ється за такою універсальною схемою: відповідно до поставленої мети добирається необхідна 
сукупність складових елементів (засобів) та визначається їх структурно-функціональний зміст; 
здійснюється вибір найбільш раціональних форм і методів (способів) об’єднання елементів 
в єдину систему; регламентуються їх взаємозв’язки та взаємодія в процесі переходу від одного 
рівня організованості до іншого;

3) одна з універсальних функцій соціального (в т. ч. державного) управління. У такому 
розумінні «організація» означає складник змісту управлінської діяльності щодо впорядкуван-
ня певних суспільних відносин (об’єктів управління), раціональної побудови органів (апарату) 
управління (суб’єктів управління), а також системи управління загалом як сукупності відповід-
них управлінських елементів, що перебувають у відношеннях та зв’язках і утворюють органічну 
цілісність, єдність. У державному управлінні така діяльність спрямована на створення відповід-
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них державних органів, нормативно-правове закріплення їх структури, функцій та компетенції, 
а також на організаційно-структурну перебудову системи державного управління в разі її невід-
повідності цілям і завданням соціально-економічного розвитку суспільства та зумовленим цим 
змісту і новим завданням управлінської діяльності;

4) вид соціального утворення, сукупність людей, їх груп, формально чи неформально 
об’єднаних для сумісної діяльності, реалізації в межах певної структури відповідно до програми 
або цілей, розв’язання певних завдань на основі спільності інтересів та законодавчо або іншим 
чином встановлених правил і процедур (громадянська, профспілкова, релігійна, благодійна, ко-
мерційна організації тощо);

5) організація ‒ установа, що покликана виконувати задані функції, розв’язувати певне 
коло завдань у рамках відповідної структури (банк, школа тощо). Особливим видом організації є 
державні органи, тобто організації, які мають закріплені в законодавстві державно-владні повно-
важення щодо здійснення функцій управління;

6) пост, або тимчасове об’єднання, союз держав (країн) для реалізації спільних цілей, за-
вдань, інтересів (Організація Об’єднаних Націй, Організація африканської єдності, Організація 
країн ‒ експортерів нафти та ін.) [4, с. 294‒295]. Але нас цікавлять ті, які стосуються адміністра-
тивно-управлінської діяльності.

Тлумачний словник сучасної української мови дає таке визначення: «організаційний» ‒ 
це той, що пов’язаний з організацією чого-небудь або який здійснює організацію чого-небудь 
[5, с. 456]. Таке тлумачення виражає етимологічну природу поняття «організаційний», яке похо-
дить від слова «організація». Саме поняття «організація» походить від латинського «огgаnum», 
що означає «інструмент, знаряддя» [6].

Автори Тлумачного словника сучасної української мови під організаційними заходами 
забезпечення розуміють способи впливу на структурну побудову системи з метою надання їй 
властивостей налагодженого механізму, здатного функціонувати раціональніше [7, с. 205]. 

Слушною є думка К.І. Бриля, що організаційні засоби ‒ це не способи реалізації певного 
правового процесу, а способи впливу на процес, тобто виступають рушійною силою його реалі-
зації [8, с. 147].

Для теми нашого дослідження важливим є розуміння організаційних засобів як адміні-
стративно-правових, адже своїм підґрунтям вони мають саме адміністративну природу, тобто 
застосовуються на загальнодержавному рівні за розпорядженням владних органів, переважно 
виконавчої влади. У тлумачному словнику ототожнюється поняття «адміністративний» і «органі-
заційний» як той, що властивий адміністратору [9, с. 234].

Таким чином, тлумачні словники дають узагальнене й абстрактне уявлення про сутність 
організаційних засобів забезпечення, формуючи загальну думку, що такими засобами є система 
способів, за допомогою якої суб’єкт забезпечення ефективно функціонує.

О.М. Бандурка і О.М. Литвинов зазначають, що термін «організація» має кілька значень. 
Одне з них – впорядкування, приведення чого-небудь до ладу. У цьому сенсі він майже повністю 
збігається з терміном «управління», тому багато авторів використовують їх як рівнозначні, вихо-
дячи з того, що управління, управлінський вплив завжди мають організаційний характер. У тако-
му значенні «організація» зустрічається в тексті більшості наших робіт. Організація як діяльність 
із впорядкування передбачає, що буде виконуватися низка функцій. До речі, як зазначають авто-
ри, у різних сферах життєдіяльності за своїм характером та кількістю вони можуть не збігатися. 
Організація боротьби зі злочинністю, на їхню думку, включає аналіз злочинності, визначення 
цілей та пріоритетних завдань, планування заходів із боротьби зі злочинністю, координацію та 
оцінку ефективності [10, с. 10‒11].

Протидія організованій злочинності є багатоплановою соціально-правовою діяльністю, 
в якій беруть участь різні правоохоронні, контролюючі та інші державні органи, науковці, гро-
мадські організації та окремі громадяни. Особливість цієї діяльності полягає в тому, що, з однієї 
сторони, суб’єкти протидії організованій злочинності не завжди пов’язані між собою відомчою 
підпорядкованістю і виступають у цьому процесі як порівняно незалежні суб’єкти. А з іншого 
боку, можна говорити про те, що протидія організованій злочинності може бути ефективною, 
якщо її учасники діють цілеспрямовано, застосовуючи комплексний підхід на основі спільного 
плану (програми), в тісній взаємодії один з одним, іншими правоохоронними органами, держав-
ними органами влади та місцевого самоврядування, державними і недержавними установами, 
громадськими формуваннями та окремими громадянами. Усе це свідчить про те, що протидія 
організованій злочинності потребує ефективного організаційного забезпечення, що організацій-
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но-управлінський аспект у цьому напрямі має надзвичайно важливе значення, і без перебільшен-
ня можна сказати, не претендуючи на лідерство, що це складніший процес, ніж в окремих сферах 
соціально-економічної та іншої діяльності в державі. 

Водночас варто зазначити, що в теорії протидії організованій злочинності організацій-
но-управлінський аспект ще мало досліджений. Не претендуючи на вирішення цієї проблеми 
загалом, ми ставимо завдання визначити лише ті питання, які, на наш погляд, є основою адміні-
стративно-управлінської діяльності суб’єктів протидії організованій злочинності.

Адміністративно-управлінська діяльність у протидії організованій злочинності – це ор-
ганізаційні, методичні та інші дії системи (підсистеми) управління, які спрямовані на керовану 
систему (підсистему) з метою оптимізації цієї підсистеми і підвищення ефективності її діяльно-
сті. Форми такої діяльності різні: прийняття Верховною Радою України законів, видання указів 
Президента України, прийняття постанов Кабінетом Міністрів України з питань протидії орга-
нізованій злочинності, організаційно-розпорядчі та методичні рекомендації, затверджені керів-
никами правоохоронних органів (підрозділів), інші нормативно-правові акти суб’єктів протидії 
організованій злочинності. 

До специфічної форми управлінського впливу у сфері боротьби зі злочинністю О.М. Бан-
дурка і Л.М. Давиденко зараховують і рекомендації наукових конференцій із питань боротьби зі 
злочинністю, які звернені до практики протидії злочинності [11, с. 118]. 

Важливе теоретичне і практичне значення має також аналіз діяльності суб’єктів управлін-
ня органів, підрозділів із протидії організованій злочинності, з точки зору його структурного змі-
сту. Такі процеси управління протікають безперервно і мають вигляд певних управлінських ци-
клів, що змінюють один одного, і кожен з них має певні робочі операції. Тобто можна сказати, що 
управлінський цикл являє собою своєрідну систему послідовних етапів (стадій), що повторюють-
ся. Дотримання певного порядку і послідовності їх здійснення має важливе значення для забезпе-
чення ефективного управління. До етапів, які утворюють управлінський цикл, можна зарахувати 
визначення мети, отримання й аналіз необхідної інформації щодо протидії організованій злочин-
ності, програмне (планове) забезпечення такої діяльності, розробку і прийняття управлінських 
рішень, організацію виконання управлінських рішень, організацію внутрішньої і зовнішньої вза-
ємодії, контроль за виконанням управлінських рішень і станом організованої злочинності та ін. 

Оскільки кожен управлінський цикл має ту чи іншу протяжність за часом і простором, 
його елементи з’являються як стадії (етапи) процесу управління. І постійно один елемент (ста-
дія) переходить в інший, а попередній служить основою для здійснення наступного. Таким чи-
ном, управлінський цикл повторюється безперервно. Отриманий результат завжди породжує 
нову ситуацію, що вимагає нових управлінських рішень. Тому управлінський цикл ще називають 
«замкнутим колом».

Варто зазначити, що в науковій літературі є різні погляди на стадії (етапи) управління. 
Одні автори пов’язують їх із функціями управління, інші ‒ з формуванням мети, підготовкою 
і прийняттям управлінського рішення, організацією його виконання. До організації виконан-
ня управлінського рішення зараховують і організацію взаємодії, підбиття підсумків виконання 
завдання та ін. Усі стадії управління як процесу, звичайно, розмежовуються умовно з навчальною 
метою, і кількість їх за потребою або бажанням можна збільшувати або зменшувати шляхом 
розподілу стадії на дрібніші або об’єднання у більші [12, с. 93‒102]. Є й інші думки, але їх аналіз 
свідчить, що в основному стадії процесу управління тісно пов’язуються з функціями управління, 
які застосовуються для протидії організованій злочинності в Україні.

Висновки. Отже, розглянувши поняття та значення організаційного забезпечення про-
тидії організованій злочинності в Україні, можна сказати, що організація протидії організова-
ній злочинності – це одна з важливих функцій адміністративно-управлінської діяльності, яка 
містить комплекс документальних, кадрових, матеріально-технічних, фінансових та інших за-
безпечувальних заходів із протидії організованій злочинності, які тісно взаємопов’язані з інши-
ми функціями адміністративно-управлінської діяльності і забезпечують їх виконання, зокрема: 
а) інформаційно-аналітичне забезпечення протидії організованій злочинності: організація збору 
(надходження) інформації, її систематизація, ретельний аналіз, збереження у визначених масивах 
та ін; б) прогнозування розвитку організованої злочинності; в) планування заходів протидії орга-
нізованої злочинності; г) розробка і прийняття адекватних, ефективних адміністративно-управ-
лінських рішень; ґ) організація виконання прийнятих рішень; д) забезпечення координації та 
взаємодії різних суб’єктів із протидії організованій злочинності; е) здійснення ефективного 
контролю за виконанням прийнятих рішень і станом організованої злочинності та ін.
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ЄРМАК В.В.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 
 ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

У СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

У статті проаналізовано окремі аспекти здійснення державного контролю за ви-
конанням органами місцевого самоврядування державної політики у сфері надання 
житлово-комунальних послуг, охарактеризовано основні органи державної влади, 
які здійснюють державний контроль у сфері житлово-комунального господарства. 
Наголошено на тому, що нині фактично відсутній орган державної влади, який би 
здійснював контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування у сфері ви-
значення державної політики та формування програм місцевого розвитку у сфері 
надання та отримання житлово-комунальних послуг, а тому підтримано позицію 
щодо необхідності створення такого державного органу із його регіональними 
структурними підрозділами, до повноважень якого було б зараховано здійснення 
контролю за сферою житлово-комунального господарства загалом, у тому числі й 
щодо діяльності органів місцевого самоврядування у вказаній сфері. Наголошено 
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на доцільності наділити створення Державної житлово-комунальної інспекції, та 
наділення посадових осіб її правом не тільки здійснювати відповідний контроль, 
а й правом притягати посадових осіб, які допустили адміністративні правопору-
шення, до адміністративної відповідальності шляхом накладення на них відповід-
них адміністративних стягнень. Крім того, у разі наявності в діях посадових осіб 
ознак кримінального правопорушення необхідно надати право посадовим особам 
Державної житлово-комунальної інспекції ініціювати перед правоохоронними ор-
ганами питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за 
вчинення кримінально-карного діяння. Зроблено висновок, що здійснення держав-
ного контролю у сфері житлово-комунальних послуг здійснюється різними орга-
нами державної влади, які відповідають за окремий напрям політики у сфері жит-
лово-комунальних послуг. Водночас відсутній єдиний орган державної влади, який 
би здійснював контроль за реалізацією державної політики у сфері житлово-кому-
нальних послуг та здійснював нагляд за виконанням органами місцевого самовря-
дування державної політики у сфері надання житлово-комунальних послуг. 

Ключові слова: державний контроль, органи місцевого самоврядування, жит-
лово-комунальні послуги. 

The article analyzes aspects of exercising state control over the implementation of 
local self-government bodies by the state policy in the sphere of housing and communal 
services, describes the main bodies of state power that exercise state control in the field 
of housing and utilities. It is emphasized that at present there is actually no state authority 
that would oversee the activities of local self-government bodies in the field of determin-
ing state policy and formulating local development programs in the field of providing and 
receiving housing and communal services, and therefore supported the position on the 
need to create such state a body with its regional structural subdivisions, which would 
be responsible for controlling the sphere of housing and communal services as a whole, 
including on the activities of local governments in this area. It is emphasized that it is ex-
pedient to give the creation of the State Housing and Communal Inspection, and to give 
its officials the right not only to exercise appropriate control, but also the right to hold 
officials who have committed administrative offenses to administrative responsibility 
by imposing appropriate administrative penalties on them. In addition, if there are signs 
of criminal offense in the actions of officials, it is necessary to give the right to officials 
of the State Housing and Communal Inspection to initiate before the law enforcement 
authorities the issue of bringing guilty persons to criminal responsibility for committing 
a criminal offense. It is concluded that the implementation of state control in the field of 
housing and communal services is carried out by different bodies of state power, which 
are responsible for a separate direction of the policy in the field of housing and commu-
nal services. At the same time, there is no single state authority that would oversee the 
implementation of the state policy in the field of housing and communal services and 
oversee the implementation of the state self-government bodies in the sphere of housing 
and communal services.

Key words: state control, local self-government bodies, housing and communal ser-
vices.

Вступ. Незважаючи на посилення ролі та значення децентралізованих процесів на міс-
цевому рівні, надання органам місцевого самоврядування дедалі більшої самостійності щодо 
визначення та подальшої реалізації державної та регіональної політики у сфері надання жит-
лово-комунальних послуг, наголосимо на тому, що значне місце у вказаному процесі відведено 
здійсненню державного та громадського контролю за тими процесами, які відбуваються як у 
житлово-комунальній сфері, так і в процесі реалізації регіональної політики у вказаній сфері. 
Проведення такого контролю має стимулюючий характер щодо належної роботи органів місце-
вого самоврядування в різноманітних сферах життєдіяльності, в тому числі й щодо належного 
виконання місцевих програм розвитку, дає змогу своєчасно усунути та запобігти причинам, які 
породжують недотримання органами місцевого самоврядування своїх посадових обов’язків та 
повноважень. Проблема здійснення державного та громадського контрою за діяльністю органів 
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місцевого самоврядування нині є досить досліджуваною проблемою, проте більш детального 
дослідження, на нашу думку, потребує здійснення державного контролю за виконанням органами 
місцевого самоврядування державної політики у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Постановка завдання. Переходячи до безпосереднього розгляду мети нашого дослі-
дження, наголосимо на тому, що загалом держава справляє досить значний вплив на розвиток 
та функціонування житлово-комунальної сфери в Україні. По-перше, на законодавчому рівні 
приймаються основні закони та нормативно-правові акти у вказаній сфері, по-друге, держава 
здійснює контроль за формуванням тарифів на житлово-комунальні послуги; по-третє, держава 
може виступати так званим регулятором суспільних відносин у взаємовідносинах між органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, надавачами та споживачами комунальних 
послуг; по-четверте, за потреби саме на державу покладено обов’язок щодо застосування дер-
жавного примусу у разі порушення правовідносин у сфері житлово-комунальних послуг.

Метою статті є дослідження суті та значення державного контролю за виконанням органа-
ми місцевого самоврядування державної політики у сфері надання житлово-комунальних послуг. 
Для досягнення поставленої мети в статті вирішуються такі завдання: визначення важливості та 
значення державного контролю, розгляд основних органів, що здійснюють державний контроль 
у сфері ЖКГ, аналіз вирішення проблеми посилення державного контролю у сфері житлово- 
комунального господарства. 

Результати дослідження. На важливості державного контролю у своїх працях наголошує 
Т.О. Барабаш, яка вказує на те, що ситуація, коли житлово-експлуатаційна контора одночасно 
виступає і замовником, і підрядником житлово-комунальних послуг, призводить до юридичної 
безвідповідальності за ті чи інші послуги, що надаються споживачам. Основний тягар регла-
ментації житлово-комунальних правовідносин перенесено на місцеве самоврядування, де рефор-
мування часто відбувається повільно й безсистемно. У деяких регіонах намагаються підвести 
економічні реформи в царині ЖКГ України під його наявні структури. У цьому зв’язку принци-
пового значення набуває питання участі держави в процесі реформації ЖКГ [1, с. 2]. Загалом, 
як зазначає О.П. Ігнатенко, під державним наглядом (контролем) розуміється діяльність уповно-
важених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних 
колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання 
порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів су-
спільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для 
населення, навколишнього природного середовища. Заходи державного нагляду (контролю), як 
наголошує науковець, враховують планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом про-
ведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій [2, с. 2] Більшість підприємств, які 
надають житлово-комунальні послуги, є комунальними. Тарифи для таких підприємств також 
встановлюватимуться органами місцевого самоврядування. Тобто механізм контролю є недіє-
вим, оскільки фактично органи місцевого самоврядування мають здійснювати контроль за свої-
ми діями та підприємствами, які ними ж утворені. 

Безпосереднє управління житлово-комунальною сферою нині здійснює Міністерство 
розвитку громад та територій України (назва в редакції Постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 вересня 2019 р. № 850), яке є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України та яке здійснює свою діяльність 
відповідно до Положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 
2014 р. № 197 (зі змінами) [3]. Основними завданнями Мінрегіону, згідно з Положенням, є: забез-
печення формування та реалізація державної регіональної політики, державної політики у сфері 
розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-тери-
торіального устрою, державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених 
пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, державної політики 
у сфері поводження з побутовими відходами, державної політики у сфері будівництва, містобу-
дування, просторового планування територій та архітектури, державної політики у сфері техніч-
ного регулювання в будівництві; стимулювання участі регіонів у програмах та проектах розвитку 
міжрегіонального і транскордонного співробітництва; формування спроможних територіальних 
громад; сприяння створенню виконавцями комунальних послуг та управителями систем управ-
ління якістю відповідних послуг на базі національних або міжнародних стандартів; здійснення 
моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги; благоустрою населених пунктів; 
формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води, питного во-
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допостачання та водовідведення; погодження схем теплопостачання населених пунктів із кількі-
стю жителів більш як 20 тис. осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання; 
поводження з побутовими відходами, забезпечення, розроблення та виконання державних про-
грам у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побуто-
вими відходами; координація діяльності місцевих органів виконавчої влади у  сфері поводження 
з побутовими відходами [3]. 

Виходячи із вищевказаних завдань, можемо констатувати, що Міністерство розвитку гро-
мад та територій Україні загалом здійснює консультаційну та рекомендаційну діяльність, фор-
мування державної політики щодо окремих житлово-комунальних послуг, забезпечення, розро-
блення та виконання окремих державних програм, проводить координаційну роботу та виконує 
окремі функції контролю у сфері житлово-комунальних послуг. Проте ані в Положенні про Мі-
ністерство, ані в будь-якому іншому нормативно-правовому акті, який визначає діяльність та пов-
новаження вищевказаного Міністерства та його посадових осіб, не говориться про здійснення 
контролю саме за органами місцевого самоврядування, в тому числі й щодо формування ними 
тарифів на житлово-комунальні послуги, прийняття, затвердження та подальше виконання міс-
цевих програм у сфері житлово-комунальних послуг тощо. 

Аналізуючи аспекти здійснення державного контрою у сфері надання житлово-комуналь-
них послуг, погодимося із думкою І.І. Крилової, яка вказує на те, що нині державний вплив на 
діяльність суб’єктів природних монополій здійснюється через ліцензування господарської ді-
яльності та контроль за дотриманням ліцензійних умов, встановлення тарифів на комунальні 
послуги для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, 
встановлення для суб’єктів природних монополій, які провадять діяльність у сфері централі-
зованого водопостачання та водовідведення, індивідуальних технологічних нормативів викори-
стання питної води [4, с. 56]. Основним органом, який здійснює державне регулювання з метою 
досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 
сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, забезпечення енергетичної безпеки, євро-
пейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України є Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Регулятор). Ре-
гулятор здійснює державне регулювання шляхом: 1) нормативно-правового регулювання, якщо 
відповідні повноваження надані Регулятору законом; 2) ліцензування діяльності у сферах енер-
гетики та комунальних послуг; 3) формування цінової і тарифної політики у сферах енергетики 
та комунальних послуг та реалізації відповідної політики, якщо такі повноваження надані Регу-
лятору законом; 4) державного контролю та застосування заходів впливу; 5) використання інших 
засобів, передбачених законом. Водночас відповідно до Закону України «Про Національну комі-
сію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» регулятор 
здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарюван-
ня у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема у сфері комунальних послуг: діяльно-
сті з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для 
комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними 
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах по-
над рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності 
(ліцензійними умовами); діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 
в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської 
діяльності (ліцензійними умовами) [5]. 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних 
послуг» державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку кому-
нальних послуг здійснюється шляхом перевірки стану виконання суб’єктами природних моно-
полій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках вимог закону та/або ліцензійних умов 
відповідно до порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов. Цією ж статтею передбачено 
низку прав, які мають посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг для здійснення державного нагляду (контролю) за 
ринком комунальних послуг [6]. Проте Національною комісією, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг у повному обсязі не здійснюється охоплення 
заходами контролю всієї сфери житлово-комунальних послуг, особливо тих, які визначаються 
та встановлюються органами місцевого самоврядування. Значна частина суспільних відносин 
у  сфері надання та отримання житлово-комунальних послуг залишається поза державним контр-
олем. Така ситуація безумовно призводить до масових зловживань у вказаній сфері, безвідпові-



144

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 2, 2020

дальності посадових осіб, які здійснюють діяльність щодо визначення тарифів, обґрунтованості 
їх встановлення, порушення порядку їх визначення та порушення законодавства в цій сфері. Нині 
фактично відсутній орган державної влади, який би здійснював контроль за діяльністю органів 
місцевого самоврядування у сфері визначення державної політики та формування програм міс-
цевого розвитку у сфері надання та отримання житлово-комунальних послуг. 

Нині досить активним є обговорення питання щодо посилення державного контролю 
у сфері житлово-комунального господарства. Одним із перспективних шляхів у вказаному на-
прямі законодавець вважає створення нового органу, який би контролював сферу житлово-кому-
нального господарства. Як зазначено на офіційному сайті Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергоефективності та паливно-енергетичного комплексу, нещодавно Міністер-
ство розвитку громад та територій України (раніше ‒ Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ) винесло на обговорення проект закону, в якому пропонується створити 
Державну житлово-комунальну інспекцію. Головна мета законопроекту – встановлення на за-
конодавчому рівні механізму держконтролю у сфері житлово-комунального господарства, забез-
печення захисту прав та інтересів споживачів житлово-комунальних послуг, визначення органів, 
яким буде надано повноваження щодо здійснення заходів державного контролю. У міністерстві 
зазначають, що нині відсутній центральний орган виконавчої влади, який мав би контролювати 
сферу ЖКГ, а також наголошується на тому, що питання про контроль актуальне як ніколи. Адже 
в умовах децентралізації встановлювати тарифи на послуги ЖКГ можуть органи місцевого са-
моврядування. А ось перевірити, чи обґрунтовано встановили тарифи, нікому [7]. Вказано на те, 
що створення цієї комісії передбачає контроль як за виконанням своїх обов’язків компаній із 
надання послуг, так і з боку споживача. Також посилюється контроль за діями органів місцевого 
самоврядування з боку виконання законів у сфері ЖКГ. Головне в процесі створення контро-
люючих органів нового типу – щоб вони не перетворилися на черговий корупційний орган, як 
зазначив голова комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони довкілля Громадської ради при 
КМДА О. Попенко [8]. Ми погоджуємося з необхідністю створити такий державний орган із його 
регіональними структурними підрозділами, до повноважень якого було б зараховано здійснення 
контролю за сферою житлово-комунального господарства загалом, у тому числі й щодо діяльно-
сті органів місцевого самоврядування у вказаній сфері. Окрім того, вважаємо, що доцільним було 
б наділити посадових осіб такого органу правом не тільки здійснювати відповідний контроль, а й 
правом притягнення посадових осіб, які допустили адміністративні правопорушення, до адміні-
стративної відповідальності шляхом накладення на них відповідних адміністративних стягнень. 
Крім того, за наявності в діях посадових осіб ознак кримінального правопорушення необхідно 
надати право посадовим особам Державної житлово-комунальної інспекції ініціювати перед пра-
воохоронними органами питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності 
за вчинення кримінально-карного діяння. 

Значення державного контролю у сфері житлово-комунальних послуг також полягає 
й у тому, що низка проблемних питань вирішуються саме вищими органами державної влади. 
Як зазначає О.П. Ігнатенко, винятково законами встановлюються: органи, уповноважені здійсню-
вати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності; види господарської діяльно-
сті, які є предметом державного нагляду (контролю); повноваження органів державного нагляду 
(контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання ро-
біт, надання послуг; вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності; спосіб 
здійснення державного нагляду (контролю); санкції за порушення вимог законодавства і перелік 
порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпо-
рядження або іншого розпорядчого документа [2, с. 3]. Зазначимо, що державний контроль част-
ково здійснюється у всіх сферах житлово-комунального господарства, проте фактично останній 
реалізується окремими органами відповідно до їх компетенції та повноважень. Наприклад, згід-
но зі ст. 43 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» держав-
ний контроль якості води в джерелах питного водопостачання здійснюється уповноваженими 
центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, визначених законом. 
Державний контроль технічного стану централізованого питного водопостачання здійснюють 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські дер-
жавні адміністрації. Державний контроль безпечності та якості питної води здійснюють органи 
місцевого самоврядування і органи виконавчої влади згідно з повноваженнями, встановленими 
законом [9]. Відповідно до Закону України «Про теплопостачання» державний нагляд (контроль) 
у сфері теплопостачання здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
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політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання. Центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання, 
здійснює нагляд за тепловими, тепловикористальними установками та мережами суб’єктів від-
носин у сфері теплопостачання щодо додержання вимог нормативно-правових актів, норматив-
них документів із питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, 
їх експлуатації, проектування, будівництва, підтвердження готовності до роботи, користування 
енергією у сфері теплопостачання [10]. Ст. 37 Закону України «Про відходи» передбачено, що 
контроль у сфері поводження з відходами здійснюють центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони при-
родних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
санітарного та епідемічного благополуччя населення, місцеві державні адміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, міських рад, громадські інспектори з благоустрою населених пунк-
тів [11]. Не менш важливе значення, на нашу думку, має здійснення державного контролю у сфері 
благоустрою. Так, державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою те-
риторії населених пунктів здійснюється місцевими державними адміністраціями. Порядок здійс-
нення державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів визначається цим законом 
та іншими законодавчими актами.

Висновки. Як висновок констатуємо, що державний контроль у сфері житлово-кому-
нальних послуг здійснюється різними органами державної влади, які відповідають за окремий 
напрям політики у сфері житлово-комунальних послуг. Водночас відсутній єдиний орган дер-
жавної влади, який би здійснював контроль за реалізацією державної політики у сфері житло-
во-комунальних послуг та нагляд за виконанням органами місцевого самоврядування державної 
політики у сфері надання житлово-комунальних послуг. А тому ми підтримуємо позицію щодо 
створення спеціалізованого контрольного органу ‒ Державної житлово-комунальної інспекції. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ

Інтелектуальна власність як правове явище, що забезпечує охорону результатів 
творчої діяльності, являє собою якісно нове явище сучасності, що знайшло своє ві-
дображення в конституціях багатьох розвинених країн та основоположних міжна-
родних актах про права людини. Свобода творчої діяльності є базовим принципом 
функціонування духовно-культурної сфери, що визначає засновані на світоглядно-
му різноманітті параметри взаємодії сучасної держави та особистості.

Свобода творчості проголошена Конституцією України складником правового 
статусу особи. Це зумовлює пріоритетність напряму державної діяльності у ство-
ренні умов, необхідних для реалізації інтелектуального потенціалу кожного члена 
суспільства.

При цьому політико-правові перетворення, які проводяться в Україні з кінця 
минулого століття, позиціонуються свободою творчості як персоноцентричної ка-
тегорії, в основі якої лежать приватні інтереси особистості. Проте не втрачає акту-
альність властива сфері інтелектуальної власності її соціальна значимість, резуль-
татом якої постає суспільно значимий продукт.

У сучасних умовах формування постіндустріального суспільства інтелектуаль-
на творча діяльність перетворюється на один із головних чинників громадянського 
розвитку, а її результати стають невід’ємним елементом системи суспільного ви-
робництва.

Зміст державного регулювання в галузі інтелектуальної власності в принципо-
вому плані визначено соціальним характером нашої держави.

У сучасній державній науково-технічній політиці спостерігаються тенденції 
усвідомлення того, що сфера інтелектуальної власності не є сферою реалізації ви-
ключного приватного інтересу, а гарантована Конституцією України свобода твор-
чості є дуже важливим фактором творчої суспільно значимої діяльності.

Державно-правовий механізм регулювання сфери інтелектуальної власності за-
лишається дуже важливим, оскільки в нього входять такі елементи, без яких функ-
ціонування цієї сфери не може функціонувати в нормальному режимі. До таких 
елементів, перш за все, варто зарахувати адміністративно-правову охорону інте-
лектуальних прав.

Тому ефективність функціонування сфери інтелектуальної власності може бути 
досягнута тільки в рамках комплексного приватноправового та публічно-правово-
го регулювання.

Ключові слова: творча діяльність, гуманізм, права та свободи, підприємни-
цтво, органи державної влади, приватне та публічне право.

Intellectual property as a legal phenomenon that protects the results of creative activ-
ity is a qualitatively new phenomenon of our time, which is reflected in the constitutions 
of many developed countries and fundamental international human rights instruments. 
Freedom of creative activity is a basic principle of functioning of the spiritual and cul-
tural sphere, which determines the parameters of interaction of the modern state and the 
individual based on ideological diversity.

Freedom of creativity is proclaimed by the Constitution of Ukraine as a component of 
the legal status of a person. This determines the priority of the direction of state activity 
in creating the conditions necessary for the realization of the intellectual potential of each 
member of society.
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At the same time, political and legal transformations that have been carried out in 
Ukraine since the end of the last century are positioned by the freedom of creativity as a 
person-centered category, which is based on the private interests of the individual. How-
ever, the social significance inherent in the sphere of intellectual property, which results 
in a socially significant product, does not lose its relevance.

In modern conditions of formation of post-industrial society, intellectual creative ac-
tivity becomes one of the main factors of civic development, and its results become an 
integral part of the system of social production.

The content of state regulation in the field of intellectual property is in principle de-
termined by the social nature of our state.

In modern state scientific and technical policy there are tendencies to realize that 
the sphere of intellectual property is not the sphere of realization of exclusive private 
interest, and the freedom of creativity guaranteed by the Constitution of Ukraine is a very 
important factor of creative socially significant activity.

The state-legal mechanism of regulation of the sphere of intellectual property re-
mains very important, as it includes such elements without which the functioning of this 
sphere cannot function normally. Such elements, first of all, should include administra-
tive and legal protection of intellectual property rights.

Therefore, the effectiveness of the functioning of intellectual property can be achieved 
only in the framework of comprehensive private and public law regulation.

Key words: creative activity, humanism, rights and freedoms, entrepreneurship, pub-
lic authorities, private and public law.

Вступ. Найважливішою функцією сучасної держави є створення умов, необхідних для 
реалізації гарантованих Конституцією України прав та свобод людини і громадянина, які є най-
вищою цінністю. Закріплення в Конституції, як і в низці основоположних міжнародних актів 
свободи творчості як невід’ємного елемента правового статусу особистості визначає пріоритет-
ним напрям державної діяльності з охорони інтелектуальної власності як сукупності суспільних 
відносин, які опосередковують створення і використання результатів творчої діяльності.

Традиційним є погляд на свободу творчості як право кожного самостійно, без втручання 
держави чи інших осіб, в умовах відсутності цензури створювати одноосібно або за участю спі-
вавторів твори літератури, мистецтва, науки, винаходи, здійснювати творчу діяльність в інших 
областях.

Такий підхід створює передумови для позиціонування свободи творчості як забезпечен-
ня реалізації власних інтересів людини, що спрямовує правове регулювання творчої діяльності 
в площину приватного права.

Закономірним результатом уявлення про свободу творчості як цінності переважно приват-
ноправового характеру стає висновок про необхідність максимального обмеження державного 
впливу на сферу інтелектуальної творчості, яке має зводитися до реалізації правозахисної функції.

Тим часом, помилковість оцінки інтелектуальної власності як сфери реалізації виключно 
приватних інтересів очевидна. Сутність свободи творчості як соціального феномена проявляєть-
ся в низці функцій, ефективна реалізація яких є необхідною умовою поступового прогресивного 
розвитку суспільства.

Постановка завдання. Метою статті є здійснення правового аналізу національного та 
зарубіжного законодавства з подальшим зображенням необхідності регулювання інтелектуальної 
власності нормами як приватного, так і публічного права, зокрема адміністративно-правовими.

Результати дослідження. Гуманістична функція свободи творчості полягає в розвитку та 
самореалізації особистості, гуманізації суспільства та в збереженні національної самобутності 
народів, затвердження їх цінності. Творча людина знаходиться серед людей, і заради публічних 
інтересів і поваги до них вона не має права створювати твори мистецтва, які мають аморальний, 
руйнуючий або антиморальний характер. Закріплені в Конституції України межі прав і свобод, 
зокрема ч. 2 ст. 35 Конституції України в основі своїй мають забезпечувати охорону громадського 
порядку, здоров’я та моральність населення або захист прав і свобод інших людей [1].

Такі обмеження вводяться не державою, вони мають природний характер, вони виникли 
з метою регулювання об’єктивно дозволеної міри свободи і тому закріплюються в Конституції. 
Вони випливають із природи існування людського буття, з об’єктивних умов життєдіяльності, 
тобто з очевидного ходу подій.
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Свобода творчості виконує ідеологічну функцію, яка виражається у формуванні певних 
ідей та поглядів у суспільстві, які впливають безпосередньо на свідомість людей. У цьому сенсі 
свобода творчості постає найважливішим фактором політичного життя суспільства, який забез-
печується за допомогою конституційного закріплення ст. 35 Конституції України свободи сві-
тогляду. Світоглядна багатоманітність своєю чергою забезпечується й іншими конституційних 
правами і свободами, а саме правом на свободу думки і слова, свободу совісті, свободу творчості. 
Гарантіями ідеологічної багатоманітності є заборона цензури, свобода інформації, видавничої 
діяльності, викладання, творчості, реалізація принципу політичного плюралізму та ін. [1].

Економічна функція творчості полягає в тому, що результатом такої діяльності є суспільно 
значимий продукт. У цьому сенсі свобода творчості є необхідною умовою ефективного функціо-
нування соціально орієнтованої ринкової економіки.

Невипадково наприкінці 80 – на початку 90-х рр. XX століття свобода творчості закрі-
плювалася як одна з умов побудови ринкової економіки СРСР та, відповідно, УРСР. У цей період 
проголошувалася необхідність встановити умови для заохочення працьовитості, творчості та іні-
ціативи, високої продуктивності, розкріпачення ініціативи, забезпечення свободи творчості та 
розвитку національних культур. Сутнісною рисою підприємництва як ініціативної, самостійної, 
здійснюваної на свій ризик творчої діяльності є його творчий характер. Підприємництво як соці-
альне явище передбачає обов’язкову наявність свободи творчості [2].

Роль інтелектуально-творчої діяльності істотно зростає в умовах формування постін-
дустріального інформаційного суспільства XXI століття, перетворюючись на один із головних 
чинників суспільного розвитку. Технічний прогрес призвів до різкого зростання суспільної зна-
чущості результатів інтелектуальної діяльності та зростання потреби в інформації про них, ак-
тивному входженню інформації в економічний товарний обіг, сформувався навіть специфічний 
інформаційний ринок, саме суспільство стало називатися «інформаційним» [3]. 

Новий етап визначається товаризацією інформаційних відносин, змістом яких є передача 
якихось відомостей для ознайомлення з ними, їх пізнання, яке в процесі поділу праці виділило-
ся в самостійну стадію. Результати інтелектуальної діяльності стають невід’ємним елементом 
системи суспільного виробництва. Максимально наочно це проявляється в сфері технічної твор-
чості, стан якої в сучасних умовах має вирішальний вплив на виробничий потенціал суспільства.

У наукових колах дедалі частіше констатують прямий взаємозв’язок між станом правової 
захищеності інтелектуальної власності у країні зі станом національної економіки. Наявність ді-
євого механізму захисту інтелектуальної власності сприяє розвитку внутрішніх галузей промис-
ловості, пожвавленню іноземних інвестицій та відкриває доступ до нових технологій. Доходи 
країн від експорту суттєво залежать від ступеня захисту інтелектуальної власності. 

Тому, на нашу думку, незаконне використання чужих винаходів на загальнодержавному 
рівні стимулює розвиток країни лише до тих пір, поки охорона інтелектуальної власності не стає 
для неї економічно вигідною. Наявність надійної системи охорони інтелектуальної власності 
сприяє активізації науково-дослідних розробок, допомагає створювати ринок результатів інтелек-
туальної діяльності, забезпечуючи правову основу купівлі-продажу та ліцензування технологій. 

Система захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності сигналізує потенційному ін-
вестору, що країна дотримується права творців нематеріальної власності та відкрита для бізнесу.

При такому підході сфера інтелектуальної власності виявляє відоме протиріччя між сво-
бодою творчості як індивідуальної категорії, в основі якої лежать приватні інтереси особисто-
сті-творця, та публічного характеру творчої діяльності в соціально центричному значенні, ре-
зультат якої постає як суспільно значимий продукт.

Зазначене протиріччя має бути врегульоване правом як регулятором суспільних відно-
син, спрямованим на забезпечення балансу приватних і публічних інтересів. Представляючи 
собою точку сполучення таких інтересів, сфера інтелектуальної власності об’єктивно вимагає 
такого правового режиму, який би за допомогою забезпечення їх гармонізації створив би умови, 
при яких приватні інтереси визначали б мотивацію поведінки суб’єктів творчої діяльності, що 
була б спрямована на досягнення загального блага. Основна проблема тут полягає в знаходженні 
оптимального співвідношення особистих інтересів та інтересів суспільства загалом.

Незважаючи на неприпустимість протиставлення суспільства та особистості, що пред-
ставляють нерозривні сторони єдиної соціальної системи: особистість як соціальний індивід 
всім своїм існуванням зобов’язана суспільству, а суспільство як певна людська спільнота розви-
вається, вдосконалюється завдяки багатогранній особистісній діяльності людини, зауважимо, що 
об’єктивно є певна сфера цінностей, яка належить суспільству загалом.
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Правове забезпечення суспільних інтересів, що відображають загальні об’єктивні потре-
би, спрямовані на благо всього суспільства, гарантує забезпечення особистісних інтересів, осо-
бистісних благ, що і визначає ціннісну соціальну пріоритетність інтересів суспільства загалом. 
Векторна парадигма законодавства в демократичній правовій державі – це забезпечення спільних 
інтересів при максимальному врахуванні законних приватних інтересів, при рішучій протидії 
незаконних інтересів, тобто таких, що суперечать праву.

Суспільне благо як критерій людського життя – це не помилкове благо, це загальне вза-
ємне благо за своїм соціальним поняттям. Конкретне не існує без загального. Добробут окремої 
людської особистості нерозривно пов’язаний із добробутом усього суспільства, в якому вона 
мешкає. У ціннісних вимірах визначається особистий внесок кожного члена суспільства в загаль-
не благо. Кожна окрема людина, що володіє відповідним даром, є вирішальною умовою культур-
ного прогресу суспільства, інструментом його самопізнання та самовдосконалення.

З огляду на вищесказане правова реалізація творчої діяльності вимагає нормативного 
закріплення цільових установок, що відбивають її соціальне, публічне призначення як най-
важливішого елемента системи суспільного виробництва. Принципове підтвердження цього 
підходу можна виявити в конституціях зарубіжних держав. Наприклад, ст. 14 Основного зако-
ну Німеччини встановлено: «Власність зобов’язує. Користування нею має одночасно служити 
загальному благу» [4]. «Власність знаходиться під за захистом держави, – гарантує Конститу-
ція Греції, – проте права, які з неї випливають, не можуть здійснюватися на шкоду загальним 
інтересам» [5]. Закріплюючи положення щодо «безпосередньої власності нації» та приватної 
власності, Конституція Мексики визначає: «Нація в будь-який час має право встановлювати 
для приватної власності обмеження, що диктуються загальносуспільними інтересами, а та-
кож регулювати заради суспільної вигоди використання природних ресурсів, які можуть бути 
об’єктом привласнення, з метою створення справедливого розподілу суспільних багатств і за-
безпечення їх збереження, досягнення рівномірного розвитку країни та вдосконалення умов 
життя міського і сільського населення» [6].

Очевидно, що визнання такого роду регулювання власності не може бути обмежене лише 
власністю в її класичному, речовому, розумінні, бо, як справедливо зазначає Є. Моргунова, «ав-
торське право схоже з правом власності. Власність, якщо говорити про неї схематично, являє 
собою володінням особи річчю. Авторське право є володінням особи твором» [7]. Зауважимо, що 
право автора на продукт власної духовної творчості в рамках природно-правової теорії ототож-
нюється з правом власності на матеріальні речі.

Глибинне розуміння такого підходу лежить у площині самої природи творчості, право 
на яке належить кожному від народження. Право автора будь-якого творчого результату, будь то 
літературний твір або винахід, є його невід’ємним, природним правом, виникає із самої природи 
творчої діяльності й існує незалежно від визнання цього права державною владою. Право на до-
сягнутий результат, наприклад, право власності, з’являється в тієї особи, працею якої й створена 
матеріальна річ. Для прав на результати інтелектуальної діяльності вирішальне значення мають 
праця творця та його особистість, особливо якщо об’єктом є результат творчості. Таким чином, 
інтелектуальна власність та власність на речі мають єдине джерело – праця людини, що зумов-
лює їх єдність на рівні сутностей даних явищ.

У проекції на категорію суб’єктивних прав і свобод зазначені вище публічно-цільові 
установки отримують свою конкретизацію в низці їх обмежень. Так, свобода праці в сучасних 
конституціях багатьох зарубіжних країнах представлена у вигляді органічного взаємозв’язку 
права та обов’язку працювати. Відповідно до ст. 27 Конституції Японії усі «мають право на пра-
цю і зобов’язані працювати» [8]. «Всі іспанці зобов’язані працювати і мають право на працю» 
(ст. 35 Конституції Іспанії) [9]. Логіка таких нормативних встановлень очевидна: кожен член 
державно-організованого співтовариства, який одержує користь від результатів загальносоціаль-
ної взаємодії має вносити свій внесок у загальний масив цінностей, створюваних у суспільстві. 
При цьому імператив «кожен має працювати» жодною мірою не узаконює примус до праці, бо 
за людиною в будь-якому разі зберігається свобода вибору професії, умов винагороди за свою 
працю та ін. Зміст свободи праці полягає у свободі вибору занять та веденні розпочатої справи 
за своїми інтересами та з тими формами виробництва, які людина вважає найбільш придатними. 
Показова в цьому плані ст. 4 Конституції Італійської Республіки: «Кожен громадянин відповідно 
до своїх можливостей та за своїм вибором зобов’язаний здійснювати діяльність або виконувати 
функції, що сприяють матеріальному або духовному прогресу суспільства» [10].
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Таким чином, як справедливо зазначає Є. Сазоннікова, свобода творчості являє собою 
не тільки прояв індивідуальності, унікальності, автономії людини, а й позиціонується як прин-
цип духовних основ конституційного ладу – одного з життєво важливих інтересів особистості, 
суспільства та держави з точки зору безпеки та національних інтересів [11].

Опосередковувана відносинами інтелектуальної власності свобода творчості, таким чи-
ном, не є самоціллю, «річчю в собі». Пізнане на рівні соціальної сутності вона постає як засіб, 
який забезпечує ефективне функціонування механізму творення в суспільстві.

Отже, вищесказане дає змогу зробити висновок, що сутнісною рисою будь-якої творчої 
діяльності є її приватно-суспільний характер, що характерний присутністю у всіх відносинах 
інтелектуальної власності з різним ступенем відчутності публічного інтересу.

Єдність та взаємодія приватноправових та публічно-правових інтересів у сфері інтелек-
туальної власності викликає необхідність поєднання приватноправових та публічно-правових 
засобів у правовому регулюванні цієї групи суспільних відносин.

У сучасному праві відносини інтелектуальної власності отримали правове закріплення як 
цивільно-правова категорія інтелектуальних прав, змодельованих як узагальнююче поняття, що 
охоплює права на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації, що включають такі 
групи цивільних прав: виключні (майнові) права, особисті немайнові права.

З огляду на зміст ст. 1 Цивільного кодексу України, предметом цивільно-правового регу-
лювання є особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридич-
ній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників [12].

Це цілком зрозуміло, бо принцип юридичної рівності, який використовується цивільним 
правом, адекватний для регламентації відносин між суб’єктами, що володіють інтересами, які 
визнаються рівноцінними – використання цього принципу дає змогу здійснити юридичну фікса-
цію такого їх співвідношення, яке виключало б пріоритетне задоволення одних на шкоду іншим.

З урахуванням пережитого Україною конкретного історичного етапу формування засно-
ваної на ринкових умовах національної інноваційної системи законодавчого регулювання від-
носин, пов’язаних із процесом створення та використання об’єктів інтелектуальної власності, 
повинно мати не тільки охоронний, але і стимулюючий характер.

Тому право, крім забезпечення охорони і захисту результатів інтелектуальної діяльності, 
в першочерговому порядку має сприяти створенню інститутів, які б стимулювали творчу інте-
лектуальну діяльність та сприяли їх прискореній передачі в промислове виробництво, а також 
задовольняли потреби економіки в інституціональному облаштуванні інноваційної сфери, фор-
муванні адекватних ринковим умовам механізмів створення та залученні об’єктів інтелектуаль-
ної власності в господарський обіг.

Важливою задачею є законодавча регламентація прав, завдань та статусу органів вико-
навчої влади в інноваційній сфері, визначення правових гарантій збереження та ефективного 
управління інтелектуальною власністю, створюваною бюджетним коштом.

У сучасних умовах у процесі переходу до широкого використання інновацій в економі-
ці особливого значення набуває залучення в господарський обіг результатів наукової та науко-
во-технічної діяльності за допомогою управління інтелектуальною власністю. На наш погляд, 
основними завданнями підвищення ефективності використання результатів наукової та науко-
во-технічної діяльності мають бути:

 – створення системи обліку інформації про результати наукових досліджень та техноло-
гічних розробок, отриманих організаціями різної організаційно-правової форми та форми влас-
ності, забезпечення доступу до цієї інформації;

 – державне стимулювання створення правової охорони, захисту та використання резуль-
татів наукової та науково-технічної діяльності;

 – нормативно-правове закріплення за державою прав на об’єкти інтелектуальної власно-
сті та інші результати наукової та науково-технічної діяльності, створені коштом державного бю-
джету, перш за все пов’язані з інтересами оборони та безпеки країни;

 – нормативно-правове врегулювання механізму передачі організаціям-розробникам, ін-
весторам або іншим суб’єктам господарювання прав держави на результати наукової та науко-
во-технічної діяльності для введення їх у господарський обіг;

 – нормативно-правове забезпечення залучення в господарський обіг результатів наукової 
та науково-технічної діяльності (в тому числі з використанням економічних стимулів), регулю-
вання порядку обліку, інвентаризації, амортизації та оподаткування об’єктів інтелектуальної 
власності, регламентація проведення вартісної оцінки результатів наукової та науково-технічної 
діяльності;
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 – формування ринку інтелектуальної власності;
 – удосконалювання патентної та ліцензійної діяльності.

Очевидно, що норми, які належать до цивільного права не здатні регламентувати відноси-
ни, які необхідні для вирішення вищезазначених завдань. Цивільно-правові норми не призначені 
для вирішення завдання забезпечення реалізації публічних інтересів, які присутні у сфері інте-
лектуальної власності, оскільки становлять особливу форму приватного характеру в цивільному 
праві, а метод юридичної рівності не здатний забезпечити системне сприйняття та цілеспрямова-
ну реалізацію публічних інтересів.

Варто зазначити, що в теорії цивілістики є погляд на вихід із цієї ситуації ‒ посилення пу-
блічно-правових засобів у цивільному праві, проте, на нашу думку, така орієнтація на реалізацію 
публічних інтересів потребує істотного коректування методу правового регулювання. Сконстру-
йований для вирішення завдання гармонізації приватних та публічних інтересів метод навряд чи 
буде ефективним у разі забезпечення балансу між рівновеликими інтересами приватних суб’єктів.

Як справедливо зазначають самі представники науки цивільного права, введення комплек-
су цивільно-правових, адміністративних, трудових та процесуальних норм права в цивільне за-
конодавство вступає прямо суперечить відносинам, що регулюються таким законодавством [13].

Специфіка суб’єктного та об’єктного складу відносин, що виникають у процесі здійснен-
ня державних функцій у сфері інтелектуальної власності наочно свідчить про те, що цивіль-
но-правових норм щодо інституту інтелектуальної власності, а також норм зобов’язального пра-
ва, які опосередковують обіг майнових і немайнових прав, та норм договірних конструкцій про 
порядок проведення дослідно-конструкторських та науково-дослідних робіт для повноцінної 
регламентації сфери інтелектуальної творчості замало. Необхідність участі держави, кінцеві цілі 
діяльності суб’єктів, специфіка наукової сфери, в якій створюються потенційні об’єкти іннова-
цій ‒ все  це спонукає до регулювання іншими правовими нормами, що характеризують правовий 
статус суб’єктів, які опосередковують діяльність у сфері управління, а також інститути фінансо-
вого та бюджетного права.

Тому правова забезпеченість учасників інтелектуальної діяльності передбачає наявність 
ефективного юридичного механізму, що регулює відносини його суб’єктів як з іншими економіч-
но відокремленими учасниками ринку, в основі поведінки яких лежить законодавчо запропонова-
на диспозитивна модель поведінки (відношення юридичної рівності), так і з органами влади, до 
компетенції яких входять дії щодо суб’єктів інноваційного підприємництва з вирішення, сприян-
ня, ресурсного забезпечення, контролю та ін.

Необхідність правового опосередкування активної ролі держави в забезпеченні інтелек-
туальної творчості об’єктивно вимагає використання норм адміністративного права для регу-
лювання правовідносин у здійсненні державних функцій у цій сфері. Адміністративне право 
як галузь, безпосередньо призначена для забезпечення публічних інтересів, повністю гармонує 
з публічною складовою частиною  інституту інтелектуальної власності.

У науковій літературі адміністративно-правове регулювання представлене як сукупність 
таких способів впливу на загальнодержавні відносини, як припис, заборона, дозвіл. Тим часом, 
зазначені способи правового регулювання є універсальними для права загалом.

Це співвідношення визначається сутністю регулювання, вираженого в принципах відповід-
ної галузі як головної змістовної характеристики адміністративно-правового регулювання, бо ме-
тод галузевого регулювання ‒ не просто набір способів, але й внутрішньо пов’язана, органічно єди-
на та цілісна сукупність головних юридичних особливостей, що характеризують цю галузь права.

З огляду на відсутність єдиного кодифікованого акта, адміністративне право позбавлене 
нормативно закріпленого «набору» основних засад. З цієї причини кожен із формально-юридич-
ної точки зору вільний відстоювати власний погляд щодо положень, які стосуються якісно-галу-
зевих принципів. Однак звернення до наукових джерел свідчить про те, що істотної розбіжності 
в поглядах тут не спостерігається, а наявні відмінності мають переважно текстуальний, а не зміс-
товний характер. Практично всі автори виділяють такі принципи, як принцип пріоритету особи-
стості та її інтересів у житті суспільства, принцип поділу влади, принцип законності, принцип 
гласності (прозорості), принцип відповідальності [14].

Висновки. Таким чином, наведені вище положення дають змогу зробити однозначний 
висновок про необхідність адміністративно-правового регулювання в цій сфері інтелектуальної 
власності. Зокрема, принцип поділу влади отримує вираження в чіткому розподілі повноважень 
між державними органами, що здійснюють реалізацію державної політики в галузі охорони ін-
телектуальної власності. На принципі гласності (прозорості) побудована державна реєстрація 
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виняткових прав на об’єкти промислової власності, принцип відповідальності лежить в основі 
взаємодії уповноважених органів виконавчої влади та суб’єктів приватного права в процесі здійс-
нення останніми інноваційної діяльності.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Статтю присвячено дослідженню організаційно-правових змін, які мають місце 
у сфері внутрішнього державного фінансового контролю, що пов’язано з утворен-
ням нової служби – Офісу фінансового контролю на базі реорганізації Державної 
аудиторської служби України. 

Піддано критичному аналізу низку положень проекту Закону України «Про 
основні засади діяльності органів державного фінансового контролю», зокрема: 
визначення статусу Державної аудиторської служби як центрального органу вико-
навчої владі, що забезпечує формування державної політики у сфері державного 
фінансового контролю; закріплення принципу незалежності; пропозиція щодо за-
провадження нових форм контролю – аудиту відповідності та аудиту ефективності; 
положення щодо можливості застосування службою у своїй діяльності основних 
принципів діяльності Міжнародної організації ВОФК (INTOSAI) та її регіональ-
них організацій (EUROSAI). 

На підставі аналізу організації державного аудиту в США доведено; що закрі-
плення близьких повноважень Державної аудиторської служби та Рахункової пала-
ті, які здійснюють державний аудит від імені різних гілок влади, варто розглядати 
як систему стримувань та противаг. Це забезпечуватиме принцип прозорості і ре-
зультативності контролю та є стимулом для ефективної взаємодії державних орга-
нів, за умови мінімізації дублювання в практичній діяльності контрольних заходів.

Обґрунтовано доцільність наділення Офісу фінансового контролю повнова-
женнями щодо проведення державного фінансового аудиту підконтрольних уста-
нов, перелік яких визначено в законодавстві. Уточнено поняття державного фі-
нансового аудиту як форми контролю щодо оцінки достовірності, правильності, 
надійності фінансового обліку та звітності; встановлення відповідності чинному 
законодавству підконтрольної установи. Уточнено напрями (форми) державного 
фінансового аудиту залежно від об’єкта. 

Ключові слова: державний фінансовий аудит, Державна аудиторська служба, 
Офіс фінансового контролю, Рахункова палата, державний аудит ефективності, 
державний аудит відповідності.

The article is devoted to the research of organizational and legal changes occuring in 
the field of internal state financial control, which is connected with the creation of a new 
service ‒ the Office of Financial Control on the basis of the restructuring of The State 
Audit Service of Ukraine.

A number of provisions of the draft Law of Ukraine “On the Fundamental Principles 
of Public Financial Control” have been critically analyzed, in particular: determining the 
status of the State Audit Office as the central executive body that ensures the formation of 
the state policy in the field of public financial control; securing the principle of independ-
ence; proposal to implement new forms of control ‒ compliance audit and performance 
audit; provisions about the possibility to apply its activities based on the main principles 
of the practice of the International Organization of the SAI (INTOSAI) and its regional 
organizations (EUROSAI) for the Service.

Based on the analysis of the organization of state audit in the USA, it was proved that 
the entrenchment of the close powers by the State Audit Office and the Accounting Cham-
ber, which performs state audits on behalf of various branches of government, should be 
regarded as a system of checks and balances. It will ensure the principle of transparency 
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and effectiveness of controls and will serve as an incentive for aneffective interaction 
of public authorities, while minimizing duplication in the practice of control measures.

The expediency of giving the Office of Financial Control the authority to conduct 
the state financial audit of the controlled institutions, the list of which is specified in the 
legislation, was substantiated. The concept of the state financial audit as a form of con-
trol over the assessment of reliability, correctness, reliability of financial accounting and 
reporting has been clarified; the process of establishment of compliance with the current 
legislation of the controlled institution has been observed. The directions (forms) of the 
state financial audit depending on the object have been specified.

Key words: state financial audit, The State Audit Service, Office of Financial Control, 
Accounting Chamber, state performance audit, state compliance audit.

Вступ. Результатом адміністративної та бюджетної реформи в України є зміна цілей 
управління державними та місцевими фінансами. Основною метою стає підвищення ефектив-
ності використання публічних фінансових ресурсів, забезпечення суспільства якісними соці-
альними послугами, досягнення відкритості діяльності органів влади та загалом державного 
сектора [1]. У таких умовах доволі гостро постає питання щодо необхідності змін у галузі мето-
дології та організації фінансового контролю в бюджетній сфері, переходу від фіскального харак-
теру форм контролю (інспектування, ревізій, перевірок) до консультативного, який спрямовано 
на максимальне зменшення ризику помилок і порушень у сфері державних і місцевих фінансів. 
Таке завдання може бути вирішено виключно в межах аудиторської форми контролю.

Дослідженню теоретичних та практичних аспектів здійснення державного аудиту присвя-
чено достатню увагу в науці фінансового права [2‒6]. Водночас реформування системи внутріш-
нього державного фінансового контролю, що пов’язано з утворенням нової служби – Офісу фі-
нансового контролю на базі реорганізації Державної аудиторської служби України (далі – ДАС), 
зумовлює підвищений інтерес до цієї проблематики.

Постановка завдання. Мета статті полягає у правовій оцінці реформування та модер-
нізації органів Державної аудиторської служби Україні та наданні пропозицій щодо напрямів 
удосконалення правового регулювання аудиторської форми контролю.

Результати дослідження. У сучасній Україні поява такої прогресивної форми державного 
фінансового контролю (далі – ДФК), як державний аудит, пов’язана зі створенням зовнішнього 
органу ДФК – Рахункової палати України, який є підзвітним ВРУ та від імені парламенту здійс-
нює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням 
шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших кон-
трольних заходів [7; 8].

Поступово запровадження державного аудиту відбувається й в системі виконавчої вла-
ди шляхом наділення певних державних органів повноваженнями на його проведення. Так, За-
кон України «Про управління об’єктами державної власності» встановив, що органи Державної 
контрольно-ревізійної служби Україні» (нині – органи ДАС) здійснюють державний фінансовий 
аудит суб’єктів господарювання державного сектора економіки, спрямований на запобігання фі-
нансовим порушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державно-
го майна (п. 7 ст. 16) [9]. У 2006 році були внесені відповідні зміни і до Закону України «Про 
державну контрольно-ревізійну службу в Україні», якими ревізію і перевірку як основні форми 
проведення контролю було замінено на державний фінансовий аудит та інспектування [10; 11]. 
Тобто законодавцем державний фінансовий аудит трактується як одна з форм ДФК.

Варто зазначити, що питання організації та побудови системи органів, які наділяються пов-
новаженнями на здійснення державного аудиту залишаються досить дискусійними. Одна група 
вчених розглядає останній як вид спеціальної діяльності інституційних установ (як правило, йдеть-
ся про Рахункові палати), які є незалежними від виконавчих органів та виступають як контроль-
но-рахункові органи, що здійснюють контроль за ефективністю діяльності органів державної влади 
щодо використання публічних ресурсів [12, с. 106‒127; 13, с. 87‒92; 14, с. 4‒5; 15, с. 50‒51; 16, с. 15; 
17, с. 27]. Так, О.В. Манченко, будучи прихильником концепції щодо здійснення державного аудиту 
як незалежного спеціального контролю єдиним органом (РП), пропонує об’єднання РП та Аудитор-
ської палати України в єдину незалежну самоврядну організацію, яка б отримала назву, наприклад, 
Аудиторський суд. Обґрунтовує такий підхід науковець, по-перше, тим, що Аудиторська палата та 
Рахункова палата мають єдину мету та принципи діяльності, а відрізняються сферою контролю 
[4, с. 54, 125‒126], з чим не можна однозначно погодитися, а по-друге, зарубіжним досвідом, звер-
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таючи увагу, що в багатьох зарубіжних країнах (Бельгії, Іспанії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, 
Португалії, Словенії, Турції, Франції) історично сформувалися та функціонують досі як самостійні 
органи вищого контролю аудиторські суди, або суди рахунків [4, с. 126].

Вважаємо, що організація та практика сучасного аудиту як форми державного і недержав-
ного фінансового контролю в окремих країнах має особливості. Вони віддзеркалюють специфіку 
кожної країни, систему її державного устрою, рівень економічного розвитку, традиції суспільного 
управління тощо. Тобто аудит має відображати особливості та інтереси певної держави, яка має 
забезпечити його незалежність та відкритість на національному рівні та в міжнародному просторі 
за допомогою законодавчого закріплення норм, що відповідають міжнародним стандартам аудиту. 

Відповідно до другої точки зору, доцільною видається подальша розбудова двох видів 
державного аудиту, що здійснюються в межах зовнішнього державного фінансового контролю 
РП (парламентського –зовнішній аудит) і внутрішнього державного фінансового контролю (уря-
дового – внутрішній аудит). При цьому вищим органом державного аудиту має бути визначено 
РП із наділенням її координаційної функції [18, с. 44, 160‒162; 19, с. 167; 20].

В Україні закріплення близьких повноважень ДАС та РП, які здійснюють державний 
аудит від імені різних гілок влади, вважається негативною практикою. При цьому у провідних 
країнах світу, де ефективно функціонує система фінансового контролю, наявність таких повнова-
жень в органах фінансового контролю, які здійснюють контроль від різних гілок влади, за умови 
мінімізації дублювання в практичній діяльності контрольних заходів, розглядається як система 
стримувань та противаг, що забезпечує принцип прозорості і результативності контролю, та є 
стимулом для ефективної взаємодії таких органів. 

Наприклад, у США вищі фінансові контрольні органи існують у кожній гілці влади, що 
забезпечує баланс повноважень виконавчої та законодавчої влади. Так, у законодавчій гілці влади 
органом ДФК є Головне контрольне управління Конгресу (GAO), яке створене ще у 1921 році 
та наділене широкими повноваженнями у сфері контролю за всіма урядовими програмами і 
контрактами, здійснює дослідницьку роботу з оцінювання ефективності державних програм. 
До його компетенції входить проведення класичного зовнішнього фінансового аудита видатків 
бюджету та аудиту ефективності бюджетних програм. За дорученням палат і комісій Конгресу 
США чи навіть окремих конгресменів GAO може здійснювати оцінку результативності держав-
них програм і діяльності федеральних відомств, проводити спеціальні обстеження та перевірки 
обґрунтованості цін на продукцію, фінансово-економічних аспектів контрактів міністерства обо-
рони. Інспектори такої служби перевіряють також діяльність ревізорів виконавчої влади. На рівні 
виконавчої влади повноваженнями щодо здійснення фінансового контролю наділено Адміністра-
тивно-бюджетне управління (OMB), яке оцінює ефективність організаційних і управлінських 
структур та координує їх діяльність [21, с. 47]. При цьому GAO та ОМВ мають право проводити 
оцінку ефективності виконання бюджетних програм незалежно один від одного і фактично кон-
курувати між собою. 

Враховуючи викладене, вважаємо, що в Україні розвиток органів ДАС та РП, які здій-
снюють контроль від імені різних гілок влади, проте наділені подібними повноваженнями в ок-
ремих сферах контролю за станом управління та використання державних та місцевих ресурсів, 
нині залишається важливим та одним із пріоритетних завдань в умовах євроінтеграції. Протягом 
2018‒2019 років Урядом розроблено низку нормативно-правових актів щодо основних напрямів 
розвитку системи ДФК, удосконалення механізму проведення чинних видів державного фінан-
сового аудиту. 

Так, у 2018 році КМУ було подано проект Закону України «Про основні засади діяльно-
сті органів державного фінансового контролю» (фактично становив оновлену редакцію чинного 
Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю») [22]. Спро-
ба уряду щодо врегулювання означеного питання, безумовно, є позитивною, проте хотілося б 
звернути увагу на низку спірних положень законопроекту, які є ключовими.

По-перше, викликає на зауваження назва самого проекту, норми якого закріплюють, що 
єдиним органом ДФК в Україні, який у межах наявного правого поля від імені Уряду України 
формує та реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, є ДАС (ст. 2), 
що не відповідає основоположним нормам Закону України «Про центральні органи виконавчої 
влади» (логічніше ставити питання про реалізацію такої політики). З огляду на це потребує уточ-
нення зміст принципу незалежності ДАС, адже його діяльність спрямовується і координуєть-
ся урядом і тому говорити про незалежність можна умовно. Зазначене також підтверджується 
положеннями законів України «Про Кабінет Міністрів України» [23], «Про центральні органи 
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виконавчої влади» [24], згідно з якими КМУ утворює, реорганізує та ліквідує ЦОВВ, призначає 
і звільняє керівника та заступників керівника таких ЦОВВ, а також безпосередньо законопроек-
том передбачено, що саме КМУ визначає порядок проведення заходів ДФК і загальні стандарти 
державного фінансового аудиту (ч. 3 ст. 8, ч. 6 ст. 9, ч. 4 ст. 21, ч. 4 ст. 23 законопроекту), а тому 
прямо впливає на діяльність органу ДФК. У цьому разі ДАС не належить до визначених Консти-
туцією України органів з особливим статусом та є складником системи органів виконавчої влади, 
взаємовідносини яких будуються на засадах субординації та координації. 

По-друге, запропоноване ч. 3 ст. 5 законопроекту положення щодо можливості застосування 
ДАС у діяльності основних принципів діяльності Міжнародної організації ВОФК (INTOSAI) та 
її регіональних організацій (EUROSAI) є спірним, оскільки не узгоджується з нормами чинного 
законодавства і міжнародними стандартами, а також може призвести до дублювання повноважень 
ВОФК в Україні, яким є РП [25]. Зазначене положення законопроекту не узгоджується зі  ст. 347 Уго-
ди про асоціацію між Україною та ЄС і не належить до предмета регулювання ст. 5 законопроекту.

По-третє, положення законопроекту (ст. 17) створюють ризик дублювання функцій ДАС 
із повноваженнями РП, визначеними ст. 7 Закону України «Про Рахункову палату». Зокрема, 
запропоноване у ст. 6 законопроекту поняття «ДФК» передбачає проведення ДАС таких захо-
дів, як державний фінансовий аудит, інспектування, перевірка закупівель, моніторинг закупівлі. 
При цьому ст. 7 встановлюється, що видами державного фінансового аудиту є аудит державних 
(регіональних) цільових програм, аудит фондів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, аудит діяльності суб’єктів господарювання, аудит інвестиційних проектів, аудит ко-
штів і грантів міжнародних фінансових організацій, країн та їх об’єднань, аудит місцевих бюдже-
тів, аудит планування та виконання бюджетних програм, аудит інформаційних технологій, а фор-
мами – аудит відповідності, аудит ефективності, фінансовий аудит. Тобто законопроект оперує 
низкою термінологічних понять, однак не містить норм-дефініцій, які б розкривали їх юридичну 
сутність та забезпечували їх послідовне застосування, а також низка положень не відповідає між-
народним стандартам та є колізійними. 

При цьому повноваженнями щодо здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, 
експертизи, аналізу та інших контрольних заходів наділяється РП [8]. Отже, фінансовий аудит та 
аудит ефективності належать до заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту). 
Окрім цього, згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю державних фінансів 
(ст. 4) та Міжнародного стандарту ВОФК 100 «Фундаментальні принципи здійснення аудиту 
в державному секторі», до видів аудитів у державному секторі зараховано фінансовий аудит,  
аудит ефективності та аудит відповідності (в законопроекті ці види контрольних заходів зара-
ховано до форм заходу ДФК) [26; 27]. Проведення таких аудитів визначається традиційними за-
вданнями ВОФК, отже, згідно із міжнародними стандартами саме РП має повноваження щодо 
аудиту суспільних фінансів – аудиту відповідності, аудиту ефективності, фінансового аудиту. 

Відсутність у законопроекті узгодженої фахової термінології з питань ДФК, базових засад 
його здійснення, положень, спрямованих на гармонізацію нормативно-правових актів законодав-
ства України до стандартів, обов’язкових в ЄС, не відповідає принципу правової визначеності 
та основним засадам нормотворення, визначеним у міжнародних актах і в актах національного 
законодавства, та робить законопроект неприйнятним.

Наступною спробою реформування ДАС є прийняття у грудні 2019 року Постанови КМУ 
№ 1025 «Про утворення офісу фінансового контролю» на підставі реорганізації ДАС [28]. Так, 
Офіс фінансового контролю є ЦОВВ (інспекцією), який реалізує політику у сфері ДФК та діяль-
ність якого спрямовується та координується КМУ через Міністра фінансів. Такий підхід відпо-
відає загальній концепції щодо побудови внутрішнього ДФК та аудиту, де на централізованому 
рівні державний фінансовий аудит буде здійснюватися Офісом фінансового контролю, а на де-
централізованому рівні1 функцію щодо організації та здійснення внутрішнього державного ауди-

1 Децентралізація є доволі складним поняттям, яке можна розглядати через його вплив на адміні-
стративно-територіальний устрій держави, систему органів публічного управління та розподіл між ними 
функцій, повноважень, фінансових ресурсів. Безумовно, з огляду на зміст ст. 132 Конституції України в дер-
жаві реалізовано саме територіальну децентралізацію, проте у сфері державного фінансового контролю ми 
виходимо саме із засад функціональної децентралізації, коли відбувається делегування низки повноважень 
на здійснення завдань публічного характеру (в цьому разі виходимо із змісту ч. 3 ст. 26 БК України щодо 
покладення обов’язку організації внутрішнього аудиту на бюджетних розпорядників) у визначених законо-
давством сферах, в нашому випадку – у бюджетній сфері.
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ту покладено на бюджетних розпорядників. Як позитивний момент варто визначити більш чітку 
постановку завдання такого органу, зокрема: здійснення ДФК за використанням і збереженням 
державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення по-
треби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, 
станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності за дотриманням бюджет-
ного законодавства про закупівлі, що реалізується шляхом проведення інспектування (ревізії), 
державного фінансового аудиту, перевірки закупівель, моніторингу закупівель (ч. 3 п. 3, ч 3 п. 4 
Положення «Про Офіс фінансового контролю») [29]. Ч. 3 п. 3 Положення «Про Державну ауди-
торську службу» завданням визначено оцінку ефективного, законного, цільового, результатив-
ного використання державних фінансових ресурсів загалом й оцінку з управління бюджетни-
ми коштами зокрема [11]. Така норма фактично закладала правове підґрунтя щодо проведення 
ДАС не тільки державного фінансового аудиту, а й аудитів ефективності та відповідності у сфері 
управління публічними фінансами, що дійсно суперечить нормам Лімської декларації керівних 
принципів контролю, відповідно до якої ця функція є прерогативою ВОФК, яким, по суті, є РП.

З приводу контролю за ефективністю використання бюджетних коштів доречним є за-
уваження А.В. Хомутенко, що ДАС у такому випадку фактично має здійснювати оцінку ефек-
тивності організаційних та управлінських структур виконавчої влади, що за родом її діяльності 
є неможливим, адже тоді вона має оцінювати прийняті управлінські рішення щодо ефектив-
ності використання державних коштів центральними органами виконавчої влади, в тому чис-
лі КМУ [30]. З огляду на це цілком підтримуємо позицію, що Офіс фінансового контролю 
має наділятися повноваженнями виключно щодо проведення державного фінансового аудиту 
підконтрольних установ, перелік яких визначено ч. 2 п. 4 Положення [29]. У такий спосіб у 
межах здійснення державного фінансового аудиту контролюючий суб’єкт проводить оцінку 
достовірності, правильності, надійності фінансового обліку та звітності; встановлення відпо-
відності чинному законодавству підконтрольної установи. В основу такого аудиту покладено 
аналіз фінансових процесів, які можуть бути як стандартними, тобто характерними для кожної 
установи (наприклад, процес нарахування та виплати заробітної плати, витрат на відрядження 
або проведення публічних закупівель), так і специфічними за функціональністю, тобто такими, 
що характерні лише для певних сфер діяльності (наприклад, процес виконання інвестиційних 
проектів, цільових бюджетних програм тощо). На жаль, Положення «Про Офіс фінансового 
контролю» не визначає перелік напрямів (видів) державного фінансового аудиту, які передба-
чені в рамках реалізації аудиторської функції Офісом фінансового контролю. Нині це питання 
залишається не вирішеним ані на рівні Закону України «Про основні засади здійснення дер-
жавного фінансового контролю» [10], ані в  Положенні «Про Державну аудиторську службу 
[11]. При цьому на практиці ДАС здійснює низку видів державного фінансового аудиту залеж-
но від поставлених завдань та спеціалізації об’єктів аудиту, зокрема: державній фінансовий 
аудит суб’єктів господарювання [31], використання інформаційних технологій [32], державних 
(регіональних) цільових програм [33], інвестиційних проектів [34], місцевих бюджетів [35], 
виконання бюджетних програм [36], державних фондів та фондів загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування [37].

З огляду на це видається необхідним внесення змін та доповнень до ч. 2 ст. 3 Закону Укра-
їни «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» щодо закрі-
плення як узагальненого визначення державного фінансового аудиту, так і вичерпного переліку 
напрямів (видів) його проведення залежно від об’єкта Офісом фінансового контролю. 

Таким чином, з урахуванням запропонованих змін ст. 3 Закону України «Про основні за-
сади здійснення державного фінансового контролю в Україні» може бути подана в такій редакції.

Стаття 3. Державний фінансовий аудит
1. Державний фінансовий аудит є формою державного фінансового контролю і полягає 

в перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо 
законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших акти-
вів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 
функціонування системи внутрішнього контролю. 

2. Видами державного фінансового аудиту є: аудит діяльності суб’єктів господарювання; 
аудит бюджетних установ; аудит державних (регіональних) цільових програм; аудит державних 
фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; аудит інвестицій-
них проектів; аудит місцевих бюджетів; аудит окремих господарських операцій; аудит виконання 
бюджетних програм; використання інформаційних технологій (ІТ-аудит). 
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3. Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються у звіті. Порядок 
проведення державного фінансового аудиту встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Висновки. Розвиток органів ДАС та РП, які здійснюють ДФК від імені різних гілок 
влади, проте наділені близькими повноваженнями щодо здійснення такої форми контролю, як 
державний аудит управління та використання державних і місцевих ресурсів, нині залишається 
важливим та одним із пріоритетних завдань в умовах євроінтеграції. Саме тому реформуван-
ня системи внутрішнього державного фінансового контролю, що пов’язано з утворенням но-
вої служби – Офісу фінансового контролю на базі реорганізації Державної аудиторської служби 
України, є своєчасним. 

З метою запобігання дублювання функцій Офісу фінансового контролю щодо здійснення 
державного фінансового аудиту з повноваженнями РП, визначеними ст. 7 Закону України «Про 
Рахункову палату», доцільним видається закріплення на рівні Закону України «Про основні за-
сади здійснення державного фінансового контролю в Україні» як узагальненого визначення дер-
жавного фінансового аудиту, так і вичерпного переліку напрямів (форм) його проведення залеж-
но від об’єкта, зокрема: аудит діяльності суб’єктів господарювання; аудит бюджетних установ; 
аудит державних (регіональних) цільових програм; аудит державних фондів та фондів загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування; аудит інвестиційних проектів; аудит міс-
цевих бюджетів; аудит окремих господарських операцій; аудит виконання бюджетних програм; 
використання інформаційних технологій.
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ  
«ЧУТЛИВИХ» ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

До поняття «персональні дані» за останні десятиліття зверталися чимало ві-
тчизняних і закордонних науковців, трактували його так чи інакше на основі док-
трини, законодавства чи судової практики. Проте поняття «чутливих» персональ-
них даних, що нерідко вживається як у законодавстві Європейського Союзу, так 
і в багатьох рішеннях національних і міжнародних судів (зокрема, такий термін 
уживається у більш ніж десяти рішеннях Європейського суду з прав людини), так 
і не набуло однозначного тлумачення та вичерпного роз’яснення: чим саме і чому 
дані позивача, який подає позов за їх розголошення, крадіжку чи підробку, є «чут-
ливими»? Украй рідко поставало питання, які категорії даних варто відносити до 
«чутливих», урешті, чому їм слід надавати більший рівень захисту, ніж іншим да-
ним? Так, виникнення негативних наслідків для позивача через розголошення та-
ких даних є очевидним, однак цілком ефемерним без реальних прикладів у судовій 
практиці міжнародних та національних судів. Тому мета цієї статті диктується не-
обхідністю визначити, чим є «чутливі» персональні дані, як позуміють це поняття 
суди у своїй практиці, що, відповідно до цієї практики, належить до них, та які 
насправді негативні наслідки для позивача спричиняють їх розголошення, утри-
мання, підробка, крадіжка. Чи може позивач через розголошення даних про його 
ВІЛ-позитивний статус залишитися без роботи? Чи може позивач через наявність 
судимості не отримати кредит чи не мати можливості обіймати посаду в органах 
державної влади? Чи може позивач через власні політичні переконання ніколи не 
отримати дозволу на адвокатську діяльність? Практика судів показує, що цілком 
може. Розголошення «чутливих» даних, яке в подальшому створює деякі негативні 
наслідки для життя і кар’єри позивача, їх неналежне утримання, що включає ви-
токи даних та їх крадіжку, справді спричиняють численні позови, що відображено 
у практиці як національних, так і міжнародних судів. 

У статті розглянуто найбільш значущі справи із практики Європейського суду 
з прав людини й окремі справи із практики судів держав світу, зокрема Німеччини, 
США, Канади та Швеції. Як показано в цій статті, практика судів суттєво розши-
рила зміст «чутливих даних» за останні кілька десятиліть.

Ключові слова: право на приватність, медична таємниця, банківська таєм-
ниця, право ЄС, дані щодо судимості.
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Various national and foreign academics approached to define “personal data” over 
the last decades, grounding their views upon doctrine, legislation or case law. However, 
the notion of “sensitive data”, which could be spotted in EU legislation and in the court 
practice of various national and international courts (for instance, such term is utilized 
in over a dozen of the ECtHR judgments) has not received a uniform interpretation: for 
which reasons, and why the plaintiff’s data, who sues defendant for their disclosure, theft 
or forgery, are sensitive? The issue of the types of data that are expected to be deemed as 
“sensitive”, and for which reasons such data necessitate a higher degree of confidence, 
than “ordinary” data? Yes, negative consequences may seem apparent for the plaintiff, 
if disclosed, but is ephemeral without real instances in the case law of national courts 
and international human rights courts. Therefore, the aim of the paper is dictated by the 
demand to define what are “sensitive data”, how is this notion utilized by courts in their 
respective jurisprudence, and what categories of data should belong to them, and what 
negative consequences could the plaintiff face, once the said data are disclosed, improp-
erly maintained, forged or stolen? Could the plaintiff be discharged from work owing 
to the disclosure of his HIV-positive status? Could plaintiff be deprived from taking 
a loan, or being employed at a state authority because of his criminal past? Could the 
plaintiff never receive an advocate’s license owing to his political views? The case-law 
indicates it’s possible. The disclosure of “sensitive data”, which causes various negative 
consequences for the plaintiff’s life and career in the future, as well as inadequate main-
tenance of “sensitive data”, causes a multitude of law suites, which is well illustrated 
in the jurisprudence of national courts and international human rights courts. The given 
paper deals with the most significant judgments from the case-law of the European Court 
of Human Rights as well as separate cases from the worldwide jurisprudence, especially 
from Germany, United States, Canada and Sweden. As it is illustrated in the paper, the 
jurisprudence of the courts has substantially enlarged the scope of sensitive data within 
the few last decades.

Key words: right to privacy, medical secrecy, banking secrecy, EU law, criminal 
records.

Вступ. «Суд, таким чином, вважає, що утримання персональних даних незасуджених 
осіб може бути особливо шкідливим у випадку неповнолітніх, як перший позивач, враховуючи 
особливу ситуацію [стосовно неповнолітніх] і важливість їхнього розвитку та інтеграції в сус-
пільство» – так охарактеризував Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) потенційну 
шкідливість зберігання даних неповнолітнього позивача щодо його затримання за підозрою 
у крадіжці у справі S. & Marper v. United Kingdom (2008 р.) [12, п. 124]. Таких прикладів навіть 
у практиці ЄСПЛ можна навести чимало: якщо в одній із найвідоміших справ щодо порушення 
права на приватність (позови до Суду подаються на підставі ст. 8 Європейської конвенції з прав 
людини), Leander v. Sweden (1987 р.), позивач залишився без роботи в музеї військової історії 
через наявність у нього дисциплінарного правопорушення часів проходження служби в армії 
в молоді роки [13, п. п. 10–17], то в Rodina v. Latvia (2020 р.) громадянка Латвії судилася через 
розголошення фактів (іноді викривлених) взаємин у її родині в місцевій пресі та на телебаченні, 
у яких її звинувачували в недбалому ставленні до матері [14, п. п. 5–25]. Ціла низка справ ЄСПЛ 
стосуються позовів щодо вилучення даних про судимість позивача (зокрема, тріада справ проти 
Франції 2006 р. [15], справи S. & Marper v. United Kingdom (2008 р.), Khelili c. Suisse (2011 р.) [16], 
Aycaguer v. France (2017 р.) [16, п. 5–13; 22–47], розгляду яких, серед іншого, присвячено одну 
зі статей автора [1, с. 379–382] (2020 р.), а у відносно недавньому рішенні ЄСПЛ у справі Catt 
v. United Kingdom 2019 р. позивач, літній чоловік, прихильник пацифістичних рухів і активний 
учасник демонстрацій, намагався отримати доступ до своїх даних щодо арештів під час зібрань, 
та згодом видалити їх, хоча судимим ніколи не був) [18, п. п. 7–17]. Деякі справи із практики 
Європейського суду з прав людини стосуються розголошення медичної чи банківської таємниці: 
у справі I v. Finland (2008 р.) позивачка подала позов до Суду через недбале зберігання інформації 
щодо її ВІЛ-позитивного статусу в закладі охорони здоров’я, де вона працювала [19, п. п. 6–7], а 
в Sommer v. Germany (2017 р.) позивач, адвокат засудженого (злочинець не був стороною процесу 
в ЄСПЛ) судився з органами влади Німеччини через надання банком даних із його банківсько-
го рахунку учасникам кримінального провадження проти підзахисного позивача [20, п. п. 8–9]  
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(зокрема, досить широко висвітлено автором рішення ЄСПЛ та Суду Європейського Союзу, ра-
зом із практикою деяких національних судів країн світу у справах щодо розголошення банків-
ської таємниці в нещодавній статті (2020 р.) [2, с. 198–213]). Насправді, гучних справ стосовно 
розголошення «чутливих даних» вистачає і у країнах Європи. Наприклад, Меган, герцогиня Сас-
секська (Р.М. Маркл) у 2020 р. судилася з виданням через розголошення вмісту листа до її батька, 
що суд теж визнав «чутливими даними» [21, п. п. 22–23]. У практиці Верховного Суду Німеччини 
із трудових спорів також траплялися справи, де працівники через Суд вимагали знищити або 
приховати деяку інформацію від відділу кадрів їх підприємства: в одній із таких справ (1987 р.) 
позивачка вимагала знищити або «приховати» персональні дані щодо її травми та наслідків для 
її здоров’я [22, п. п. 4–11, 17–19], а у другій справі (2006 р.) позивач волів, щоби дані стосовно 
його лікування від алкоголізму було видалено чи опломбовано у спеціальному конверті, до якого 
навіть служба відділу кадрів мала б обмежений доступ [23, п. п. 3–10] (у цих справах Суд вирі-
шив на користь позивачів). 

У вищенаведених прикладах суди відносили деякі з персональних даних позивачів до ка-
тегорії їхніх «чутливих» даних. Що це за категорія персональних даних, чому суди та законодавці 
країн світу (зокрема, у системі права Європейського Союзу) уважають, що ці дані потребують 
більшого захисту, ніж «звичайні» персональні дані? Спробуємо розібратися із цим у статті.

Хоча тематиці персональних даних присвячено чимало робіт, однак дуже мало науков-
ців розглядали питання визначення «чутливих» даних. Серед тих, хто безпосередньо вивчав цю 
тематику, можна виділити праці А. Уестіна (1976, 1979 рр.), у яких цей автор звертається до 
питання визначення «чутливих даних» [3, c. 223; 4, c. 258]; Д. Флагерті (1989 р.) [5], що дослідив 
аспекти захисту конфіденційності даних у різних аспектах суспільного життя в таких країнах, 
як Швеція, Франція та Німеччина, Л. Лехтонен (2002 р.) [6], який приділяв увагу питанням кон-
фіденційності даних у Фінляндії; Дж. Стоддарт, Б. Чан та Д. Янн (2016 р.), які досліджували 
концепцію чутливих даних у праві Європейського Союзу (далі – ЄС) [7, с. 147–148]. Однак суди 
і науковці нечасто давали визначення, що необхідно розуміти під «чутливими персональними 
даними», а віднесення тієї чи тієї інформації щодо позивача до «чутливої» часто було контек-
стуальним (суди могли наводити приклади, що належить до поняття «банківські дані», однак не 
надавали узагальненого визначення «чутливих даних» – А. Л.).

Постановка завдання. Метою даної публікації автор уважає таке:
1. Охарактеризувати появу категорії «чутливих даних» у практиці судів.
2. Надати дійсні приклади негативних наслідків через розголошення, утримання чи під-

робку «чутливих персональних даних» відповідно до практики міжнародних (ЄСПЛ та Суд ЄС) 
та національних судів.

3. Надати узагальнене визначення поняття «чутливі дані».
Результати дослідження. Узагальнено визначити поняття «чутливі дані» важко, адже по-

рушення конфіденційності даних, їх розголошення, фальсифікація і продаж трапляються в ба-
гатьох сферах суспільного життя. Сама історія вживання терміна чутливі дані сягає як мінімум 
1960-х рр.: в урядових звітах США термін sensitive data вживався щодо персональних даних гро-
мадян, зібраних у процесі переписів населення (на той момент – у контексті справи Верховного 
Суду США St. Regis Paper Co v. The United States від 1961 р.) [8, с. 93]. У цій справі Федеральна 
торгова комісія США вимагала надання їй документації підприємства St. Regis Paper Co., серед 
якої були звіти з даними переписів населення, які підприємство ще наприкінці 50-х подало до 
Федерального бюро перепису населення США. Однак підприємство надавати копії цих звітів 
відмовилося, мотивуючи це тим, що дані, зібрані у звітах, є конфіденційними. Суди нижчих фе-
деральних інстанцій зазначали, що надання цих даних до Комісії не є «обмеженим» у розумінні 
тодішнього чинного Census Act, адже, по-перше, його відповідні положення (Верховний Суд мав 
на увазі § § 8 та 9а Census Act, 13 U. S. C. 1952 Ed.) забороняли використання даних «на шкоду 
осіб, кого стосується ця інформація», а Комісія банально не отримала жодних даних, не вчиняла 
з ними протиправних дій і поготів; по-друге, запитана Комісією інформація не стосувалася пере-
писів населення, які регулювалися вищевказаним Законом. Верховний Суд наголосив, що ці дані 
справді не можуть використовуватися ніяк, окрім як для статистики. Зрештою підприємство про-
грало справу [24]. Д. Флагерті (1989 р.) також звернув увагу на рішення Федерального Конститу-
ційного Суду Німеччини у справі Census (1983 р.) [25] стосовно конституційності деяких поло-
жень федерального Закону про перепис населення та підсумував, що «<…> попри те, що не існує 
узагальненого консенсусу стосовно того, чим є «чутлива інформація», найбільш адекватним є 
твердження, що будь-яка інформація може опинитися під ризиком для цілей спостереження, 
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з огляду на відповідне (чи невідповідне) поєднання з іншою інформацією». Сам же Д. Флагерті 
проаналізував положення законодавства щодо захисту персональних даних деяких країн Європи 
та вважав, що до таких даних варто відносити інформацію щодо расового походження, віроспові-
дання, політичних уподобань (вочевидь, це можна розуміти в ширшому контексті1), даних щодо 
судимості й інформації стосовно статевого життя позивача [5, с. 274–275]. Безперечно, кожна 
з таких категорій має свій прецедент, зокрема й відносна немала їх кількість в ЄСПЛ, однак про 
це трохи згодом. А. Уестін, один із провідних спеціалістів США у сфері захисту персональних 
даних у 1960–1970-х рр., також звернувся до визначення «чутливих даних» у контексті прав па-
цієнта. Так, згадуючи форму звітів Департаменту психогігієни штату Нью-Йорк зразка 1973 р., 
Алан Уестін розповідає, що у психоневродиспансерах використовувалися так звані форми “MS-5”   
щодо персональних даних кожного амбулаторного хворого, які заносилися до спеціальної бази 
даних, яка зберігалася у відділенні Департаменту в місті Албані. Список «чутливих» даних 
складався мінімум із 30 найменувань2, за підрахунками А. Уестіна [3, с. 222–223]. Проте Алан 
Уестін був далеко не першим, хто намагався класифікувати «чутливі» медичні персональні дані, 
наприклад, Й. Шпіннер (1914 р.), описуючи поняття медичної таємниці, включав туди чимало 
чутливих даних пацієнта, насамперед пов’язаних із сексуальним здоров’ям, відносив туди як різ-
номанітні сексуальні збочення, так і нетрадиційну сексуальну орієнтацію [9, с. 512–515]. У судо-
вій практиці таких країн світу, як США, суди деяких штатів уважали розголошення даних щодо 
психічних захворювань настільки недопустимим, що не давали дозволу на їх витребування за 
допомогою повістки (subpoena duces tecum) [26, с. 425–426]. А в 1990 р. Федеральний адміністра-
тивний суд Німеччини за клопотанням опікуна особи, що перебувала на утриманні у психіатрич-
ній лікарні понад 10 років (у 1970-х рр. чоловік убив доньку та поранив дружину ножем, а згодом 
утік із психлікарні), вирішив не надавати рішення стосовно знищення інформації про судимість 
підопічного позивача, оскільки, за даними лікарів, стан пацієнта не демонстрував ознак поліп-
шення3 [27, п. п. 4–7, 25–30, 38–42].

1 Так, позивач у справі ЄСПЛ Leander v. Sweden 1987 р. раніше (до спроби влаштуватися на роботу 
сторожем у військовому музеї міста Карлскруна в 1979 р.) був членом Комуністичної партії, а також учасни-
ком асоціації, що видавала радикальний журнал “Fib/Kulturfront”, а також був членом асоціації будівельни-
ків. Його єдиним правопорушенням стало запізнення на парад під час служби в армії. До того ж, за словами 
позивача, чиновники заявляли йому, що причина недопуску до роботи криється зовсім не у вищепереліче-
ному. Ця причина не була оголошена і в суді: див. : Leander v. Sweden, [1987] 9 EHRR 433, App. № 9248/81, 
Judgment of 26 March 1987, § 10–17. Що цікаво, Леандер не міг оскаржити дії державних установ в адміні-
стративних судах через особливості національного законодавства Швеції. Двоє суддів ЄСПЛ, які висловили 
незгоду з думкою більшості, уважали, що дії відповідача (Швеції) порушують право позивача на отримання 
ефективного засобу правового захисту (Leander, partially dissenting opinion of Judges Pettini and Russo). Так, 
якби позивач міг отримати доступ до документації за рішенням адміністративного суду, очевидно, що справа 
не дійшла б до ЄСПЛ. А такий прецедент, звісно, існує: наприклад, у справі адміністративного суду м. Дар-
мштадт (Німеччина) 1978 р. літній чоловік, який неодноразово підозрювався в шахрайстві й інших злочинах 
(історія його підозр тягнулася ще з 1950-х рр.), добився вилучення даних щодо підозр у скоєнні ним злочинів 
у 1950-х – на поч. 1970-х рр. Оскільки в 1973–1977 рр. він укотре підозрювався в шахрайстві та незаконному 
збагаченні, суд постановив не знищувати інформацію щодо його підозр за останні чотири роки, однак надав 
позивачу можливість ознайомлення з документацією: VG Darmstadt, 17.11.1978, III E 8/78, § § 1–7 (обстави-
ни справи), 18–25; 29–32.

2 Вони включали:
1. Ім’я пацієнта.
2. Номер соціального страхування.
3. Додаткову особисту інформацію.
4. Оцінку проблеми зі здоров’ям хворого.
5. Шкалу ступеня проблемності хворого.
6. Проблеми в соціальній взаємодії з оточенням.
7. Проблеми в соціальній діяльності.
8. «Список із 24 інших проявів і симптомів» – А. У. (1976 р., с. 223) – подано відповідно до оригіналу, 

серед яких А. Уестін називав «думки щодо самогубства», «манію величі» (в оригіналі “grandiosity”), «про-
блеми сексуального характеру», «антисуспільні настрої», «наркотики» та «марення».

3 Bverw G, Urt. v. 20.02.1990 – BverwG IC 30.86, § § 4–7 (обставини справи, зокрема, стосовно утри-
мання підопічного у психлікарні, скоєного ним злочину та втечі із психлікарні); 25–30; 38–42. Детальніше 
з описом цього рішення можна ознайомитися у статті автора (2018 р.) [10, с. 387].
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Прояснення щодо того, чим є «чутливі дані», у деяких своїх рішеннях намагався знайти 
і ЄСПЛ. Так, у справі Catt v. The United Kingdom (2019 р.), про яку автор уже згадував вище, Суд 
цитує визначення британського Data Protection Act 1998 р., c. 29 (чинний у 2000–2018 рр.), сек-
ція 2 ч. 1 якого наводила 8 типів «чутливих» персональних даних4. Суд звертається і до одного 
з найстаріших визначень категоризації чутливих даних за ст. 6 Конвенції ETC № 108 (1981 р.), 
що загалом наводить приблизно такий самий перелік категорій, однак теж не наводить їх уза-
гальненого визначення; але Суд звертається до коментаря до тексту Конвенції 1981 р., у п. 43 
(до ст. 6) наводиться такее: «Хоча ризик того, що обробка даних стане шкідливою, загалом 
залежить не від вмісту, що несуть дані, а від контексту, в якому вони використані. Існують 
виняткові випадки, коли обробка певних категорій даних як таких цілком може призвести до 
посягання на права й інтереси [осіб] <…>» [18, п. п. 58–61]. Якщо говорити конкретно про цю 
справу (Catt v. United Kingdom), то власне британські суди самі визнавали, що дані стосовно 
судимості позивача є «чутливими» [28, с. 466].

Ще одне, більш раннє твердження щодо «чутливих даних» можна знайти в рішенні ЄСПЛ 
у справі Z v. Finland (1997 р.), у якій позивачка подала позов до ЄСПЛ через використання її ме-
дичних даних (вона була ВІЛ-позитивною) під час кримінального провадження проти її чоловіка 
(також ВІЛ-позитивного), обвинуваченого в убивстві та свідомому підданню ризику зараження 
жінок вірусом імунодефіциту. Спочатку лікарі позивачки були змушені свідчити щодо її стану 
здоров’я, а згодом правоохоронні органи вилучили медичні документи позивачки із закладів охо-
рони здоров’я (біологічні тести також). Стосовно «чутливих даних», що були розголошені як на 
засіданні суду, так і потім, у засобах масової інформації, що описували рішення Апеляційного 
суду міста Хельсінкі (1993 р.), ЄСПЛ зазначає: «Розголошення таких даних [стосовно ВІЛ-стату-
су позивачки] може серйозно вплинути на його/її [позивачки] приватне і сімейне життя, а також 
ситуацію із [його/її] працевлаштуванням і в суспільстві, виставляючи його/її на ганьбу й остра-
кізм <…>» [29, п. п. 9–18, 96]. У цій справі Суд вирішив, що порушення права на приватність 
(за ст. 8 Європейської конвенції з прав людини) щодо свідчення в суді чи вилучення даних пра-
воохоронними органами не відбулося; однак загальне оприлюднення даних позивачки, як і пу-
блікація імені та прізвища позивачки, включно з її діагнозом у рішенні Апеляційного суду міста 
Хельсінкі порушують її право на приватність, вирішив справу на користь позивачки [29, п. 113].

Суди також наголошували на тому, що чутливі дані повинні мати більш потужний режим 
захисту, ніж  так звані «звичайні» дані, через особливості вмісту персональних даних. Зокрема, 
нерідко позивачі судилися з підприємствами чи іншими установами (зокрема, з лікарнями і полі-
клініками5) через витоки, розголошення чи недбале поводження з даними медичного характеру, 
які підтверджували наявність у позивача важких, часом смертельних хвороб6. Тут можна навести 
кілька справ, де суди підтримували позицію щодо потреби в удосконаленні механізму зберіган-
ня (електронного і паперового) персональних даних працівників підприємств. Так, показовою 
в цьому питанні є практика Верховного (Федерального) Суду із трудових спорів Німеччини.

У справі Верховного Суду із трудових спорів 1987 р. позивачка 1925 р. н., офісний праців-
ник Міністерства закордонних справ Німеччини, у 1976 р. потрапила в аварію під час поїздки, 
зазнала хлистової травми шиї (втрата працездатності – 40%), проходила лікування в м. Лівер-

4 Відповідно до згаданих положень секції 2 ч. 1 Data protection Act 1998 р., c. 29, ними є:
1) расове чи етнічне походження суб’єкта даних (у нашому випадку – позивача, оскільки суб’єкт 

даних, який подав позов через розголошення, підробку чи продаж даних тощо, набуває процесуального ста-
тусу позивача);

2) політичні погляди;
3) релігійні погляди чи інші (життєві) погляді подібної «природи»;
4) чи є позивач членом профспілки;
5) стан його фізичного та психічного здоров’я;
6) його статеве життя;
7) скоєння ним злочину (чи припущення, що він скоїв злочин);
8) інформація щодо судового процесу, де позивач є підозрюваним чи обвинуваченим.
5 Зокрема, показовим є рішення ЄСПЛ у справі I v. Finland, [2008] ECHR 623, App. № 20511/03, 

Judgment of 17 July 2008, у якій позивачка, медсестра, судилася через виток даних стосовно її ВІЛ-позитив-
ного статусу в реєстрі лікарні, де вона працювала (рішення ЄСПЛ було ухвалене на користь позивачки, див. 
опис справи в тексті нижче).

6 Див. наприклад, обставини справ Doe v. Roe, 155 Misc. 2d 392, 395–400 (1992 р.) (штат Нью-Йорк, 
США); Smith v. Datla, 451 N.J. Super. 81; 116 A. 3d 1110, 1114–1115 (2017 р.) (штат Нью-Джерсі, США).
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пуль (Англія), після чого повернулася в м. Бонн (Німеччина), де продовжила лікування. Після 
того як позивачка виписалася, лікарі працедавця перевірили її стан здоров’я, а у звіті (окрім 
інформації щодо її травми) вказали, що позивачка страждає на розлад особистості. Обидва звіти, 
які були підготовані лікарями, були включені до особистого фолдеру позивачки, яка невдовзі 
повернулася на роботу, однак про включення цих звітів у фолдер працедавець її не повідомив. 
Через п’ять років позивачка дізналася, що один із працівників офісу Міністерства закордонних 
справ перевіряв фолдер і виявив там «цікавий вміст». Позивачка ознайомилась із фотокопією 
виписки одного з лікарів, а ще через 4 роки (у рішенні Суду не згадано, чи планувала позивачка 
якісь дії стосовно перебування такого роду інформації в її фолдері в 1981–1985 рр.) вона озна-
йомилася з усім фолдером. Як виявилося, висновок щодо розладу особистості позивачки був, 
вочевидь, помилковий, а імен робітників, які бачили цю інформацію, працедавець не навів. Тому 
позивачка вирішила звернутися до суду з вимогою вилучити дані щодо її «розладу особистості», 
а також тримати медичні звіти 1976 р. в «окремому конверті, який буде поміщений у сейф» [22, 
п. п. 3–12, 15–18]. Суд зазначив, що позивач цілком має право вимагати від роботодавця вилуча-
ти з «робочого» фолдеру дані, які порушують його право на приватність, однак, безперечно, така 
справа – зовсім не із простих. Суд зауважує, що порушення права на приватність позивача його 
роботодавцем також є порушенням ним договірних зобов’язань7, і це право, відповідно до прак-
тики Верховного Суду із трудових спорів Німеччини, також включає в себе право на вилучення 
недостовірних та «принизливих» даних із фолдеру працівника-позивача [30, п. 19]. Водночас 
Суд допускає, що деякі «відступи» можливі за наявності більш вагомого інтересу працедавця 
(чи інших зацікавлених сторін) утримувати ці дані. Ось що Суд зазначає стосовно утримання 
«чутливих даних», попередньо зауваживши, що інформація про працівника не має бути загаль-
нодоступною, а повинна бути відкритою лише для обмеженого кола працівників (раніше Суд 
згадував, що інформація про звіти стосовно стану здоров’я позивачки в 1976 р. була загальнодо-
ступною) [22, п. п. 11, 23–28; 32]. Суд додає, що «чутливі дані, які містять інформацію щодо фі-
зичного і психічного стану здоров’я, а також узагальнені твердження щодо особистості праців-
ника, вимагають посиленого захисту», стверджує, що експертні думки стосовно стану здоров’я 
працівника необхідні не так і часто (у контексті того, що до фолдеру працівника звертаються 
з таких причин, як відпустка чи відшкодування коштів за поїздку, промоцій, лікування тощо, де 
інформація щодо хвороб працівника навряд чи часто необхідна), тому вказані дані треба захи-
щати як від третіх осіб, так і від використання клерками там, де цього не вимагає ситуація. Тому, 
на думку Суду, конфіденційність «чутливих» даних варто забезпечувати по-різному в кожному 
випадку: у контексті даної справи Суд уважає, що такі файли можна тримати в закритих кон-
вертах чи у спеціальних сейфах, про що, безумовно, має подбати працедавець. Суд вирішив, що 
виписка одного з лікарів (що стосувалася особи позивачки та її психічного стану здоров’я, до 
того ж вона була здійснена на підставі двох наявних звітів), має бути вилучена з фолдеру, оскіль-
ки містить занадто «чутливі» дані щодо позивачки. Щодо вилучення звітів із фолдеру позивачки 
Суд зазначає, що наведених фактів не досить, щоби визначити, чи позивачка має право на їх 
вилучення. Суд схильний уважати, що дані про стан здоров’я працівників у великих компаніях і 
підприємствах можуть зберігатися окремо від фолдеру з даними працівника, і їх зберігання в за-
критому конверті разом з іншою медичною документацією є допустимим. Також Суд зауважив, 
що ці звіти зберігаються разом із медичною документацією позивачки, однак, як дотримується 
режим конфіденційності цих даних, Суд визначити в той момент не міг. Отже, Суд частково за-
довільнив позов [22, п. п. 32–37, 41, 42–45].

Дещо схожим є рішення Суду від 2007 р. Позивач, працівник аеропорту, проходив курс лі-
кування від алкоголізму, повідомив про це керівника та кількох колег. Лікування від алкогольної 
залежності затягнулося на чотири місяці, керівництво аеропорту було повідомлене про проблеми 
зі здоров’ям позивача. Керівництво звернулося до позивача з листом, у якому зазначало, що він 
має право продовжувати працювати на посаді менеджера, однак попередило, що будь-який про-
ступок може призвести до його відповідальності. Через деякий час після його лікування проф-
спілка (імовірно, працівників аеропорту) клопотала про вилучення даних щодо лікування позива-
ча від алкоголізму, але керівництво надіслало листа з відмовою. Листи позивачу від керівнитцва, 
як і листування позивача з начальником (стосовно його хвороби), а також листи від профспілки та 
відповідь керівництва були включені у фолдер позивача, який вирішив добитися вилучення цих 

7 Підтвердження цієї позиції Суду можна побачити і в його рішенні 2006 р., див. BAG, Urt.  
v. 09.12.2006, Az.: 9 AZR 271/06, § 21.
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документів із фолдеру через суд [23, п. п. 3–10]. Позивач програв у суді із трудових спорів пер-
шої інстанції. Подавши апеляцію, позивач волів вилучення даних включно з витягом із рішення 
суду першої інстанції та двома газетними публікаціями (їх зміст, щоправда, судом не вказаний). 
Апеляційний суд із трудових спорів лише надав рішення стосовно окремого зберігання трьох ли-
стів, не задовільнив його позовну вимогу щодо вилучення всіх вищеперелічених даних. Обидві 
сторони процесу вирішили оскаржити рішення апеляційного суду – так, позивач волів добитися 
окремого зберігання листа, у якому позивач повідомив начальника про його проблеми зі здо-
ров’ям. Суд зазначив, що листи, у яких згадується, що в позивача наявні проблеми з алкоголем, 
підлягають окремому утриманню, а зберігання іншим методом, на думку Суду, порушує його 
право на приватність. Суд наголошує на необхідності адекватно збалансувати інтереси працівни-
ків і роботодавців, підкреслює, що інтерес роботодавця зберігати «чутливі дані» робітника зов-
сім не означає, що їм не варто надавати відповідного рівня конфіденційності: «Не всі документи 
з фолдеру з даними працівника вимагають одного рівня конфіденційності <…> Особливо чутливі 
дані, що включають факти про фізичний і психічний стан здоров’я, а також загальні твердження 
щодо особистості працівника, – вони потребують вищого рівня захисту» [23, п. п. 19–21, 24–25]. 
Суд підтверджує, що факти стосовно алкоголізму позивача варто відносити до «чутливих да-
них», оскільки вони належать до фактів щодо стану здоров’я позивача й інформації про його 
особистість, та зазначає, що «чутливі дані» працівників зазвичай не потрібні в рутинній роботі 
кадрових відділів підприємств, отже, файли треба тримати в окремому конверті, відкривати лише 
в певних випадках, наголошує, що роботодавець мусить подбати про адекватне зберігання таких 
даних. Суд наголошує, що відповідач цього не виконав. Суд вирішив справу на користь позивача 
[23, п. п. 28–30]. Цікаво, що в апеляції проти рішення суду другої інстанції позивач більше не ви-
магав знищення всієї інформації стосовно лікування від алкоголізму, а лише вимагав зберігання 
листа до начальника окремо від фолдеру.

Завдяки двом розглянутим справам Верховного Суду із трудових спорів Німеччини мож-
на зробити такі висновки: чутливі дані в разі розголошення чи неадекватного зберігання так чи 
інакше будуть негативно впливати на життя позивача, вимагають посиленого режиму захисту 
з боку того, хто зберігає ці дані, оскільки їх витік спричинить позов проти роботодавця. Яскравий 
приклад наявний у практиці Європейського суду з прав людини в рішенні у справі I v. Finland 
(2008 р.). Як і у справі Z v. Finland (1997 р.), позивачка також була ВІЛ-позитивною. Вона працю-
вала медсестрою в поліклініці, що спеціалізувалася на лікуванні очних хвороб у 1989–1995 рр. 
ВІЛ-позитивний статус позивачки був підтверджений приблизно в 1987 р. З 1992 р. позивачка 
почала здогадуватися, що її колеги знали про її ВІЛ-позитивний статус, а реєстр хворих (вона 
здала аналіз та проходила лікування в тому ж закладі, де і працювала) був у вільному для пра-
цівників лікарні доступі. Після того, як позивачка повідомила про свої підозри лікареві, режим 
доступу до реєстру був змінений, і реєстр пацієнтів відтоді був лише в розпорядженні лікарів, що 
лікували, а позивачка в подальшому була перереєстрована під фальшивим іменем. Проте, судячи 
з усього, ситуацію це не змінило, адже очевидно, що деякі особи з персоналу закладу мали до-
ступ до її медичної документації та вже знали про її ВІЛ-статус. Після переходу на іншу роботу 
позивачка поставила за мету дізнатися, хто саме заходив у реєстр та мав доступ до її медичної 
документації, однак місцеве губернське управління лише відповіло їй, що з’ясувати, хто саме мав 
доступ до реєстру, технічно неможливо. Поневіряння національними судами закінчилися для неї 
нічим, тому позов до ЄСПЛ став для позивачки єдиним способом захистити свої права. ЄСПЛ 
після розгляду обставин справи заявив, що законодавство Фінляндії не спромоглося забезпечити 
механізм збереження конфіденційності персональних даних позивачки, до того ж настільки – як 
зазначає в цьому контексті Суд – «високоінтимних» та «чутливих», за умови того, що позивачка, 
на додачу, була працівником лікарні, у якій і проходила лікування. Рішення було ухвалене на ко-
ристь позивачки [19, п. п. 6–17, 35–40, 41–47].

Окрім як потенційною шкодою внаслідок розголошення та необхідністю дотримання 
особливого режиму конфіденційності, чутливі дані, на думку судів деяких країн світу, вимага-
ють особливих умов передачі між інстанціями. Так, у справі W. C. B. v. Information and Privacy 
Commissioner (2014 р.), вирішеній Судом Королівської Лави провінції Альберта (Канада), один 
із працівників Комісії з компенсації трудящим допустив витік даних щодо стану здоров’я ро-
бітників, які внаслідок цього потрапили до деякої консалтингової компанії. До позивача (у цій 
справі позивачем була Комісія) звернувся робітник, що добивався компенсації, який клопотав 
про доступ до документації, пов’язаної із заявою, яку він раніше оформляв (він просив її відкри-
ти знову – вочевидь, у перший раз йому не вдалося добитися компенсації), додавши висновок 
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лікаря. Висновок, через помилку працівника Комісії, відправили вконсалтингову компанію, а от 
апеляційний комітет Комісії його, як виявилося, узагалі не отримав. Працівник пізніше поскар-
жився Комісару із захисту приватності (Information and Privacy Commissionner) на витік даних. 
Комісар вирішив не штрафувати Комісію, однак надав припис перевірити, чи вся кореспондеція, 
що містить медичні дані цього працівника, надіслана лише тим інстанціям, що повинні отри-
мати її, і створити відповідну «письмову процедуру», за якої «чутливі» дані, переслані до пев-
них інстанцій, повинні відправлятися до них «безпечними» та «простежуваними» шляхами [31]. 
Комісія, однак, вирішила оскаржити рішення в суді, окрім того, не скеровувати неконкретним 
особам з апеляційної комісії ці дані, а надсилати ці дані звичайною, а не електронною поштою, 
не розголоштувати інформацію щодо позивача апеляційній комісії. Вивчивши обставини справи, 
Суд визнав, що вимога Комісара направляти листи звичайною поштою не є необхідною, бо це 
не вимагалося відповідно до законодавства. Водночас припис направляти таку інформацію кон-
кретній особі Суд розцінив як обґрунтований. Необхідність Комісії створити певну «політику» 
стосовно адекватного зберігання і передачі даних Суд також визнав резонною. Отже, Суд лише 
частково задовільнив позов [32, п. п. 5–8, 44–61].

«Чутливими» можуть уважатися будь-які персональні дані, розголошення яких (навіть 
якщо в рамках судового процесу) створює для відповідача певні правові наслідки. Показовим 
прикладом цього є встановлення батьківства. Як приклад можна навести рішення Верховно-
го Суду Швеції 1984 р. (номенклатура в публікацїі рішення NJA 1984, s. 49). У 1976 р. жінка, 
L. A. G., народила дитину, хлопчика (позначений позивачем). Батьком дитини могли бути щонай-
менше троє чоловіків: літом 1975 р. матір позивача мала стосунки (статеві) з кожним із них, ви-
значити батьківство за таких обставин у той час було технічно непросто. Перші дві кандидатури, 
які були вказані жінкою в 1976 р., «відпали» після генетичної експертизи 1978 р. (зазначу, що ма-
тір позивача стверджувала, що в той час, коли вона завагітніла, стосунків з іншими чоловіками, 
крім вищезгаданих двох, вона не мала – А. Л.). Пізніше, однак, жінка визнала існування третього 
партнера, відповідача у справі, T. G. Експертиза, проведена в 1980 р., вказала на потенційну ві-
рогідність того, що відповідач є батьком дитини. Матір позивача не ідентифікувала відповідача 
як потенційного батька дитини та стверджувала, що не мала з відповідачем статевих стосунків 
під час того, як завагітніла (вони перебували у стосунках недовго). Суд першої інстанції вважав, 
що бракує доказів для визнання батьківства відповідача, вирішив справу на користь відповідача. 
Позивач оскаржив рішення суду першої інстанції в Апеляційному суді Йота в місті Єнчепінг (шв. 
Göta hovrätt, регіон Йоталанд). Матір позивача визнала, що мала стосунки з відповідачем, однак 
стверджувала, що не згадувала відповідача як можливого батька через те, що відповідач украй 
грубо відреагував на факт її вагітності. Свідок із боку позивача підтвердив, що матір позивача і 
відповідач справді перебували у стосунках тоді, коли матір завагітніла. Апеляційній суд вирішив 
справу на користь позивача, а відповідач вирішив оскаржити рішення у Верховному Суді Швеції, 
який на основі відповідних доказів (зокрема, ДНК-експертизи) встановив батьківство відповіда-
ча та постановив йому сплачувати аліменти [33].

Аналогічні справи можна побачити у практиці ЄСПЛ, однак здебільшого справи стосу-
валися проблеми «затягування» цивільного процесу. Так, у справі Miculic c. Croatia (2002 р.) по-
зивачка (неповнолітня на той момент, 1996 р. н., народжена позашлюбно) та її матір безуспішно 
судилися з потенційним біологічним батьком дитини, добиваючись рішення суду щодо встанов-
лення батьківства. Перший позов був задоволений через неявку відповідача, що суперечило на-
ціональному законодавству, однак відповідач вирішив оскаржити рішення, і суд першої інстанції 
скасував це рішення. Згодом провадження було передане до іншого судді, а от далі відповідач та 
його адвокати влаштували «санта-барбару»: адвокат заявив, що матір позивачки мала стосунки 
з іншими чоловіками, запросив суд викликати чотирьох свідків, двоє з яких не з’явилися на засі-
дання. Суд надав рішення на проведення ДНК-тесту. На здачу ДНК-тесту відповідач не з’явився, 
Суд був змушений призначити нову дату тесту, однак відповідач під різними приводами уникав 
здачі тесту майже півтора року, цивільне провадження було закрите в липні 2000 р., але в новому 
позові суд першої інстанції встановив батьківство відповідача та постановив сплачувати алімен-
ти. Однак цього разу відповідач не змирився, подав апеляцію, виграв її. Апеляційний суд (Жупа-
нійський суд Загребу) схилявся до думки, що суд першої інстанції не навів переконливих доказів 
щодо батьківства відповідача, а факт ухилення від ДНК-тесту не свідчить про те, що відповідач 
є батьком позивачки. У черговому цивільному провадженні суд першої інстанції знову встановив 
батьківство відповідача, той укотре подав апеляцію. Отже, процес встановлення батьківства три-
вав без малого п’ять років (січень 1997 р. – грудень 2001 р.), а на час позову до ЄСПЛ матір по-
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зивачки та відповідач знову судилися: матір позивачки вважала, що сума виплати аліментів була 
замалою. Позов до ЄСПЛ був поданий на підставі ст. ст. 6 (1) та 8 (1) Конвенції. Що стосується 
першого, Суд визнав нездатність держави-відповідача організувати функціонування правової 
системи так, щоби позивачі могли вирішувати спори в розумний час, виявивши порушення ст. 6 
Конвенції. Стосовно другого Суд підтвердив, що встановлення батьківства підпадає під розумін-
ня «приватного життя», адже життєво важливим інтересом позивачки є отримання фактів щодо 
її особистості (у подальшому, однак, Суд дещо видозмінив цей концепт у справах стосовно отри-
мання доступу до даних біологічних батьків, які, відповідно до національного законодавства, по-
бажали залишитися «анонімними»8) і визнав, що неефективність правосуддя поставила позивачку 
в довготривалу невизначеність щодо її особистості, убачаючи в цьому порушення державою-від-
повідачем ст. 8 Конвенції, вирішив справу на користь позивачки [34, п. п. 8–32, 44–46, 56–66].

Категоризація «чутливих даних», наведена в рішенні ЄСПЛ у справі Catt v. United 
Kingdom (2019 р.), є не зовсім повною. Так, у справі GSB v. Switzerland (2015 р.) позивач судив-
ся через надання його банківських даних до Федеральної податкової адміністрації Швейцарії 
в рамках запиту Федеральної пдаткової служби США стосовно надання інформації щодо кількох 
тисяч рахунків у банку UBS SA (банк був відомий тим, що дозволяв «приховувати» громадянам 
США їхні прибутки через відкриття офшорних рахунків, а за даними колишнього працівника 
банку, що «доніс» у Федеральну податкову службу США, чимало вкладників цього банку, який 
переважно працював із клієнтами з Північної Америки, не декларували доходи у Федеральній 
податковій службі Сполучених Штатів) [2, с. 208; 35, п. п. 8–18, 19–23, 25]. Суд, звертаючись до 
питання конфіденційності банківських даних, додав, що інформація стосовно фінансового стану 
позивача чи інформація стосовно сплати позивачем податків також має розглядатися як «чутли-
ва» [35, п. п. 89–90]. У рішенні ЄСПЛ від 2020 р. у справі Rodina v. Latvia позивачка судилася 
через публікацію в газеті «Час», де описувалася історія її родини. Позивачка звинувачувалася 
в недбалому ставленні до своєї літньої матері, нібито відмовлялася доглядати її. Автори публі-
кації стверджували, що мотивом її поведінки було бажання якнайшвидше продати квартиру її 
матері. Позивачка та члени її родини судилися з виданням, бо вважали інформацію, яка була 
подана в публікації (пізніше і в телеефірі), у багатьох твердженнях неправдивою, а також такою, 
що порушує їхнє право на приватність, честь і гідність. Хоча їй вдалося виграти позов у суді 
першої інстанції, відповідачі виграли апеляцію, бо апеляційний суд, після проведення аналізу 
публікації, не вбачав у ній серйозних викривлень фактів або інформації, яка порушувала б право 
на приватність позивачки, розцінив окремі твердження як суто суб’єктивну думку журналіста. 
Верховний Суд Латвії взагалі відмовився розпочинати процес на підготовчому судовову засі-
данні (уважав рішення Апеляційного суду цілком правильним, а також, що «справа не надасть 
внеску до існуючого прецедентного права») [14, п. п. 5–25]. Що цікаво, Європейський суд у цій 
справі відніс факти із сімейного життя позивачки до «чутливих» даних. Розглядаючи обставини 
справи, Суд відзначив, що позивачку не можна було вважати «публічною особою», що публікація 
не здійснила вагомого внеску в «дебати» зі значним публічним інтересом. Також не можна, на 
думку Суду, було однозначно сказати, що журналісти діяли добросовісно, розголошуючи інфор-
мацію про життя позивачки та її родини, до того ж «чутливу», оскільки в публікацїі згадувалися 
проблеми із психічним здоров’ям матері позивачки (хоча, як стверджує Суд, «опосередковано», 
оскільки в самій публікації не згадувалося, на що хворіла жінка). Суд вирішив справу на користь 
позивачки [14, п. п. 110–129]. 

Досить багато нових категорій «чутливих даних» внесли суди й інстанції з конфіденці-
йності персональних даних у Канаді. Так, у справі Demers v. Yahoo!, Inc. & Yahoo! Canada Co. 
(2017 р.) позивач клопотав про дозвіл суду подати колективний позов проти інтернет-компанії 
Yahoo! та Yahoo! Canada через зникнення та крадіжку персональних даних 500 мільйонів корис-
тувачів у серпні 2013 р. (компанія-відповідач не заперечувала цього). Серед тих даних, які зни-
кли, суд називає імена користувачів, дати їх народження, номери телефонів, паролі та контрольні 
запитання. Верховний Суд провінції Квебек визнав предметну юрисдикцію стосовно цієї справи 
(відповідно до ст. 3148 Цивільного кодексу провінції Квебек): попри те, що компанії Yahoo! та 
Yahoo! Canada не були засновані у Квебеку, їхні головні офіси не розташовані на його терито-
рії, шкода внаслідок їхньої діяльності (яку Суд розцінив як «шкоду, що випливає із «психічного 
розладу»») підпадає під розуміння ст. 3148 Цивільного кодексу провінції Квебек. Суд відхилив 

8 Під цим малася на увазі справа Godelli v. Italy, App. № 33783/09, Judgment of 25 September 2012,  
§ § 47–59.
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аргумент компанії, що аналогічний колективний позов уже був поданий у провінції Онтаріо. Суд 
заявив, що зупинення провадження на вимогу однієї зі сторін процесу за умови того, що спір між 
тими самими учасниками процесу відбувається в іншій провінції Канади, хоч і є можливим (від-
повідно до ст. 3137 Цивільного кодексу провінції Квебек), однак перебуває в дискретності Суду, 
що випливає з обставин кожної окремої справи. До того ж Суд виявив, що учасники процесу саме 
в цій справі та справі, що перебувала на розгляді у Верховному Суді Онтаріо, не є тими самими. 
Суд встановив, що умови для зупинення провадження згідно зі ст. 3137 Цивільного кодексу про-
вінції Квебек дотримані не були. Суд вирішив справу на користь позивача [36, п. п. 7–10, 38–68]. 
Розширені інтерпретації щодо змісту поняття «чутливі дані» можна знайти в рішеннях Комісарів 
із приватності (англ. Information and Privacy Commissioner) різних провінцій. Зокрема, в одному 
з таких нещодавніх рішень згадувалася дата народження та «середнє» ім’я (аналогічно до по бать-
кові) у контексті крадіжки інформації з електронної пошти з даними кредитної карти потерпілого 
[37, п. п. 5, 9–10]. В Англії «чутливою» є будь-яка інформація, пов’язана з неповнолітніми всинов-
леними особами, її розкриття чи розголошення суворо забороняється (і доступ до неї навіть через 
суд украй складно отримати, про що чудово свідчить рішення ЄСПЛ у справі Gaskin v. United 
Kingdom 1989 р. [10, с. 147–148; 38, п. п. 44–49]), окрім як під час судового процесу [39, с.  600–602].  
У ще одній справі з Канади, Equifax Inc. (2019 р.), де мешканці штату Онтаріо судилися з Бюро 
кредитних історій, з вини якого було викрадено приблизно 20 000 наборів інформації, що мі-
стили імена, адреси та номери соціального страхування, деяку іншу фінансову інформацію 
осіб, Суд визнав, що вказана інформація також є «чутливою» [40, п. п. 52–68, 118–128, 180].  
Верховний Суд Онтаріо ухвалив відповідне рішення на користь позивачів.

Персональні дані щодо судимості і висунення позивачу підозри у скоєнні злочину є яскра-
вим прикладом «чутливих» персональних даних. Автор статті присвятив питанню права на вилу-
чення таких даних у практиці ЄСПЛ та судів США нещодавню статтю [1, с. 379–389]. Зокрема, 
як я стверджував у цій статті, численна практика американських судів показує, що негативні на-
слідки в житті позивача через зберігання персональних даних – реальність. Позивачі скаржилися, 
що через судимості втрачали роботу, не могли влаштуватись на роботу [41, с. 253–255], не могли 
обійняти посаду державного службовця [42, с. 235–237, 241–243], не могли взяти участь у суді 
присяжних [1, с. 385; 43, с. 187–188]. Такі випадки відомі значно раніше, зокрема у Франції. 
Однією з найбільш відомих справ у цьому контексті є справа доктора Батута 1932 р. Колишній 
військовий лікар Батут, який відбував покарання за т. зв. «убивство з ревнощів» у 1910-х рр., 
втратив членство в Ордені Легіону Честі ім. Наполеона Бонапарта. Позивач намагався отримати 
рішення суду про знищення даних щодо його судимості, щоби «очиститися» та відновити своє 
членство в Ордені. Справа дійшла до Державної ради Франції. Суд відзначив, що відповідно до 
свого реґламенту 1852 р. Орден має повноваження поновити членство в ньому, а також не при-
пиняє членство через скоєння злочину одним із членів організації (а лише призупиняє його на 
час відбування ним покарання), але залишає за собою право і позбавляти членства через скоєння 
особою тяжких злочинів. Суд дійшов висновку, що вилучення даних стосовно скоєного лікарем 
злочину не поверне йому членства, тому не задовільнив його позову [44, с. 19–20]. 

Як автором зазначено в одній із нещодавніх статей стосовно права на вилучення даних 
щодо судимості і винесення підозри у скоєнні злочину, у давні часи (у статті проаналізовано 
практику французьких судів XIX – XX ст. із даного питання й окремі справи із практики судів 
інших країн Європи того часу [11, с. 364–375]), у XIX – першій половині XX ст. раніше суди-
мі позивачі втрачали можливість обиратися на державні посади (наприклад, у місцеві органи 
влади), а за скоєння деяких злочинів позивачі втрачали право брати участь у виборах. Через це 
судимі з перемінним успіхом судилися, намагаючись отримати рішення суду про знищення даних 
стосовно своєї судимості [11, с. 369–371]. Втрата позивачем роботи чи можливості свого працев-
лаштування здебільшого є основним негативним наслідком для позивача через неналежне збе-
реження цих «чутливих даних». У справі Пірсона (2002 р.), рішення за якою виніс Суд Королів-
ської Лави Англії (Queen’s Bench Division), позивач був раніше судимим за водіння в нетверезому 
стані, отримавши штраф у 150 фунтів стерлінгів та заборону керування транспортними засобами 
протягом одного року. Після закінчення строку заборони позивач пройшов водійські курси керу-
вання вантажівкою, однак через судимість узагалі не зміг працевлаштуватися, його потенційні 
роботодавці відмовляли йому після ознайомлення з документами позивача. Тому він подав в суд 
на Driving and Vehicle Licensing Agency та кілька інших органів влади, оскільки вважав, що за-
пис у його водійських правах щодо судимості порушує його право на приватність, гарантоване 
ст. 8 Європейської конвенції з прав людини. Суд розглянув низку рішень ЄСПЛ щодо порушення 
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права на приватність і констатував відсутність порушення права на приватність Пірсона в тому, 
що в його водійських правах зберігався запис про судимість, оскільки положення Rehabilitation 
of Offenders Act (1974 р.) дозволяли такі заходи, не обмежували позивача у працевлаштуванні 
на іншій посаді, навіть якщо можна констатувати «втручання у приватне життя» позивача, воно 
є однозначно співставним зі ст. 8 (2) Конвенції, що реґламентує допустимі обмеження права 
на приватність [45, р. п. 1–6, 22–30].  

Практика ЄСПЛ підтверджує, що розголошення інформації щодо судимості позивача 
може коштувати йому роботи. Так, у рішенні у справі M. M. v. United Kingdom (2012 р.) позивачка, 
воліючи помирити сина із громадянською дружиною, вирішила забрати онука без дозволу бать-
ків дитини, сподіваючись, що той не повернеться з матір’ю до Австралії, однак була заарешто-
вана за викрадення дитини (онук не постраждав). Позивачка отримала попередження, засуджена 
не була. Згодом позивачка намагалася влаштуватися на роботу як працівник соціальних служб, 
але працедавці скасували пропозицію після перевірки інформації щодо попередження позивач-
ки. Позивачка судилася через зберігання її даних необмежений строк: хоча їй представниками 
правоохоронних органів було обіцяно, що інформація щодо попередження буде видалена через 
п’ять років, приблизно у 2005 р., практика збереження персональних даних була змінена, усі дані 
щодо «проблем із законом» повнолітніх осіб відтоді було постановлено зберігати необмежений 
часовий строк. Суд розцінив такий підхід в утриманні персональних даних як неадекватний, 
законодавство країни-відповідача не містить чіткого регулювання стосовно збору та збереження 
даних щодо осіб, яким було винесено попередження. До того ж немає реальних правових га-
рантій того, що дані стосовно попередження, яке було винесено позивачці, не будуть незаконно 
розголошені. Суд схилився до позиції, що таке зберігання персональних даних не було здійсно 
відповідно до норм законодавства, що порушує її право на приватність, а отже, вирішив справу 
на її користь [46, п. п. 5–12, 149–180, 187–189, 190–207]. 

Відносно нещодавня практика Суду включає черговий позов проти Сполученого Королів-
ства (Catt v. United Kingdom) – цього разу через зберігання інформації стосовно арештів літнього 
активіста під час його участі в демонстраціях. Судимим позивач ніколи не був (як і в попередньо-
му випадку, рішення було ухвалене на користь позивача) [18, п. п. 92–128].

Політичні погляди позивача іноді також можуть коштувати йому роботи. Досить відома 
справа Верховного Суду США Baird v. State Bar of Arizona (1971 р.), у якій позивачка втратила 
можливість стати адвокатом, навіть попри те, що склала іспит з адвокатури. Після складання 
іспиту позивачка направила анкету із численними відповідями на запитання адвокатської палати 
штату Арізона, але позивачка відмовилася надавати відповідь на запитання, чи була вона членом 
Комуністичної партії США, через що комітет відмовився розглядати її заявку та рекомендувати 
прийняти її в адвокатуру. Верховний Суд зазначив, що вже не вперше позивачам відмовляють 
у прийомі в адвокатуру через їхні політичні вподобання (зокрема, у справі Konigsberg v. State Bar 
of California 1957 р. позивач, будучи колишнім членом Комуністичної партії, не був допущений 
до прийому в адвокатуру – тоді Верховний Суд категорично заперечив, що факт перебування 
в Комуністичній партії означає, що в позивача відсутні хороші «моральні якості», і ту справу ви-
рішив на його користь [47, с. 266–268]), заявив, що це цілком нормально, що Комітет волів визна-
чити, наскільки особисті і професійні якості позивачки підходять для того, щоби бути адвокатом, 
сумнівів стосовно законного інтересу відповідача в цьому Суд не мав. Однак Суд визначив, що 
позивачка навела достатньо інформації про себе, з якої можна було б зробити необхідні висно-
вки щодо її особистих і ділових якостей. Суд наголосив, що Штат не може запитувати політичні 
погляди чи відомості про участь в асоціаціях в особи для того, щоби позбавляти її права на 
працевлаштування, або навпаки, скористати з того, які в цієї особи погляди. Суд вирішив справу 
на користь позивачки, скасував рішення Верховного Суду Арізони, який не задовольнив її позов 
щодо надання рішення, яке б скеровувало Комітет вказати причину, з якої вона не могла б працю-
вати адвокатом [48, с. 5–10].

З вищенаведеної практики міжнародних та національних судів необхідно сформулювати 
відповідне визначення «чутливих даних», пропоноване автором. За моєю пропозицією, «чутливі 
дані» – це персональні дані позивача, розголошення, крадіжка, продаж (чи інші незаконні дії) 
яких спричинять негативні наслідки в житті позивача, які вимагають посиленого режиму кон-
фіденційності й особливих вимог передачі між відповідними інтсанціями. Відповідно до числен-
ної практики міжнародних та національних судів, приналежність деяких персональних даних до 
категорії «чутливих» є контекстуальною і залежить від обставин кожної справи та від обсягу 
збитків, завданих позивачеві незаконними діями щодо цих даних.
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Висновки. У статті мною було проаналізовано поняття «чутливі дані», зміст і обсяг якого 
було визначено відповідно до практики Європейського суду з прав людини та деяких національ-
них судів (зокрема, наведено рішення судів з Англії, Швеції, Німеччини та Канади). Практика 
цих судів показує, що зазначене поняття варто розуміти як певний набір персональних даних, 
розголошення чи інші незаконні дії з якими призводять до негативних наслідків стосовно пози-
вача, можуть істотно вплинути на його працевлаштування і кар’єру. У статті наведено більше де-
сятка видів «чутливих» персональних даних позивача, під кожен з яких підібрано практику судів, 
що розкриває окремий аспект цього поняття. У статті було виокремлено такі моменти:

– звідки взялося, у якому контексті почало вживатися поняття «чутливі дані»;
– як розуміли це поняття юристи-практики, науковці та суди у другій половині XX ст., 

а також у більш сучасному розумінні – у XXI ст.;
– які категорії зазвичай відносять до «чутливих даних»;
– які негативні наслідки для позивача через розголошення «чутливих даних» (зокрема, 

це було проаналізовано на основі категорії даних щодо судимості, висунення підозри у скоєнні 
злочину й арешту позивача).

На завершення статті автором наведене власне визначення поняття «чутливі дані», сфор-
мульоване з урахуванням численної практики Європейського суду з прав людини та національ-
них судів деяких держав світу. Автором урахована контекстуальність уживання терміна «чутливі 
дані» судами, що робить нормативний зміст поняття ширшим, ніж визначено в нормативних до-
кументах Ради Європи початку 1980-х рр. До розширення поняття «долучалися» як ЄСПЛ, так 
і національні суди, зокрема з Англії та Канади. Ураховуючи те, що визначенню цього терміна 
практично ніколи не приділялася увага науковцями, дискусія щодо обсягу поняття «чутливі дані» 
цілком може стати предметом подальших наукових досліджень.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  
В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Упровадження у 2019–2021 роках в Україні другого етапу реформи децентралі-
зації влади передбачає формування державної політики в частині створення адмі-
ністративно-територіальної основи для організації та здійснення місцевого само-
врядування, що покликане забезпечити його повсюдність.

Із цією метою постає необхідність розроблення пропозицій щодо внесення змін 
до Конституції України (щодо децентралізації влади) й ухвалення нової редакції 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

В умовах проведення в України вищевказаної реформи децентралізації влади 
дослідження адміністративно-правових аспектів визначення складу територіаль-
них громад має надзвичайно велике значення, оскільки встановлює категорії осіб, 
які можуть брати участь у реалізації публічної влади на місцевому рівні та впли-
вати на вирішення відповідними суб’єктами публічної адміністрації питань місце-
вого значення.

Проте доводиться констатувати, що серед наукової спільноти у сфері місцево-
го самоврядування немає єдиної думки щодо категорій осіб (громадяни України, 
іноземці, особи без громадянства, біженці тощо), які формують територіальні гро-
мади. Крім того, під час дослідження зазначеного питання необґрунтовано мало 
уваги приділяється висвітленню актуальних положень законодавства України, які 
регулюють суспільні відносини, пов’язані з організацією і здійсненням публічної 
влади територіальними громадами.

Водночас дослідження адміністративно-правових аспектів визначення складу 
територіальних громад позитивно впливатиме на розвиток науки адміністративно-
го права України, зокрема в частині чіткого окреслення адміністративно-правового 
статусу територіальних громад як колективних, публічних суб’єктів адміністра-
тивного права, що потенційно здатні вступати в адміністративні правовідносини 
з органами місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації свого пу-
блічного інтересу.

У зв’язку з викладеним і з усвідомленням актуальності проблеми в наведеній 
статті запропоновано дослідити проблематику визначення складу територіальних 
громад у контексті адміністративного права, що надасть можливість встановити 
правосуб’єктність відповідних категорій осіб щодо участі у здійсненні місцевого 
самоврядування.

Ключові слова: місцеве самоврядування, громадянство України, суб’єкти 
публічної адміністрації, приватні особи, публічна влада, суб’єкти адміністратив-
ного права.

The implementation of the second stage of the decentralization reform in Ukraine in 
2019–2021 involves the development of state policy in terms of creating an administrative-
territorial basis for the organization and realization of local self-government.

To that end, there is a need to amend the Constitution of Ukraine (for decentralization 
of power) and adopt a new version of the Law of Ukraine “On local self-government in 
Ukraine”.

In the context of the above-mentioned reform of decentralization of power in Ukraine, 
the research of administrative and legal aspects of determining the composition of local 
communities is extremely important because it establishes categories of persons who can 
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participate in the realization of public power at the local level and influence decisions 
of appropriate subjects of public administration for resolving issues of local importance.

Besides, it should be noted that there is no single point of view among the scientific 
community in the field of local self-government on the categories of persons (citizens 
of Ukraine, foreigners, stateless persons, refugees, etc.) who form local communities. 
In addition, unreasonably little attention is paid to the coverage of current legislation of 
Ukraine that regulates the legal relations arising in connection with the organization and 
realization of public power by local communities.

At the same time, the research of administrative and legal aspects of determining the 
composition of local communities will have a positive influence on the development of 
the science of administrative law of Ukraine in particular in terms of clearly defining 
the administrative and legal status of local communities as collective, public subjects 
of administrative law who can participate in administrative legal relations with local 
governments in order to ensure the realization of their public interest.

Therefore, realizing the urgency of the problem, this article proposes to explore the 
issue of determining the composition of local communities in the context of administrative 
law, which will establish the legal personality of appropriate categories of persons to 
participate in local self-government.

Key words: local self-government, citizenship of Ukraine, subjects of public adminis-
tration, private persons, public power, subjects of administrative law.

Вступ. Відповідно до положень Конституції України, під місцевим самоврядуванням ро-
зуміється право територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання в сільську 
громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значен-
ня в межах Конституції і законів України.

У наведеному положенні Основного закону України визначено територіальну громаду як 
первинний суб’єкт місцевого самоврядування, акцентовано необхідність проживання осіб, які 
формують територіальні громади, у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Проте закономірно постає питання, чи достатньо будь-якій особі бути жителем населе-
ного пункту або добровільного об’єднання таких населених пунктів для того, щоб належати до 
відповідної територіальної громади?

Деякі вітчизняні науковці підтримують позицію, що проживання фізичної особи незалеж-
но від її правового статусу (громадянин, іноземець, особа без громадянства, біженець тощо) є 
вагомою підставою для віднесення такої особи до відповідної територіальної громади. Водно-
час аргументується зазначена думка досвідом європейських та інших країн світу, який доводить 
можливість залучення іноземців та інших категорій осіб до здійснення місцевого самоврядуван-
ня на підставі їх проживання, сплати податків, наявності майна на території відповідних адміні-
стративно-територіальних одиниць держави проживання.

Водночас є і науковці, які висловлюють діаметрально протилежну думку, обґрунтовують 
неможливість здійснення іноземцями й іншими категоріями осіб, які не мають громадянства 
України, місцевого самоврядування на території України.

Постановка завдання.  Мета статті – дослідити проблемні питання, пов’язані з визна-
ченням складу територіальних громад, а також виокремити адміністративно-правові аспекти, які 
впливають на можливість участі відповідних категорій осіб у здійсненні місцевого самовряду-
вання.

Результати дослідження. Під час розгляду порушеного питання варто розпочати з того, 
що в широкому розумінні за своїм складом територіальні громади є спільнотою фізичних осіб.

Український дослідник територіальних громад професор О.В. Батанов зазначав, що те-
риторіальна громада, це передусім населення, тобто спільність фізичних осіб. Це найважливіша 
характеристика територіальної громади. В описі місцевої спільноти велика увага приділяється не 
просто населенню як деякій аморфній масі, а його демографічним ознакам і ментальним харак-
теристикам його способу життя з урахуванням національних, культурних, етнічних, історичних 
особливостей і традицій.

Це означає, що муніципальна влада походить від людини та її асоціацій. Саме людина як 
мешканець певної території була і є першоосновою на всіх етапах розвитку суспільства та дер-
жави [1, с. 307].
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Населення в місцевому самоврядуванні як сукупність жителів – членів відповідної тери-
торіальної громади в умовах реального самоврядування має нові якості, не притаманні поняттю 
«населення» у звичайному (демографічне) для нас розумінні цього слова. Населення, яке здійс-
нює місцеве самоврядування, по суті, перебуває на вищій соціальній сходинці розвитку [2, с. 64].

Варто зазначити, що особливість сучасної адміністративно-правової науки України по-
лягає в дослідженні та формулюванні правових категорій та інститутів, пов’язаних із регулю-
ванням адміністративних правовідносин між суб’єктами публічної адміністрації та приватними 
особами.

У контексті людиноцентристської ідеології вітчизняного адміністративного права та пу-
блічно-управлінських стандартів Європейського Союзу, згідно з якими публічна адміністрація 
має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси невладних фізичних і юри-
дичних осіб, можна говорити про провідну роль приватних осіб серед суб’єктів адміністратив-
ного права.

До таких осіб учені-адміністративісти відносять: фізичних осіб – громадян України, інозем-
ців, осіб без громадянства, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб приватної форми власно-
сті, громадські об’єднання, професійні спілки, політичні партії, релігійні організації [3, с. 108, 110].

Проте необхідно наголосити, що фізичні особи формують територіальні громади, які вже 
є цілісними, публічними та колективними суб’єктами адміністративного права, що потенційно 
здатні вступати в адміністративні правовідносини з органами місцевого самоврядування. У наве-
деному випадку йдеться про адміністративні правовідносини між двома публічними суб’єктами 
адміністративного права: територіальною громадою й органом місцевого самоврядування, який 
покликаний представляти та захищати інтереси цієї територіальної громади.

На нашу думку, постійне проживання осіб на території населених пунктів або добровіль-
них об’єднань населених пунктів, безумовно, має значення для їхньої належності до територі-
альних громад, проте вкрай важливим адміністративно-правовим аспектом віднесення фізичних 
осіб, які проживають у межах адміністративно-територіальних одиниць, до складу відповідних 
територіальних громад є інститут громадянства України.

Так, наприклад, професор О.В. Батанов уважає, що, незважаючи на конституювання міс-
цевого самоврядування як права територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єд-
нання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища або міста (ч. 1 ст. 140 Конституції України), 
законодавець не «наважився» на «глобальні позитивні кроки» щодо статусу іноземців і осіб без 
громадянства в місцевому самоврядуванні. Сама природа муніципальних референдумів та вибо-
рів потребує безумовного закріплення виборчих прав за цією категорією осіб за умови їх постій-
ного проживання на території місцевої співдружності [1, с. 312].

У державах сучасної Європи відбувається кардинальне переосмислення сутності та змі-
сту конституційного права на участь в управлінні публічними справами в розрізі муніципальної 
демократії: якщо держава має справи із громадянами, іноземцями, особами без громадянства, то 
місцеве самоврядування – з мешканцями [4, с. 28].

Під час визначення інтегративної ознаки територіальної громади професор М.О. Бай-
муратов наголошує, що територіальна громада виникає на основі об’єднання всіх жителів, які 
мешкають на певній території, незалежно від того, чи є вони громадянами даної держави, тобто 
членами територіальної громади можуть бути громадяни даної держави, а також іноземні грома-
дяни, особи без громадянства, які постійно мешкають на певній території. Можливе включення 
в територіальну громаду біженців і переміщених осіб [5, c. 256].

У своєму визначенні територіальної громади Н.М. Альошина вказала, що територіальна 
громада складається з фізичних осіб – жителів (громадяни України, іноземні громадяни, особи 
без громадянства, біженці, вимушені переселенці), що постійно мешкають, працюють на терито-
рії села (або добровільного об’єднання у спільну громаду кількох сіл), селища або міста [6, c. 177].

Водночас протилежну думку висловив професор П.М. Любченко, який уважає, що вклю-
чення до складу територіальної громади не лише громадян, а й іноземців і осіб без громадянства, 
біженців уявляється суперечливим і теоретично необґрунтованим. Аналіз чинного законодавства 
України щодо прав іноземних громадян, осіб без громадянства, біженців у сфері місцевого са-
моврядування дає змогу зробити висновок, що реальної можливості брати участь у місцевому 
самоврядуванні вони не мають [7, с. 146–147].

За констатації наявності різних наукових поглядів українських учених щодо визначення 
осіб, які формують територіальні громади, уважаємо, що право на місцеве самоврядування в ме-
жах відповідних адміністративно-територіальних одиниць належить саме громадянам України.



176

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 2, 2020

В обґрунтування наведеної думки зазначимо, що за ч. 2 ст. 5 Конституції України носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і 
через органи державної влади й органи місцевого самоврядування [8].

Конституційний Суд України надав офіційне тлумачення вказаній статті Конституції 
України і в абз. 3 п. 4.1, абз. 5–6 п. 4.2 мотивувальної частини свого рішення від 5 жовтня 2005 р. 
№ 6-рп (справа про здійснення влади народом) зазначив, що влада українського народу є первин-
ною, єдиною і невідчужуваною, тобто органи державної влади й органи місцевого самоврядуван-
ня здійснюють владу в Україні, що походить від народу.

Влада народу здійснюється в межах території держави у спосіб і формах, установлених 
Конституцією та законами України.

Основним законом України гарантовано здійснення народом влади також через сформова-
ні в установленому Конституцією та законами України порядку органи законодавчої, виконавчої 
та судової влади й органи місцевого самоврядування [9].

Народом України, згідно із Преамбулою Конституції України [8] та розд. ІІ Декларації про 
державний суверенітет України від 19 липня 1990 р. № 55–XII [10], є громадяни України всіх 
національностей.

Відповідно до ст. 26 Конституції України, іноземці й особи без громадянства, що перебу-
вають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також 
несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, установленими Конституцією, 
законами чи міжнародними договорами України [8].

На відміну від положень Конституції України, яка закріплює право на місцеве самоврядуван-
ня в Україні за жителями, тобто фізичними особами, що проживають на території відповідних ад-
міністративно-територіальних одиниць, у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» внесено уточнення щодо наявності в таких осіб правового статусу громадянина України [11].

В юридичній літературі громадянство визначається, зокрема, як правовий зв’язок між фізич-
ною особою та державою, що знаходить свій вияв у їхніх взаємних правах і обов’язках [12,  c. 110].

Як слушно зазначив професор А.І. Берлач, однією з важливих умов, а інколи і запорукою, 
захисту інтересів, прав і свобод громадян є інститут громадянства як постійний дієвий зв’язок 
особи та держави України.

Обсяг прав і обов’язків громадян України значно більший, ніж в осіб, які не пов’язані 
громадянством із державою (відсутність права перебувати на державній службі, проходити служ-
бу в системі правоохоронних органів, Збройних силах України, обиратися до представницьких 
органів влади тощо) [13, с. 69].

З огляду на вищевказане, а також на те, що місцеве самоврядування є однією з форм здійс-
нення публічної влади народом України, можливість реально впливати на вирішення органами 
місцевого самоврядування (суб’єкти публічної адміністрації) питань місцевого значення нале-
жить громадянам України.

На нашу думку, такий висновок є цілком виправданим, оскільки громадяни України пов’я-
зані з державою стійким правовим зв’язком, який зумовлює їхню зацікавленість у стабільній 
ситуації у країні, в ефективності формування та реалізації державної політики, спрямованої на 
захист та дотримання суб’єктами публічної адміністрації їхніх прав і законних інтересів. Водно-
час іноземці чи особи без громадянства через свій правовий статус не завжди зацікавленні в роз-
витку країни свого тимчасового проживання (перебування) та потенційно здатні її покинути.

В аспекті поширення у країнах Європи практики, пов’язаної із залученням іноземців до 
вирішення питань на місцевому рівні, уважаємо, що імплементація зазначеного європейського 
досвіду є передчасною для України, оскільки протягом останніх років Україна зазнала військової 
збройної агресії з боку Російської Федерації, унаслідок чого було анексовано і тимчасово окупо-
вано частину її суверенної території.

Однією із причин виникнення такої складної ситуації був розвиток сепаратистських рухів, 
якому сприяли неправомірні рішення, дії та бездіяльність у сфері місцевого самоврядування, зо-
крема й учинені особами, що проживали на території України та не були її громадянами.

Крім того, викликають занепокоєння випадки, які мають місце на Західній Україні, зо-
крема пов’язані з видачею паспортів громадян Угорщини громадянам України, які постійно про-
живають на території Закарпатської області [14], розміщення на будівлях місцевих рад Закар-
патської області прапора Угорщини [15], засудження офіційними представниками органів влади 
Угорщини дій, пов’язаних із вирішенням суверенних справ України [16], оголошення офіційних 
заяв щодо захисту Угорщиною жителів Закарпатської області, що належать до угорських націо-
нальних меншин [17].
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Отже, уважаємо, що іноземці й особи без громадянства не можуть входити до складу те-
риторіальних громад, проте зазначеним особам на законодавчому рівні має надаватися та га-
рантуватися можливість висловлювати свою думку щодо вирішення питань місцевого значення 
в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Висновки. Підсумовуючи розгляд наукових поглядів та положень законодавства України, 
уважаємо, що для віднесення до складу територіальних громад України не досить бути жителем 
відповідного населеного пункту або добровільного об’єднання таких пунктів, необхідно бути 
пов’язаним із державою стійким правовим зв’язком – громадянством. Водночас іноземцям та ін-
шим категоріям осіб, які на законних підставах проживають на території України та є жителями 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць, має забезпечуватися можливість вислов-
лювати свої думки щодо вирішення органами місцевого самоврядування (суб’єкти публічної ад-
міністрації) питань місцевого значення.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ  
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ 

З БОКУ ГРОМАДСЬКОСТІ

У статті розкрито роль Національного антикорупційного бюро України в ре-
алізації антикорупційних реформ в Україні після Революції гідності. Відзначена 
важливість здійснення суспільством громадського контролю за роботою нових 
правоохоронних органів, яким були надані великі повноваження для боротьби 
з корупцією в Україні, заради побудови правової й ефективної держави. Проведено 
аналіз нормативно-правових актів України, що регулюють громадський контроль 
за діяльністю Національного антикорупційного бюро України. Розкрито роль Ради 
громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України як 
незалежного органу, створеного для контролю та покращення комунікації суспіль-
ства з Національним антикорупційним бюро. Визначено порядок формування Ради 
громадського контролю, її обов’язки та завдання. Відзначена важлива роль Ради 
громадського контролю у відборі кандидатів для роботи в Національному антико-
рупційному бюро України, у наявності їх представників у Дисциплінарній комісії, 
у постійному та незаанґажованому контролі за роботою працівників і детекти-
вів Національного бюро, представленні результатів їхньої роботи громадськості. 
Описана важливість та інформативність звітів Ради громадського контролю для 
Національного антикорупційного бюро України та суспільства загалом. Автором 
розкриті недоліки щодо формування складу Ради громадського контролю, зазначе-
на відсутність критеріїв щодо професійного й освітнього рівнів кандидатів, їхніх 
моральних та ділових якостей. Автором запропоновано законодавчі зміни щодо 
вимог відбору кандидатів до складу Ради громадського контролю. У статті проа-
налізований вплив громадян та громадських організацій на діяльність Національ-
ного антикорупційного бюро України. Визначено, що суспільство має багато мож-
ливостей та способів взаємодії з Національним антикорупційним бюро України. 
Автором описані способи та форми взаємодії громадськості з Національним ан-
тикорупційним бюро. Наведено інформацію щодо кількості звернень громадян та 
громадських організацій до Національного антикорупційного бюро України за дру-
ге півріччя 2019 року. У статті визначені мета та завдання здійснення контролю з 
боку громадськості за діяльністю Національного антикорупційного бюро України.

Ключові слова: Національне антикорупційне бюро України, громадський кон-
троль, Рада громадського контролю.

The article reveals the role of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine in 
implementing anti-corruption reforms in Ukraine after the Revolution of Dignity. The 
importance of public control over the work of new law enforcement agencies, which 
were given great powers to fight corruption in Ukraine, for the sake of building a legal 
and effective state was noted. An analysis was made of the legal and regulatory instru-
ments governing public control over the work of the National Anti-Corruption Bureau 
of Ukraine. The role of the Civil oversight council under the National Anti-Corruption 
Bureau of Ukraine as an independent body established to control and improve communi-
cation between the public and the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine has been 
revealed. The procedure for establishing the Civil oversight council and its duties and 
tasks have been defined. The important role of the Civil oversight council in the selection 
of candidates for work in the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, in the pres-
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ence of their representatives in the Disciplinary Commission, in constant and unbiased 
control over the work of employees and detectives of the National Bureau was noted. 
The importance of presenting the results of their work to the public is also described. The 
author describes the importance and informativeness of the reports of the Civil oversight 
council for the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the society in general. 
The author reveals shortcomings in the formation of the Civil oversight council, notes 
the lack of criteria for the professional and educational level of candidates, their moral 
and business qualities. The author proposed legislative amendments regarding the re-
quirements for the selection of candidates for the Civil oversight council. The article 
analyzes the impact of citizens and public organizations on the activities of the National 
Anti-Corruption Bureau of Ukraine. It is determined that the society has many oppor-
tunities and ways of interaction with the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. 
The author describes ways and forms of interaction between the public and the National 
Anti-Corruption Bureau of Ukraine. The information on the number of applications from 
citizens and public organizations to the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine for 
the second half of 2019 is given. The article defines the purpose and tasks of public con-
trol over the activities of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine.

Key words: National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, public control, Civil 
oversight council.

Вступ. Історія становлення Національного антикорупційного бюро України (далі – На-
ціональне бюро) почалася після Революції гідності. У час, коли в суспільстві виник запит на 
створення нового правоохоронного органу, основним завданням якого є очищення влади від 
корупції. Даний орган розглядався суспільством як можливість реалізувати антикорупційні ре-
форми з метою побудови та розвитку успішної країни. Саме великий суспільний запит і визна-
чив майбутнє Національного бюро. Громадяни України, громадські та міжнародні організації 
своїм бажанням змін у країні сприяли ухваленню Закону «Про Національне антикорупційне 
бюро України» [1], запуску даного Закону й антикорупційної реформи в дію. Суспільство, ро-
зуміючи виклики, з якими будуть стикатися працівники Національного бюро, надало їм широкі 
повноваження та можливості. Проте суспільство не могло допустити, щоб реформа, на яку по-
кладаються такі великі надії, не була реалізована, а свої повноваження працівники Національ-
ного бюро використовували не за призначенням. Саме тому в Законі України «Про Національне 
антикорупційне бюро України» [1] були визначені положення, якими регулюється громадський 
контроль за діяльністю Національного бюро. А права, які має громадськість згідно із Законом 
«Про Національне антикорупційне бюро України» [1], були визначені значно ширшими, ніж у 
профільних законах інших правоохоронних органів. Контроль із боку громадськості є найва-
гомішим з усіх видів контролю, адже відповідальність за результати своєї роботи Національне 
антикорупційне бюро несе перед суспільством.

Питання контролю з боку громадськості за правоохоронними органами не є новим, його 
досліджували різні вчені. Серед них В. Аверя’нов, А. Селіванов, Ю. Барабаш, М. Вітрук, С. Кі-
валов, Ю. Козлова, В. Василенко, Т. Наливайко й інші. Проте питання громадського контролю за 
діяльністю Національного антикорупційного бюро України майже не досліджувалося. Насампе-
ред це пов’язано з тим, що Національне антикорупційне бюро України як державний правоохо-
ронний орган було створено досить недавно. Дослідження цього питання, незважаючи на його 
важливість і актуальність, майже не проводилися.

Постановка завдання. Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законо-
давства визначити адміністративно-правові засади громадського контролю за діяльністю Націо-
нального антикорупційного бюро України, розкрити його зміст, мету та завдання. 

Результати дослідження. Національне бюро України є новим державним правоохорон-
ним органом, на який відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону «Про Національне антикорупційне бюро 
України» [1] покладаються завдання з виявлення, припинення, розслідування та розкриття ко-
рупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню 
нових. Серед основних принципів діяльності Національного бюро, закріплених у ст. 3 Закону 
України «Про Національне антикорупційне бюро України» [1], такі: принцип підконтрольно-
сті і підзвітності суспільству та визначеним законом державним органам, принцип відкритості 
для демократичного цивільного контролю. Принцип підконтрольності і підзвітності суспільству 
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та визначеним законом державним органам передбачає, що Національне бюро повинно надавати 
регулярні звіти про свою діяльність до органів законодавчої та публічної влади, а також забезпе-
чувати доступ громадськості до інформації про їхню роботу. Принцип підконтрольності і підзвіт-
ності суспільству та визначеним законом державним органам реалізовується через законодавчо 
закріплений обов’язок Національного бюро двічі на рік подавати Президенту України, Верховній 
Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного бюро 
протягом попередніх шести місяців. Принцип відкритості для демократичного цивільного контр-
олю полягає в забезпеченні прозорості та цивільного контролю за діяльністю Національного 
бюро. Реалізація принципу відкритості для демократичного цивільного контролю відбувається 
через створення Ради громадського контролю Національного бюро, яка формується на засадах 
відкритого та прозорого конкурсу.

Створення Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро 
України відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» [1] є 
одним зі способів участі громадськості в запобіганні корупції, забезпеченні прозорості та цивіль-
ного контролю за діяльністю Національного бюро. З метою забезпечення формування та діяль-
ності Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України та на 
виконання вимог п. 2 ст. 31 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» 
[1] Указом Президента України № 272/2015 від 15 травня 2015 р. «Питання Ради громадського 
контролю при Національному антикорупційному бюро України» [2] були затвердженні положен-
ня про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Згідно з Указом Президента України № 272/2015 «Питання Ради громадського контро-
лю при Національному антикорупційному бюро України» [2], до обов’язків Ради громадського 
контролю можна віднести: 1) заслуховування інформації про діяльність, виконання планів і за-
вдань Національного бюро; 2) розгляд звітів Національного бюро та затвердження свого виснов-
ку щодо них; 3) проведення засідань щодо обрання із членів Ради громадського контролю двох 
представників, які входитимуть до складу Дисциплінарної комісії Національного бюро; 4) визна-
чення представників, які входитимуть до складу конкурсних комісій, що проводитимуть конкур-
си на зайняття вакантних посад у Національному бюро, у кількості не більше трьох осіб до скла-
ду однієї з конкурсних комісій; 5) сприяння громадському обговоренню проєктів законодавчих та 
підзаконних нормативно-правових актів щодо діяльності Національного бюро; 6) обговорення із 
залученням представників громадських об’єднань, засобів масової інформації, громадян Украї-
ни питання забезпечення відкритості та прозорості діяльності Національного бюро, запобігання 
спробам дискредитації Національного бюро та його працівників, вироблення рекомендації із цих 
питань; 7) висловлювання в установленому порядку своєї позиції щодо фактів порушень законів, 
прав і свобод людини і громадянина працівниками Національного бюро. У процесі виконання 
покладених на неї завдань Рада громадського контролю при Національному антикорупційному 
бюро України взаємодіє із громадськими об’єднаннями, зокрема й міжнародними, недержавни-
ми засобами масової інформації, а також іншими інститутами громадянського суспільства. 

Отже, Рада громадського контролю відіграє не просто презентативну роль у відображенні 
результатів роботи Національного бюро, але й має значний безпосередній вплив на діяльність 
Національного бюро. Найбільше значення Ради громадського контролю проявляється у відборі 
кандидатів на вакантні посади в Національному бюро, які найкраще відповідають кваліфікацій-
ним вимогам, наявності представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Національ-
ного бюро, а також у можливості висловлювати громадськості та компетентним органам свою 
позицію щодо фактів порушень законів, прав і свобод людини і громадянина працівниками На-
ціонального бюро. Особливу інформативну роль для громадськості відіграють висновки Ради 
громадського контролю щодо звітів Національного бюро, які розміщені на офіційному сайті Ради 
громадського контролю [3]. Дані висновки складаються із трьох розділів: відповідності звітів 
Національного бюро вимогам законодавства, загальної оцінки звітного періоду й оцінки окремих 
показників діяльності Бюро порівняно з попередніми звітними періодами. За кожним із розділів 
Рада громадського контролю проводить аналіз, надає свої висновки та рекомендації щодо по-
кращення роботи Національного бюро. Отже, Рада громадського контролю при Національному 
бюро – це незалежний орган, який було створено для контролю за діяльністю Національного 
антикорупційного бюро та посилення комунікації із суспільством. 

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» [1] визначає критерії 
щодо осіб, які не можуть входити до складу Ради громадського контролю, а Указ Президента 
України № 272/2015 «Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупцій-
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ному бюро України» [2] затверджує положення про порядок формування Ради громадського 
контролю при Національному бюро. Проте ні Законом України «Про Національне антикорупцій-
не бюро України» [1], ні Указом Президента України № 272/2015 від 15 травня 2015 р. [2] не ви-
значені чіткі критерії щодо освітнього і професійного рівня, ділових та моральних якостей кан-
дидатів, які бажають узяти участь у конкурсі з формування складу Ради громадського контролю. 
Відсутність чітких критеріїв щодо кандидатів може бути причиною дискусій у суспільстві щодо 
можливості членів Ради громадського контролю професійно та якісно виконувати поставлені 
Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» [1] завдання. Такі дискусії 
в  суспільстві негативно впливають як безпосередньо на роботу Ради громадського контролю, 
так і на Національного бюро. 

З огляду на викладене доречним є доопрацювання положення про порядок формуван-
ня Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України [2] щодо 
вимог до кандидатів до Ради громадського контролю з метою створення професійного й ефек-
тивного інституту, який буде представляти інтереси громадськості щодо здійснення контролю  
за діяльністю Національного бюро й інформування про результати його роботи.

Громадський контроль за діяльністю Національного бюро, згідно із ч. 1 ст. 10 Закону 
України «Про національну безпеку України» [4], може здійснюватися не тільки через Раду гро-
мадського контролю, а й безпосередньо громадянами чи громадськими об’єднаннями. Це озна-
чає, що громадяни можуть особисто зв’язатися із спеціалістами Національного бюро з метою 
отримання роз’яснень із питань роботи бюро чи надати інформацію про можливі корупційні пра-
вопорушення, або повідомити управління внутрішнього контролю про причетність працівників 
Національного бюро до вчинення правопорушень. Громадяни мають можливість звернутися до 
Національного бюро: 1) особисто, до приймальні громадян; 2) через спеціальну телефонну лі-
нію, засоби електронного зв’язку; 3) через сторінку Національного бюро в інтернеті, заповнивши 
онлайн-форму; 4) надіслати інформацію або офіційне звернення поштою. Згідно зі ст. 19 Зако-
ну України «Про Національне антикорупційне бюро України» [1], громадяни мають можливість 
подавати анонімні заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення та необґрунтовані 
активи до Національного бюро. За умови, що інформація, яка вказана в заяві чи повідомленні 
стосується конкретної особи, містить фактичні дані і може бути перевірена, Національне бюро 
зможе її розглянути. Згідно із Законом України «Про захист персональних даних» [5], Національ-
не бюро у своїй діяльності здійснює обробку персональних даних. Персональні дані осіб, що на-
дали інформацію про корупційні правопорушення, зберігаються в конфіденційності. Відповідно 
до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» [6], звернення (заяви, скарги, клопотання, 
пропозиції) до Національного бюро підлягають обов’язковій реєстрації та розгляду, а термін їх 
вирішення становить не більше одного місяця від дати їх надходження. Для зручного та швидко-
го звернення громадян та громадських об’єднань на сторінці Національного бюро в інтернеті [7] 
були розроблені форми звернень, які поділені за такими блоками: 1) повідомлення про корупцій-
не кримінальне правопорушення; 2) звернення громадян; 3) запит на отримання публічної інфор-
мації від фізичної особи електронною поштою; 4) запит на отримання публічної інформації від 
юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи електронною поштою; 
5) запит на отримання інформації від відділу з роботи з персоналом Національного антикоруп-
ційного бюро України; 6) відомості про факти неправомірної поведінки працівників Національ-
ного антикорупційного бюро України.

З метою забезпечення умов для реалізації громадянами свого конституційного права на 
звернення до органів державної влади, відповідно до ст. 40 Конституції України [8], ст. 22 За-
кону України «Про звернення громадян» [6] та п. 15 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про національне 
антикорупційне бюро України» [1], у Національному бюро був виданий наказ Директора На-
ціонального бюро № 142 від 9 липня 2018 р. «Про затвердження Графіка особистого прийому 
громадян Директором Національного антикорупційного бюро України та іншими працівника-
ми» [9]. Даний наказ затверджує графік особистого прийом громадян Директором Національного 
бюро й іншими працівниками. Також наказом Директора Національного бюро № 52 від 22 грудня 
2015 р. [10] були затверджені «Положення про Приймальню громадян Національного антико-
рупційного бюро України» та «Порядок організації та проведення особистого прийому грома-
дян посадовими особами у Національному антикорупційному бюро України». Для покращення 
взаємодії із громадянами Національне бюро впроваджує нові технологічні рішення. Так, у звіті 
Національного бюро за друге півріччя 2019 р. [11] зазначається, що восени 2019 р. була запущена 
спеціальна багатоканальна телефонна лінія, яка дозволила прийняти понад 7,4 тис. повідомлень 
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про можливі корупційні правопорушення від громадян. Це майже у 2,5 рази перевищує кількість 
звернень телефоном до Національного бюро в попередні періоди. Загальна кількість звернень 
громадян за період з 1 липня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. становить 13 037. І хоча в більшості 
випадків проблеми, через які звернулися громадяни, не підслідні Національному бюро, співро-
бітники Управління з роботи із громадськістю надають громадянам необхідні консультації.

Отже, громадяни мають значний та безпосередній вплив на діяльність Національного 
бюро. Громадяни мають право самостійно перевіряти діяльність Національного бюро, повідом-
ляти про правопорушення, скоєні працівниками Національного бюро, та публічно чи анонімно 
надавати інформацію про корупційні правопорушення, що належать до підслідності Національ-
ного бюро. А в разі необхідності можуть записатися на особистий прийом громадян Директо-
ром Національного бюро чи до його заступників. Інформація, що показана у звіті Національного 
бюро за друге півріччя 2019 р. [11], свідчить про те, що громадяни використовують свої кон-
ституційні права і беруть активну участь у реалізації антикорупційних реформ. А Національне 
бюро, своєю чергою, реагує на кожне звернення громадян. 

Контроль за діяльністю Національного бюро здійснюється також громадськими об’єд-
наннями. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції визначається ст. 21 Зако-
ну України «Про запобігання корупції» [12]. Відповідно до положень даної статті, громадські 
об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності 
щодо запобігання корупції мають право: 1) повідомляти про виявлені факти вчинення коруп-
ційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів 
спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, до яких відповідно до п. 1 ст. 1 
Закону України «Про запобігання корупції» [12] належить Національне бюро, керівництву чи 
іншим представникам органу, у якому були вчинені ці правопорушення або у працівників якого 
наявний конфлікт інтересів, а також громадськості; 2) запитувати й одержувати від Національно-
го бюро в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації» [13], 
відомості про діяльність щодо запобігання корупції; 3) проводити заходи щодо інформування 
населення з питань запобігання корупції; 4) здійснювати громадський контроль за виконанням 
законів у сфері запобігання корупції з використанням водночас таких форм контролю, які не 
суперечать законодавству; 5) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання 
корупції. У п. 2 ст. 21 Закону України «Про запобігання корупції» [12] зазначається, що громад-
ському об’єднанню не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компе-
тенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних 
напрямів їхньої діяльності. У звіті Національного бюро за друге півріччя 2019 р. [11] відзначено, 
що кількість заяв та звернень громадських організацій за період з 1 липня 2019 р. по 31 грудня 
2019 р. становить 758. Дана кількість звернень у рази менша за кількість звернень громадян за 
аналогічний період. Проте необхідно враховувати, що громадські організації зазвичай надають 
або запитують більш точну інформацію, що є підслідною Національному бюро. Отже, громадські 
організації відіграють досить впливову роль щодо контролю за діяльністю Національного бюро. 
А до їхніх основних завдань можна віднести: громадський контроль за діяльністю Національного 
бюро, налагодження ефективної взаємодії та діалогу між Національним бюро та громадськістю, 
надання пропозицій щодо покращення роботи Національного бюро.

Висновки. У підсумку можна визначити, що контроль із боку громадськості за діяльністю 
Національного бюро здійснюється як безпосередньо громадянами, громадськими організаціями, 
що є загальними суб’єктами контролю, так і спеціалізованим суб’єктом контролю, яким є Рада 
громадського контролю при Національному бюро. Законодавством визначені значні повноважен-
ня громадськості щодо контролю за діяльністю Національного бюро, суспільство може прямо 
або опосередковано, через Раду громадського контролю, впливати на діяльність Національного 
бюро. Це свідчить про те, що громадськість має не декларативні, а реальні можливості та засоби 
впливу на діяльність Національного бюро.

Метою контролю з боку громадськості за діяльністю Національного бюро є недопущення 
відхилення від напряму антикорупційних реформ, які українське суспільство у 2014 р. визначило 
одними з найбільш пріоритетних. 

Завданнями контролю з боку громадськості за діяльністю Національного антикорупцій-
ного бюро України є: 1) здійснення прозорого контролю й отримання повної та точної інформа-
ції щодо діяльності Національного бюро; 2) пошук проблем у діяльності Національного бюро 
та надання пропозицій щодо їх вирішення та покращення ефективності роботи Національного 
бюро; 3) забезпечення прозорого відбору кадрів для роботи в Національному бюро; 4) сприяння 
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взаємодії Національного бюро із громадянами, громадськими об’єднаннями й іншими інститу-
тами громадянського суспільства; 5) сприяння отриманню керівництвом Національного бюро 
об’єктивних відомостей щодо оцінки громадськістю стану виконання покладених на Національ-
не бюро завдань.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ПОХОРОННОЇ СПРАВИ

Інформаційні технології охопили всі сфери суспільної діяльності. Водночас по-
хоронна справа в Україні характеризується вкрай низьким рівнем впровадження 
ІТ-технологій: відсутнє програмне забезпечення для функціонування цвинтарів, 
украй рідкісними є проєкти залучення геоінформаційних систем, не проводиться 
аналіз можливостей застосування новітніх комп’ютерних технологій. Реформуван-
ня галузі поховання, у будь-якому баченні здійснення таких стратегій, неможливе 
без активної інформатизації сфери, що відбудеться тільки за умови створення тех-
нічних стандартів (реґламенти), зміни законодавства у сфері поховання в частині 
обов’язку всіх суб’єктів правовідносин щодо дотримання санітарно-гігієнічних 
стандартів, застосування заходів адміністративної відповідальності за їх порушення.

Статтю присвячено дослідженню організаційно-правових засад застосування 
інформаційних технологій у галузі похоронної справи. Проаналізовано стан на-
ціонального нормативного регулювання в цій сфері, наголошено на відсутності 
в Україні програмного забезпечення для оптимізації роботи цвинтарів. Розгляну-
то основні напрями використання інформаційних технологій у галузі поховання 
для користувачів, адміністрацій ритуальних служб та цвинтарів, органів публічної 
влади. Сформульовані критерії застосування таких технологій, переваги їх упрова-
дження в похоронній справі України, юридичні механізми втілення в життя діджи-
талізації цієї суспільно важливої для кожного громадянина сфери.

Аналіз кращих закордонних практик свідчить про активне поширення 
онлайн-підходу до надання ритуальних послуг, зокрема, шляхом створення риту-
альних агентств на блокчейн-платформі з метою забезпечення захисту конфіденці-
йної інформації користувачів і органів державного управління.

Зроблено висновок про те, що впровадження інформаційних технологій уявля-
ється можливим бюджетним коштом чи завдяки програмам розвитку територій че-
рез здійснення суб’єктами владних повноважень управлінських дій, спрямованих 
на створення технічних реґламентів та придбання чи розроблення програмного 
забезпечення. 

Ключові слова: геоінформаційні технології, блокчейн, похоронна справа, захо-
ронення, кладовище, земельна ділянка, реєстр, інформаційна система.

Information technologies covered all spheres of social activity. At the same time, 
the funeral business industry in Ukraine is characterized by the extremely low level 
of IT-technologies implementation: There are no software for cemeteries, few projects 
on platform of geoinformation systems, no analysis of the possibilities of new comput-
er-technology’s application. Reforming the burial area, in any vision of such strategies, 
it is impossible without active informatization of the sphere, which will take place only 
under condition of creation of technical standards (regulations), changes in the sphere of 
burial of the obligation of all subjects legal relations, adherence to standards at the level 
of sanitary and urban conditions and standards.

The article is devoted to research application ways of information technologies in the 
field of funeral activity both in Ukraine, and in the world community. The state of regu-
latory regulation in this area has been analyzed, in addition, stressed the absence of soft-
ware for cemeteries in Ukraine currently. The main directions of the use of information 
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technologies in the field of burial for users, administration of ritual services and ceme-
teries, public authorities are considered. The criteria for application of such technologies 
and advantages of their implementation in the funeral case of Ukraine are studied.

At the same time, researches of recent years indicate the active dissemination of an 
online approach to providing ritual services, including, in particular, the emergence of 
a large number of programs for cemetery management. Noteworthy is the experience 
of a foreign ritual agency on blockchain, created to protect the confidential information 
of users and public administration bodies, as well as in accordance with the current level 
of industry development.

It is concluded that in the provision of information technologies it is possible at the 
expense of budget funds or funds of the territory development programs due to the au-
thorities’ certain actions aimed at creating technical regulations and purchasing or devel-
oping the software.

Key words: Geoinformation Technologies, blockchain, funeral busines, burial, cem-
etery, land plot, registry, information system.

Вступ. Не існує двох однакових кладовищ. Водночас схожість їх діяльності дозволяє уні-
фікувати відповідні системи управління ними шляхом упровадження інформаційних технологій 
у галузь похоронної справи на загальнодержавному рівні для кожного населеного пункту або 
територіальної громади, наприклад, у рамках програм розвитку міст і місцевого самоврядування. 

Відповідно до спеціального Закону України «Про поховання та похоронну справу», дер-
жавні стандарти, інші нормативні документи в галузі поховання складаються з обов’язкових 
містобудівних, екологічних вимог та санітарно-гігієнічних норм щодо створення та функціону-
вання кладовищ, крематоріїв, інших місць поховань; технічних умов щодо виготовлення пред-
метів ритуальної належності; необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організа-
ції поховання померлих і ритуального обслуговування населення; єдиної методики визначення 
вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку видів ритуальних послуг та 
реалізації предметів ритуальної належності (ч. 2 ст. 5). Також у даній статті Закону зазначено, 
що розроблення й ухвалення державних стандартів у галузі поховання здійснюється в порядку, 
встановленому законом [12].

Отже, немає жодного згадування в чинному Законі України «Про поховання та похорон-
ну справу» застосування інформаційних стандартів або комп’ютерних технічних реґламентів. 
Не в останню чергу, видається, причиною є те, що зазначена зміна підходу у провадженні діяль-
ності потребує суттєвих витрат на первинне внесення документів до баз даних (оцифровування, 
сканування тощо), на створення та підтримку реєстрів, зведення звітних форм, підтримку й онов-
лення (апдейт) програмного забезпечення, на технічний супровід баз даних тощо.

Заміна слів «державні стандарти, інші нормативні документи» у тексті згаданого профіль-
ного Закону на слова «нормативно-правові акти» у відповідному відмінку, на погляд автора даної 
статті, є неконкретною відсилочною нормою, що додає більше запитань, ніж створює прозорість 
та певність правовідносин [10]. Зокрема, одразу напрошується питання, які ж саме маються на 
увазі відповідні нормативно-правові акти, до того ж закон України про нормативно-правові акти 
дотепер не ухвалений [11].

В обговорюваному проєкті закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення галузі поховання», який було відкликано 29 серпня 2019 р. 
та знову 3 січня 2020 р. розміщено на сайті Міністерства розвитку громад та територій Украї-
ни, запропоновано викласти відповідні положення чинного Закону України «Про поховання та 
похоронну справу» з такими, серед іншого, змінами: 1) у ч. 4 ст. 8 слова «санітарних правил, 
державних стандартів» замінити словами «санітарного законодавства, стандартів»; 2) ч. 3 ст. 10 
викласти в такій редакції: «Надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної 
належності здійснюється з дотриманням вимог стандартів, інших норм і правил, установлених 
законодавством, на підставі договору»; доповнити статтю, серед іншого, частиною такого змісту: 
«Суб’єкт господарювання, який має намір надавати ритуальні послуги, разом із письмовим по-
відомленням про початок або продовження діяльності щодо надання таких ритуальних послуг, 
подає виконавчому органу сільської, селищної, міської ради довідку про наявність штату праців-
ників, матеріально-технічної бази та спеціального транспорту, мінімального розміру статутного 
фонду (у разі надання таких послуг юридичними особами)» [14].
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Знову ж таки в тексті законопроєкту немає положень щодо впровадження інформацій-
них технологій. Запропоноване формулювання вимог до діяльності в галузі похоронної справи 
у ст. 11 «<…> з дотриманням вимог стандартів, інших норм і правил, установлених законодав-
ством <…>», на відміну від залишеної вимоги у ст. 8 щодо «<…> санітарного законодавства, 
стандартів <…>» [14], також не є конкретною нормою, тобто характеризується розмитістю 
змісту категорій. 

Багато уваги останнім часом приділено в національній науковій сфері поняттю і на-
прямам застосування геоінформаційних систем. Так, розробкою наукових положень ГІС-тех-
нологій у сфері містобудування цікавились Б.О. Білецький, А.А. Лященко, В.В. Стадніков, 
О.П. Сухоставець, А.Є. Стрижак, Ю.О. Карпинський, Ю.Н. Палеха, В.В. Янчук та багато 
інших. Нагальні питання пошуку шляхів застосування інформаційних технологій для вирі-
шення екологічних проблем і природокористування у своїх наукових дослідженнях розгляда-
ли О.О. Світличний, Л.Д. Пляцук, Г.І Рудько, М.В. Назаренко, І.В. Пітак, А.А. Негадайлов, 
Ю.Г. Масікевич, В.П. Шапорев, В.Ф. Моісеєв та інші. Триває обговорення серед науковців 
стратегій реформування похоронної галузі в Україні (Ю.Є. Хіврич, І.С. Похиленко, І.І. Руда, 
А.О. Гунда). Поступово, але все ж досить стрімко, входить в обіг у наукових колах, а також 
серед фінансової і комп’ютерної спільноти поняття блокчейну та його складових частин. Серед 
науковців, які досліджують перспективи застосування технології блокчейн в Україні, можна 
виділити К.М. Афанасьєва, О.В. Мельниченко, Ю.Я. Самагальську, І.В. Давидову, Т.Є. Харито-
нова, проте аналіз свідчить, що перелік вітчизняних наукових публікацій у даній сфері досить 
обмежений. Водночас у правовій науці питання застосування інформаційних технологій у га-
лузі поховання не досліджувалось.

Постановка завдання. Мета статті – встановлення організаційно-правових засад та кон-
цептуальне обґрунтування підстав для застосування інформаційних технологій у галузі похорон-
ної справи шляхом упровадження обов’язкових комп’ютерно-технічних реґламентів на загально-
державному рівні.

Результати дослідження. Організація кладовища – зазвичай довготривала діяльність. 
Змінитися можуть державний устрій, тип політичної влади, форма державного правління, назва 
населеного пункту або його вид за класифікацією, але скільки в «зоні осілості» живуть люди, 
стільки існує і цвинтар. 

Деякі кладовища більші за інші, деякі – набагато старіші. Благоустрій території захоро-
нень свідчить про рівень цивілізованості суспільства [6]. Записи щодо кладовищ необхідно під-
тримувати десятиріччями, що означає збір і накопичення (концентрація) великого обсягу даних. 
Цифрові записи завжди варті початкових вкладень часу, оскільки вони дозволяють легко знахо-
дити інформацію на довгі роки.

Інформаційні технології, висловлюючись вельми узагальнено, у галузі похоронної справи 
можуть бути застосовані у вигляді:

І. Автоматизації внутрішнього документування, ведення бухгалтерського обліку, діловод-
ства, сканування документів, складання, ведення та підтримки внутрішніх регістрів та реєстрів 
(баз даних).

ІІ. Картографування земельних ділянок – місць наявних та майбутніх поховань, створення 
інтерактивної карти кладовища на базі геоінформаційних технологій, ведення вебсайту цвинтаря.

ІІІ. Використання блокчейн-технологій для захисту контенту електронних баз даних 
та розширення переліку ритуальних/похоронних послуг, що можуть надаватися, серед іншого, 
в онлайн-режимі.

Розглянемо детальніше кожен із трьох напрямів застосування, проте спочатку хотілося б 
зупинитися на загальних принципах і вимогах до роботи таких систем.

Передусім програмне забезпечення для кладовищ має бути доступним на будь-яких су-
часних пристроях – смартфонах, планшетах, ноутбуках, персональних комп’ютерах чи комп’ю-
терних станціях, тобто забезпечувати мобільний доступ через Інтернет за користувацькою 
URL-адресою. Робота у програмній оболонці має дозволяти одночасну підтримку невизначеної 
кількості підключень, перегляд значної кількості документів, ведення й організацію записів, а та-
кож створювання резервних копій даних, наприклад, у хмарних серверах.

По друге, головними вимогами, крім, безперечно, захисту персональної та комерційної 
інформації, є функції стабільного та гнучкого управління базами даних щодо захоронень, похова-
них осіб, користувачів та власників земельних ділянок кладовища, справ або навіть типів могил. 
Так, могили можуть бути поділені та сортуватися, наприклад, за монументальною (одиночні, 
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подвійні, склепи, скульптури тощо), національною або професійною ознаками, зі збереженням 
фотозображень намогильних споруд. До того ж украй важливі здатність баз даних до оновлення 
інформації, оперативність створення резервного копіювання.

І напрям. Широке застосування програмного забезпечення сприятиме підтримці належ-
ного стану матеріально-технічної бази ритуальної служби (закупка інструменту, транспорту, 
спецодягу тощо) для виконання завдань, покладених на ритуальну службу або на підприємство, 
що керує цвинтарем. Крім того, запити на технічне обслуговування допоможуть керівникам 
цвинтаря середньої ланки створювати списки технічних завдань і узгоджувати робочі замовлен-
ня, з подальшими відстеженням повноти виконання цих робочих доручень, що підвищить якість 
підготовки могил для похорону та надання інших ритуальних послуг.

Працівники кладовища зазвичай найкраще розуміються на підготовці (копанні) могил, 
ремонті надгробків та проходів між ділянками. Підтримка інтерактивного відображення стану 
цвинтаря може поліпшити надходження інформації щодо необхідного ремонту могил та доріжок, 
отримання замовлень на вирубку дерев або чагарників, облаштування або ремонт сміттєзбірни-
ків, водогонів, або їх реконструкцію.

Своєчасні запити на благоустрій територій кладовища з боку користувачів гарантують 
ефективність цільового витрачання бюджету кладовищ, що утримуються в Україні переважно 
коштом територіальної громади. 

З іншого боку, застосування інформаційних технологій спрощує оформлення замовлень 
від клієнтів. З накопиченням бази даних кладовищ створять також для користувачів прозоре се-
редовище в діяльності галузі поховання для обробки статистичної інформації, для отримання 
вихідних даних для історичних, культурних, археологічних, архітектурних, мистецтвознавчих 
досліджень (наприклад, щодо інфернальної скульптури). 

Деякі бази даних кладовищ можуть включати корисні контакти для клієнтів-користувачів, 
наприклад, дані квітникарів, лікувальних установ, громадських організацій тощо.

Не менш важливо те, що використання баз інтерактивного пошуку полегшить ухвалення 
рішення користувачам-клієнтам щодо місць поховань, слугуватиме основою розвитку онлайн-по-
слуг у галузі поховання, що бурно поширюється останнім часом у світовій практиці [5, c. 112].

ІІ напрям. Інтерактивна карта кладовища зі зручним інтерфейсом дозволить будь-якому 
користувачеві інформації в галузі похоронної справи працювати з даними конкретного цвинтаря, 
уникаючи безпосереднього контакту з персоналом кладовища, ритуальної служби населеного 
пункту або отримання дозволів органів місцевого самоврядування. Наявність на сайті цвинтаря 
історичних відомостей та фотозображень поховань може стати не тільки базою наукових до-
сліджень у галузі історії, архітектури, літератури, соціології й етнографії, але і поштовхом для 
розвитку національного так званого «цвинтарного туризму» – створення презентацій видатних 
кладовищ, планування і проведення екскурсій, – тенденція до якого особливо помітна у країнах 
Європи (Чехія, Франція, Іспанія, Німеччина, Великобританія) та в інших державах із багатими 
культурними традиціями [2]. 

Що стосується освітньої сфери, то давно вже викладається в багатьох іноземних вищих 
навчальних закладах «цвинтарна соціологія». Завданням курсу є проведення студентами обсте-
ження, збір і обробка даних окремої ділянки кладовища населеного пункту з метою дослідження 
тенденцій поховань протягом певного періоду, ґендерний, віковий розподіл захоронень, а також, 
за можливості, розподіл за походженням і родом занять [4]. Легкодоступність інформації кладо-
вища може збільшити кількість відвідувачів не тільки з науковою, але й з освітньою метою.

Бази даних кладовища можуть мати декілька рівнів надання інформації:
1) супутникове зображення цвинтарів як інтерактивної карти – як гугл-карти міст із назва-

ми вулиць, нумерацією будинків, зазначенням організацій та підприємств, культурних установ, 
пам’яток культури й історії – розміщення загальних ліній та структурних одиниць, секторів;

2) деталізований вигляд ділянок для користувачів із зображеннями та додатковою інфор-
мацією на сторінках вебсайту кладовища;

3) контекстні списки для адміністраторів та клієнтів для внесення суттєвої інформації та 
доступу до неї, сортування даних, друку та перегляду списків із відповідними ключами доступу 
для входу.

Отже, украй важливим стане питання забезпечення захисту персональних даних, конфі-
денційності інформації про померлого (гарантованих за ст. 7 профільного Закону України [12]), 
збереження комерційної таємниці, а також запобігання незаконному втручанню в роботу держав-
них систем. 
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ІІІ напрям. Безпечне збереження даних та їх захист від несанкціонованого поширення 
може досягатися за допомогою застосування блокчейн-технологій. Зазначений підхід у похорон-
ній справі використано поки що в єдиній у світі системі – Global Funeral Care [3].

Інформаційно-технічне обслуговування такої вразливої та соціально значущої сфери, як по-
хоронна справа, має бути високоякісним і безперебійним, на рівні ведення електронних баз даних 
Міністерства охорони здоров’я, юстиції, реєстрів нотаріату та судової влади. Так, наприклад, у по-
дальшому інформатизація похоронної галузі може бути пов’язана з електронним волевиявленням 
осіб щодо місця та типу поховання (так званий електронний заповіт) чи з укладенням прижиттє-
вої угоди на місце (ділянку) поховання, що зменшить навантаження на органи нотаріату та суд.

Окремо треба виділити питання інтеграції запропонованих програмних засобів до забез-
печення, що вже використовується ритуальною службою чи адміністрацією кладовища (напри-
клад, програм бухгалтерського обліку комунальних підприємств MeDoc), департаментами ор-
ганів виконавчої влади місцевого самоврядування (наприклад, реєстри «пільговиків» в органах 
соціального захисту населення), банківськими та казначейськими установами, територіальними 
управліннями Пенсійного фонду України, органами статистики, надавачами комунальних по-
слуг, комунальними службами, іншими відомствами (охорони здоров’я, юстиції тощо).

Безумовно, застосування інформаційних технологій у галузі похоронної справи буде тісно 
пов’язане з національним впровадженням ГІС-технологій та блокчейн-технологій у землевпо-
рядкуванні, містобудуванні, з розвитком геоінформаційних систем у природокористуванні краї-
ни, інтеграції світових геолокаційних досліджень і досягнень із національною практикою.

Натепер національного програмного забезпечення для похоронної справи не існує. 
З одного боку, сучасний розвиток сфери ІТ-технологій в Україні дозволяє розробити влас-
ні програмні продукти в галузі поховання, програми управління цвинтарем. З іншого боку, у 
сфері похоронного бізнесу доступне освоєне іноземне програмне забезпечення (CemeteryFind, 
GravediscaversSoftware, Plotbox, Cemyfy, Cronicle, Ancestry тощо [1]), що може бути придбане, 
наприклад, бюджетним коштом у рамках державних публічних закупівель або за кошти гранто-
вих програм стимулювання євроінтеграційних процесів. 

Отже, перехід на широке застосування інформаційних технологій у галузі поховання че-
рез наявність інвентаризації місць поховань та створення баз даних кладовищ, на думку автора, 
характеризується такими важливими позитивними результатами:

1) суттєво знизить корумпованість сфери ритуальних послуг у частині звуження можливо-
стей тіньового продажу земельних ділянок для поховання;

2) збільшить упевненість користувачів захоронень у неможливості сторонніх підпоховань 
у родинному місці або навіть захоронення іншої особи в могилі рідної або близької людини;

3) створить умови прижиттєвого бронювання ділянок;
4) спростить умови для органів місцевого самоврядування щодо виявлення безхазяйних 

могил із метою поховання одиноких мешканців територіальної громади;
5) дозволить організацію публічних замовлень чи закупівель у разі необхідності для ство-

рення меморіалу або відомчого найму/викупу ділянок для поховань (наприклад, військових, ліка-
рів, священнослужителів, представників релігійних чи національних меншин);

6) полегшить організацію екологічної паспортизації кладовищ, необхідність якої наголо-
шено Т.Б. Годовською [7];

7) проведення історичних, етнографічних і археологічних досліджень, як, наприклад, зве-
дено в Геоінформаційній системі «Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду» на 
сайті Національного музею «Меморіал жертв Голодомору»  [13];

8) визначення реальних меж кладовищ у населених пунктах для реєстрації та збереження іс-
торичних могильників – культурної спадщини, наприклад, як у дослідженні Б.В. Четверікова [15];

9) збір генеалогічних даних приватних осіб, що може вплинути не тільки на історію окре-
мої сім’ї чи територіальної громади, але й на міграційні, туристичні потоки та політику держави 
загалом (наприклад, м. Умань та м. Львів – єврейська громада, м. Ужгород – угорська та ромська);

10) з боку містобудівної практики інформатизація ведення обліку цвинтарів, крім зазначе-
ного, створить додаткові переваги та полегшить роботу із благоустрою міста, контролю за дотри-
манням санітарних норм, озеленення, планування й облаштування паркових зон.

І зазначений перелік переваг, безумовно, не є вичерпним.
Насамкінець, для будь-якого суб’єкта господарювання важливі фінансове планування 

власної діяльності, оперативний облік та своєчасне відображення активів, справедлива оцінка 
витрат. Зважаючи на довгострокове призначення цвинтаря, можна стверджувати, що його керів-
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ництво має бути навіть більш консервативним, урівноваженим, обережним та поміркованим, ніж 
мерії або інший орган самоврядування. У цьому найбільше йому зможуть допомогти сучасні ін-
формаційні технології, активне використання яких, на думку автора, неможливе без зобов’язання 
галузі поховання до застосування таких інформаційних систем шляхом упровадження обов’язко-
вих для всіх суб’єктів відносин відповідних технічних реґламентів і програмного забезпечення. 

Висновки. Отже, на думку автора, запровадження функціонування інформаційних тех-
нологій у сфері похоронної справи є запорукою реформування галузі відповідно до світових 
стандартів. Упровадження інформаційних технологій уявляється можливим через здійснення 
суб’єктами владних повноважень певних дій, спрямованих на створення технічних реґламентів 
та придбання чи розробки програмного забезпечення бюджетним коштом чи завдяки програмам 
розвитку територій. Ключова ідея, яка має домінувати у здійсненні організаційно-правових кро-
ків, – покращення рівня надання послуг у галузі поховання для громадян.
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД  
ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ: ОГЛЯД

Мета статті полягає у проведенні комплексного аналізу наявності належних 
передумов та огляду правових підстав для інтеграції елементів персоналізованої 
медицини в національну систему охорони здоров’я, зокрема в контексті ранньої ді-
агностики злоякісних новоутворень та лікування онкологічних пацієнтів. Персона-
лізована медицина є такою моделлю організації медичної допомоги, яка базується 
на виборі діагностичних, лікувальних та профілактичних засобів, які були б опти-
мальними для конкретної особи з урахуванням її генетичних, фізіологічних, біохі-
мічних, метаболічних чи інших індивідуальних особливостей. Для повноцінного 
впровадження основ персоналізованої медицини в Україні неодмінною умовою є 
належне правове регулювання відповідних суспільних відносин. Законодавство у 
сфері охорони здоров’я наразі слідує принципам стандартизації та не передбачає 
жодних основ персоналізованого підходу до профілактики та лікування пацієнтів, 
у центрі якого стояли б індивідуальні, в тому числі генетичні характеристики осо-
би. Необхідність спеціального нормативного регулювання полягає також у тому, 
що за умови його відсутності неможливою є реалізація наукових здобутків у цій 
сфері і втілення їх у реальній медичній практиці, в чому і полягає нагальна про-
блема сьогодення. Сучасна наукова та медична спільнота зробила значний ривок 
у своєму розвитку протягом останнього століття. На жаль, не такими швидкими 
темпами розвивається вітчизняне законодавство в галузі охорони здоров’я. Тому 
метою статті є виокремлення основних напрямів реформування національного за-
конодавства, в межах якого право пацієнта на індивідуальний підхід до лікування 
реалізовувалося би максимально ефективно. Зроблено висновок, що перспектива 
впровадження персоналізованої медицини залежить від міждисциплінарного під-
ходу: зусилля лікарів, науковців, експертів, юристів, законодавців, які при команд-
ній роботі та дбайливому відношенні до пацієнта зроблять реальністю персоналі-
зовану медицину, що в перспективі поліпшить результативність обраної лікарем 
терапевтичної стратегії та збільшить тривалість їх життя із покращенням її якості. 
Хоча наразі є багато юридичних перешкод для реалізації такого підходу, зокрема в 
контексті організації медичної допомоги, проте це невідворотний шлях для ефек-
тивного лікування кожного окремого пацієнта.

Ключові слова: персоналізована медицина, правове регулювання медичної прак-
тики, система охорони здоров’я, стандарти, інтереси пацієнта, захист медичної 
інформації, право на індивідуальний підхід до лікування.

The aim of the article is to conduct a comprehensive analysis of the availability of 
appropriate prerequisites and review of the legal basis for the integration of personalized 
medicine into the national health care system, in particular in the context of early diag-
nosis of cancer and treatment of cancer patients. Personalized medicine is a model of 
medical care based on the choice of diagnostic, therapeutic and prophylactic agents that 
would be optimal for a particular person, taking into account his genetic, physiologic-
al, biochemical, metabolic or other individual characteristics. Proper legal regulation of 
relevant social relations is a prerequisite for the full implementation of the basics of per-
sonalized medicine in Ukraine. Healthcare legislation currently follows the principles of 
standardization and does not provide any basis for a personalized approach to the preven-
tion and treatment of patients, centered on individual, including genetic, characteristics. 
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The need for special regulations is also that in its absence it is impossible to implement 
scientific achievements in this area and their implementation in real medical practice, 
which is the urgent problem of today. The modern scientific and medical community 
has made significant progress in its development over the last century. Unfortunately, 
the domestic legislation in the field of health care is not developing so fast. Therefore, 
the purpose of the article is to identify the main areas of reform of national legislation, 
within which the patient’s right to an individual approach to treatment would be imple-
mented as effectively as possible. It is concluded that the prospect of personalized medi-
cine depends on an interdisciplinary approach: the efforts of doctors, scientists, experts, 
lawyers, legislators, who in teamwork and caring for the patient will make personalized 
medicine a reality, which in the long run will improve the effectiveness of their lives 
with the improvement of its quality. Although there are currently many legal obstacles 
to implementing this approach, particularly in the context of health care delivery, it is an 
inevitable way to effectively treat each individual patient.

Key words: personalized medicine, legal regulation of medical practice, health care 
system, standards, interests of the patient, protection of medical information, the right to 
an individual approach to treatment.

Вступ. Початок ХХІ ст. ознаменований завершенням низки глобальних проектів, які 
дають надію на суттєвий прогрес у царині проблем медичної галузі. До прикладу, суспільство 
та, зокрема, медичну спільноту сколихнули такі досягнення, як розшифровка геному людини, 
ідентифікація генетичних, епігенетичних і транскрипційних змін у нормальних та пухлинних 
клітинах, властивості марихуани в лікуванні хворих з тяжкими захворюваннями, роль стовбуро-
вих клітин у терапії різних захворювань, секвенування ДНК тощо. Серед іншого тенденцією до 
вдосконалення лікування онкологічних захворювань у всьому світі є перехід до засад персона-
лізованої медицини. Однак успішний розвиток нового вектору медичної галузі вимагає не лише 
глибоких фундаментальних досліджень і впровадження високих технологій, але і паралельної 
розробки та створення нормативно-правової бази для їх реалізації. 

Система охорони здоров’я є однією з найбільш важливих системоутворюючих складових 
частин функціонування соціальної держави (а саме такою Україна є відповідно до положень ст. 1 
Конституції України [1]). У зв’язку із цим така система має багато стейкхолдерів із різними інтер-
есами, як приватними, так і публічними та публічно-приватними. Знайти баланс всіх інтересів та 
відобразити їх у процесі реформування видається практично неможливим. Саме тому такий три-
валий час ця сфера лишається в центрі уваги, проте фактично не зазнає суттєвої трансформації. 
Ідеться не лише про зміни в процедурі розподілу фінансування (хоча боротьба переважно триває 
саме за це), але й про якісні перетворення в стандартах та підходах до діагностики та лікування 
пацієнтів. На жаль, на цих питаннях не акцентується увага і в Національній стратегії реформу-
вання системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 років [2]. Не говорячи вже про те, 
що всі стратегічні документи фактично є неактуальними на сьогодні.

Швидкі темпи розвитку сучасних технологій вимагають гармонізації науково-практич-
них аспектів та наявних проблем медичного права, які наблизять своєчасний доступ людини 
до реальних можливостей персоналізованої медицини. Це означає, що діяльність (у тому чис-
лі господарська) у сфері медичної практики потребує ретельного законодавчого врегулювання 
з метою забезпечення населення якісною та доступною персоналізованою медичною допомо-
гою. Персоналізована медицина є такою моделлю організації медичної допомоги, яка базуєть-
ся на виборі діагностичних, лікувальних та профілактичних засобів, які були б оптимальними 
для конкретної особи з урахуванням її генетичних, фізіологічних, біохімічних, метаболічних чи 
інших індивідуальних особливостей. Персоналізована медицина – це напрям сучасної меди-
цини, що використовує цільові діагностичні та лікувальні підходи – індивідуально орієнтовані. 
Суть персоналізованого підходу зводиться до того, що в центр процесу лікування та лікарської 
майстерності ставиться людина, а не хвороба. Безпосередньо в цьому є ключова відмінність від 
традиційного підходу в медицині, де затверджуються стандартизовані протоколи лікування саме 
певної хвороби, фактично без урахувань індивідуальних особливостей окремої людини (паці-
єнта). Застосування новітнього підходу, де центр із діагнозу зміщується на пацієнта, особливу 
ефективність показує при лікуванні пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Це пов’язано з 
різними причинами та передумовами виникнення хвороби, що додатково супроводжується змі-
нами різних генів, які є абсолютно індивідуальними у кожному окремому випадку. 
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Підписавши у 2014 році Угоду про Асоціацію з ЄС [3], Україна обрала євроінтеграційний 
вектор, а тому має забезпечити поступове наближення до європейських стандартів в охороні здо-
ров’я шляхом проведення системного реформування галузі, спрямованого на створення системи, 
орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян Укра-
їни на рівні розвинутих європейських держав. Орієнтиром реформи було визначено програму 
Європейського Союзу «Європейська стратегія здоров’я – 2020» [4]. У таких умовах особливої 
уваги потребують питання оптимізації організації і фінансування медичної галузі зі створенням 
дієвої системи охорони громадського здоров’я, зорієнтованої на пріоритетний розвиток первин-
ної медичної допомоги, сімейної медицини, персоналізованої медицини, спроможної забезпе-
чити медичні потреби населення на рівні чинних стандартів із урахуванням при цьому засад 
персоналізованої медицини.

За даними ВООЗ, рак є другою за частотою причиною смерті у світі, що оцінюється  
у 9.8 мільйонів смертей у 2018 році. Глобально приблизно 1 із 6 смертей спричинена раком [5].

Концепція персоналізованої медицини може мати значні переваги як для пацієнтів, так 
і для лікарів та системи охорони здоров’я загалом. Деякі потенційні переваги, запропоновані 
таким новим підходом, включають:

1) законну можливість для лікарів приймати більш усвідомлені, індивідуалізовані страте-
гічні рішення щодо подальшого лікування;

2) підвищену ймовірність отримання бажаних результатів завдяки більш націленій терапії;
3) знижену ймовірність побічних реакцій на медикаментозну терапію;
4) зосередження на профілактичних заходах та прогнозуванні перебігу захворювання, 

а не реакції на нього;
5) виявлення хвороби на більш ранніх стадіях, ніж це було можливо раніше;
6) раціональне використання фінансових ресурсів із метою покриття витрат, виділених 

державою на функціонування системи охорони здоров’я [6].
Постановка завдання. Мета роботи полягає у проведенні комплексного аналізу наявно-

сті належних передумов та огляду правових підстав для інтеграції елементів персоналізованої 
медицини в національну систему охорони здоров’я, зокрема в контексті ранньої діагностики зло-
якісних новоутворень та лікування онкологічних пацієнтів. Тому важливо виокремити основні 
напрями реформування національного законодавства, в межах якого право пацієнта на індивіду-
альний підхід до лікування (ст. 12 Європейської хартії прав пацієнтів) реалізовувалося би макси-
мально ефективно.

Результати дослідження. Відповідно до Закону про геноміку та персоналізовану медици-
ну [7], який був прийнятий у 2010 році в США, персоналізована медицина – поняття, що зумов-
лює собою будь-яку модель клінічної практики, яка наголошує на систематичному використанні 
профілактичних, діагностичних та терапевтичних втручань, в основі яких лежить інформація 
про ген та сімейну історію особи з метою покращення стану здоров’я.

Хоча за останні роки відбувся безсумнівний прогрес у клінічній онкології: з появою но-
вих протипухлинних препаратів спрямованої молекулярної дії розширилася категорія хворих, які 
отримують ефективну специфічну терапію, покращилася якість їх життя, але, не дивлячись на 
наявні успіхи, смертність від раку залишається високою. При цьому емпіричний вибір режиму 
терапії, відсутність вибірковості дії та обмежена ефективність практично всіх протипухлинних 
препаратів, велика кількість побічних ефектів, а також висока вартість терапії передбачають сер-
йозну відповідальність лікаря. Саме тому необхідність індивідуалізації лікування стає безумовно 
актуальним питанням у сучасній Україні, оскільки знання молекулярно-генетичної характери-
стики пухлини та пацієнта дозволять персоналізувати терапевтичні режими і зменшити ризик 
проявів токсичності хіміопрепаратів: індивідуальний підхід передбачає введення конкретному 
хворому необхідного препарату в адекватній дозі за певними показаннями в ефективний період 
часу. Тому основним завданням в онкології залишається вибір найбільш ефективного персоналі-
зованого лікування, який поки залишається переважно експериментальним.

За словами президента ESMO1 професора Мартіна Пікарта, персоналізована медицина – 
мрія кожного онколога та небезпідставне очікування кожного онкохворого. Однак зараз ми ще зна-
ходимося не в період персоналізованої онкології, а перебуваємо на стадії стратифікованої онколо-
гії, а це означає, що ми можемо класифікувати рак відповідно до критичних мішеней, проти яких 

1 European Society for Medical Oncology.
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маємо надію на розробку ефективних ліків. Сучасні технології, такі як глибоке секвенування ДНК, 
стануть потужним інструментом у майбутньому, що дозволить ідентифікувати різні мутації [8].

Вітчизняне законодавство на сьогодні слідує принципам стандартизації та не передбачає 
жодних основ персоналізованого підходу до профілактики та лікування пацієнтів, у центрі якого 
стояли б індивідуальні, в тому числі генетичні характеристики особи. Так, одним з основних 
принципів охорони здоров’я в Україні визнається орієнтація на сучасні стандарти здоров’я та 
медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в сфері 
охорони здоров’я (ч. 7 ст. 4 Основ законодавства України про охорону здоров’я) [9]. Реалізація 
цього принципу забезпечується затвердження розгалуженої системи стандартів у сфері охорони 
здоров’я у ст. 14-1 вказаного Закону України. Тобто національне законодавство, не зважаючи на 
сучасний світовий досвід та новітні дослідження, жодним чином не оперує поняттями персона-
лізованої медицини та не ставить в центр системи охорони здоров’я конкретного пацієнта з його 
індивідуальними властивостями та генетичними особливостями. Такий підхід також фактично 
унеможливлює існування робочої структури превентивної медицини в межах визначеної держа-
вою системи охорони здоров’я. 

Наразі немає законодавчо визначеного поняття персоналізованої медицини в Європей-
ському Союзі. Проте для цілей звіту Європейської Комісії (31 жовтня 2013 року) персоналізова-
ною медициною називається медична модель, яка використовує молекулярне профілювання для 
визначення правильної терапевтичної (лікувальної) стратегії для конкретної особи в конкретний 
час, та/або визначення схильності до певного захворювання та/або застосування вчасних і ціле-
спрямованих попереджувальних заходів [6]. 

Більш розвинене у цьому напрямку законодавство Америки. Ще 27 травня 2010 року Па-
латою представників було прийнято законопроект [7] із метою забезпечення обіцянки тодішньо-
го Президента Америки Барака Обами про впровадження персоналізованої медицини для всіх 
американців шляхом розширення та прискорення досліджень геноміки та ініціатив щодо підви-
щення точності діагностики захворювань, підвищення безпеки лікарських засобів та визначення 
нових видів лікування, а також для інших цілей.

Закон був підписаний Президентом13 грудня 2016 року в результаті переважної двосто-
ронньої підтримки парламенту. Законом передбачено фінансування на суму 4,8 мільярда доларів 
для необхідної інфраструктури для просування медицини. Це включає в себе фінансування На-
ціональних інститутів охорони здоров’я для підтримки Президентської ініціативи щодо превен-
тивної медицини (1,5 мільярда доларів) та ініціативи віце-президента Байдена «Раковий місяць» 
(1,8 мільярда доларів). Витрати згідно з нормами зазначеного Закону сприятимуть розвитку пер-
соналізованої медицини [10].

Чи можемо ми віднайти аналог нормативно-правового регулювання у вітчизняному зако-
нодавстві? Навряд чи. Більше того, навіть жодна з Концепцій МОЗ не передбачає рух системи охо-
рони здоров’я в Україні в напрямку персоналізованої медицини. Персоналізована медицина – це 
наукоємкий підхід до системи охорони здоров’я, що стрімко розвивається. Необхідність впрова-
дження основ персоналізованої медицини в щоденну лікарську практику зумовлюється тим, що:

 – відповідно до експертної оцінки фахівців диференціюється близько 250 варіантів пух-
линної хвороби;

 – у пацієнтів спостерігаються значні коливання в ефективності та безпеці стандартних 
схем терапії залежно від генетичної конституції організму;

 – підтвердженням є те, що частота розвитку небажаних реакцій на ліки чи навіть смерті 
в деяких країнах виходять на 4-5 місце серед всіх її причин [11];

 – численні дослідження вказують на повну відсутність ефективності медикаментозної те-
рапії у 40% хворих [12];

 – індивідуальна варіабельність реакцій організму на медикаментозне лікування може ко-
ливатися в межах 20-95%, відсутність реакції на фармакотерапію – 10-40%, швидкість виведення 
лікарських засобів у різних пацієнтів відрізняється в 4-40 разів, метаболізму лікарських засобів – 
в 10-100 разів [13].

Тож чи потребують такі соціальні відносини спеціального правового регулювання?
 Успіх в терапії хворих онкологічного профілю в більшості випадків може бути досягну-

тий лише за рахунок вдалого поєднання сучасних наукоємких технологій, регламентованих зако-
нодавчими нормами. Однак, на жаль, фундаментальні знання про природу злоякісного процесу 
не завжди своєчасно використовуються в клінічній практиці, зокрема, через відсутність належ-
ного нормативно-правового регулювання. 
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У якій галузі варто розвивати українське законодавство: медичній, науково-технічній, ІТ? 
Очевидно, що неможливо буде обмежитися одним нормативно-правовим актом, який регулював 
би всю сукупність суспільних відносин у сфері персоналізованої медицини, проте має бути клю-
човий програмний документ, який визначатиме основні поняття, принципи, напрямки та етапи 
впровадження персоналізованої медицини в Україні. Надалі систему нормативного регулювання 
слід формувати комплексно, вдосконалюючи чинне або розроблюючи цілком нове законодавство, 
основоположним завданням якого має бути належний захист: наукової розробки, лікарської таєм-
ниці, персональних даних тощо. Необхідність спеціального нормативного регулювання полягає 
також у тому, що за умови його відсутності неможливим є реалізація наукових здобутків у цій 
сфері і втілення їх у реальній медичній практиці, в чому і полягає нагальна проблема сьогодення.

Претендуючи на впровадження основ персоналізованої медицини, необхідно провести 
глибокий аналіз та відпрацювання алгоритму використання величезного арсеналу фундамен-
тальних та клінічних знань. Для повноцінного впровадження основ персоналізованої медицини 
в Україні необхідним є також належне правове регулювання відповідних суспільних відносин. 
Законодавство має складати та охоплювати такі елементи:

1. Належний рівень захисту прав інтелектуальної власності на наукові розробки, які є ру-
шійною силою для становлення персоналізованої медицини. Медична діагностика та геномна 
медицина є ключовими інструментами багатьох персоналізованих методів терапії. У зв’язку із 
цим виникають питання щодо прав інтелектуальної власності, які потребують вирішення. Так, 
світова практика йде таким чином, що заявка на отримання патенту на метод діагностики прохо-
дить ще більш ретельний аналіз та перевірку. Наприклад, Верховний суд у Майо (рішення Mayo 
Collaborative Servs v. Prometheus Labs., Inc.) визначив, що певний діагностичний аналіз – тобто 
діагностичний тест, який визначає стан здоров’я пацієнта чи захворюванню – не підлягає патен-
туванню, коли тільки співвідношення між показниками діагностики та станом здоров’я пацієн-
та є предметом патенту. Верховний Суд одноголосно ухвалив, що широко застосовувані методи 
діагностики не мають права на патент, оскільки вони намагаються патентувати закон природи. 
Як результат, заявки на патент, що подаються на діагностичні методи, тепер більш прискіпливо 
розглядаються на предмет прийнятності патенту, а також новизни та неочевидності [14]. 

2. Імплементація правового регулювання IT-аспектів, що гарантуватиме безпеку персо-
нальних даних, збереження лікарської таємниці, забезпечення стандартів високого рівня безпеки 
для електронних баз систем охорони здоров’я. Має бути баланс між полегшенням обміну медич-
ною інформацією між медичними працівниками і держслужбовцями системи охорони здоров’я 
та необхідністю забезпечення конфіденційності особистої медичної інформації.

3. Правова основа для захисту медичної та генетичної інформації, що включає в себе 
гарантування недискримінації залежно від результатів лабораторних та інших досліджень, лі-
кування і т.д., зокрема клініко-генетичних досліджень. Наприклад, Закон про недискримінацію 
генетичної інформації 2005 року (GINA) [15] забороняє: 

1) страховим компаніям приймати дискримінаційні рішення щодо заявників на основі їх 
генетичної інформації;

2) страховим компаніям вимагати від заявників пройти генетичне тестування та прогно-
зування стану їх здоров’я; 

3) роботодавцям використовувати генетичну інформацію для відмови у працевлаштуванні 
та збирати відповідну інформацію.

4. Надійний механізм захисту прав пацієнта на ефективне лікування з кореспондуючими 
обов’язками лікаря провести належну діагностику та терапію. 

5. Реформування державного регулювання системи охорони здоров’я та елементів медич-
ного страхування з максимальним урахуванням наведеної вище інформації, зокрема зі спряму-
ванням всієї системи на профілактику захворювань та її ранню діагностику, що в подальшому 
значно зменшить витрати на лікування, а також стимулювання та розвиток державно-приватного 
партнерства.

Персоналізована медицина – це революційна концепція, яка кидає виклик традиційним 
фундаментальним та клінічним підходам до лікування пацієнтів та надає йому право на ефек-
тивну діагностику та лікування. Хоча перехід до основ персоналізованої медицини потребує 
значних фінансових та інтелектуальних інвестицій, концептуального перегляду принципів, на 
яких базується вітчизняне законодавство про охорону здоров’я, проте в перспективі такий вектор 
матиме низку переваг (зокрема, позитивно зміниться співвідношення витрат і рівня ефективності 
та безпеки терапевтичного лікування для окремого пацієнта, з’явиться юридична можливість 
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формування індивідуалізованої програми ранньої діагностики та системи превентивних заходів 
тощо). До прикладу, на сьогодні вибір терапевтичної тактики хворих на рак зазвичай базується на 
прогностичних чинниках, а також на досвіді та інтуїції лікаря, однак такий підхід пов’язаний із 
ризиком помилки в лікуванні конкретного хворого, що знижує ефективність лікування, підвищує 
його вартість і навіть може призвести до трагічних наслідків. При цьому надзвичайно суттєвим 
недоліком сучасної протипухлинної терапії є висока вартість препаратів, що також свідчить про 
перспективність персоніфікованого підходу в лікуванні онкологічного хворого, за умов застосу-
вання визначення чутливості пухлини такого пацієнта до конкретних протипухлинних агентів, 
що зменшить затрати на терапію за рахунок більш обґрунтованого та релевантного використання 
високовартісних ліків.

Перспектива впровадження персоналізованої медицини залежить від міждисциплінарно-
го підходу: зусилля лікарів, науковців, експертів, юристів, законодавців, які при командній ро-
боті та дбайливому відношенні до пацієнта зроблять реальністю персоналізовану медицину, що 
в перспективі поліпшить результативність обраної лікарем терапевтичної стратегії та збільшить 
тривалість їх життя із покращенням її якості. Хоча наразі є багато юридичних перешкод для ре-
алізації такого підходу, зокрема в контексті організації медичної допомоги, проте це невідворот-
ний шлях для ефективного лікування кожного окремого пацієнта.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Метою дослідження є ознайомлення із сутністю та теоретичними засадами 
інвестиційної діяльності; вироблення вміння опрацьовувати й аналізувати доціль-
ність реалізації інвестиційних проєктів фінансування інвестиційної діяльності та 
напрями державного регулювання інвестиційної діяльності в умовах невизначе-
ності. Методика дослідження полягає в обґрунтуванні економічної сутності інвес-
тицій, яка заснована на використанні методу системного аналізу й узагальненні 
наукових праць вітчизняних і закордонних учених. Запропоновано власний струк-
турно-методологічний підхід у процесі формування інвестиційного іміджу від-
повідного територіального об’єкта, що враховував би особливості всіх цільових 
груп інвесторів. Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що 
теоретичні положення статті мають прикладне значення та можуть бути викори-
стані в інвестиційній діяльності. Визначено, що під інвестиційною діяльністю слід 
розуміти сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо 
реалізації інвестицій. Суб’єктами інвестиційної діяльності (інвестори й учасники) 
можуть бути громадяни і юридичні особи України й іноземних держав, а також 
держави в особі урядів. Головним суб’єктом інвестиційної діяльності є інвестор, 
який вкладає власні, позичені або залучені кошти в об’єкти інвестування, ухвалює 
рішення щодо форм і способів їх використання, несе повну майнову та фінансову 
відповідальність за результати використання інвестованих коштів. Під об’єктом 
інвестиційної діяльності потрібно розуміти як дії учасників інвестиційних право-
відносин, так і матеріальні та нематеріальні блага, які є об’єктами права власності. 

Зроблено висновок, що державний імідж має бути різнобічним і мусить роз-
кривати всі наявні можливості галузей діяльності держави, тому що кожна держа-
ва-інвестор має свою конкретну зацікавленість. Для позитивного розвитку інвес-
тиційного іміджу нашої держави варто створити таку економічну репутацію, яка 
реально може стати головним чинником дотримання відповідного стратегічного 
курсу забезпечення захисту її національних інтересів в умовах постійної конку-
рентної боротьби на міжнародній арені.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиції, класифікація, вплив, меха-
нізм регулювання.

The aim of the article is to get acquainted with the essence and theoretical foundations 
of investment activity; develop the ability to process and analyze the feasibility of imple-
menting investment projects for financing investment activities and the direction of state 
regulation of investment activities conditions of uncertainty. The research methodology 
is to justify the economic nature of investments, which is based on the use of the method 
of system analysis and generalization of scientific works of domestic and foreign scien-
tists. An own structural and methodological approach is proposed in the process of form-
ing the investment image of the corresponding territorial object, which would take into 
account the characteristics of all target groups of investors. The practical significance of 
the study lies in the fact that the theoretical provisions of the article are of applied value 
and can be used in investment activities. It is determined that investment activity should 
be understood as a set of practical actions of citizens, legal entities and the state to im-
plement investments. The subjects of investment activity (investors and participants) can 
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be citizens and legal entities of Ukraine and foreign states, as well as states represented 
by governments. The main subject of investment activity is an investor who invests his 
own, borrowed or attracted funds in investment objects, decides on the forms and meth-
ods of their use, bears full property and financial responsibility for the results of the use 
of invested funds. The object of investment activity should be understood as the actions 
of participants in investment relations, as well as tangible and intangible goods that are 
the objects of property rights. It is concluded that the state image should be diverse and 
should reveal all the available opportunities for the activities of the state, because each 
investor state has its own specific interest. For the positive development of the invest-
ment image of our state, it is necessary to create such an economic reputation, which 
can really be the main factor in adhering to the appropriate strategic course of protection 
of its national interests in the face of constant competition in the international arena.

Key words: investment activity, investments, classification, influence, regulation 
mechanism.

Вступ. Одним з основних чинників, що визначають перспективний розвиток добробуту 
суспільства, виступає рівень інвестиційної активності в економіці. Створення умов, що забезпе-
чують нормальний перебіг інвестиційних процесів, є однією з найважливіших функцій держави, 
провідною формою реалізації якої виступає створення правової основи здійснення економічної 
діяльності. Не меншу роль в організації інвестиційних процесів відіграє ефективність викори-
стання чинного законодавства його адресатами, адекватність обраних ними правових форм суті 
регульованих відносин.

Інвестиційний процес потребує постійного поглибленого дослідження, насамперед пи-
тань обґрунтування інвестиційної стратегії, вибору ефективних форм і напрямів інвестування, а 
також пошуку нових шляхів активізації інвестиційної діяльності в умовах розвитку конкуренто-
спроможної економіки. 

Теоретичні та практичні аспекти інвестування висвітлені в наукових працях вітчизняних 
і закордонних економістів, а саме: Зві Боді, Алекса Кейна, Алана Дж. Маркуса, В. Федоренка, 
К.Р. Макконнелла, С. Брю, О. Пєтухової, Н. Сириченко й інших.

Постанова завдання. Мета статті – ознайомитись із сутністю та теоретичними засадами 
інвестиційної діяльності; виробити вміння опрацьовувати й аналізувати доцільність реалізації 
інвестиційних проєктів фінансування інвестиційної діяльності та напрями державного регулю-
вання інвестиційної діяльності в умовах невизначеності. 

Завдання дослідження:
1) зробити аналіз загальних положень інвестиційної діяльності; 
2) дати точне поняття інвестиційної діяльності;
3) визначити суб’єктів і об’єкти інвестиційної діяльності; 
4) визначити, яку роль відіграють інвестиції в розвитку економічних процесів; 
5) ознайомитись з інвестиційним законодавством України; 
6) визначити вплив іноземних інвестицій на економіку України;
7) запропонувати нові шляхи вдосконалення механізму державного регулювання інвести-

ційної привабливості щодо залучення іноземних інвестицій в економіку країни.
Результати дослідження. Із часу реформування економіки поняття «інвестиції» увійшло 

в економічну літературу країн Східної Європи, зокрема країн Співдружності Незалежних Дер-
жав, що можна пояснити реформуванням економіки цих держав. 

До початку 90-х рр. в Україні категорія «інвестиції» не вживалася як у теорії, так і на 
практиці. Уперше це поняття у вітчизняній економічній літературі стало вживатися як синонім 
поняття «капітальні вкладення», тому що основною метою інвестиційної діяльності було збіль-
шення обсягів виробництва, переважно продукції важкої промисловості та військово-промисло-
вого комплексу, а одержання водночас прибутку, досягнення соціально-економічного й екологіч-
ного ефектів здебільшого не ставилося за мету. Поступово, з формуванням в Україні основних 
ринкових відносин починають змінюватися наукові світогляди сутності інвестицій, виникають 
та розвиваються суто ринкові підходи до їх оцінки та прогнозування форм, методів і принципів 
здійснення інвестиційної діяльності [4].

Сам термін «інвестиція» походить від латинського слова “invest”, що означає «вкладати». 
Інвестиції – одна з найчастіше використовуваних в економічній системі категорій як на макро-, 
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так і на мікрорівні. Проте, незважаючи на виняткову увагу до цієї ключової економічної катего-
рії, наукова думка дотепер не виробила універсального визначення інвестицій, яке б відповідало 
потребам теорії і було б адекватним уявленню конкретних суб’єктів їх здійснення – держави, 
підприємства, домашнього господарства [5].

В інвестиційному законодавстві ключовим поняттям є поняття інвестицій та інвестицій-
ної діяльності. Варто зазначити, що в роботах вітчизняних та закордонних учених стосовно до-
слідження інвестицій не досягнуто єдності думок щодо тлумачення поняття «інвестиційна діяль-
ність» (табл. 1).

Таблиця 1

1. С. Панчишин  
[6, с. 137]

Інвестиційна діяльність – це сукупність рішень та відповідних дій, скеро-
ваних на перетворення заощаджень в інвестиції.

2. Б. Щукіна  
[7, с. 13]

Інвестиційна діяльність є процесом організації інвестування в реально 
існуючих у країні умовах господарювання.

3. Є. Стефанович  
[8, с. 61]

Інвестиційна діяльність – це комплекс заходів держави, фізичних та юри-
дичних осіб, спрямований на ефективне розміщення ресурсів із метою 
отримання очікуваного ефекту.

4. Г. Іванов  
[9, с. 80]

Інвестиційна діяльністю – це діяльність із формування, розміщення, вкла-
дення, трансформації та відшкодування інвестицій, зокрема й управління 
ними і всією системою інвестиційних відносин.

5. С. Погасій  
[10, с. 8]

Інвестиційна діяльність – це процес пошуку необхідних інвестиційних 
ресурсів, вибору 7 ефективних об’єктів (інструменти) інвестування, фор-
мування збалансованої за вибраними параметрами інвестиційної програ-
ми (інвестиційний портфель), забезпечення її реалізації.

6. А. Череп та 
І. Рурка [11]

Інвестиційна діяльність – це важлива складова частина міжнародного 
руху капіталу, яка здатна забезпечити міграцію капіталу з однієї країни в 
іншу, а також прискорювати цю міграцію в одних сферах світового госпо-
дарства, уповільнювати в інших.

На основі узагальнення формулювань можна зробити висновок, що кожне з визначень 
інвестиційної діяльності являє науковий інтерес, оскільки дозволяє виявити погляд окремого ав-
тора на суть інвестиційної діяльності, представити це поняття більш глобально.

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, інвестиційною є діяльність, 
пов’язана із придбанням і реалізацією необоротних активів, а також зі здійсненням фінансових 
інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Отже, крім придбання 
основних засобів, нематеріальних активів, акцій, облігацій, цілісних майнових комплексів тощо, 
до інвестиційної діяльності належать надходження грошових коштів у вигляді відсотків за аван-
си грошовими коштами та позики, надані іншим суб’єктом господарювання, а також грошові 
надходження у формі дивідендів, від повернення позик, від ф’ючерсних і форвардних контрактів, 
опціонів, виплати коштів за такими контрактами (за винятком тих контрактів, які укладаються 
для основної діяльності підприємства). Відповідно до ст. 2 Закону України «Про інвестиційну 
діяльність» від 18 вересня 1991 р., інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій грома-
дян, юридичних осіб та держави щодо реалізації інвестицій [2].

Нинішня правова система України складається з більше ніж 100 законів та інших норма-
тивних актів, що регулюють інвестиційну діяльність. Серед них насамперед варто згадати закони 
України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про підготовку 
та реалізацію інвестиційних проєктів за принципом «єдиного вікна»», «Про цінні папери та фон-
довий ринок», які створюють правову основу інвестиційної діяльності. 

Учасники інвестиційної діяльності – громадяни і юридичні особи України, інших держав, 
що забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвес-
тора. Інвестор визначає мету, напрями й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній 
основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, зокрема і шляхом організації конкурсів і 
торгів. Держава й посадові особи не мають права втручатися в договірні відносини учасників 
інвестиційної діяльності понад свою компетенцію. 
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Об’єкт в інвестиційній діяльності є самостійним елементом, який фактично не залежить 
від суб’єктів інвестиційної діяльності. На перший погляд ми оточені об’єктами інвестування. 
Ними можуть бути будь-яке майно, майнові права, інтелектуальна власність, тобто будь-який 
предмет чи право, який може прийняти інвестицію і, об’єднавшись, співпрацюючи з нею, спро-
можний породити прибуток чи створити соціальний ефект. Але для того, щоб майно (власність) 
стало об’єктом інвестування, потрібно, щоб це майно мало певний правовий режим, порядок 
користування, способи і межі розпорядження й інших правомірних дій людей щодо цієї речі, що 
визначаються правовими нормами. Виділено такі основні риси об’єктів інвестиційної діяльності: 
це майно (майнові права) або об’єкти інтелектуальної власності, що мають матеріальне вира-
ження; це об’єкти права власності; об’єкт, у який робиться інвестиція, повинен бути юридично 
відокремлений від інвестиції, перебувати у власності іншої особи, а не інвестора; об’єкт інвес-
тування повинен мати певний правовий режим; об’єкт повинен перебувати «у роботі, співпраці» 
з інвестицією; об’єкт має виступати в господарському обігу самостійно та незалежно від інших 
об’єктів. Залежно від форми інвестицій, реальних чи фінансових, виділено два основні об’єкти 
інвестування: фінансовий об’єкт (цінні папери, інші належним чином оформлені зобов’язання); 
реальний об’єкт (будь-яке майно, майнові права, які, крім вкладення в них коштів, потребують 
активних дій зі створення нових об’єктів власності).

Об’єктом інвестиційної діяльності може бути і будь-яке майно, зокрема й основні фонди 
й оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошо-
ві вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти власності, а також 
майнові права [12].

Об’єктами інвестиційної діяльності в Україні є: 
– новоутворюванні та ті, що реконструюються, основні фонди, а також обігові кошти 

в усіх галузях народного господарства;
– цінні папери (акції, облігації тощо);
– цільові грошові внески;
– науково-технічна продукція й інші об’єкти власності;
– майнові права та права на інтелектуальну власність.
Аналогічні об’єкти має і діяльність закордонних інвесторів, якщо вона не суперечить 

законодавству України. Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестування на території 
України шляхом: 

– пайової участі спільно з юридичними та фізичними особами України у створенні під-
приємств;

– створення підприємств, цілком належних іноземним інвесторам, а також філіалів під-
приємств іноземних юридичних осіб;

– придбання підприємств, будівель, споруд, паїв, акцій, облігацій та інших цінних паперів, 
а також іншого майна, яке за законодавством України може належати іноземним інвесторам;

– придбання прав користування землею й іншими природними ресурсами;
– надання позик, кредитів, майна та майнових прав. 
Суб’єктами інвестиційної діяльності є: 
– інвестори (замовники);
– виконавці робіт (підрядники);
– користувачі об’єктів інвестиційної діяльності;
– постачальники товарно-матеріальних цінностей, обладнання та проєктної продукції;
– юридичні особи (банківські, страхові та посередницькі організації, інвестиційні фонди 

та компанії тощо);
– громадяни України; 
– іноземні юридичні та фізичні особи, держави та міжнародні організації. 
Суб’єкти інвестиційної діяльності діють в інвестиційній сфері, де здійснюється практич-

на реалізація інвестицій. Максимальне спрощення для суб’єкта інвестиційної діяльності порядку 
отримання послуг, пов’язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних проєктів, шляхом за-
провадження принципу «єдиного вікна» покликаний забезпечити Закон України «Про підготов-
ку та реалізацію інвестиційних проєктів за принципом «єдиного вікна»» від 21 жовтня 2010 р. 
№ 2623–VI [3]. 

Ринкові відносини в інвестиційній діяльності насамперед стосються її джерел. Якщо роз-
глядати національну економіку загалом, то джерелами інвестиційних вкладень є фонд відшкоду-
вання у вигляді амортизаційних відрахувань і фонд накопичення як частина національного дохо-
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ду. На рівні ж підприємств і об’єднань, інших суб’єктів господарювання інвестиційна діяльність 
здійснюється коштом власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизація, грошові 
накопичення, заощадження населення, фінансові кошти юридичних осіб тощо), позичених фі-
нансових коштів інвесторів (облігаційні позики, банківські і бюджетні кредити), запозичених 
фінансових коштів інвесторів (кошти, одержані від продажу акцій і облігацій, пайових та інших 
внесків громадян і юридичних осіб), а також бюджетних інвестиційних асигнувань. 

У результаті проведеного аналізу здобутків попередніх років, а саме пртягом 2018 р., щодо 
залучення обсягу капітальних інвестицій (крім інвестицій із державного бюджету) зазначимо, 
у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком, по всій території України станом 
на 1 січня 2018 р. – це 101,2, а на 31 грудня 2018 рю – 102,2. Ми бачимо, що залучення обсягу 
капітальних інвестицій, хоч і незначними темпами, але збільшується. Також необхідно зазначи-
ти, що дана статистика стосується всієї території України, виходячи з показників кожної області. 
На жаль, у деяких областях залучення обсягу капітальних інвестицій, навпаки, зменшується, 
тому необхідно проаналізувати чинники, які негативно впливають на даний аспект. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) у розрахунку на одну особу 
населення наростаючим підсумком із початку інвестування, станом на 1 січня 2018 р. – 746,9, на 
31 грудня 2018 р. – 767,0. Отже, спостерігається стабільність щодо обсягу залучених іноземних 
інвестицій на всій території України [13].

Зазначимо, що за стабільної економіки це нормальне явище. Але в умовах величезного 
дефіциту бюджету, надмірної інфляції – це вкрай негативне явище. Фінансова інфраструктура 
ринку забезпечує акумуляцію накопичень, що повертаються вже у вигляді ефективних інвести-
цій. Це особливо актуально для України в сучасний період розвитку і становлення її ринкових 
структур, пошуку адекватних ринковим формам господарювання форм здійснення інвестицій-
ного процесу. У ролі інституціональних інвесторів виступають зазвичай інвестиційні та комер-
ційні банки, інвестиційні та пенсійні фонди, холдингові компанії, страхові компанії, компанії 
з торгівлі цінними паперами тощо. Саме за допомогою цієї системи заощадження населення 
трансформуються в інвестиції. Кредитно-фінансова сфера (фінансово-кредитний ринок) надає 
кошти (у вигляді певних фінансовів) для інвестицій у розпорядження підприємств та інших 
суб’єктів господарювання. Саме на цьому ринку відбувається переміщення коштів із тих сек-
торів економіки, де є їх надлишок, у сектори, яким бракує цих коштів, а також із галузей із 
меншою прибутковістю на вкладення в галузі з більшою прибутковістю. Як відомо, ринкове 
відшкодування первісних, авансованих ресурсів на створення основних фондів лише забезпе-
чує основу для накопичення. Кількісно зростання накопичень не залежить точно від авансова-
ної суми. Спричинено це таким. 

По-перше, розбіжністю між капітало- і фондоємністю продукції. Відомо, що перевищен-
ня капіталоємності порівняно з фондоємністю є результатом уповільненого приросту основних 
фондів. Навіть з огляду на нормальне запізнювання (лаг) ефекту від капітальних вкладень кож-
ного окремого року необхідно виходити з багаторічного випередження вкладень в основні фонди 
порівняно з їхнім приростом. Такоє має значення структура капітальних вкладень: збереження 
стабільно високої частки вкладень, що спрямовуються на будівельно-монтажні роботи, підвищує 
капіталомісткість споруджуваних об’єктів переважно завдяки «пасивній» частині фондів.

По-друге, причиною невідповідності між зростанням накопичень і авансованих ресур-
сів на створення основних фондів є розбіжність між номінальним і реальним накопиченням. 
За 2010–2019 pp. був досягнутий рівень зростання запровадження в дію основних фондів на 46%. 
За реального виробничого накопичення, у процесі якого створюються і реалізуються додатковий 
продукт і чистий дохід, показник зростання ефекту значно нижчий. Про це можна судити за 
зниженням рівня фондовіддачі. Хоча рентабельність у цей період має тенденцію до зростання, 
це несправжнє підвищення ефективності, тому що воно зумовлене зростанням рівня цін, а не ре-
альними зрушеннями у виробництві. Прибуток зростав значною мірою в результаті збільшення 
оптових цін промисловості. Отже, реальний процес накопичення, що розуміється нами як ефек-
тивна фондовіддача, відставав від номінального. Інакше кажучи, зростання прибутку не було 
зумовлене інтенсивним використанням виробничих ресурсів. Підвищення фондовіддачі вимагає 
дотримання деяких найважливіших зовнішніх умов, насамперед установлення ринкових цін на 
засоби виробництва. Ідеться про відшкодування в ціні витрат виробництва і забезпечення необ-
хідного рівня рентабельності. Зростання витрат не є негативним явищем, якщо збільшення ви-
робничих витрат компенсується відносно великим скороченням витрат чи зростанням прибутку 
у сфері споживання цієї продукції. 
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Значущість кожного чинника в окремо взятій країні різна, оскільки це залежить від рівня 
економічного розвитку, історичних та національних тенденцій. Для оцінки можна використати 
такі узагальнюючі синтетичні показники, як:

– політична і фінансова стабільність;
– рівень загальноекономічного розвитку країни;
– рівень розвитку ринкової та інвестиційної інфраструктури;
– ємність внутрішнього ринку;
– вартість робочої сили;
– купівельна спроможність населення;
– рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків.
П. Самуельсон звернув увагу на тісний взаємозв’язок та взаємозалежність заощадження 

і нагромадження (інвестування). Розглядаючи історичні особливості слаборозвинених країн, він 
зазначав «збереження старих феодальних традицій» щодо торгівлі, промисловості й ощадливості, 
у яких «якісна структура інвестицій часто хибна з погляду національного розвитку». Не можна 
не помітити «<…> тенденції багатих прошарків накопичувати свої заощадження за кордоном – 
легальними і нелегальними шляхами», що робить недоступним їх використання національною 
економікою для внутрішнього розвитку.

Увесь комплекс чинників, що визначають інвестиційний клімат, можна поділити на 
три групи: 

1. Інституціональні: внутрішня і зовнішня політична стабільність, національне законо-
давство загалом і політика держави щодо іноземних інвестицій, господарське і фінансове право, 
міцність державних інститутів, український менталітет, ступінь державного втручання в еконо-
міку, культура. Поведінка суб’єктів господарювання формується не тільки в умовах правового 
економічного поля, а й під впливом рівня усвідомленості, доступу до інформації і знань, культу-
ри та менталітету. Однією з особливих рис поведінки людини в нашому суспільстві, що протягом 
багатьох століть успадковується, є розкрадання. Економічну основу поширення розкрадання як 
традиційного відтворювального елементу господарювання становить відсутність масової дрібної 
приватної власності. 

2. Економічні: загальна характеристика економіки, ємність фондового ринку, характерис-
тика банківської сфери, стабільність національної валюти, ринкова й інвестиційна інфраструкту-
ра, інформаційна відкритість і традиційність, податки і тарифи, вартість робочої сили, доступ до 
чинників виробництва. 

3. Соціально-психологічні: соціальний рівень розвитку суспільства, рівень кваліфікацій-
ної підготовки робочої сили, доступ до чинників виробництва [14].

Прямі іноземні інвестиції стали ключовим джерелом зростання в багатьох країнах із пе-
рехідною економікою. У зв’язку із цим однією із цілей інвестиційної політики багатьох країн, що 
розвиваються, та країн з перехідною економікою є залучення іноземних інвестицій в економіку 
країни. Очікується, що іноземні інвестиції позитивно вплинуть на розвиток економіки, забез-
печать розвиток нових технологій, відкриття нових ринків, приведуть до поліпшення методів 
управління і ведення господарської діяльності. 

Основний результат, досягнутий країнами, що отримують інвестиції, полягає в покритті 
значної частини капіталу, необхідного для здійснення інвестицій завдяки припливу капіталу з-за 
кордону. Багато країн не мають можливості цілком покрити потреби у фінансових ресурсах тіль-
ки власним коштом, що й приводить до використання в національних економіках закордонних 
інвестицій. Однак в Україні коштом іноземних інвесторів у 2019 р. фінансувалося лише 2,4% 
капітальних інвестицій. Вітчизняна економіка, що перебуває у процесі реорганізації та модерні-
зації, пов’язаної з виходом із кризи і переходом на траєкторію сталого розвитку, поки відчуває де-
фіцит власних коштів і потребує широкого залучення прямих іноземних інвестицій для створен-
ня в посткризовий період високорозвиненого, ефективного, соціально орієнтованого суспільства 
з високим рівнем життя населення. У зв’язку із цим особливої актуальності набувають питання 
мотивації і зацікавленості іноземних інвесторів у вкладеннях в українську економіку. Однак за-
лишається відкритим питання щодо кількісної оцінки впливу іноземних інвестицій на динаміку 
економічного розвитку. Нестабільний процес надходження іноземного капіталу в Україну потре-
бує посилення уваги держави до створення адекватних умов для вкладання коштів і оптимізації 
обсягів та структури іноземних інвестицій. Останні роки демонструють наявність системних ри-
зиків у сфері залучення прямих інвестицій, зокрема якісне їх погіршення: як у технологічному 
аспекті, так і з огляду на їхній спекулятивний, непередбачуваний характер з погляду можливої 
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ринкової поведінки інвесторів (неочікуване вилучення інвестицій, практика уникнення оподат-
кування, закриття підприємств або недобросовісне використання їх у конкурентній боротьбі з ін-
шими українськими виробниками тощо), що негативно відбивається на розвитку вітчизняних 
підприємств і економічному зростанні загалом. 

У світовій економічній літературі проблемі дослідження впливу прямих іноземних ін-
вестицій присвячено безліч робіт. Тема загального впливу іноземних інвестицій на економічне 
зростання країни не нова і досить широко досліджена на макро- і мікрорівнях. Серед тих, хто 
вивчав дане питання, Б. Ейткен і Е. Харісон. Розглядаючи поведінки венесуельських фірм, вони 
дійшли висновку, ще підприємства, у які були залучені іноземні інвестиції, є більш продуктивни-
ми порівняно з вітчизняними, і що збільшення частки іноземного капіталу приводить до підви-
щення ефективності економіки.

Однак отримані результати також показали, що продуктивність вітчизняних підприємств 
знижується через зростання продуктивності спільних підприємств, тобто виявлено негативний 
вплив іноземних інвестицій на продуктивність галузі. Це ж питання висвітлювалося в роботах 
Дж. Бітзера і Х. Гьорга. Автори намагалися визначити напрям ефекту від залучення іноземних 
інвестицій у країну.

Аналіз даних 10 галузей промисловості 17 країн світу показав, що надходження інозем-
ного капіталу покращує продуктивність економіки. Сила впливу зростає зі зменшенням розміру 
країни. Е. Борешштейн та Дж. Лі у процесі дослідження питання впливу іноземних інвестицій на 
економічне зростання на прикладі 69 країн дійшли висновку, що ефект від залучення іноземних 
інвестицій залежить від рівня розвитку людського капіталу у країні.

Крім того, виявилося, що іноземні інвестиції підвищують загальний обсяг капіталу в еко-
номіці стимулюванням вітчизняного інвестування.

М. Алексинська вивчала це ж питання на прикладі 18 країн із перехідною економікою. 
Отримані результати показали наявність стійкого позитивного зв’язку між рівнем іноземного ін-
вестування і продуктивністю економіки країни, а також те, що ефект від залучених інвестицій 
залежить від рівня розвитку людського капіталу у країні.

Згідно з висновками Світового інвестиційного звіту UNCТAD, теоретично сила і напрям 
впливу іноземних інвестицій різні залежно від сектора економіки, до якого вони були спрямова-
ні. Ефект від припливу іноземних інвестицій різний, оскільки всі сектори економіки мають свої 
відмінні риси та різні зв’язки з іншими секторами.

Досліджуючи ситуацію із залученням прямих іноземних інвестицій в економіку України, 
варто зазначити, що на початку 2000-х рp. приплив іноземних інвестицій у країну був незна-
чний, а їx накопичений обсяг до 2006 р. не перевищував 10 млрд дол. Частка іноземних вкладень 
у структурі капітальних інвестицій у 2016 р. становила лише 3,2%, тому вони не мали істотно-
го впливу на процес структурних перетворень економіки, розвитку промислового виробництва 
і збільшення обсягів зовнішньої торгівлі.

За даними Національного банку України, за вісім місяців 2019 р. в економіку країни іно-
земними інвесторами вкладено 4,361 млрд дол. прямих інвестицій, що в 0,7 раз більше показника 
відповідного періоду 2018 р.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 жовт-
ня 2019 р. становив 34,73 млрд дол., що на 1,82 млрд дол., або на 5,5%, перевищує показник 
на початок року, як повідомила Державна служба статистики. Згідно з її даними, надходження 
інвестицій за перше півріччя року становило 1,67 млрд дол., вилучення – 0,98 млрд дол., однак 
більшу частину приросту забезпечила курсова різниця через зміцнення гривні – 1,14 млрд дол.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2019 р. прямі іноземні інвестиції в Україну зросли 
всього на 45,5 млн дол. Їх надходження становило 0,59 млрд дол., вилучення – 0,5 млрд дол., 
а внесок курсової різниці становив 0,06 млрд дол.

За підсумками півріччя приріст прямих іноземних інвестицій становив 0,84 млрд дол.: 
надходження інвестицій – 1,26 млрд дол., вилучення – 0,73 млрд дол. за внесок курсової різниці 
0,52 млрд дол.

За даними Держстату, найбільший приріст прямих іноземних інвестицій у січні – вересні 
2019 р. зафіксовано з Кіпру – 761,1 млн дол. (до 10,3 млрд дол.), Нідерландів – 438,3 млн дол. 
(до 7,56 млрд дол.), Росії – 220,1 млн дол. (до 0,82 млрд дол.), Швейцарії – 133,3 млн дол. 
(до 1,68 млрд дол.).

Водночас відбулося різке зменшення інвестицій з Угорщини – на 197,8 млн дол. 
(до 0,37 млрд дол.), Великої Британії – на 92,7 млндол. (до 2,04 млрд дол.).
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У галузевому розрізі найбільше зростання іноземних інвестицій зафіксовано у фінансовій 
та страховій діяльності – 828,6 млн дол., добувної та переробної промисловості – відповідно 
266,4 і 235,4 млн дол., операції з нерухомим майном – 225,8 млн дол., професійної, наукової і тех-
нічної діяльності – 161,8 млн дол., а також в оптовій та роздрібній торгівлі – 146,9 млн дол. [15]. 

У жовтні 2019 р. Кабінетом Міністрів було представлено програму до 2024 р. Серед 
іншого, поставлена мета залучення ПІІ на рівні 50 млрд дол., у результаті чого буде досягнуто 
зростання економіки країни на 40%, а також скорочено державний борг до 40% ВВП із ниніш-
ніх 60%.

Щоби продемонструвати інвесторам переваги України як потенційного об’єкта фінан-
сування, потрібно створити додаткові інституції, організації та програми, ключовим завданням 
яких буде підвищення інвестиційної привабливості держави на світовому ринку. У разі успішної 
реалізації такого завдання країна може розраховувати на зазначені 50 млрд дол.

Отже, динаміка надходження прямих іноземних інвестицій у 2019 р. засвідчує збереження 
позитивних тенденцій, які спостерігаються протягом останніх років. Індекс інвестиційної при-
вабливості України, який розраховується Європейського бізнес-асоціацією, був підвищений усе-
редині 2019 р., саме це безпосередньо пов’язано з виборами нового Президента України, і з того 
часу практично не змінювався. За останні три роки вітчизняний ринок поповнився на понад три 
десятки іноземних компаній, серед яких півтора десятки банків, страхові установи та металур-
гійна компанія.

Основними причинами, через які великі інвестори бояться вкладати свої кошти в укра-
їнські підприємства, є корупція, неможливість для інвесторів захистити свої інтереси в судах, 
проблемні відносини з податковими органами. Однією з головних проблем, що заважають над-
ходженню прямих іноземних інвестицій до України, як свідчать дослідження фахівців Iнститу-
ту Горшеніна, є рейдерство – тобто протиправне, несправедливе (часто з використанням грубої 
фізичної сили) захоплення корпоративних прав, безпосередньо приміщень та виробничих по-
тужностей компаній. Рейдерство є показником слабкості правових структур у державі, недоско-
налого законодавства, великої частки тіньової економіки та слабкої захищеності прав власника.

Серед головних труднощів роботи в Україні протягом останніх років іноземні інвестори 
також називають проблеми з поверненням ПДВ. Від такої практики потерпають представники 
аграрного сектора, які експортують на світові ринки свою продукцію, а також іноземні компанії, 
які з метою економії видатків на заробітну плату перенесли в Україну частину виробництва.

На тлі певного гальмування економічного зростання все це не знижує привабливості дов-
гострокових капітальних вкладень із боку іноземних інвесторів.

Доведено, шо прямі іноземні інвестиції, які використовуються в усьому світі як інстру-
мент для досягнення економічного зростання, в Україні не можна вважати дієвим засобом капі-
талізації економіки.

Побудована модель залежності зміни реального ВВП від прямих інвестицій проказала 
слабкий зв’язок між цими змінними, що доводить тезу про замалі обсяги та їх нераціональний 
розподіл в економіці.

У зв’язку із цим, на мій погляд, важливим є поєднання питань внутрішніх інвестицій та 
залучення іноземних інвестицій як ключового механізму капіталізації національної економіки. 
Тому завданням для державної інвестиційної політики є чітке визначення галузей, розвиток яких 
буде забезпечуватися завдяки національному капіталу – приватному та державному, з метою не-
допущення припливу недружнього капіталу або втрати впливу на стратегічні галузі.

Важливою умовою збільшення залучення прямих іноземних інвестицій є проведення дер-
жавної політики, спрямованої на створення стабільних умов функціонування іноземних інвесто-
рів у національній економіці. Досягнення цієї мети сприятиме підвищенню національної конку-
рентоспроможності та більш активній інтеграції нашої країни в міжнародну економічну систему.

Ключовими чинниками привабливості України як держави загалом і її регіонів зокрема 
є ніщо інше, як імідж. Якщо буде проведена ціла низка політико-адміністративних реформ та 
визначено вектор розвитку України в напрямі європейської інтеграції, це значно вплине на еко-
номічне зростання України, тим самим держава стане більш привабливою для іноземних інвесто-
рів. Хоч за останні роки у країні провели низку реформ, спрямованих на покращення становища 
України, але економіка так і не досягла необхідного рівня розвитку, а отже, і досі залишається 
неконкурентоспроможною на міжнародній арені. Необхідно провадити вдосконалений механізм 
державного регулювання інвестиційної діяльності, щоби країна стала цікавою та відкритою 
для міжнародних інвестицій, тобто стала більш інвестиційно привабливою.
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В англійській мові слово «імідж» уживається на означення таких понять, як «образ», «ви-
гляд». У науковій теорії існують припущення, що імідж є стилем та формою поведінки людини. 
Наприклад, відомий науковець у сфері іміджелогії В. Шепель не ототожнює імідж із зовнішні-
стю, пов’язує зазначене поняття з візуальними образами, визначає його як індивідуальний ви-
гляд або ореол, що формується соціальною групою, засобами масової інформації або зусиллями 
особистості з метою привернення до себе уваги, акцентує здебільшого на візуальних якостях 
особистості, що теоретично звужує інтерпретацію іміджу [16]. 

Необхідно зазначити, що одним зі стратегічних пріоритетів України є формування ефек-
тивної та цілісної іміджевої стратегії. Дослідниця Ю. Таранова наголошує, що до цілей форму-
вання позитивного державного іміджу можна віднести залучення інвестицій та вихід на міжна-
родний ринок. Водночас несприятливий інвестиційний клімат здатен загальмувати економічний 
розвиток, загострити економічні, інституціональні та соціальні проблеми. 

Одним із ключових чинників формування інвестиційної привабливості України є сили, які 
забезпечують створення необхідних переваг для певної території (регіону) держави, у процесі 
боротьби за обмежене коло інвестиційних ресурсів. Наковці виділяють різні чинники форму-
вання інвестиційної привабливості: інституційні, економічні та соціальні, які існують на мікро-, 
мезо- та макрорівнях. Необхідно зазначити, що імідж країни є чинником формування інвестицій-
ної діяльності, який належить до макроекономічного рівня.

Як уже було зазначено, інвестиційна діяльність в Україні відбувається безпосередньо за 
участю держави. У межах структур Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів Укра-
їни та Верховної Ради України під найменуванням «пресслужба» функціонують відділи та під-
розділи, що виконують функції зі зв’язків із громадськістю. Ці відділи та підрозділи функціону-
ють у структурах відповідних міністерств та відомств, що мають різні найменування: пресцентр, 
управління інформації та зв’язків із громадськістю, управління з питань внутрішньої політики, 
пресслужба й ін. Головним завданням діяльності вищезазначених підрозділів є формування по-
зитивного іміджу та сприяння доброзичливому ставленню громадськості до новостворених ін-
ститутів суспільства. Наявність таких структурних одиниць вже вказує на відповідні позитивні 
чинники та перспективи у процесі формування позитивного іміджу держави. 

Ще одним чинником у процесі формування позитивного іміджу нашої держави є надання 
інвесторам відповідних державних гарантій під час здійснення ними інвестиційної діяльності. 
Наприклад, згідно зі ст. 397 Господарського кодексу України, для забезпечення стабільності пра-
вового режиму іноземного інвестування встановлюються такі гарантії для іноземних інвесторів: 

– застосування державних гарантій захисту іноземних інвестицій у разі зміни законодав-
ства про іноземні інвестиції; 

– гарантії щодо примусового вилучення, а також від незаконних дій органів влади та їхніх 
посадових осіб;

– компенсація та відшкодування збитків іноземним інвесторам;
– гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності;
– гарантії переказу прибутків та використання доходів від іноземних інвестицій;
– інші гарантії здійснення інвестиційної діяльності [1] .
До негативних чинників формування позитивного іміджу держави можна віднести збе-

реження сучасних тенденції інвестування лише в ті проєкти, які приносять швидкий прибуток. 
Через те, що ключовим мотивом інвестиційної діяльності, як вітчизняної, так і іноземної, є при-
буток, вітчизняні інвестори, як і іноземні, не прагнуть інвестувати в розвиток державної еконо-
міки, в її модернізацію або ж в удосконалення певних управлінських процесів. Тут варто додати 
такий чинник, як високий ризик інвестування внаслідок економічної та політичної нестабіль-
ності. Через це будь-який інвестор намагається прискорити процес виведення власного прибутку 
з держави. Це позначається на вітчизняних підприємствах, які прагнуть значного надходження 
іноземних капіталів та модернізації.

Проаналізувавши різні підходи до інвестиційної привабливості й інвестиційного клімату, 
можу запропонувати власний структурно-методологічний підхід у процесі формування інвести-
ційного іміджу відповідного територіального об’єкта, що враховував би особливості всіх цільо-
вих груп інвесторів. Ключовим аспектом пропонованого підходу є наявність можливості кори-
гування іміджу, внесення змін в іміджеві програми. Зазначений підхід поділено на три ключові 
етапи: підготовчий етап, етап розроблення й етап реалізації.

На підготовчому етап необхідно оцінити імідж певного територіального об’єкта, прове-
сти SWOT-аналіз, за допомогою якого можна визначити сильні та слабкі сторони, конкурентні 
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переваги та недоліки, проаналізувати внутрішні й зовнішні чинники навколишнього середови-
ща. SWOT-аналіз традиційно розглядається також у теорії таких дисциплін, як маркетинг, ме-
неджмент і економічний аналіз. SWOT-аналіз – це метод стратегічного планування, що полягає 
у виявленні чинників внутрішнього і зовнішнього середовища організації та поділі їх на чотири 
категорії: Strengths (сильні сторони), Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities (можливості) і 
Threats (загрози) [17]. 

Сильні (S) і слабкі (W) сторони є чинниками внутрішнього середовища об’єкта аналізу. 
Можливості (O) та загрози (T) – фактори зовнішнього середовища, тобто те, що може вплину-
ти на об’єкт ззовні та водночас не контролюється об’єктом. Отже, SWOT-аналіз застосовується 
до об’єктів різного масштабу і не тільки в областях, у яких існує спрямованість на збільшення 
прибутку, а й у сферах, де цілі мають складний соціальний чи соціально-економічний характер. 
У своєму дослідженні ми спиралися на SWOT-аналіз під час аналізу інвестиційного потенціалу 
відповідних територіальних об’єктів для вдосконалення механізму інвестиційної привабливості 
щодо залучення іноземних інвестицій в економіку держави. 

Також необхідно провести діагностику привабливості певного територіального об’єкта 
для різних цільових груп інвесторів, які, у свою чергу, поділено на внутрішні та зовнішні ці-
льові групи. Також необхідно виявити проблемні місця щодоо формування іміджу відповідного 
територіального об’єкта для кожної із цільових груп. Останнім процесом у підготовчому етапі 
є залучення до розроблення іміджевої програми зацікавлених і здатних вплинути на остаточний 
результат структур, організацій, підприємств і окремих осіб.

Наступний етап – розроблення, коли ми повинні провести комплекс заходів у межах імі-
джевої програми, які пов’язані з певним періодом часу й забезпечені необхідними ресурсами.

На останньому етапі – реалізації – необхідно здійснити:
1) реалізацію заходів іміджевої програми; 
2) контроль реалізації заходів іміджевої програми;
3) оцінювання ефективності іміджевих заходів.
Вагомою організаційною умовою щодо залучення інвестицій є формування високого 

рівня поінформованості та політика відкритості через інформаційний простір. Варто розробля-
ти доктрину інформаційної політики в контексті прагнень до розширення поінформованості 
про інвестиційний потенціал і умови для інвесторів. Для цього потрібно активно використо-
вувати інтернет-простір. Спеціально сформовані сайти для інвесторів мають надавати повну 
картину організаційних умов, що використовуються в державі для залучення інвестора. Ви-
світленню має підлягати досвід ефективного інвестування із зазначенням конкретних соціаль-
но-економічних зисків, отриманих у результаті вже реалізованих інвестиційних проєктів. Ок-
рім того, доступним для громадськості та потенційних інвесторів має бути актуальний перелік 
інвестиційних пропозицій. 

Однією з вагомих організаційних умов для залучення інвестицій варто визнати ство-
рення інформаційної та консультаційної мереж. Основним завданням першої буде висвітлення 
інформації: про діяльність органів влади з метою підвищення рівня довіри та контрольованості 
її роботи; про можливості розміщення інвестицій та проведення промоції на різних міжна-
родних заходах – виставках, семінарах, консиліумах, симпозіумах, під час офіційних візитів і 
зустрічей. Консультаційна мережа не менш важлива як для закордонного, так і для внутрішньо-
го інвестора. Це дозволить скоротити витрати часу, підвищити рівень обізнаності інвесторів, 
заощадити їхні кошти, що можуть бути витрачені на платних консультантів (юристи, економі-
сти, бухгалтери). Це сприятиме збільшенню як потенційних, так і фактичних інвесторів. Окрім 
того, консультаційні центри мають надавати інформацію про можливість міжнародної співп-
раці для бізнесу регіону, можливих партнерів, кращі напрями експортування товарів та послуг, 
вимоги до експортної продукції.

Висновки. Під інвестиційною діяльністю варто розуміти сукупність практичних дій гро-
мадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Суб’єктами інвестиційної діяль-
ності (інвестори й учасники) можуть бути громадяни і юридичні особи України й іноземних 
держав, а також держави в особі урядів. Головним суб’єктом інвестиційної діяльності є інвестор, 
який вкладає власні, позичені або залучені кошти в об’єкти інвестування, ухвалює рішення щодо 
форм і способів їх використання, несе повну майнову та фінансову відповідальність за резуль-
тати використання інвестованих коштів. Під об’єктом інвестиційної діяльності потрібно розумі-
ти як дії учасників інвестиційних правовідносин, так і матеріальні та нематеріальні блага, які є 
об’єктами права власності.
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Хоча нині спостерігається пожвавлення інвестиційної діяльності, але інвестиційний клі-
мат запишається несприятливим, це призводить до гострої нестачі інвестиційних ресурсів в еко-
номіці України, а також ставить під загрозу соціально-економічне зростання країни. Лише фор-
мування сприятливого інвестиційного клімату, обґрунтована державна політика, забезпечення 
ефективної мобілізації інвестиційних ресурсів та дієвого управління ними є вагомими засобами 
усунення інвестиційного «голоду» в Україні.

Прямі іноземні інвестиції більше впливають на економіку країн, що розвиваються, ніж 
розвинутих країн, проте цей вплив перебуває у значній залежності від вихідних умов: якості 
людського капіталу, інституційного забезпечення, макроекономічної ситуації у країні. Сучасна 
галузева структура прямого іноземного інвестування економіки України суперечить пріоритетам 
розвитку держави та не здійснює ефективного впливу на економічне зростання і формування 
інноваційної моделі розвитку. Псевдоефективні інвестиції створюють загрози в довгостроко-
вій перспективі. Розглянуто структурно-об’єктні та структурно-функціональні характеристики 
іноземних інвестицій. Для нівелювання негативного впливу іноземного інвестування на еконо-
мічний розвиток країни необхідне врівноваження інтересів держави й іноземного інвестора для 
досягнення максимального ефекту для обох сторін процесу.

Державний імідж має бути різнобічним і мусить розкривати всі наявні можливості галу-
зей діяльності держави, тому що кожна держава-інвестор має свою конкретну зацікавленість. 
Для позитивного розвитку інвестиційного іміджу нашої держави варто створити таку економічну 
репутацію, яка реально може стати головним чинником дотримання відповідного стратегічного 
курсу забезпечення захисту її національних інтересів в умовах постійної конкурентної боротьби 
на міжнародній арені.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ 

МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

Стаття присвячена аналізу правового регулювання роботи експертно-кри-
міналістичних установ, визначенню поняття та науковому трактуванню адмі-
ністративно-правового регулювання діяльності науково-дослідних експерт-
но-криміналістичних установ Міністерства внутрішніх справ України, а також 
адміністративно-правовому регулюванню діяльності науково-дослідних експертів 
криміналістичних установ Міністерства внутрішніх справ України, з’ясуванню 
особливостей основних досліджень означеного адміністративно-правового регу-
лювання діяльності вказаних експертно-криміналістичних установ Міністерства 
внутрішніх справ України. 

У роботі розглядаються питання нормативно-правового забезпечення держав-
ного регулювання судово-експертної діяльності в експертній службі Міністерства 
внутрішніх справ України, визначено основні завдання, мету, права, можливості, 
допустимі рамки та напрями діяльності експертно-криміналістичних установ Мі-
ністерства внутрішніх справ України, пропонуються заходи з удосконалення дер-
жавного регулювання цього виду діяльності для забезпечення принципів об’єк-
тивності та неупередженості. Також досліджено роботи вітчизняних науковців, 
зазначено їхні думки стосовно обраної теми роботи, висвітлено шляхи вирішення 
проблем корупції та порушення завдань, цілей установ.

У статті проведено аналіз положеннь чинних законів України, указів Президен-
та України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів та інших підзаконних 
нормативно-правових актів, що свідчить про окремі недоліки в питаннях держав-
ного регулювання розвитку судово-експертної діяльності, визначено аспект, який 
свідчить про актуальність державного регулювання криміналістичної діяльності 
в сучасній Україні.

Актуальність обраної теми дослідження зумовлена необхідністю детальної 
розробки теоретичних питань і практичних рекомендацій щодо питання адміні-
стративно-правового забезпечення діяльності науково-дослідних експертно-кримі-
налістичних установ МВС України, а також теоретико-правовим обґрунтуванням 
організації роботи низки структур, служб та органів, серед яких і експертно-кримі-
налістичні установи Міністерства внутрішніх справ України.

Ключові слова: судово-експертна діяльність, державне регулювання, удоско-
налення організації, експертно-криміналістична установа, Міністерство вну-
трішніх справ, Національна поліція України.

The article is devoted to the analysis of the legal regulation of the work of the fo-
rensic expert institutions, the definition of the concept and scientific interpretation of 
administrative and legal regulation of the activity of the research and forensic institutions 
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine (next – MIA of Ukraine), as well as the 
administrative and legal regulation of the activity of the research experts of the forensic 
institutions of the MIA of Ukraine. Legal norms and other administrative remedies and 
clarification of the peculiarities of basic research are defined the administrative and legal 
regulation of the activities of the forensic expert institutions of the MIA of Ukraine. 
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In the article the questions of the normatively – legal providing of government con-
trol of judicial expert activity are examined in expert service of MIA of Ukraine, the main 
tasks, purpose, rights, opportunities, admissible frameworks and directions of activity of 
expert-criminalistic institutions of the MIA of Ukraine and measures are offered on the 
improvement of government control of this type of activity for the sake of providing of 
principles of objectivity of and absence of the personal interests, the works of national 
scientists are also researched and their opinions and statements on the chosen topic of the 
work are covered, the ways of solving the problems of corruption and violation of tasks, 
the goals of the institutions are explained. 

The article also analyzes the provisions of the current laws of Ukraine, decrees of the 
President of Ukraine, resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, decrees and oth-
er by-laws shows some shortcomings in the issues of state regulation of the development 
of forensic activities and defines the aspect that indicates the urgency of the state legal 
nature activities in modern Ukraine.

The urgency of the chosen topic of the study is due to the need for detailed elabo-
ration of theoretical questions and practical recommendations on the issue of adminis-
trative and legal support of the activity of the research and forensic institutions of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine, as well as the theoretical and legal substantiation 
of the organization of work of a number of structures, services and bodies, among which 
are expert-criminalistic institutions of the MIA of Ukraine.

Key words: judicial expert activity, government control, improvement of organization, 
criminal justice agency, Ministry of Internal Affairs, National Police of Ukraine.

Вступ. Своєрідна специфіка, надзвичайна технічна складність, потреба в розробці нових 
методологічних підходів, а іноді й недостатнє правове забезпечення окремих експертних дослі-
джень спонукають дослідників до певних наукових розвідок.

Постановка завдання. Мета наукового дослідження – вивчення основних векторів ро-
боти експертних установ Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) України, дослідження та 
висвітлення шляхів вирішення проблем корупції та порушення завдань, цілей установ.

Результати дослідження. У світлі європейського вектора розвитку нашої країни великого 
значення набувають особливості організації роботи її правоохоронного та судового сектора, адже 
в умовах політико-економічної нестабільності діяльність правоохоронного та судового сектора 
стає ключовим чинником, що стримує негативні процеси.

 Сьогодні визначними або значущими визнають рекомендовані Міністерством юстиції 
України для практичного застосування в діяльності науково-дослідних експертно-криміналістич-
них установ держави Переліки рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що 
використовується під час проведення судових експертиз [1]. Варто зазначити, що нині не існує 
широко прийнятого визначення адміністративно-правового регулювання діяльності науково-до-
слідних та експертно-криміналістичних установ МВС України [2].  

Отже, доцільно розглянути наукове трактування процесу адміністративно-правового ре-
гулювання діяльності інших структурних підрозділів означеного МВС України. Під адміністра-
тивно-правовим регулюванням діяльності експертно-криміналістичних установ МВС України 
варто розуміти, на нашу думку, сукупність адміністративно-правових норм та інших адміністра-
тивно-правових засобів, що впорядковують суспільні відносини, які виникають у результаті ді-
яльності означених установ.

Т.А. Плугатар пропонує під адміністративно-правовим регулюванням діяльності поліції 
розуміти «систему адміністративно-правових засобів або елементів, сукупність прийомів та спо-
собів правового впливу на суспільні відносини, за допомогою яких визначається комплекс орга-
нізаційних та спеціальних заходів, спрямованих на захист від протиправних посягань, а також 
забезпечення особистої безпеки громадян, боротьбу з правопорушеннями» [3, c. 743]. На думку 
Д.В. Власенко, адміністративно-правове регулювання діяльності Національної поліції України – 
це «система суспільних відносин, які виникають у зв’язку з організацією та функціонуванням 
Національної поліції в Україні та врегульовуються нормами адміністративного права» [4, c.127].

Експертна служба МВС України – це система державних спеціалізованих установ судової 
експертизи, діяльність якої спрямовується і координується МВС України. Експертна служба без-
посередньо підпорядковується МВС України. Експертна служба складається з Державного науко-
во-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі – ДНДЕКЦ) та територі-
альних підрозділів – науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (далі – НДЕКЦ) [5].
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Важливо, що у своїй діяльності Експертна служба керується Конституцією України, зако-
нами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, ухваленими 
відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими акта-
ми законодавства України, наказами МВС України та Положенням про Експертну службу МВС 
України. Це свідчить про те, що ми маємо належну нормативно-правову базу для регулювання 
питань, що охоплює Експертна служба МВС.

Основні завдання Експертної служби МВС такі:
1) здійснення судово-експертної діяльності;
2) забезпечення залучення працівників Експертної служби МВС до досудового розсліду-

вання та судового розгляду;
3) у межах компетенції проведення експертних досліджень на договірних засадах із пи-

тань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передба-
чених Законом України «Про судову експертизу»;

4) проведення сертифікаційних та інших випробувань, а також оцінки відповідності про-
дукції, процесів і послуг, виконання інших робіт у межах своєї компетенції;

5) забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем, обробка персональних 
даних у межах повноважень, визначених законом, забезпечення режиму доступу до інформації;

6) здійснення спеціальних вибухотехнічних робіт із пошуку і знешкодження вибухонебез-
печних предметів, пристроїв, що використовуються в терористичних цілях;

7) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Експертної служби 
МВС як судових експертів, спеціалістів-криміналістів і спеціалістів-вибухотехніків [5].

Також варто взяти до уваги, що Експертна служба МВС відповідно до покладених на неї 
завдань:

1) здійснює організаційно-управлінське та науково-методичне забезпечення судово-екс-
пертної діяльності, зокрема й розробляє методики проведення судових експертиз, технічні ре-
ґламенти, державні класифікатори, методичні рекомендації, довідкові посібники, програмні про-
дукти;

2) проводить судову експертизу у кримінальному, виконавчому провадженні, адміністра-
тивних, цивільних та господарських справах, а також забезпечує в установленому порядку участь 
спеціалістів Експертної служби МВС у слідчих (розшукових) діях;

3) проводить експертні дослідження на договірних засадах із питань, що становлять ін-
терес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених Законом України 
«Про судову експертизу»;

4) проводить оцінку майна, майнових прав та здійснює професійну оціночну діяльність 
у межах своїх повноважень;

5) веде базу даних Реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС, пере-
дає в установленому порядку інформацію до державного Реєстру атестованих судових експертів;

6) здійснює наукову та науково-технічну діяльність у галузі судової експертизи;
7) розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законо-

давства та нормативно-правової бази;
8) організовує розгляд звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян», з питань, що належать до її компетенції;
9) взаємодіє з вітчизняними й іноземними підприємствами, установами й організаціями з 

метою обміну досвідом роботи з питань, що належать до її компетенції;
10) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України [5].
Експертна служба МВС із метою організації своєї діяльності:
1) визначає порядок організації та проведення експертиз та досліджень, оформлення 

висновків, порядок прийому, обліку, зберігання та повернення ініціаторам об’єктів дослідження;
2) проводить роботу із забезпечення підрозділів Експертної служби МВС витратними ма-

теріалами, сучасними технічними засобами й обладнанням, програмним забезпеченням, упрова-
дження в їх діяльність автоматизованих інформаційно-пошукових систем;

3) організовує і здійснює в установленому порядку матеріально-технічне та фінансове за-
безпечення ДНДЕКЦ та НДЕКЦ;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законодавством України, реалізацію 
державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, 
а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в Експертній службі МВС  
та ін. [5].
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Експертна служба МВС для виконання покладених на неї завдань у межах компетенції 
має право:

1) виконувати на договірних засадах дослідницькі, навчальні, консультаційні й інші робо-
ти з урахуванням обмежень, передбачених Законом України «Про судову експертизу»;

2) одержувати від судів і органів досудового розслідування знаряддя злочину й інші об’єк-
ти, щодо яких закінчено провадження, для використання в експертній і науковій діяльності;

3) установлювати зв’язки із правоохоронними органами, установами судової експертизи 
та криміналістики тощо інших держав та їх міжнародними об’єднаннями і організаціями, зокре-
ма й у формі членства в цих об’єднаннях і організаціях;

4) у межах компетенції користуватися відповідними інформаційними базами даних орга-
нів державної влади, державними, зокрема й урядовими, системами зв’язку і комунікацій МВС, 
іншими технічними засобами та мережами тощо [5].

Експертна служба МВС здійснює свої повноваження через ДНДЕКЦ та НДЕКЦ. Орга-
нізаційно-управлінське та науково-методичне керівництво діяльністю Експертної служби МВС 
покладається на ДНДЕКЦ, а ДНДЕКЦ і НДЕКЦ, у свою чергу, діють на підставі положень, що 
затверджуються Міністром внутрішніх справ України [6].

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України створе-
но постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 1998 р. № 617, як Експертна служба 
МВС України має перелік своїх основних завдань. Наприклад, ДНДЕКЦ здійснює організацій-
но-правове та методичне керівництво діяльністю підрозділів експертної служби; судово-експерт-
не та техніко-криміналістичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, правоохорон-
них органів; проведення експертиз та досліджень за кримінальними, цивільними справами, а 
також у позасудовому провадженні, виконання інших робіт у межах своєї компетенції [5].

Проте, якщо враховувати відомчу належність ДНДЕКЦ та інших підрозділів Експертної 
служби та визначене п. 1 Положення «Про Експертну службу МВС України» підпорядкування 
Експертної служби МВС України Міністру внутрішніх справ, то неможливо безспірно сприймати 
будь-які ствердження про дотримання Експертною службою органів внутрішніх справ принципів 
незалежності й об’єктивності судово-експертної діяльності, закріплених у ст. 3 Закону України 
«Про судову експертизу» [7]. Навіть коли в п. 3 зазначеного Положення до основних завдань 
експертної служби віднесено судово-експертне та техніко-криміналістичне забезпечення, адже 
воно спрямоване на забезпечення діяльності органів внутрішніх справ та інших правоохоронних 
органів із запобігання злочинам, виявлення, розкриття і розслідування злочинів та інших право-
порушень. Крім того, у п. 2.3.13 Положення про основи організації розкриття злочинів органами 
внутрішніх справ України, затвердженого Міністром внутрішніх справ, передбачено, що пра-
цівники експертних підрозділів встановлюють за результатами проведення судової експертизи, 
досліджень із використанням колекцій криміналістичних обліків експертної служби осіб, які вчи-
нили злочини, та події, взаємопов’язані із цими злочинами [8].

На окрему увагу заслуговує те, що всупереч завданням, поставленим перед поліцією За-
коном України «Про Національну поліцію», підзаконними актами Експертній службі МВС нада-
ється право проводити судові експертизи та розслідування не лише у кримінальних справах, а й 
у цивільних та комерційних (раніше арбітражних), які вже не можуть бути визнані прийнятними. 
Як співвідноситься із виконанням зазначених у п. 3 Положення завдань проведення судової екс-
пертизи в цивільних та господарських справах, що має ознаки спроби захопити ринок цього виду 
специфічних послуг, у Положенні не зазначено [9].

Діяльність Експертної служби має бути спрямована лише на здійснення криміналістичних 
досліджень із метою забезпечення оперативно-розшукової діяльності та науково-криміналістич-
ного забезпечення профілактичних заходів поліції. Водночас фінансування органів і підрозділів 
МВС України має здійснюватися виключно з державного бюджету України. Судові експертизи 
мають виконувати суто судово-експертні установи, які жодним чином не мають бути підпорядко-
вані органам державної виконавчої влади, наділеними правоохоронними функціями. Щодо судо-
во-експертної діяльності експертних служб МВС України, то В.М. Палій категорично зазначає, 
що жодна судово-медична експертиза не може бути надана професіоналам, які можуть не бути 
зацікавлені в розслідуванні справи. Однак така «кишенькова» експертиза зручна для слідчих, але 
значно знижує гарантії безпеки особи (підозрюваний, обвинувачений) від можливого свавілля та 
необ’єктивного розслідування обставин, які впливають на встановлення його вини чи відсутно-
сті такої. Тому, на переконання В.М. Палія, треба або взагалі заборонити залучення до проведен-
ня судових експертиз спеціалістів міністерств чи відомств, у систему яких входять органи, що 
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збирають докази чи ухвалюють рішення в даній справі, або обстоювати рівні права з дорученням 
судових розслідувань [10, с. 22].

Науково-теоретичною базою регулювання питання адміністративно-правового забез-
печення діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України для 
нас слугували праці таких вітчизняних вчених, як: Н.С. Бокариус, Д.В. Власенко, О.Ю. Дрозд, 
В.М. Палій, Т.А. Плугатар, О.А. Сокуренко, К. Г. Трунова, О.С. Юнін та ін.

Незважаючи на ґрунтовну та комплексну науково-теоретичну базу, багато питань у сфері 
адміністративно-правового забезпечення діяльності науково-дослідних експертно-криміналіс-
тичних установ МВС України залишаються відкритими для дискусій або потребують теоретич-
ного оновлення, законодавчих змін для більш ефективної роботи експертно-криміналістичних 
установ МВС України. 

Висновки. Про актуальність державного регулювання криміналістичної діяльності в су-
часній Україні для забезпечення повного впровадження демократичних основ, законності, об’єк-
тивності та незалежності свідчить необхідність подальшої реформи криміналістичної експертизи.

Аналіз положень чинних законів України, указів Президента України, постанов Кабінету 
Міністрів України, наказів та інших підзаконних нормативно-правових актів свідчить про пев-
ні недоліки в питаннях державного регулювання розвитку судово-експертної діяльності, які не 
сприяють її розвитку у відповідному напрямі до визначених зобов’язань щодо демократизації 
суспільства, удосконалення судоустрою та судочинства.

Ми вважаємо, що організацію криміналістичної діяльності слід удосконалити шляхом 
позбавлення державних органів виконавчої влади, уповноважених на правоохоронні функції, 
прав для здійснення судових експертиз. Єдиними міністерствами, у складі яких можна визнати 
доцільним існування судово-експертних установ, варто визнати Міністерство юстиції та Мініс-
терство охорони здоров’я України.  

Чинним законодавством України, зокрема й підзаконними актами, на ці два міністерства 
не покладено жодної із правоохоронних функцій. У них відсутні служби чи підрозділи, які б 
займалися оперативно-розшуковою діяльністю, дізнанням чи досудовим слідством. Немає в них 
також і служб чи підрозділів, що займаються контррозвідувальною та розвідувальною діяльніс-
тю, не перебувають у їхньому складі й органи правосуддя.

Отже, для забезпечення незалежної, неупередженої та об’єктивної судово-експертної ді-
яльності у складі цих міністерств наявні належні умови.

Список використаних джерел:
1. Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, 

що використовується під час проведення судових експертиз : наказ Міністерства юстиції України 
від 30 липня 2010 р. № 1722/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1826323-11?lang=uk.

2. Стан дослідження проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності науко-
во-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. URL: https://forumprava.pp.ua/
files/026-032-2018-4-----------5-.pdf .

3. Плугатар Т.А. Сутність механізму адміністративно-правового регулювання діяльно-
сті міліції України. Форум права : електронне наукове фахове видання. 2011. № 2. С. 741–744.  
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_119. 

4. Власенко Д.В. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання діяльності Наці-
ональної поліції України. Право і суспільство. 2016. № 4. Ч. 2. С. 125–130.

5. Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15?lang=ru.

6. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. URL:  
https://dndekc.mvs.gov.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%86/.

7. Про судову експертизу : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 .
8. «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами 

внутрішніх справ України : Наказ Міністерства внутрішніх справ від 24 вересня 2010 р. № 456. 
Офіційний вісник України. 2011. № 8. Ст. 395.

9. Про Національну поліцію : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.
10. Палій В.М. Судова експертиза повинна бути неупередженою. Актуальные вопросы су-

дебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы : сбор-
ник научно-практических материалов к 75-летию основания Харьковского научно-исследова-
тельского института судебных экспертиз им. заслуженного профессора Н.С. Бокариуса. Харків : 
Право. 1998. С. 21–24.



212

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 2, 2020

© ШУМ М.С. – здобувач (Науково-дослідний інститут публічного права)

УДК 342.9
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2020.2.34

ШУМ М.С.

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ

Метою статті є визначення елементної структури й особливостей адміністра-
тивно-правового статусу працівників апарату суду. Проаналізовано погляди на 
поняття «адміністративно-правовий статус» з урахуванням його видів і особли-
востей стосовно окремих категорій державних службовців, громадян тощо. Між 
основними учасниками суспільних відносин, як-от держава і людина, завжди ви-
никають, існують та видозмінюються зв’язки, різні за своїм змістом, характером та 
складністю. З’ясовано, що працівники апарату суду залежно від їх місця у процесі 
підготовки, ухвалення і реалізації рішень поділяються на: а) керівників (керівник 
апарату суду та його заступники); б) спеціалістів-службовців (консультанти, по-
мічники суддів, секретарі судового засідання, старші секретарі суду, судові розпо-
рядники); в) технічних працівників (діловоди, друкарки, оператори комп’ютерного 
набору, експедитори, архіваріуси, бібліотекарі, завідувачі господарством та ін.); г) 
обслуговуючий персонал (прибиральниці, водії, двірники, робітники з обслугову-
вання будівлі). Наголошено, що правовий статус різних категорій посадових осіб 
має відмінні риси та свої особливості, що залежать від покладених на них обов’яз-
ків, кола та змісту службових повноважень, специфіки діяльності та статусу органу 
управління. Визначено, що адміністративно-правовий статус працівника апарату 
суду є комплексною категорією, що характеризує відносини між посадовою осо-
бою та суспільством, посадовою особою і державою, посадовою особою й індиві-
дом. Правильно визначений та сформований адміністративно-правовий статус дає 
можливість посадовій особі чітко розуміти свої права й обов’язки, характеризує її 
становище у структурі судових органів, має бути цілком урегульований правови-
ми нормами. Зроблено висновок, що адміністративно-правовий статус працівників 
апарату суду – це правове становище посадової особи в системі судочинства, що 
покликана здійснити організаційне забезпечення діяльності судів, зумовлене осо-
бливим порядком зайняття посади, її компетенцією, колом прав і обов’язків у сфері 
правосуддя й особливістю відповідальності як державного службовця.

Ключові слова: правовий статус, адміністративно-правовий статус, апарат 
суду, працівники апарату суду, судоустрій.

The purpose of the article is to determine the elemental structure and peculiarities 
of the administrative and legal status of court staff. Thus, the article analyzes the views 
on the concept of “administrative and legal status”, taking into account its types and 
features regarding certain categories of civil servants, citizens, etc. Between the main 
actors of social relations, such as the state and the human being, there are always, 
there are, and they are changing relationships that are different in content, nature, and 
complexity. It is found that, depending on their place in the process of preparation, 
adoption and implementation of decisions, employees of the court apparatus are div-
ided into: a) managers (the head of the court apparatus and his deputies); b) specialist 
staff (consultants, judicial assistants, court clerks, senior court clerks, court clerks); c) 
technical staff (clerks, printers, computer typing operators, freight forwarders, archiv-
ists, librarians, heads of farms, etc.); d) maintenance staff (cleaners, drivers, janitors, 
building maintenance workers). It is emphasized that the legal status of different cat-
egories of officials has distinctive features and peculiarities, depending on the duties 
assigned to them, the circle and content of official authority, the specific activity and 
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status of the governing body. It is determined that the administrative and legal status 
of an employee of the court apparatus is a complex category, which characterizes the 
relations between the official and the society, the official and the state, the official and 
the individual. Properly defined and formed administrative and legal status enables 
the official to clearly understand his/her rights and responsibilities, characterize his/
her position in the structure of the judicial bodies, and should be fully regulated by 
legal norms. It is concluded that the “administrative and legal status of employees of 
the court apparatus” is the legal position of an official in the judicial system, which is 
intended to provide organizational support to the activity of the courts, determined by 
the special order of holding the position, its competence, the range of rights and duties 
in the field of justice and a feature of responsibility as a public servant.

Key words: legal status, administrative and legal status, court apparatus, employees 
of court apparatus, judicial system.

Вступ. З перших років своєї незалежності Україна стала на шлях реформування судової 
системи, водночас з іншими реформами в різних сферах та галузях. На тлі реформ, що трива-
ють, судова влада мала отримати свою незалежність від інших гілок влади, оскільки за часів 
Радянського Союзу механізм стримувань і противаг не знаходив своєї належної реалізації. Судо-
ва реформа провадилась кількома етапами, саме зараз суспільство має можливість спостерігати 
впровадження результатів чергового етапу реформаційних заходів.

Унаслідок судової реформи, яка активно проводилася впродовж останніх років, з ухвален-
ням нових законів та підзаконних актів, безсумнівно, система судоустрою України зазнала змін. 
Перебудови, що відбулись у судовій системі, викликали необхідність більш чітко та переосмисле-
но сформувати визначення та зміст адміністративно-правового статусу працівників апарату суду. 
Вирішення цього питання дасть можливість з’ясувати притаманні статусу працівника апарату суду 
ознаки, умови провадження судочинства та можливість узагалі здійснювати правосуддя рефор-
мованою судовою системою, оскільки апарат суду є функціональним базисом системи загалом.

Адміністративно-правовий статус і його елементну структуру розглядали такі про-
відні вченні, як: С.С. Алексєєв, О.Ф. Андрійко, В.Г. Афанасьєв, О.М. Бандурка, Ф.Ф. Бути-
нець, А.П. Гетьман, І.П. Голосніченко, С.В. Ківалов, Л.В. Коваль, П.М. Рабінович, В.І. Рем-
ньов, В.Я. Тацій, Ю.О. Тихомиров, М.М. Тищенко, Ю.М. Тодика, Р.Й. Халфіна, В.В. Цвєтков, 
М.В. Цвік, Ю.С. Шемшученко й інші.

У сфері вивчення та дослідження поняття адміністративно-правового статусу відзначи-
лись своїми працями такі вчені-адміністративісти, як: В.Б. Авер’янов, Н.О. Армаш, М.А. Боярин-
цева, Ю.П. Битяк, І.В. Гамалій, Т.О. Гуржій, В.В. Зуй, О.В. Литвин, У.І. Ляхович, Ю.Н. Старілов, 
С.В. Шестаков та інші. Водночас єдиного розуміння цього поняття так і не сформовано. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення елементної структури й особливостей 
адміністративно-правового статусу працівників апарату суду.

Результати дослідження. Законодавчо мету судової реформи, згідно зі Стратегією ста-
лого розвитку «Україна – 2020», затвердженою Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 
№ 5/2015, було визначено як практичну реалізацію принципів верховенства права і забезпечення 
кожному права на справедливий судовий розгляд справ незалежним та неупередженим судом – 
тобто забезпечення кожному доступу до правосуддя [1]. Метою судової реформи є реформування 
судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів для практичної реалізації принципів 
верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справ неза-
лежним та неупередженим судом. Реформа має забезпечити функціонування судової влади, що 
відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а також європей-
ській системі цінностей та стандартів захисту прав людини [2].

Водночас як законодавець, так і науковці приділяють значну увагу пошуку оптимальної 
структури судової системи, визначенню статусу суддів тощо. Практично залишається поза межа-
ми реформування питанням забезпечення належного функціонування апарату судів, що виступає 
одним із пунктів мети судової реформи, належним чином не врегульовано статус осіб, які забез-
печують функціонування судів.

Вивчення такої юридичної категорії, як «адміністративно-правовий статус працівників 
апарату суду», стане рушійною силою для завершення судової реформи та сприятиме незалеж-
ності суду від панівних політичних сил.
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Саме тому для визначення адміністративно-правового статусу працівників апарату суду 
необхідно з’ясувати зміст поняття «правовий статус», його значення для регулювання суспільних 
відносин між їх учасниками. О.Ф. Скакун зазначає, що правовий статус – це система закріплених 
у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, відповідально-
сті, відповідно до яких індивід як суб’єкт права координує свою поведінку в суспільстві [3, с. 59].

Доречним буде згадати твердження Б.М. Карданова, який зазначає, що характерними осо-
бливостями правового статусу є те, що він невідчужуваний і такий, що не передається, тобто його 
носій не може відмовитися від нього і його неможливо передати іншій особі, він невід’ємний, 
оскільки виражає суспільне становище його носія [4, с.13].

Тож, до певного часу поняття і зміст правового статусу дорівнювали поняттю та змісту 
правоздатності і не підлягали вивченню та дослідженню як самостійна категорія.

Між основними учасниками суспільних відносин, як-от держава і людина, завжди виника-
ють, існують та видозмінюються зв’язки, різні за своїм змістом, характером та складністю. Такі 
відносини не можуть існувати хаотично, вони потребують реґламентації загальнообов’язковими 
правилами, і держава як владний суб’єкт здійснює закріплення цих зв’язків у вигляді прав, сво-
бод і обов’язків. 

Варто погодитись зі словами Н.Я. Якимчук, яка стверджує, що в юридичній науці термін 
«правовий статус» є одним із найбільш уживаних, проте зазвичай кожен тлумачить і застосовує 
його з урахуванням власного праворозуміння. Незважаючи на те, що категорія правового стату-
су – порівняно нова в науці, за досить нетривалий період вона впевнено ввійшла і в науковий обіг 
і в положення законодавства. 

Тож, порівнюючи погляди науковців на поняття правового статусу, його складові елемен-
ти, можна дійти висновку, що, незважаючи на деякі відмінності в розумінні ними такої категорії, 
як «правовий статус», його основною характеристикою є поєднання суб’єктивних юридичних 
прав та обов’язків індивіда. Завдяки цим дослідженням юристів-науковців щодо юридичної при-
роди та змісту поняття правового статусу було сформовано підґрунтя, фундаментальний базис 
для вивчення похідної категорії – «адміністративно-правовий статус».

На нашу думку, правовий статус різних категорій посадових осіб має відмітні риси та осо-
бливості, що залежать від покладених на осіб обов’язків, кола та змісту службових повноважень, 
специфіки діяльності та статусу органу управління.

Наукові напрацювання вчених-адміністративістів щодо поняття адміністративно-право-
вого статусу дають підстави виділити два основні підходи до розуміння даної правової категорії. 
Перший підхід, якого дотримується більшість науковців, полягає в тому, що поняття адміністра-
тивно-правового статусу розкривається через характеристику його елементів [5, с. 117]. Як ствер-
джує Г.С. Тимчик, цінність структурного аналізу адміністративно-правового статусу полягає 
в тому, що теоретичне розділення цього поняття на складові елементи дає можливість виразити 
його характерні сторони, сутність і механізм здійснення прав, свобод і обов’язків [6, с. 118].

Другий підхід, який має меншу кількість прихильників, вивчає зміст адміністративно-пра-
вового статусу через компетенцію посадової особи чи державного органу.

Підсумовуючи питання щодо характеристики змісту поняття «адміністративно-правовий 
статус», що міститься в дослідженнях учених-адміністративістів, убачаємо за необхідне зазначи-
ти, що адміністративно-правовий статус має містити ряд елементів, а саме: мету, завдання, функ-
ції, владні повноваження, відповідальність. І тільки визначення вказаних елементів, їх пізнання й 
опрацювання надають змогу пізнати зміст та характеристику даної правової категорії комплексно. 

Вивчаючи адміністративно-правовий статус працівників апарату суду, необхідно мати на 
увазі, що під правовим статусом державного органу зазвичай розуміють певну сукупність по-
вноважень юридично-владного характеру, реалізація яких забезпечує виконання покладених на 
нього завдань [7, с. 95]. На думку О.О. Бандурки, таке визначення є досить вузьким, воно не 
охоплює значної частини питань організації і діяльності державних органів, які визначають їхній 
правовий стан або статус [8, с. 125]. В.Б. Авер’янов розглядає правовий статус суб’єктів права че-
рез їхню правосуб’єктність, тобто включає у правовий статус призначення органів, їхні завдання, 
функції, компетенцію і повноваження, форми, методи та цілі діяльності [9, с. 19].

Сучасна юридична наука здійснює пошуки поняття, правових ознак, змісту й особливос-
тей адміністративно-правового статусу різних учасників судового процесу, як-от судді, проку-
рори, адвокати й інші. Ці учасники відрізняються один від одного займаними посадами, повно-
важеннями, обсягом прав і обов’язків, процесуальним становищем, але всі покликані сприяти 
здійсненню судочинства. Окремо досліджено адміністративно-правовий статус осіб, які обійма-
ють адміністративні посади в судах.
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Правовий статус працівників апарату суду, який, відповідно до норм ст. 155 «Апарат суду» 
Закону України «Про судоустрій та статус суддів» (далі – Закон) від 2 червня 2016 р. № 1402–VIII, 
покликаний здійснювати організаційне забезпечення роботи суду [10], без якого також неможли-
во належно здійснювати судочинство, і досі на достатньому рівні не був досліджений.

На нашу думку, зміст даної норми дещо звужує завдання апарату суду, оскільки воно є 
дещо ширшими, ніж просто організаційне забезпечення роботи суду. З огляду на перелік завдань 
та повноважень, які Закон [10] ставить перед працівниками апарату суду, згадана норма ст. 155 
«Апарат суду» має бути доповнена таким чином, щоб у повному обсязі схарактеризувати мету 
діяльності апарату суду.

На цьому наголошує С.В. Глущенко та зазначає, що повноваження апарату суду мають 
значно ширший і комплексний характер, що має зовнішнім виразом забезпечення роботи суду 
у процесуальному та позапроцесуальному аспектах [11, с. 288].

Вивчення адміністративно-правового статусу працівника апарату суду має вирішальне 
значення для прискорення судової реформи в Україні. Складно не погодитись з І.Є. Марочкіним, 
який у процесі вивчення організації роботи суду зазначав, що апарат суду виконує важливу функ-
цію організаційного забезпечення роботи суду, спрямовану як на діяльність зі здійснення право-
суддя, створення необхідних умов для реалізації прав і виконання обов’язків учасників судового 
процесу, так і на забезпечення функціонування суду як державної установи і юридичної особи, під-
тримання належних умов для перебування і роботи в суді його працівників і громадян. [12, c. 67].

Працівники апарату суду залежно від їхнього місця у процесі підготовки, ухвалення і ре-
алізації рішень поділяються на: а) керівників (керівник апарату суду та його заступники); б) спе-
ціалістів-службовців (консультанти, помічники суддів, секретарі судового засідання, старші 
секретарі суду, судові розпорядники); в) технічних працівників (діловоди, друкарки, оператори 
комп’ютерного набору, експедитори, архіваріуси, бібліотекарі, завідувачі господарством та ін.); 
г) обслуговуючий персонал (прибиральниці, водії, двірники, робітники з обслуговування будів-
лі) [12, с. 67–68].

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402–VIII право-
вий статус працівників апарату суду не розкривається і специфіка не визначається, лише у ст. 155 
«Апарат суду» закріплено, що правовий статус працівників апарату суду визначається Законом 
України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом [10].

Як ми бачимо, законодавець у нормативному акті, що покликаний врегулювати організа-
ційні питання побудови та функціонування судової системи, зокрема й апарату суду, не виділяє 
конкретних елементів правового статусу працівників апарату, умови та порядок їх призначення, 
умови їх відповідальності, матеріального і соціального забезпечення тощо.

Основна увага в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. 
№ 1402–VIII приділяється посаді керівника апарату суду, який несе персональну відповідальність 
за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування Єдиної 
судової інформаційної (автоматизованої) системи, інформує збори суддів про свою діяльність 
[10]. Визначено порядок призначення його на посаду а також призначення заступника керівника.

Водночас нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. 
№ 1402–VIII [10] не врегульовано умови, за якими здійснюється добір працівників на посади 
апарату суду, кваліфікаційні вимоги до цих осіб. 

Складно не погодитись із твердженням П.Ю. Шпенової, що законодавець замість того, 
щоб у спеціалізованому законі врегулювати досить важливі питання особливостей кадрового 
наповнення штатів апаратів судів, вимоги до відповідних працівників апаратів, порядок фор-
мування органу, відповідального за призначення державних службовців в органах правосуддя, 
встановити особливості призначення на посади працівників апаратів судів, декларує зобов’язан-
ня врегулювати вказані питання в інших підзаконних актах та іншими суб’єктами [13, с. 187].

На нашу думку, наявне натепер нормативне визначення правового статусу працівників 
апарату суду на рівні спеціального закону є недостатнім. Для з’ясування адміністративно-право-
вого статусу працівників апарату суду звернемося до норм Закону України «Про державну служ-
бу» від 10 грудня 2015 р. № 889–VIII [14]. Оскільки саме це нам пропонує зробити законодавець, 
стверджуючи, що поєднанням норм законів України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 
2016 р. № 1402–VIII [10] та «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889–VIII [14] можна 
з’ясувати основоположні елементи, необхідні для визначення адміністративно-правового статусу 
працівників апарату суду, які є державними службовцями. Водночас варто пам’ятати, що не всі 
працівники апарату суду мають статус державних службовців, для визначення їхнього правового 
статусу вказаних законів не досить.
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Під час дослідження статусу працівників апарату суду як державних службовців необ-
хідно звернутись до змісту ст. 6 «Категорії посад державної служби» Закону України «Про дер-
жавну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889–VIII, яка визначає, що посади державної служби 
в державних органах поділяються на категорії та підкатегорії залежно від порядку призначення, 
характеру й обсягу повноважень, змісту роботи та її впливу на ухвалення кінцевого рішення, 
ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації та професійних компетент-
ностей державних службовців [14].

Водночас у ст. 20 «Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу» Закону 
України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889–VIII визначено лише основні ква-
ліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду державної служби, а саме: освітньо-кваліфікаційний 
рівень, загальний трудовий стаж або досвід роботи на керівних посадах чи в органах місцевого 
самоврядування, володіння державною мовою та, для однієї категорії службовців, іноземною 
мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи [14].

Тобто претендент на посаду в апараті суду має відповідати цим основним вимогам, проте 
спеціальні вимоги до претендентів мають висуватись іншими нормативними актами.

І такі вимоги містяться в Типовому положенні про апарат суду, що затверджено наказом 
Державної судової адміністрації України від 8 лютого 2019 р. № 131, де зазначено, що Положен-
ня реґламентує загальні та спеціальні вимоги і процедуру призначення на посаду керівника апа-
рату суду та його заступника, не розкриває водночас кваліфікаційні вимоги до кандидатів на інші 
посади апарату суду. Зазначено лише повноваження керівника апарату суду призначати на посаду 
та звільняти з посади працівників апарату суду, застосовувати до них заохочення та накладати 
дисциплінарні стягнення [15]. 

Ураховуючи зміст зазначених вище норм законодавства, убачається проблематика у проце-
сі визначення адміністративно-правового статусу працівників апарату суду, оскільки в ч. 6 ст. 155 
«Апарат суду» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402–VIII 
зазначено, що правовий статус працівників апарату суду визначається Законом України «Про 
державну службу» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом [10].

Водночас Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889–VIII не містить 
норм, які б визначали правовий статус працівників апарату суду, що являє собою неузгодже-
ність у змісті вказаних законів. До того ж цей Закон містить норму, яка передбачає повноваження 
суб’єкта призначення з урахуванням рекомендацій, затверджених центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, 
визначати спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби [14].

На нашу думку, було б доречним на законодавчому рівні чітко деталізувати вимоги до 
кандидатів, умови зайняття ними посад державної служби, конкретизувати перелік посад апарату 
суду, які мають статус державного службовця.

Оскільки натепер п. 11 ст. 155 «Апарат суду» Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402–VIII містить орієнтовний перелік посад штату апарату суду: 
секретарі судового засідання, наукові консультанти та судові розпорядники, окремою нормою 
передбачено посаду помічників суддів, проте не встановлено спеціальних вимог до претендентів 
на цю посаду [10].

Законодавець прагнув на законодавчому рівні вирішити питання щодо загальних засад 
державної служби в системі правосуддя нормами ст. 150 «Державна служба в системі право-
суддя, оплата праці та соціальні гарантії» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 
2 червня 2016 р. № 1402–VIII [10], але ця спроба не мала бажаного результату. І все, на що спро-
моглись законотворці, це закріплення необхідності створити Комісію з питань вищого корпусу 
державної служби в системі правосуддя при Вищій раді правосуддя. Але тут знову маємо про-
галину – структура цієї Комісії, порядок формування її складу та повноваження в зазначеному 
Законі не прописані. 

Також на законодавчому рівні залишається відкритим питання щодо умов та порядку 
проведення конкурсів серед кандидатів на посади державних службовців в системі правосуддя. 
У ч. 3. ст. 150 «Державна служба в системі правосуддя, оплата праці та соціальні гарантії» Зако-
ну України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402–VIII лише закріплено, 
що зазначені питання регулюватимуться відповідним Положенням про проведення конкурсу, яке 
затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України 
після консультацій із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реа-
лізує державну політику у сфері державної служби [10].
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Положення «Про проведення конкурсів для призначення на посади державних службов-
ців у судах, органах та установах системи правосуддя», затверджене рішенням Вищої ради пра-
восуддя від 5 вересня 2017 р. № 2646/0/15–17 (далі – Положення), визначає лише процедуру 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби в судах, органах та уста-
новах системи правосуддя, метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові 
обов’язки [15].

Тож, норми даного Положення мали конкретизувати всі неврегульовані моменти в цьому 
питанні, але навіть і цей нормативний документ, який безпосередньо визначає умови зайняття 
вакантних посад державної служби в судах, не визначає, які саме посади мають статус державної 
служби, якими знаннями, уміннями і навичками, моральними і діловими якостями має бути на-
ділений претендент на посаду.

Висновки. Отже, підсумовуючи проведене дослідження, можна дійти висновку, що «ад-
міністративно-правовий статус працівника апарату суду» є комплексною категорією, що харак-
теризує відносини між посадовою особою та суспільством, посадовою особою і державою, по-
садовою особою й індивідом. Правильно визначений і сформований адміністративно-правовий 
статус дає можливість посадовій особі чітко розуміти свої права й обов’язки, характеризує її 
становище у структурі судових органів, має бути належно врегульований правовими нормами. 

За результатами проведеного дослідження пропонуємо власне визначення: адміністратив-
но-правовий статус працівників апарату суду – це правове становище посадової особи в системі 
судочинства, що покликана здійснити організаційне забезпечення діяльності судів, зумовлене 
особливим порядком зайняття посади, її компетенцією, колом прав та обов’язків у сфері право-
суддя й особливістю відповідальності як державного службовця.

На основі сформованого визначення виділено перелік складових елементів адміністра-
тивно-правового статусу працівників апарату суду, а саме: порядок займання посади працівника 
апарату суду, компетенція працівника апарату суду; права й обов’язки працівника апарату суду; 
відповідальність працівника апарату суду з особливим порядком притягнення.
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ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Ця стаття присвячена розгляду злочину проти життя особи, а саме ст. 120 Кри-
мінального кодексу України «Доведення до самогубства». Життя людини є найви-
щою цінністю для сучасних цивілізованих країн. Право на життя – це особисте, не-
майнове, невідчужене право людини, що забезпечує її природне існування. Захист 
цього права закріплений в Основному Законі України, а саме в ст. 3: «Людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю» [1]. Вдосконалення правового механізму держа-
ви охорони права на життя людини є однією з головних цілей та завдань держави, 
тому це питання є актуальним. 

Кримінальним кодексом передбачено покарання за посягання на життя людини, 
прикладом є ст.ст. 115, 116, 117, 118, 120 Кримінального кодексу України (далі – КК 
України). Хочемо звернути увагу на ст. 120 КК України, яка має назву «Доведення 
до самогубства» [2]. Суспільна небезпечність цього злочину полягає в тому, що він 
посягає на природне невід’ємне право людини ‒ «право жити», а також вирізняєть-
ся певною жорстокістю, аморальністю і спрямованістю проти гуманістичних засад 
та взаємовідносин людей. 

Самогубство – це умисне позбавлення життя власне самою особою, часто вчи-
нене з відчаю, причину якого найчастіше зараховують до психічних розладів. Саме 
по собі самогубство не є злочином, злочином вважається доведення особи до са-
могубства, тобто ті дії, без яких би не відбувся суїцид, такі дії караються Кримі-
нальним кодексом. Такий злочин, як доведення до самогубства, завдає найбільшу 
шкоду особі, позбавляє її найціннішого ‒життя. Ст. 120 КК України розміщена 
в Розділі II «Злочини проти життя та здоров’я особи» Особливої частини Кримі-
нального кодексу України, що своєю чергою підтверджує небезпечність злочину. 
Доведення до самогубства належить до злочинів середньої тяжкості, на відміну 
від інших злочинів, які містяться в цьому розділі. 

Ключові слова: суспільно небезпечне діяння, суспільно небезпечний наслідок, 
причинний зв’язок, жорстоке поводження, шантаж, примус до протиправних дій, 
систематичне приниження людської гідності, злочин, право, самогубство.

This article is about consideration of a crime against a person’s life. It is it is en-
shrined in Article 120 of the Criminal Code of Ukraine “Bringing to Suicide”. Human 
life is the highest value of modern society. The right to life is special, non-mine, non-liv-
ing, the right of people. It ensures the natural existence of man. The third article of the 
Constitution of Ukraine protects it. It proclaimed “A person, his life and health, honor 
and dignity, integrity and security ‒ this is the highest social value. Human rights and 
freedoms, as well as guarantees for their implementation, coordinate the activities of 
the state. They are the main reference point in the direction of yellowness of Ukraine. 
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The state is responsible to citizens for its activities. Ensuring the rights and freedoms 
of a citizen is the main duty of the state” [1]. The state is obliged to protect the rights 
of citizens, as well as to improve the system for their implementation. Thus, the article 
reveals a very topical issue.

The Criminal Code of Ukraine secures responsibility for encroachment on human 
life. You can see i this in the following articles: 115, 116, 117, 118, 120 of the Crimi-
nal Code of Ukraine. I would like to wrap up your respect on Article 120 of the CC of 
Ukraine. It is called “Bringing to Suicide” [2] . This crime has terrible consequences. 
They are manifested not only in the encroachment on the natural and inalienable right 
of man ‒ the right to life, but also in valuable, immoral, cruel and susceptible behavior. 
Moreover, such person’s behavior is aimed at the destruction of all humane values.

Suicide is the most convenient way of adding amusement to one’s very own person-
ality, often due to vindicating, the reason for which is often brought to mind. In general, 
suicide is not a crime. But the actions of a person with whom he pushed another person 
to suicide are punished by the Criminal Code of Ukraine. A crime such as “committing 
suicide” does the most harm to a person and takes his life. Article 120 can be found at II 
Selection “crimes against human life and health” of the Special Part of the Criminal Code 
of Ukraine. Bringing to suicide is a moderate crime. Despite this, the legislator placed 
him among the most serious crimes.

Key words: socially dangerous act, socially dangerous consequence, causal con-
nection, ill-treatment, blackmail, coercion to illegal actions, systematic humiliation of 
human dignity, crime, law, suicide.

Вступ. Ст. 120 КК України передбачає кримінальну відповідальність за доведення осо-
би до самогубства або до замаху на самогубство, що спричиняється жорстоким поводженням 
з особою, шантажем, систематичним приниженням гідності або систематичним протиправним 
примусом до дій, що суперечать волі особи, схилянням до самогубства, а також іншими діями, 
що сприяють вчиненню самогубства [2]. Причинний зв’язок цього злочину має особливість: сус-
пільно небезпечні наслідки цього злочину (самогубство або замах на самогубство) настають не 
через безпосередньо дії винного, які прямо спрямовані на заподіяння смерті, вони настають від 
дій потерпілої особи-самогубця. Потерпілий самостійно позбавляє себе життя через вчинення 
певних дій винним. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в аналізі складу злочину, передбаченого 
ст.  120 КК України, дослідженні способів доведення до самогубства, проблемних питань суб’єк-
тивної сторони злочину.

Результати дослідження. Для того щоб визначити проблемні питання кваліфікації цього 
злочину, необхідно ретельно проаналізувати кожен його елемент – об’єкт, об’єктивну сторону, 
суб’єкт та суб’єктивну сторону. Почнемо з об’єкта. У ст. 120 КК України об’єктом є суспільні 
відносини, які знаходяться під охороною кримінальним законодавством, за порушення яких на-
стає кримінальна відповідальність, а саме за заподіяння шкоди життю чи здоров’ю іншої особи 
або створення загрози заподіяння такої шкоди. Законом України від 8 лютого 2018 р. № 2292-VIII 
про внесення зміни до ст. 120 КК України щодо встановлення кримінальної відповідальності за 
сприяння вчиненню самогубства перелік кримінально-караних способів доведення до самогуб-
ства або до замаху на самогубство було розширено та доповнено такими способами, як схиляння 
до самогубства, а також іншими діями, що сприяють вчиненню самогубства. Ознаку як примус 
до протиправних дій замінено на систематичний протиправний примус до дій, що суперечать 
волі особи. Ці зміни, спрямовані на протидію вчинення самогубства, зокрема здійснення суїциду 
підлітками, вирішили деякі проблемні питання цієї статті[3].

Розглядаючи питання про злочини проти життя та здоров’я, теорія кримінального права 
поняття «людина» і «особа» не розділяє, а визначає їх як синоніми. Єдиною відмінністю поняття 
«людина» від поняття «особа» є те, що людина – це біологічна істота, яка має невід’ємні суб’єк-
тивні права, одне з яких – право на життя, право на своє біологічне існування. Це право з’явля-
ється в кожної людини від народження і закінчується з біологічною смертю. Тому абсолютно 
справедливим є твердження, що безпосереднім об’єктом зазначених злочинів є життя будь-якої 
людини незалежно від його соціальної значущості й корисності [4, c. 172]. Також з огляду на 
диспозиції статті можна дійти висновку, що додатковим об’єктом цього злочину також може ви-
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ступати людська гідність. Дії винного проявляються у психологічному впливі на потерпілу особу, 
стають вирішальними та підбурюють особу-потерпілого позбавити себе життя. Цей психологіч-
ний вплив викликає депресію, стрес, афект, почуття страху, беззахисність, безвихідність, образу, 
безсилля, замкненість тощо, які й підштовхують особу до самогубства. Тобто злочинець вчиняє 
дії, щоб спровокувати жертву до самогубства або замаху на нього.

Об’єктивна сторона злочину виражена у формі діяння чотирма основними видами спосо-
бів, які не є вичерпними. Це спосіб як: 1) жорстоке поводження з особою; 2) шантаж; 3) примус 
до протиправних дій; 4) систематичне приниження людської гідності потерпілого, яке призво-
дить до самогубства або замаху на нього та інші дій, що є причиною самогубства. Відповідаль-
ність можлива, якщо особу підштовхнули до самогубства неправомірними діями, які передбачені 
нормою КК України. Жорстке поводження з особою є оціночним поняттям. Відповідно до Поста-
нови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти жит-
тя та здоров’я особи», під жорстоким поводженням треба розуміти безжалісне, грубе діяння, яке 
завдало потерпілому фізичного чи психічного страждання, а саме: мордування, систематичне за-
подіяння тілесних ушкоджень чи побоїв, позбавлення їжі, води, одягу, житла тощо [5]. Для того, 
щоб визначити міру приниження людської гідності, необхідно встановити обсяг прав та обов’яз-
ків обвинуваченого й потерпілого, у тому числі відносини, їх взаємозалежності, психологічну 
характеристику потерпілого (його темперамент, характер, звички, фізіологічний стан); ставлення 
обвинуваченого до наслідків своїх вчинків [6, с. 187]. Щодо шантажу, то це певна погроза розго-
лошення правдивих або неправдивих відомостей про особу, які потерпілий бажає зберегти в та-
ємниці, розголошення, яких спричинить потерпілому значну шкоду або може принизити честь та 
гідність особи. Важливою характеристикою шантажу є те, що потерпілий готовий на все задля 
того, щоб відомості не було розголошено. Під примусом до протиправних дій можемо розуміти 
фізичний або психічний вплив на особу з метою спонукання її до вчинення дій, які прямо за-
боронені законом [7, с. 55]. На нашу думку, зазначення «примус до протиправних дій» значно 
звужує об’єктивну сторону цього злочину, бо особу можна довести до самогубства шляхом при-
мушування її до дій, які заборонені, але створюють деяку незручність, небажані для потерпілого. 
Систематичне приниження людської гідності потерпілого роз’яснено у п. 28 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України, де зазначено, що систематичне приниження людської гідності – три-
вале принизливе ставлення до потерпілої особи, наприклад, постійні образи, знущання над ним 
та інше [5]. Розірвання шлюбних відносин, подружня зрада, законне та правомірне звільнення, 
а також повідомлення хоча й таких, що принижують гідність особи, але є достовірними та від-
повідають дійсності, відомостей (за умови, що вони повідомлялися в необразливій чи цинічній 
формі) не можуть кваліфікуватися за ст. 120 КК України. 

Цей злочин має матеріальний склад та є закінченим із моменту доведення до самогубства 
або замаху на нього. Часто він є продовжуваним злочином, адже схиляння та позбавлення життя 
з боку потерпілого може бути вчинено в різних місцях. 

Суб’єктивна сторона злочину – це внутрішнє ставлення особи до діяння, яке вона вчини-
ла, та ставлення до суспільно небезпечних наслідків, що настали унаслідок цього діяння. Оскіль-
ки цей злочин має матеріальний склад, то він має обов’язкові ознаки об’єктивної сторони, як-от: 
суспільно небезпечне діяння, наслідки та причинний зв’язок між ними. Якщо злочин вважається 
закінченим із моменту настання певних наслідків, то обов’язковою є суб’єктивна сторона зло-
чину, тобто психічне ставлення особи, що вчинила суспільно небезпечне діяння, до наслідків, 
що настали від цього діяння. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони є вина. Одні автори 
вважають, що доведення до самогубства може бути вчинене у формі як умислу, так і необереж-
ності. Інші дослідники зазначають, що доведення до самогубства або замаху на нього може бути 
вчинене як із прямим, так і з непрямим умислом. Цілком обґрунтованою є думка О.А. Гусак, яка 
вважає, що цей злочин може бути здійснений тільки у формі прямого умислу, адже для кваліфіка-
ції цього злочину необхідно встановити саме цілеспрямовані дії особи, що сприяли формуванню 
рішучості потерпілого щодо позбавлення себе життя. Тобто дії винного мають чітко відображати 
прагнення до того, щоб потерпілий позбавив себе життя або вчинив замах на нього. Інакше будь-
яка обставина, наприклад, звільнення, невдалий жарт сприятимуть вчиненню самогубства, хоча 
дії «винного» були правомірними та не мали на меті доведення до самогубства особи. Та особа, 
винна у цьому випадку, буде підлягати покаранню за ст. 120 КК України [9, с. 213].

Є певна складність встановлення причинного зв’язку між діями винного та смертю потер-
пілого, що ускладнює доведення вини в цьому злочині. Тому призначення та проведення різно-
манітних судових експертиз у справах про доведення до самогубства є одним з основних джерел 
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отримання доказової інформації. Експертиза встановлює причину смерті потерпілого, психічний 
стан потерпілого, в якому він перебував до вчинення самогубства, та причинний зв’язок між ді-
янням підозрюваного чи обвинуваченого та психічним станом потерпілого [7, с. 890].

Суб’єкт цього злочину – фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку. Поведінка 
злочинця під час вчинення злочинних дій пов’язана з моральними, психологічними проявами та 
властивостями. Психологи в особі злочинця вирізняють такі дефекти: індивідуальна правосвідо-
мість, патологія потреб сфери особистості та психічного розвитку. До найбільш загальних рис 
насильницьких злочинців зараховують егоїзм, нехтування інтересів і думки членів суспільства, 
відсутність здатності й бажання поставити себе на місце потерпілого, жорстокість, афективний 
характер поведінки [9, с. 88‒92]. Оскільки саме самогубство або замах на нього кримінальної 
відповідальності не тягне, підбурювання до самогубства і пособництво в самогубстві також не 
караються законом [6, с. 56].

Висновки. Злочин, передбачений ст. 120 КК України, належить до злочинів проти життя, 
але він не охоплюється поняттям «вбивство», адже потерпілий своїми руками позбавляє себе 
життя. Цей злочин є специфічним, бо винуватий не вчиняє об’єктивної сторони щодо вбивства, 
а лише підштовхує до цього винного способом шантажу, жорсткого поводження. Проблема са-
могубства є досить актуальною та потребує більшого захисту. Нині, на нашу думку, є кілька 
проблемних аспектів відповідальності за цей злочин. Щодо суб’єктивної сторони, а саме вини, 
форма вини має виражатися лише в прямому чи непрямому умислі.
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У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

У статті автором проаналізовано поняття і сутність спеціально-кримінологічної 
профілактики як організації заходів протидії злочинності. Також розглянуті суб’єк-
ти спеціально-кримінологічної профілактики корисливо-насильницької злочинно-
сті неповнолітніх. До суб’єктів спеціально-кримінологічної профілактики кори-
сливо-насильницької злочинності неповнолітніх належать підрозділи ювенальної 
превенції Національної поліції України та суди, а також інші органи державної 
влади. До основних завдань підрозділів ювенальної превенції законодавець зара-
ховує такі: профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дітьми 
кримінальних і адміністративних правопорушень, виявлення причин і умов, які 
цьому сприяють, вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення; веден-
ня профілактичного обліку дітей, схильних до вчинення правопорушень та про-
ведення з ними заходів індивідуальної профілактики; участь в установленні міс-
цезнаходження дитини в разі її безвісного зникнення чи отриманні даних для цього 
в межах кримінального провадження, відкритого за фактом її безвісного зникнення 
тощо. А роль судів у спеціально-кримінологічній профілактиці злочинності непо-
внолітніх в Україні врегульована в судовій практиці у справах про злочинність не-
повнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність, яка визначена судовою палатою 
у кримінальних справах Верховного Суду. Також автором проаналізовано інші ор-
гани державної влади, які є спеціальними суб’єктами, перелік та діяльність яких 
передбачена спеціальним Законом України. Отже, до таких спеціальних органів 
належать приймальники-розподільники, загальноосвітні школи та професійні учи-
лища соціальної реабілітації, центри медико-соціальної реабілітації дітей, притул-
ки для дітей служб у справах дітей, центри соціально-психологічної реабілітації 
дітей, соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка).

Ключові слова: антисуспільна поведінка підлітків, ювенальна превенція, заходи 
запобігання злочинності підлітків, превентивна діяльність органів державної 
влади, спеціальні установи.

In the article the author analyzes the concept and essence of special criminological 
prevention as an organization of measures to combat crime. Subjects of special 
criminological prevention of juvenile delinquency are also considered. The subjects of 
special criminological prevention of juvenile delinquency include: juvenile prevention 
units of the National Police of Ukraine and courts, as well as other public authorities. The 
main tasks of juvenile prevention units include: preventive activities aimed at preventing 
children from committing criminal and administrative offenses, identifying the causes 
and conditions that contribute to this, taking measures within their competence to 
eliminate them; keeping preventive records of children prone to committing offenses and 
conducting individual prevention measures with them; participation in establishing the 
whereabouts of a child in the event of his or her disappearance or obtaining data for this 
purpose within the framework of criminal proceedings opened on the fact of his or her 
disappearance, etc. And the role of courts in special criminological prevention of juvenile 
delinquency in Ukraine is regulated in judicial practice in cases of juvenile delinquency 
and their involvement in criminal activity, which is determined by the Judicial Chamber 
for Criminal Cases of the Supreme Court. The author also analyzes other public authorities 
that are special entities, the list and activities of which are provided by a special law of 
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Ukraine. Thus, such special bodies include receivers-distributors, secondary schools and 
vocational schools of social rehabilitation, medical and social rehabilitation centers for 
children, shelters for children of children’s services, centers for social and psychological 
rehabilitation of children, social rehabilitation centers (children’s towns).

Key words: antisocial behavior of adolescents, juvenile prevention, measures to pre-
vent juvenile delinquency, preventive activities of public authorities, special institutions.

Вступ. Наукова розробка спеціально-кримінологічної профілактики корисливо-насиль-
ницької злочинності неповнолітніх на загальнодержавному рівні потребує вдосконалення. Окрім 
того, необхідно звернути увагу на спеціально-кримінологічну профілактику корисливо-насиль-
ницької злочинності неповнолітніх у Південному регіоні України.

Наукова розробка питань, пов’язаних із вдосконаленням спеціально-кримінологічної про-
філактики злочинності неповнолітніх, висвітлюється такими вченими, як В.В. Голіна, Е.О. Алау-
ханов, О.М. Ситнік та ін. Проте проблематику заходів спеціально-кримінологічної профілактики 
корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх у Південному регіоні України не було роз-
глянуто, що і сприяло вибору теми дослідження.

Постановка завдання. Мета статті полягає в розгляді застосування спеціально-криміно-
логічної профілактики корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх у Південному регі-
оні України.

Результати дослідження. Для вирішення питання кримінологічної безпеки держави 
щодо такого явища, як корисливо-насильницька злочинність неповнолітніх у Південному регіоні 
України, доцільно розглянути застосування спеціально-кримінологічної профілактики.

Як зауважують Ю.Ф. Іванов та О.М. Джужа, спеціально-кримінологічний рівень (кримі-
нологічна профілактика) полягає в цілеспрямованому впливі на криміногенні фактори, пов’язані 
з певними видами та групами злочинної поведінки, наприклад, насильницькою чи економічною 
злочинністю. Такі комплекси специфічних причин й умов злочинної поведінки усуваються або 
нейтралізуються в процесі діяльності відповідних суб’єктів, для яких профілактична функція є 
виконанням їх основних професійних завдань [1, с. 134].

 Спеціально-кримінологічне запобігання має на меті не допустити скоєння можливих зло-
чинів, а якщо вони почали відбуватися, то зупинити їх на ранній стадії. Важливою ділянкою 
запобіжної діяльності є виявлення та усунення так званих криміногенних факторів. При цьому 
зазвичай використовуються не тільки організаційні, правові й оперативно-розшукові заходи, але 
й економічні, педагогічні та медичні тощо [1, с. 135].

На рівні спеціально-кримінологічної профілактики мета боротьби зі злочинністю, певни-
ми її видами й конкретними злочинами визначена як єдина чи головна для відповідних заходів 
соціального контролю, соціальної реабілітації та правоохоронної діяльності. Розробка й реаліза-
ція заходів спеціальної профілактики прямо зумовлена наявністю злочинності, її рівнем і харак-
тером, впливом криміногенних детермінант [1, с. 135‒136].

Спеціально-кримінологічна профілактика розуміється як синтезована кримінологічна те-
орія і практика власної організації протидії злочинності шляхом розробки і використання спеці-
альних знань і методів кримінології та інших галузей знань (соціології, економіки, психології, 
педагогіки, антропології, статистики тощо). Отже, спеціально-кримінологічне запобігання ‒ 
не простий і не випадковий набір певних заходів, а комплекс науково обґрунтованих, практич-
но необхідних і реально здійснюваних заходів, спрямованих саме на недопущення потенційних 
злочинів на різних етапах їх кримінального формування. Тому зазначений запобіжний напрям 
здійснюється на макро-, мікро- та індивідуальному рівнях. Спеціально-кримінологічне запобі-
гання злочинності спрямоване не тільки на недопущення конкретних її проявів із боку певних 
осіб, а й на ті негативні явища й процеси в суспільстві, які створюють, так би мовити, певний 
рівень і структуру криміногенного потенціалу, що виявляється в частоті й тяжкості вчинених 
злочинів. Зважаючи на викладене, можна зробити висновок, що завданням спеціально-криміно-
логічного запобігання злочинності є як запобігання виникненню детермінуючих злочинні прояви 
негативних явищ і процесів, їх обмеження і усунення, так і оперативне реагування на формуван-
ня і розвиток злочинної поведінки. Тому спеціально-кримінологічне запобігання здійснюється 
за трьома головними напрямами, за якими розробляють і реалізовують заходи: кримінологічної 
профілактики, запобігання, припинення злочинів [2, с. 98].

Під спеціальними заходами профілактики в кримінологічній літературі одні вчені розумі-
ють діяльність, яка спрямована на усунення причин скоєння злочинів і умов, що їм сприяють. Іншу 
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спеціальну профілактику поділяють на дві підсистеми: спеціально-кримінологічну та криміналь-
но-правову. Спеціальна профілактика включає заходи, спрямовані виключно на нейтралізацію кри-
міногенних факторів, виправлення осіб, що можуть вчинити або вже вчинили злочини [3, с. 105].

До суб’єктів спеціально-кримінологічної профілактики корисливо-насильницької злочин-
ності неповнолітніх необхідно зараховувати: підрозділи ювенальної превенції Національної по-
ліції України та суди, а також інші органи державної влади.

Таким чином, законодавець чітко визначив роль таких суб’єктів, тому на них звертається 
особлива увага.

Наказ МВС «Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної 
превенції Національної поліції України» від 19.12.2017 року № 1044 визначив основні завдання 
та повноваження підрозділів ювенальної превенції.

Основними завданнями підрозділів ЮП є: профілактична діяльність, спрямована на запо-
бігання вчиненню дітьми кримінальних і адміністративних правопорушень, виявлення причин 
і умов, які цьому сприяють, вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення; веден-
ня профілактичного обліку дітей, схильних до вчинення правопорушень та проведення із ними 
заходів індивідуальної профілактики; участь в установленні місцезнаходження дитини в разі її 
безвісного зникнення чи отриманні даних для цього в межах кримінального провадження, від-
критого за фактом її безвісного зникнення; вжиття заходів щодо запобігання та протидії домаш-
ньому насильству, вчиненому дітьми та стосовно них, а також жорстокому поводженню з дітьми; 
вжиття заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, в тому числі здійснення поліцейського 
піклування щодо неповнолітніх осіб; провадження діяльності, пов’язаної із захистом права дити-
ни на здобуття загальної середньої освіти [4].

Роль судів у спеціально-кримінологічній профілактиці злочинності неповнолітніх в Укра-
їні врегульована в судовій практиці у справах про злочини неповнолітніх і втягнення їх у злочин-
ну діяльність, яка визначена судовою палатою в кримінальних справах Верховного Суду.

Судова практика у справах про злочини неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяль-
ність вказує на те, що велике значення для профілактики злочинності серед неповнолітніх має 
процесуальна діяльність судів, що здійснюють провадження у кримінальних справах. Ефектив-
ні правові заходи, які суди застосовують щодо неповнолітніх, можуть реально сприяти попе-
редженню вчинення ними нових злочинів та виправленню підлітків. Здійснюючи правосуддя, 
суди мають забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод як підсудного 
неповнолітнього, так й інших учасників процесу.

В узагальненні звернено увагу на те, що вперше неповнолітній стикається із законом під 
час спілкування з представниками органів внутрішніх справ, і тому на них покладається важли-
вий обов’язок продемонструвати, що держава охороняє права та законні інтереси фізичних та 
юридичних осіб і що кожен, хто вчинив злочин, буде притягнутий до відповідальності і нестиме 
тягар покарання. Водночас представники органів дізнання і досудового слідства мають перекон-
ливо довести неповнолітньому, який оступився, що держава в особі представника правоохорон-
них органів та судді зацікавлена, насамперед, у тому, щоб він став на шлях виправлення, що 
держава поважає його права і забезпечує їх, щоб неповнолітня особа отримала переконливий 
виховний потенціал, який би дав їй змогу усвідомити, що вона має жити за правилами, які вста-
новлені суспільством, критично поставитися до своїх дій і стати на шлях виправлення [5].

Удосконалення тактики обмеження, ускладнення антисуспільного впливу з боку того, хто 
втягує неповнолітнього у злочинну діяльність, на особу неповнолітнього. Вказане обмеження 
має здійснюватися підрозділами Національної поліції і передбачає такий загальний алгоритм дій: 

1) виявлення потенційних «втягувачів» неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську 
діяльність на підставі даних про типові кримінологічні риси осіб злочинців. Ця діяльність про-
водиться за багатьма напрямами, що відповідають службовій спеціалізації основних суб’єктів 
запобіжної діяльності у межах як слідчої профілактики, так і оперативно-розшукової діяльності 
дільничних офіцерів поліції; 

2) блокування розгортання мотивації на скоєння злочину, передбаченого ст. 304 КК Украї-
ни, шляхом схиляння особи до відмови від злочинної поведінки, переконання, роз’яснення поло-
жень кримінального закону про відповідальність за відповідні дії; 

3) у разі неможливості схилити до відмови від злочинної поведінки – створення перепон, 
ускладнення вчинення можливостей втягнення неповнолітнього в злочинну чи іншу антигро-
мадську діяльність шляхом: інформування батьків (або осіб, які їх замінюють) неповнолітнього, 
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рекомендації тимчасово змінити місце проживання (виїхати до родичів в інші населені пунк-
ти), номер стільникового зв’язку; інформування та захисту потенційної жертви злочину, у ско-
єння якого має намір втягнути неповнолітнього винний; технічного захисту об’єктів, місцевості; 
ускладнення доступу до знарядь, засобів вчинення планованого злочину; припинення злочину 
на стадії готування чи замаху; 

4) виявлення неповнолітніх із передкримінальною антисуспільною поведінкою, поста-
новка їх на профілактичний облік у підрозділі ювенальної превенції Національної поліції;

5) кримінологічна діагностика та прогнозування розвитку негативних особистісних рис 
неповнолітнього, виявлення джерел антисуспільного впливу на нього, інших психотравмуючих 
факторів із числа криміногенних та/або віктимогенних ситуації;

6) прогнозування імовірності втягнення неповнолітнього в злочинну чи іншу антигромад-
ську діяльність; 

7) забезпечення нейтралізації негативних чинників мікросоціального рівня, блокування 
розвитку криміногенних та/або віктимогенних ситуацій, зниження віктимності неповнолітнього 
[6, с. 101].

До інших органів державної влади належать спеціальні суб’єкти, перелік та діяльність 
яких передбачена розділом IV Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей», який має назву – спеціальні установи для дітей (далі ‒ Закон). Приймальни-
ки – розподільники для дітей регламентовані ст. 7 Закону.

Приймальники-розподільники для дітей ‒ спеціальні установи органів Національної по-
ліції, призначені для тимчасового тримання дітей віком від 11 років. У приймальники-розподіль-
ники для дітей діти поміщаються за рішенням суду. Строк перебування дитини у приймальни-
ку-розподільнику для дітей визначається судом залежно від об’єктивних підстав для її тримання 
в цій установі [7].

Незважаючи на детальне закріплення і законодавстві та необхідне обґрунтоване застосу-
вання цих закладів, фактично більшість із них були розформовані за останні кілька років. 

Ст. 8 Закону закріплює діяльність такого суб’єкта, як загальноосвітні школи та професійні 
училища соціальної реабілітації, які є спеціальними навчально-виховними закладами для дітей, 
які потребують особливих умов виховання, та підпорядковуються центральному органу виконав-
чої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки. До цих закладів 
можуть направлятися особи, які вчинили кримінальне правопорушення у віці до 18 років або 
правопорушення до досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

Основними завданнями загальноосвітніх шкіл і професійних училищ соціальної реабілі-
тації є створення належних умов для життя, навчання і виховання учнів, підвищення їх загаль-
ноосвітнього і культурного рівня, професійної підготовки, розвитку індивідуальних здібностей і 
нахилів, забезпечення необхідної медичної допомоги, забезпечення соціальної реабілітації учнів, 
їх правового виховання та соціального захисту в умовах постійного педагогічного режиму.

До загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації направляються за рішенням суду діти 
віком від 11 до 14 років, а до професійних училищ соціальної реабілітації ‒ віком від 14 років. 

Дітей тримають у зазначених школах і професійних училищах соціальної реабілітації 
в межах встановленого судом терміну, але не більше трьох років [7].

У ст. 9 зазначені центри медико-соціальної реабілітації дітей, що створюються в держав-
ній системі охорони здоров’я за визначенням спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді і центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, для дітей, які вживають 
алкоголь, наркотики, а також для дітей, які за станом здоров’я не можуть бути направлені до шкіл 
соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації.

Основним завданням центрів медико-соціальної реабілітації є створення умов і забезпе-
чення лікування дітей від алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та їх психосоціальна реабілітація 
і корекція. Діти перебувають у центрах медико-соціальної реабілітації протягом терміну, необхід-
ного для лікування, але не більше двох років [7].

Ст. 11 визначає, що притулки для дітей служб у справах дітей утворюються, реорганізу-
ються та ліквідуються відповідно до соціальних потреб відповідного регіону. У притулках для 
дітей тимчасово розміщуються діти віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих 
обставинах. Діти можуть перебувати в притулку для дітей протягом часу, необхідного для їх по-
дальшого влаштування, але не більш як 90 діб. У притулках надають дітям кваліфіковані та різ-
нобічні (психологічні, педагогічні, медичні, юридичні) консультації залежно від конкретних при-
чин соціальної дискомфорту [7].
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За ст. 11-1, центри соціально-психологічної реабілітації дітей підпорядковуються служ-
бі у справах дітей для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3 до 
18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, де надають дітям комплексну соці-
альну, психологічну, педагогічної, медичну, правову та інші види допомоги. Строк перебування 
дитини в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей залежить від конкретних обставин, 
але не може перевищувати, відповідно, 9 і 12 місяців у разі стаціонарного і денного перебуван-
ня. Строк перебування дитини в центрі визначається психолого-медико-педагогічною комісією 
за погодженням із відповідною службою у справах дітей [7].

Ст. 11-2 встановлює, що соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка) є закладами 
соціального захисту для проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, безпритульних дітей віком від 3 до 
18 років, дітей, розлучених із сім’єю, з метою надання їм комплексної соціальної, психологічної, 
педагогічної, медичної, правової, інших видів допомоги та подальшого їх влаштування [7].

Відповідно до законодавства, всі зазначені суб’єкти мають встановлену законами та підза-
конними актами компетенцію, їх діяльність спрямована на запобігання та протидію злочинності 
неповнолітніх, зокрема тих верств населення, які становлять так звану групу ризику. Проблема 
полягає в тому, що не всі норми чинного законодавства виконуються належним чином і біль-
шість із них має підлягати реформуванню через застарілий характер та невідповідність потребам  
реального часу.

Окрім того, створені державою суб’єкти профілактики не мають змоги здійснювати знач-
ну частину покладених на них завдань та функцій, а ті повноваження, які реалізуються, майже 
або зовсім не впливають на злочинність неповнолітніх у регіоні та по всій країні.

Висновки. Отже, рівень корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх у Півден-
ному регіоні України зростає, на що вказують статистичні дані, тому суб’єкти спеціально-кримі-
нологічної профілактики такого виду злочинності підлягають реформуванню. Пропонуємо:

 – повністю реформувати систему державних органів, на які покладено здійснення профі-
лактики щодо злочинності неповнолітніх, зокрема, виявлення і ліквідація тих органів, повнова-
ження яких неактуальні, та оптимізація і створення нових структурних підрозділів, які реально 
зможуть виконувати профілактичні функції і вплинуть на зменшення рівня злочинності неповно-
літніх, зокрема і корисливо-насильницької злочинності у зазначеному регіоні;

 – розглянути пропозицію щодо посади дитячого психолога в підрозділі ювенальної пре-
венції Національної поліції України з метою підвищення ефективності спілкування з неповноліт-
німи та вирішення їх проблем з урахуванням всіх особливостей;

 – підтримати запропоноване створення ювенальних судів, які мають здійснювати судо-
чинство винятково щодо злочинів, скоєних неповнолітніми, суддя такого суду має володіти знан-
нями з дитячої психології, оскільки особа неповнолітнього злочинця виокремлюється як спеці-
альний суб’єкт злочину.

Такі пропозиції є актуальними для впровадження як на загальнодержавному, так і на ре-
гіональному рівні, зокрема у Південному регіоні України, що сприятиме підвищенню ефектив-
ності їх діяльності.
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ФІНАНСУВАННЯ ДІЙ, УЧИНЕНИХ З МЕТОЮ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗМІНИ ЧИ 
ПОВАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ АБО ЗАХОПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, 

ЗМІНИ МЕЖ ТЕРИТОРІЇ АБО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ, У СИСТЕМІ 
ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена з’ясуванню місця, значення та ролі фінансування дій, учи-
нених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або за-
хоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, 
у системі злочинів проти основ національної безпеки України. Відповідно до по-
ставленої мети проаналізовано підходи щодо доцільності запровадження кримі-
нальної відповідальності за фінансування таких дій. 

Визначено, що система злочинів проти основ національної безпеки України 
являє собою структуру, яка становить єдність закономірно розміщених і функці-
онуючих елементів (злочинів), що посягають на захищеність державного сувере-
нітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу й інших 
національних інтересів України від реальних та потенційних загроз. Констатуєть-
ся, що різноманіття підходів до систематизації злочинів проти основ національної 
безпеки України зумовлене використанням різних класифікуючих підстав. Ствер-
джується, що залежно від того, які злочини визначаються складовими частинами 
системи злочинів проти основ національної безпеки України, можна вести мову 
про її широке та вузьке розуміння.

Встановлено, що місце, значення та роль фінансування дій, учинених із метою 
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення держав-
ної влади, зміни меж території або державного кордону України, у системі злочинів 
проти основ національної безпеки України великою мірою залежать від вирішення 
проблеми співвідношення фінансування таких дій з іншими складами злочинів, 
що передбачені Кримінальним кодексом України. Арґументовано, що відповідні 
елементи зіставлені один з одним за допомогою таких компонентів: єдності, від-
мінності, взаємодії та суперечності. 

Обґрунтовано, що фінансування дій є злочином проти внутрішньої безпеки 
держави, що посягає на відносини, що гарантують охорону основ національної 
безпеки в політичній сфері, є проявом сепаратизму, намагання автономізації окре-
мих регіонів України за етнічною ознакою, може бути в окремих формах пов’язане 
з розвідувально-підривною діяльністю іноземних спецслужб.

Ключові слова: систематизація, співвідношення злочинів, єдність, відмін-
ність, взаємодія, суперечності, державна безпека, конкуренція кримінально-пра-
вових норм.

The article is devoted to finding out the place, meaning and role of Financing of 
actions committed for the purpose of forcible change or overthrow of the constitution-
al order or seizure of state power, change of borders of the territory or state border of 
Ukraine in the system of crimes against the foundations of national security of Ukraine. 
In accordance with the set goal, the approaches to the expediency of introducing criminal 
liability for Financing of actions are analyzed.

It was determined that the system of crimes against the foundations of national secu-
rity of Ukraine is a structure that is the unity of lawfully located and functioning elements 
(crimes) that encroach on the protection of state sovereignty, territorial integrity, demo-
cratic constitutional order and other national interests of Ukraine from real and potential 
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threats. It is stated that the variety of approaches to the systematization of crimes against 
the foundations of national security of Ukraine is due to the use of different classification 
grounds. It is argued that depending on which crimes are determined by the components 
of the system of crimes against the foundations of national security of Ukraine, it is pos-
sible to talk about its broad and narrow understanding.

It was established that the place, meaning and role of Financing of actions committed 
for the purpose of forcible change or overthrow of the constitutional order or seizure of 
state power, change of borders of the territory or state border of Ukraine in the system of 
crimes against the foundations of national security of Ukraine largely depends on solving 
the problem of the ratio of Financing of actions with other corpus delicti under the Crimi-
nal Code of Ukraine. It was argued that the comparison of the relevant elements with each 
other is through the following components: unity, difference, interaction and contradiction. 

It was substantiated that Financing of actions is a crime against the internal security 
of the state, which encroaches on relations that protect the foundations of national se-
curity in the political sphere and is a manifestation of separatism, attempts to autonomy 
certain regions of Ukraine on ethnic grounds and may be in some forms related to intel-
ligence and subversive activities of foreign intelligence services.

Key words: systematization, ratio of crimes, unity, difference, interaction, contra-
dictions, state security, competition of criminal law norms.

Вступ. З метою убезпечення національних, державних, суспільно-політичних, економіч-
них та гуманітарних інтересів України від проявів сепаратизму, подолання наслідків сепаратист-
ської діяльності на всій території України та попередженню загроз сепаратизму в майбутньому 
Законом України № 1533–VII від 19 червня 2014 р. [1] розд. І Особливої частини Кримінального 
кодексу (далі – КК) України [2] був доповнений ст. 110–2 «Фінансування дій, вчинених з метою 
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни 
меж території або державного кордону України» (далі – Фінансування дій). 

Водночас необхідно зауважити, що у вітчизняній доктрині кримінального права мають 
місце різні підходи щодо доцільності запровадження кримінальної відповідальності за Фінансу-
вання дій.

Представники першого підходу вважають, що склад злочину, передбачений у ст. 110–2 
КК України, є наслідком криміналізації суспільно небезпечних діянь, має самостійне значення та 
виступає спеціальною нормою щодо ст. ст. 109 та 110 КК України. Водночас стверджується, що 
диспозиція ч. ч. 1, 2 ст. 110–2 КК України сформульована широко й охоплює, серед іншого, фі-
нансування зазначених у ній дій особою, яка перебуває в односторонньому суб’єктивному зв’яз-
ку з особою, дії якої фінансуються. Наявність останнього вказує на відсутність ознак співучасті 
у злочині, передбаченому у ст. 110 КК України [3, с. 223].

Відповідно до другого підходу, з огляду на можливість кваліфікації фінансування тих чи 
інших дій як пособництва у вчиненні злочинів, що передбачені у ст. ст. 109, 110 КК України 
(або виконання ролі організатора), і особливостей побудови конструкції диспозицій ст. 110–2 
КК України (фінансування дій, учинених), встановлення відповідальності за відповідні діяння 
окремою ст. 110–2 КК України не включає до кола злочинів нового різновиду діянь і не може 
вважатися криміналізацією суспільно небезпечних діянь [4, с. 77]. У Висновку Головного науко-
во-експертного управління Апарату Верховної Ради до законопроєкту це дістало назву «повтор-
ної» криміналізації [5].

На наш погляд, обґрунтованість останнього підходу підтверджується, окрім зазначено-
го, також і тим, що у процесі встановлення кримінальної відповідальності за Фінансування дій 
були порушені основоположні засади (принципи) криміналізації суспільно небезпечних діянь: 
ненадмірності заборони, процесуальної можливості здійснення переслідування, повноти складу 
злочину, домірності санкції й економії кримінально-правової репресії [6, с. 201–207].

Незважаючи на зазначене, наявність у кримінальному законі України даного складу зло-
чину зумовлює необхідність визначення його місця в системі злочинів проти основ національної 
безпеки України, що дасть можливість, з одного боку, встановити найбільш суттєві ознаки, при-
таманні даній групі злочинів, а з іншого боку – розглянути проблему співвідношення злочинів 
проти основ національної безпеки України один з одним і зі злочинами, що передбачені іншими 
розділами Особливої частини КК України.
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Проблема кримінально-правової протидії Фінансуванню дій набула актуальності се-
ред правників порівняно недавно. До науковців, які досліджують Фінансування дій, належать 
В.С. Батиргареєва, Д.С. Зоренко, Ю.В. Луценко, Н.М. Парасюк, С.Ю. Плецький, Н.В. Невідома, 
М.А. Рубащенко, А.В. Савченко, М.Б. Стиранка, Р.Л. Чорний, Г.В. Татаренко, О.В. Шульженко 
й інші. 

Постановка завдання. Мета статті – визначення місця складу злочину, передбаченого 
у ст. 110–2 КК України, у системі злочинів проти основ національної безпеки України, вияв-
лення проблем співвідношення Фінансування дій з іншими складами злочинів, що передбачені 
КК України.

Результати дослідження. Кримінальний кодекс України являє собою цілісне утворення, 
окремі елементи якого (кримінально-правові норми), розташовані в певному порядку (розділи) 
та функціонують завдяки наявності між ними кординаційно-субординаційних зв’язків. У зв’яз-
ку із цим систематизація злочинів надважлива, оскільки забезпечує уніфікацію, диференціацію 
та розташування кримінально-правових норм у відповідній послідовності.

У тлумачних словниках сучасної української мови система визначається як структура, 
яка становить єдність закономірно розміщених і функціонуючих частин [7, c. 412]; порядок, 
зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-небудь 
[8, c. 1320–1321].

Відповідно до Закону «Про національну безпеку України», національна безпека України – 
це захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конститу-
ційного ладу й інших національних інтересів України від реальних і потенційних загроз [9].

Виходячи із зазначеного розуміння, систему злочинів проти основ національної безпеки 
України можна визначити як структуру, яка становить єдність закономірно розміщених і функці-
онуючих елементів (злочинів), що посягають на захищеність державного суверенітету, територі-
альної цілісності, демократичного конституційного ладу й інших національних інтересів України 
від реальних та потенційних загроз.

Обґрунтування системи злочинів проти основ національної безпеки є чи найскладнішою 
проблемою Особливої частини кримінального права України. Передусім складність визначен-
ня системи злочинів проти основ національної безпеки України зумовлена відсутністю єдності 
думок щодо обсягу та змісту останньої, а також критеріїв класифікації. На складність означеної 
проблеми впливає неоднозначність розуміння та співвідношенням таких термінів, як «національ-
на безпека» та «державна безпека».

У науковій літературі мають місце різні класифікації злочинів проти основ національної 
безпеки. Зокрема, Н.І. Лесяк і В.П. Кушпіт поділяють злочини, що вчиняються у сфері національ-
ної безпеки: 1) за суб’єктом злочину: злочини, скоєні загальним суб’єктом, та злочини, учинені 
спеціальним суб’єктом; 2) за ступенем тяжкості: середньої тяжкості, тяжкі й особливо тяжкі зло-
чини [10, c. 289–290].

Залежно від того, які злочини визначаються складовими елементами системи злочинів 
проти основ національної безпеки України, можна вести мову про її широке та вузьке розуміння.

Відповідно до широкого розуміння, елементами системи є не лише ті злочини, що регла-
ментуються першим розділом Особливої частини КК України, а й іншими розділами. 

Так, Х.В. Завада систему злочинів проти інтересів України у сфері державної безпеки 
формує за конкретним об’єктом кримінально-правової охорони, з урахуванням реальних і потен-
ційних загроз: 1) злочини, які пов’язані з розвідувально-підривною діяльністю іноземних спеці-
альних служб (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. ч. 3, 4 ст. 110–2, ст. ст. 114, 328 КК України); 2) загроза 
посягань із боку окремих груп і осіб на державну територіальну цілісність та суверенітет (ч. ч. 1, 
2 ст. 109, ст. 110 КК України); 3) загроза посягань на економічний потенціал України (ст. ст. 209–
1, 210, ч. ч. 1, 2 ст. 222–1, ст. ст. 232–1, 233, 199 КК України); 4) посягання на науково-технічний 
потенціал держави (ст. ст. 176, 177, 232, 229 КК України); 5) загроза посягань на оборонний по-
тенціал України (ст. ст. 114–1, 330, 422 КК України); 6) кримінально-протиправні посягання на 
права та свободи громадян (ч. 3 ст. 110, ст. ст. 112, 113 КК України); 7) загроза поширення коруп-
ції в органах державної влади (ст. ст. 368, 369 КК України); 8) з метою запобігання існування за-
грози поширення організованої злочинної діяльності (ст. ст. 255, 256, 260 КК України); 9) злочин-
на діяльність проти миру та безпеки людства як загроза державним інтересам у сфері державної 
безпеки (ст. ст. 436, 437, 438, 442 КК України); 10) загроза поширення міжнародного тероризму 
(ст. ст. 258–258–5 КК України); 11) загроза використання з терористичною метою ядерних та 
інших об’єктів на території України (ст. ст. 265, 265–1, 266 КК України); 12) можливість незакон-
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Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

ного ввезення на територію України зброї, вибухових речовин, боєприпасів та засобів масового 
ураження, радіоактивних та наркотичних засобів (ст. ст. 203, 305 КК України); 13) спроби ство-
рення та функціонування незаконних воєнізованих збройних організацій (ст. ст. 260, 343, 345, 
348, 349, 447 КК України); 13) прояви сепаратизму, намагання автономізації окремих регіонів 
України за етнічною ознакою (ч. 2 ст. 110–2 КК України) [11, с. 153].

На думку P.Л. Чорного, система злочинів проти безпеки держави охоплює: 1) злочини 
проти безпеки конституційного ладу (ст. ст. 109, 110, 111 і 114 КК України); 2) злочини про-
ти людського, економічного, оборонного й екологічного потенціалів України (ст. 113 КК Украї-
ни); 3) злочини проти порядку набуття, збереження, використання і поширення відомостей, які 
містять державну таємницю і конфіденційну інформацію, яка перебуває у володінні держави 
(ст. ст. 328, 329, 330 та 422 КК України); 4) злочини проти безпеки здійснення державної влади, 
а також діяльності політичних партій (ст. ст. 112, 344, 346 та 351 КК України); 5) злочини проти 
зовнішнього суверенітету держави (гарантування безпеки осіб і установ, які користуються між-
народним захистом); 6) злочини проти порядку виконання військового обов’язку (ст. ст. 335, 336, 
337, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 418, 419, 420, 427, 428, 429, 430 та 431 КК України); 
7) злочини проти стабільності бюджетної системи України (ст. ст. 199, 210, 211, 212, 216 та 222 
КК України). Відповідним чином пропонується сформулювати розд. І Особливої частини КК 
України [12, с. 269].

О.А. Чуваков пропонує класифікувати злочини проти основ національної безпеки на: 
1) злочини, що посягають на «внутрішню» безпеку держави (ст. ст. 109, 110, 110–2, 112, 113, 
114–1 КК України); 2) злочини, що посягають на «зовнішню» безпеку держави (ст. ст. 111, 114 КК 
України). Також до другої групи злочинів автор уважає належними ст. 294 КК України («Масові 
заворушення») і ст. 258 КК України («Терористичний акт»). Причому основою розподілу стали 
такі критерії, як: 1) вектор загрози; 2) наявність або відсутність іноземного адресата; 3) наявність 
видового об’єкта посягання, що сприяє розподілу таких злочинів на відповідні групи залежно від 
джерела посягання [13, с. 185–186].

У вузькому розумінні до системи злочинів проти основ національної безпеки України на-
лежать виключно ті, що передбачені розд. І Особливої частини КК України. 

Відповідно до зазначеного підходу, злочини проти основ національної безпеки такі: 1) зло-
чини проти основ національної безпеки в політичній сфері: дії, спрямовані на насильницьку 
зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ст. 109 КК України); 
посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України); посягання 
на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК України); 2) злочини проти основ націо-
нальної безпеки в інформаційній, економічній, науково-технологічній і воєнній сферах: держав-
на зрада (ст. 111 КК України); шпигунство (ст. 114 КК України); 3) злочини проти основ націо-
нальної безпеки в економічній і воєнній сферах (ст. 114 КК України) [14, с. 243–271; 15, с. 132].

В.К. Матвійчук класифікує злочини проти основ національної безпеки на: 1) злочини, 
що посягають на відносини з умов, що забезпечують охорону основ національної безпеки в по-
літичній сфері: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади (ст. 109 КК України); посягання на територіальну цілісність і недо-
торканість України (ст. 110 КК України); посягання на життя державного чи громадського діяча 
(ст. 112 КК України); 2) злочини, що посягають на відносини з умов, що забезпечують охорону 
основ національної безпеки України у сфері державного суверенітету, територіальної цілісності 
та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної, науково-технічної та інформацій-
ної безпеки України: державна зрада (ст. 111 КК України); шпигунство (ст. 114 КК України); 
3) злочини, що посягають на відносини з умов, що забезпечують охорону основ національної 
безпеки в економічній, екологічній сферах: шпигунство (ст. 114 КК України) [16, с. 86].

Узагальнюючи наявні підходи до систематизації злочинів проти основ національної без-
пеки України, можна констатувати, що різноманіття останніх зумовлене використанням різних 
класифікуючих підстав. Зокрема, як критерії систематизації норм ученими використовуються: 
1) джерело походження небезпеки (наявність або відсутність іноземного адресата); 2) сфера на-
ціональної безпеки; 3) конкретний об’єкт кримінально-правової охорони; 4) суб’єкт злочину; 
5) ступінь тяжкості злочину.

З’ясування місця, значення та ролі Фінансування дій у системі злочинів проти основ на-
ціональної безпеки України великою мірою залежить від вирішення проблеми співвідношен-
ня Фінансування дій з іншими складами злочинів, що передбачені КК України. У свою чергу, 
співвідношення між відповідними складами злочинів є комплексним гносеологічним процесом, 
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за якого відбувається зіставлення відповідних елементів один з одним за допомогою таких ком-
понентів: єдності, відмінності, взаємодії та суперечності.

До спільних (єдиних) ознак злочинів, передбачених у ст. ст. 110 і 110–2 КК України, 
М.А. Рубащенко відносить те, що вони посягають на той самий родовий і видовий об’єкти, збі-
гаються за ознаками суб’єкта та за іншими ознаками складів злочинів [3, с. 222]. Означене сушне 
і щодо ст. ст. 110–2 та 109 КК України. Іншими спільними ознаками зазначених складів злочинів 
варто визначити те, що:

1) конструкція об’єктивної сторони складів злочинів характеризується формальним скла-
дом злочину, адже злочини вважаються закінченими з моменту вчинення суспільно небезпечного 
діяння, передбаченого відповідною статтею кримінального закону;

2) ознаки об’єктивної сторони, а саме: суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок, 
місце, час, спосіб, обстановка, засоби та знаряддя вчинення злочину, перебувають за межами 
складів злочину і на кримінально-правову кваліфікацію вчиненого не впливають;

3) суб’єктивна сторона складів злочинів характеризується виною у формі прямого умислу;
4) учинення злочину повторно або організованою групою (ст. 109 КК України); повторно 

або за попередньою змовою групою осіб або за настання тяжких наслідків (ст. 110 КК України) є 
спільними кваліфікуючими ознаками.

Щодо відмінності складів злочинів, що характеризуються, зазначимо таке. З усіх форм 
кримінально караних діянь, що передбачені у ст. ст. 109 та 110 КК України, у ст. 110–2 КК Укра-
їни законодавець як самостійні склади злочинів виокремив лише фінансування дій, учинених із 
метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, 
та фінансування дій щодо зміни меж території України або державного кордону на порушення 
порядку, встановленого Конституцією України, тоді як фінансування публічних закликів чи роз-
повсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій будуть кваліфікуватися як пособни-
цтво у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 109 та 110 КК України, з посиланням на ч. 5 ст. 27 
КК України. 

Крім зазначеного, до відмітних особливостей складів злочинів, передбачених у ст. 110–2 
КК України, належать такі:

1) предмет злочину – фінансові та матеріальні активи;
2) кваліфікуючі ознаки – учинення злочину з корисливих мотивів, у великому й особливо 

великому розмірі, завдання значної майнової шкоди; 
3) можливість звільнення від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.
Ст. 110–2 КК України передбачає кримінальну відповідальність за фінансування дій, учи-

нених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення держав-
ної влади, зміни меж території або державного кордону України, що утворюють склади злочинів, 
які передбачені ст. ст. 109 та 110 КК України. Водночас варто зауважити, що в разі фінансування 
відповідних дій та за наявності в діях особи, що вчинила таке фінансування, ознак співучасті 
у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 КК України (ч. 1 ст. 110 КК України), між зазначе-
ними кримінально-правовими нормами наявна суперечність у формі конкуренції, подолання якої 
можливе або шляхом внесення змін до кримінального закону, або на підставі відповідних правил, 
що вироблені наукою й апробовані слідчо-судовою практикою.

Конкуренція кримінально-правових норм має місце і в разі співвідношення ст. 110–2 зі 
ст. 258–5 КК України («Фінансування тероризму»), ч. 3 ст. 260 КК України («Фінансування не-
передбачених законом воєнізованих або збройних формувань»), ст. 447 КК України («Найман-
ство»). У перших двох випадках визначальне значення має встановлення характеру діяльності 
організації, яка фінансується. Коли ж суб’єкт здійснює фінансування або матеріальне забезпе-
чення найманців із метою використання їх у насильницьких діях, спрямованих на повалення 
державної влади чи порушення територіальної цілісності, необхідно виходити з обсягу дій, які 
встиг виконати суб’єкт, та мотивації осіб, які є найманцями [17, с. 76]. 

Взаємодія Фінансування дій, з одного боку, та іншими складами злочинів, що передбачені 
КК України, – з іншого, має місце в разі вчинення їх у сукупності. Оскільки фінансування дій 
може вчинятися шляхом як фінансового, так і матеріального забезпечення таких дій, то найбільш 
імовірними злочинами, що вчиняються в сукупності зі злочином, передбаченим у ст. 110–2 КК 
України, у такому разі можуть бути злочини, пов’язані з поводженням із предметами та речови-
нами, вилученими із цивільного обігу: ст. ст. 263, 264, 307 КК України. Залежно від походження 
коштів, якими здійснюється фінансування насильницької зміни чи повалення конституційного 
ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території України на порушення порядку, вста-
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новленого Конституцією України, дії особи можуть містити склад злочину, передбаченого ст. 209 
КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом); ст. 306 КК Укра-
їни (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильноді-
ючих лікарських засобів) [17, с. 75–76].

Висновки. Отже, дослідження різних компонентів співвідношення Фінансування дій із 
відповідними складами злочинів дозволило виявити особливості, які йому притаманні та відріз-
няють його від інших складів злочинів, окреслити проблемні аспекти законодавчого конструю-
вання ст. 110–2 КК України та практики її застосування.

Ураховуючи наявні підходи до систематизації злочинів проти основ національної безпе-
ки України, можемо констатувати, що Фінансування дій є злочином проти внутрішньої безпеки 
держави, що посягає на відносини, що забезпечують охорону основ національної безпеки в по-
літичній сфері, та є проявом сепаратизму, намагання автономізації окремих регіонів України за 
етнічною ознакою, може бути в окремих формах пов’язаним із розвідувально-підривною діяль-
ністю іноземних спецслужб.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДОВОГО ЕКСПЕРТА-АВТОТЕХНІКА ПІД ЧАС 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

У статті розкритий правовий статус судового експерта-автотехніка під час до-
судового розслідування в судовому процесі. Наголошено, що участь експерта в 
кримінальному провадженні досить суттєво впливає на можливості сторін кримі-
нального провадження у процесі збирання, перевірки та оцінки доказів із метою 
забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового роз-
гляду. Висновок експерта, що наданий особою, яка є не зацікавленою в результатах 
кримінального провадження, з посиланням на фундаментальні наукові положення 
та апробовані методики проведення дослідження, який у разі потреби може бути 
перевірений, а також показання експерта є процесуальними джерелами доказів. 
З’ясовано, що невід’ємним чинником правового статусу судового експерта-авто-
техніка під час досудового розслідування та в судовому процесі є його юридична 
відповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов’язків або зловжи-
вання ними. Кримінальна відповідальність експерта за завідомо неправдивий ви-
сновок та за відмову виконувати покладені на нього обов’язки є гарантією досто-
вірності висновку експерта та належного виконання ним професійних обов’язків. 
За злісне ухилення від явки до органів досудового розслідування або суду експерт 
несе адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством. За допу-
щені порушення під час проведення експертизи, що не тягнуть за собою кримі-
нальної чи адміністративної відповідальності, експерт може бути притягнутий 
до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством. Зроблено 
висновок, що правовий статус судового експерта-автотехніка під час досудового 
розслідування кримінального провадження – це сукупність правових елементів, 
які характеризують місце, роль й компетенцію експерта-автотехніка в юридичному 
процесі. До правових елементів правового статусу судового експерта-автотехніка в 
кримінальному процесі на стадії досудового розслідування належать їх юридичні 
обов’язки та права, заборонні заходи, коли експерту прямо забороняється вчиняти 
певні дії, та його юридична відповідальність за неналежне виконання своїх поса-
дових обов’язків або зловживання ними.

Ключові слова: дорожньо-транспортна пригода, досудове розслідування, 
заборонні заходи, правовий статус, судова автотехнічна експертиза, судовий екс-
перт-автотехнік, юридичний процес, юридичні обов’язки, юридичні права. 

The article discloses the legal status of a forensic expert during the pre-trial inves-
tigation and in the judicial process. It is emphasized that the participation of an expert 
in criminal proceedings has a significant impact on the ability of the parties to criminal 
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proceedings in the collection, verification and evaluation of evidence in order to ensure 
a prompt, complete and impartial investigation and trial. The expert's opinion provided 
by a person who is not interested in the results of criminal proceedings, with reference 
to fundamental scientific principles and proven research methods, which, if necessary, 
can be verified, and the expert’s testimony is procedural sources of evidence. It has been 
established that an integral factor in the legal status of a forensic vehicle expert during 
the pre-trial investigation and in the trial is his legal liability for improper performance 
of his official duties, or abuse of them. The criminal liability of an expert for a knowingly 
false opinion and for the refusal of an expert to perform his duties is a guarantee of the 
reliability of the expert's opinion and the proper performance of his professional duties. 
The expert bears administrative responsibility for malicious evasion of appearing before 
the bodies of pre-trial investigation or court in accordance with the current legislation. 
For violations committed during the examination, which do not entail criminal or ad-
ministrative liability, the expert may be subject to disciplinary action in accordance with 
applicable law. It is concluded that the legal status of a forensic vehicle expert during the 
pre-trial investigation of criminal proceedings is a set of legal elements that character-
ize the place, role and competence of the vehicle expert in the legal process. The legal 
elements of the legal status of a forensic expert in criminal proceedings at the stage of 
pre-trial investigation include their legal duties and rights, prohibitive measures when the 
expert is expressly prohibited from performing certain actions, and his legal responsibil-
ity for improper performance of his duties, or abuse them.

Key words: forensic automotive expertise, forensic expert technician, legal obliga-
tions, legal process, legal rights, pre-trial investigation, prohibitive measures, the legal 
status, traffic accident.

Вступ. Життя і здоров’я людини є найбільшою цінністю. Однак у процесі дорожньо-тран-
спортних пригод (ДТП) щорічно гине більше трьох тисяч людей, а травмується в десять разів 
більше, тому ДТП займає перше місце серед причин неприродних смертей в Україні. Одним із 
найбільш дієвих способів попередити такі випадки є примітивна діяльність суб’єктів публічної 
адміністрації, громадянського суспільства та забезпечення незворотності покарання осіб, винних 
у завданні тілесних ушкоджень внаслідок скоєння ДТП. Притягнути до юридичної відповідаль-
ності особу, яка підозрюється у скоєнні кримінального проступку, пов’язаного з порушенням 
ПДР, здебільшого можна тільки після проведення судової експертизи. 

Проте експертизи проводяться не в якійсь безособовій формі, а певними спеціально під-
готовними та сертифікованими посадовими особами, експертами-автотехніками. Їх правовий 
статус під час досудового розслідування в судовому процесі є не досконалим. У чинному законо-
давстві є низка невідповідностей та прогалин. 

До проблеми правового статусу судового експерта-автотехніка під час досудового розслі-
дування та в судовому процесі звертались вчені П. Галас, В, Галунько, А. Гетьман, Ю. Давідіч, 
С. Данець, В. Доля, К. Дубонос, К. Дубонос, В. Клименко, К. Легких, А. Лозовий, О. Правото-
рова, О. Сараєв, Р. Тополя, А. Туренко, А. Шабадей, С. Шевцов  та ін. Проте безпосередньо до 
аналізованих нами питань вони не зверталися, а зосереджували зусилля на більш загальних чи 
спеціальних викликах. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в тому, щоб на основі теорії адміністративно-
го права, кримінального процесу та чинного законодавства сформувати правовий статус судового 
експерта-автотехніка під час досудового розслідування в судовому процесі. 

Результати дослідження. Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спе-
ціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини 
справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду [1]. Експертом у 
кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціаль-
ними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення 
експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості 
про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок із питань, які виника-
ють під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань [2]. 

Участь експерта у кримінальному провадженні досить суттєво впливає на можливості 
сторін кримінального провадження в процесі збирання, перевірки та оцінки доказів із метою 
забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. Висновок 
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експерта, що наданий особою, яка є не зацікавленою в результатах кримінального провадження, 
з посиланням на фундаментальні наукові положення та апробовані методики проведення дослі-
дження, який у разі потреби може бути перевірений, а також показання експерта є процесуаль-
ними джерелами доказів.

Відповідно до ст. 75 КПК України, експертиза призначається, якщо для вирішення певних 
питань при провадженні в справі необхідні наукові, технічні або інші спеціальні знання. Під 
спеціальними знаннями варто розуміти такі знання, якими професійно володіє вузьке коло спеці-
алістів і які не належать до загальновідомих та загальнодоступних. Іншими словами, предметом 
дослідження експерта можуть бути будь-які факти та обставини, з’ясування яких потребує по-
глиблених знань у тій чи іншій сфері науки, техніки, мистецтва або ремесла, досвіду практичної 
роботи, що відповідають сучасному науковому і практичному рівню [2].

Об’єктами дослідження технічного стану транспортних засобів можуть бути автомобілі, 
тролейбуси, трамваї, трактора та самохідні машини. Часто об’єктами експертизи є вузли та меха-
нізми транспортних засобів та самохідних машин, які впливають на безпеку руху та експлуата-
цію транспортного засобу. Відповідно до терміна, зазначеного у п. 1.10. Правил дорожнього руху 
України, транспортний засіб – це пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а 
також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Головна задача експерта ‒ 
автотехніка, який виконує судову експертизу технічного стану транспортного засобу встановити 
технічний стан транспортного засобу чи його елементів до моменту дорожньо-транспортної при-
годи, виявити деталь (вузол, елемент), які призвели до відмови, а також визначити причини та час 
виникнення відмови, причинний зв’язок між виявленою технічною несправністю транспортного 
засобу та фактом виникнення дорожньо-транспортної пригоди. Визначаючи причини виникнен-
ня несправності (відмови) системи, експерт-автотехнік також вирішує питання про можливість її 
виявлення до моменту виникнення дорожньо-транспортної пригоди [4].

Звернемось до характеристики діяльності експерта-автотехніка в процесі дослідження 
окремих об’єктів автомеханічної експертизи. Наприклад, досліджуючи дії учасників дорож-
ньо-транспортної пригоди з метою встановити, як вони мали діяти в цій ситуації відповідно 
до технічних  вимог правил безпеки руху та експлуатації транспорту, експерт-автотехнік з ура-
хуванням технічних знань з’ясовує, як із технічної точки зору мали діяти учасники пригоди 
відповідно до технічних вимог Правил дорожнього руху України та експлуатації транспорту. 
При цьому для вирішення питань стосовно дій пішоходів, спеціальні (технічні) знання у га-
лузі автотехнічних досліджень не потрібні, слідчий або суд самостійно в змозі їх вирішити 
відповідно до вимог Правил дорожнього руху України. Питання причинного зв’язку між ді-
ями учасників дорожньо-транспортної пригоди, встановлених як слідчим (судом), так і екс-
пертом, та настання конкретного факту дорожньо-транспортної пригоди, експерт-автотехнік 
вирішує, якщо встановлення такого зв’язку потребує спеціальних знань експерта-автотехніка. 
Якщо дорожньо-транспортна пригода сталася на технічно справному транспортному засобі в 
задовільних дорожніх умовах за відсутності зовнішніх факторів, що спонукали водія екстре-
но виконувати ті чи інші норми Правил дорожнього руху України, тобто розвиток ситуації 
повністю визначався обраним водієм на свій розсуд рішенням та його реалізацією в робочому 
режимі, або неспроможністю водія з певних причин виконати необхідні прийоми керування 
транспортним засобом (внаслідок неправильних прийомів керування, які застосував водій під 
час руху, водій під час руху заснув за кермом або відволікався від керування транспортним за-
собом під час його руху, наявність у водія  хвороби, яка могла викликати втрату свідомості під 
час руху та ін.), відповідь на поставлене питання не потребує спеціальних (технічних) знань у 
галузі автотехніки та слідчий або суд самостійно в змозі визначити фактори, що призвели до 
дорожньо-транспортної пригоди [3].

Що стосується безпосередньо компетенції судового експерта-автотехніка, то тут треба 
звернутись до теорії адміністративного права, адже саме ця галузь права спеціалізовано за-
ймається цією проблематикою. На думку вчених-адміністративів, компетенція – це комплекс 
взаємопов’язаних елементів (мети, завдань, предмета відання та повноважень), що характе-
ризують особливості діяльності конкретного суб’єкта публічного адміністрування, зумовлені 
його місцем у публічній адміністрації. Своєю чергою, під адміністративними повноваженнями 
розуміється взаємопов’язана сукупність адміністративні обов’язки та права суб’єкта публіч-
ного адміністрування, надані йому законним чином і необхідні для досягнення поставлених 
перед ним завдань [5].
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Не є винятком із цього правила правовий статус експерта-автотехніка, адже він як учасник 
процесуального провадження наділений процесуальним статусом, який виникає з моменту його 
залучення в провадження. Для здійснення діяльності у кримінальному провадженні процесуаль-
ний закон наділяє експерта правами та обов’язками, які становлять основу його процесуального 
статусу та відрізняють експерта від інших учасників провадження.

Під компетенцією експерта-автотехніка розуміють його знання і досвід у галузі теорії та 
методики експертизи, а також коло повноважень, наданих йому законом, та питань, які він може 
вирішувати на основі своїх спеціальних пізнань. До компетенції судового експерта автотехні-
ка входить дослідження технічного стану транспортних засобів, які були учасниками дорож-
ньо-транспортної пригоди, обстановки на місці дорожньо-транспортної пригоди, дій учасників 
дорожньо-транспортної пригоди, процесу (механізму) дорожньо-транспортної пригоди або ок-
ремих його стадій, а також визначення технічної можливості уникнення дорожньо-транспортної 
пригоди. Метою дослідження технічного стану причетних до пригоди транспортних засобів є 
встановлення: стану елементів рульового керування, ходової частини, освітлювальних приладів 
та гальмової системи транспортного засобу до моменту виникнення дорожньо-транспортної при-
годи; причин та часу виникнення технічних несправностей; змоги виявити технічну несправність 
до моменту виникнення дорожньо-транспортної пригоди; причинного зв’язку між виявленою 
технічною несправністю транспортного засобу та фактом виникнення дорожньо-транспортної 
пригоди; технічної можливості уникнення пригоди при відповідному технічному стані тран-
спортного засобу; обставин, пов’язаних із технічним станом транспортного засобу, які сприяли 
чи могли сприяти виникненню дорожньо-транспортної пригоди [3]. 

Згідно із чинним законодавством експерт-автотехнік зобов’язаний: заявити самовідвід за 
наявності передбачених законодавством обставин; прийняти до виконання доручену йому екс-
пертизу; особисто провести повне дослідження, дати обґрунтований та об’єктивний письмовий 
висновок на поставлені питання, а в разі потреби роз’яснити його. Експерт-автотехнік зобов’я-
заний провести дослідження безпосередньо, тобто має провести експертизу особисто, без за-
лучення інших осіб. Якщо виникає необхідність залучення інших спеціалістів для проведення 
певного дослідження, то експерт має повідомити особу, яка призначила експертизу, або керівника 
експертної установи про це, оскільки він не має права нормативно здійснювати ці процесуальні 
дії особисто; забезпечити збереження об’єкта експертизи. Якщо дослідження пов’язане з повним 
або частковим знищенням об’єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт має одер-
жати на це дозвіл від органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), 
не розголошувати без дозволу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) 
експерта), відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, або не повідомля-
ти будь-кому, крім органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), 
чи суду про хід проведення експертизи та її результати. У разі постановлення ухвали суду про 
припинення проведення експертизи експерт зобов’язаний негайно повернути матеріали справи 
та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи [6; 7].

Задля виконання цих обов’язків експерт-автотехнік має право ознайомлюватися з матері-
алами справи, які стосуються предмета експертизи. Експерт-автотехнік має право знайомитися 
з тими матеріалами кримінального провадження, які стосуються предмета експертизи. Обсяг 
матеріалів експерт визначає самостійно. Слідчий чи суд зобов’язані надати для ознайомлен-
ня на вимогу експерта матеріали кримінального провадження, які стосуються предмета дослі-
дження в тому обсязі, який визначить сам експерт. Водночас експерт-автотехнік не має права 
аналізувати матеріали провадження, збирати докази, вибирати, що йому досліджувати, і само-
стійно вибирати вихідні дані для проведення дослідження, заявляти клопотання про надання 
додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов’язаних із проведенням експертизи, 
з дозволу органу, який призначив експертизу, залучив експерта, бути присутнім під час прове-
дення процесуальних, виконавчих дій та ставити питання учасникам процесу, що стосуються 
предмета чи об’єкта експертизи, та проводити окремі дослідження в їх присутності, вказувати 
у висновку експерта на факти, виявлені під час проведення експертизи, які мають значення для 
справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання, та на обставини, що сприяли (мог-
ли сприяти) вчиненню правопорушення [6; 7].

Крім того, експерт-автотехнік має право вказати зі своєї ініціативи на ті обставини, які 
мають значення для справи і про які йому не були поставлені питання, але в разі дотриман-
ня вимог: якщо ці обставини виявлені на підставі використання своїх спеціальних пізнань і не 
виходять за межі компетенції експерта; якщо вони виявлені під час експертного дослідження і 
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випливають із нього; якщо вони мають значення для обставин, встановлених експертом під час 
свого дослідження і безпосередньо з ними пов’язані, тобто розкривають, доповнюють, уточню-
ють обставини, що становлять предмет цієї експертизи. Крім того, експерт має право самостійно, 
на підставі свого досвіду і знань, виходячи з ходу і результатів проведених досліджень, вказати на 
ці обставини в наданому ним висновку, в разі незгоди з іншими членами експертної комісії скла-
дати окремий висновок. Якщо під час проведення комісійної судової експертизи (двома і більше 
судовими експертами) судові експерти дійшли згоди, вони підписують спільний висновок. Якщо 
судові експерти не дійшли згоди, складається декілька висновків відповідно до позицій судових 
експертів. Експерт має такі права: викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому 
під час надання роз’яснень чи показань; оскаржувати в установленому законодавством порядку 
дії та рішення органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), що 
порушують права експерта або порядок проведення експертизи; право на забезпечення безпеки 
за наявності відповідних підстав; одержувати винагороду за проведення експертизи та відповід-
но до законодавства компенсацію (відшкодування) витрат за виконану роботу і витрат, пов’яза-
них із викликом для надання роз’яснень чи показань, якщо це не є його службовим обов’язком. 
Експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів замало 
для виконання покладених на нього обов’язків, а витребувані додаткові матеріали не надані, або 
якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань. Повідомлення про відмову 
має бути вмотивованим [8]. 

На нашу думку, невід’ємним елементом правового статусу експерта-автотехніка є забо-
ронні заходи. Зокрема, йому забороняється: проводити експертизу без письмової вказівки ке-
рівника (заступника керівника) експертної установи, керівника структурного підрозділу; пе-
редоручати проведення експертизи іншій особі; самостійно збирати матеріали, які підлягають 
дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені 
в наданих йому матеріалах неоднозначно; вирішувати питання, які виходять за межі спеціаль-
них знань експерта-автотехніка та з’ясування питань права; вступати в не передбачені порядком 
проведення експертизи контакти з особами, якщо такі особи прямо чи опосередковано зацікав-
лені в результатах експертизи; зберігати матеріали справ та об’єкти експертних досліджень поза 
службовим приміщенням [9].

Також, на нашу думку, невід’ємним чинником правового статусу судового експерта-авто-
техніка під час досудового розслідування та в судовому процесі є його юридична відповідаль-
ність за неналежне виконання своїх посадових обов’язків або зловживання ними. Відповідно до 
ст. 14 Закону України «Про судову експертизу», судовий експерт на підставах і в порядку, перед-
бачених законодавством, може бути притягнутий до дисциплінарної, матеріальної, адміністра-
тивної чи кримінальної відповідальності. За надання завідомо неправдивого висновку, відмову 
без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків, а також за розголошення 
даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт несе кримінальну відпові-
дальність згідно з чинним законодавством. Кримінальна відповідальність експерта за завідомо 
неправдивий висновок та за відмову виконувати покладені на нього обов’язки є гарантією досто-
вірності висновку експерта та належного виконання ним своїх професійних обов’язків. За злісне 
ухилення від явки до органів досудового розслідування або суду експерт несе адміністративну 
відповідальність згідно з чинним законодавством. За допущені порушення під час проведення 
експертизи, що не тягнуть за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності, експерт 
може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством. 
У разі завдання своїми діями майнової шкоди під час проведення експертизи експерт несе мате-
ріальну відповідальність згідно з чинним законодавством [1].

Висновки. Отже, правовий статус судового експерта-автотехніка під час досудового роз-
слідування кримінального провадження – це сукупність правових елементів, які характеризують 
місце, роль й компетенцію експерта-автотехніка в юридичному процесі. До правових елементів 
правового статусу судового експерта-автотехніка в кримінальному процесі на стадії досудового 
розслідування належать їхні юридичні обов’язки та права, заборонні заходи, коли експерту пря-
мо забороняється вчиняти певні дії, та його юридична відповідальність за неналежне виконання 
своїх посадових обов’язків або зловживання ними.
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РОЗГЛЯД АБО ПОВЕРНЕННЯ КЛОПОТАННЯ ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП  
ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ: ПРОЦЕСУАЛЬНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ

У статті йдеться про наявну процесуальну невизначеність, пов’язану з подан-
ням стороною клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що не 
відповідає вимогам закону. Подання таких клопотань є досить поширеним на прак-
тиці, що зумовлює необхідність подолання наявної процесуальної невизначеності. 
Звертається увага на відсутність прямої вказівки щодо можливості постановлення 
слідчим суддею, судом ухвали про повернення клопотання про тимчасовий доступ 
до речей і документів, якщо таке клопотання подано без додержання вимог зако-
ну. Обґрунтовується можливість відразу розглядати клопотання про тимчасовий 
доступ до речей і документів по суті. Проведено порівняльно-правовий аналіз з 
іншими заходами забезпечення кримінального провадження та доводиться до-
цільність імплементації подібних законодавчих положень у тимчасовий доступ до 
речей і документів. Визначено за необхідне перевіряти після надходження клопо-
тання про тимчасовий доступ до речей і документів на предмет додержання вимог 
закону. Повноваження слідчого судді зі встановлення відповідності клопотання 
про тимчасовий доступ до речей і документів вимогам закону цілком можуть бути 
зараховані до судового контролю. З’ясовано два основні підходи у прийнятті рі-
шень щодо клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, поданих без 
додержання вимог закону. Визначено, що відмова в задоволенні клопотання через 
недотримання вимог не сприяє забезпеченню розумності строків, на відміну від 
його повернення. Проаналізовано судову практику та з’ясовано, що в процесі по-
становлення ухвал про повернення таких клопотань застосовується аналогія права. 
Розглянуто запропоновані науковцями підходи щодо вирішення проблеми, і вони є 
досить слушними та практично спрямованими. Одночасно звернено увагу на необ-
хідність врахування рівності сторін у поданні клопотання про тимчасовий доступ 
до речей і документів, а також існування додаткових вимог до такого клопотання з 
боку сторони обвинувачення.

Ключові слова: слідчий суддя, суд, засади кримінального провадження, ухвала, 
повернення клопотання.

The article deals with the existing procedural uncertainty related to the submission 
by the party of a request for temporary access to things and documents, which does not 
meet the requirements of the law. It is quite common in practice to submit such petitions, 
which necessitates overcoming the existing procedural uncertainty. Attention is drawn to 
the lack of direct instructions on the possibility of the investigating judge, the court rul-
ing on the return of a request for temporary access to things and documents, if such a re-
quest is filed without complying with the law. The possibility of immediately considering 
the request for temporary access to things and documents on the merits is substantiated. 
A comparative legal analysis with other measures to ensure criminal proceedings is car-
ried out and the expediency of implementing similar legislative provisions in temporary 
access to things and documents is proved. It is necessary to check after receipt of the 
request for temporary access to things and documents for compliance with the law. The 
powers of the investigating judge to establish the compliance of the request for tempor-
ary access to things and documents with the requirements of the law may well be attribut-
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ed to judicial review. Two main approaches in deciding on requests for temporary access 
to things and documents submitted without complying with the law is find out. Refusal 
to satisfy the petition due to non-compliance with the requirements does not contribute to 
the observance of reasonable time, in contrast to its return. Judicial practice is analyzed 
and it was found that the analogy of law is applied when deciding on the return of such 
petitions. The approaches proposed by scientists to solve the problem are considered and 
it’s are quite appropriate and practically oriented. At the same time, attention was drawn 
to the need to take into account the equality of the parties in filing a request for temporary 
access to things and documents, as well as the existence of additional requirements for 
such a request by the prosecution.

Key words: investigating judge, court, principles of criminal proceedings, decision, 
return of the petition.

Вступ. Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК 
України) сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді з кло-
потанням про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому вимоги до змісту такого кло-
потання закріплені у ч. 2 ст. 160 КПК України. Зокрема, у клопотанні про тимчасовий доступ до 
речей і документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, 
у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення 
із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі 
і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і 
документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної 
особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та немож-
ливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих 
речей і документів, у разі подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які 
містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і ори-
гіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального 
провадження.

Крім того, з огляду на загальні положення ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, 
прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів додається витяг з Єдиного реєстру до-
судових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Таким чином, на розгляд слідчому судді має подаватися клопотання, що за формою та 
змістом відповідає зазначеним вимогам закону. Але на практиці досить поширеними є випадки, 
коли подане стороною клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає 
вказаним вимогам закону. Тому науковці звертають увагу, що в КПК України не визначено, яке 
рішення має прийняти слідчий суддя, якщо клопотання про тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів подано стороною кримінального провадження без додержання вимог ст. 160 КПК Украї-
ни [2, с. 104].

Для порівняння, встановлення суддею невідповідності позовної заяви вимогам ст.ст. 175 і 
177 Цивільного процесуального кодексу України має наслідком залишення такої позовної заяви 
без руху, а надалі  її повернення в разі неусунення недоліків у встановлений судом строк. Згідно 
з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна 
подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному пози-
вачу та встановлює строк у сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи 
цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому 
разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановле-
ного суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після 
усунення недоліків  – після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Отже, в наведених випадках наявна процесуальна визначеність щодо дій та рішень судді, 
слідчого судді, на відміну від положень КПК України, що регламентують тимчасовий доступ до 
речей і документів.

Повертаючись до окресленої проблеми, зазначимо, що її розв’язання започатковано до-
слідженнями і публікаціями М.А. Макарова, В.М. Федченка, Є.І. Лисаченко, Т.О. Музиченко, 
О.І. Коровайко, В.І. Фаринника. Зазначені дослідження є досить ґрунтовними та практично спря-
мованими, але потребують подальшого опрацювання, певних доповнень і уточнень.
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Постановка завдання. Мета статті полягає в з’ясуванні можливих шляхів подолання про-
галини в правовому регулюванні тимчасового доступу до речей і документів, пов’язаній із про-
цесуальною невизначеністю в разі недотримання вимог до клопотання про тимчасовий доступ 
до речей і документів.

Результати дослідження. Звертаючись до глави 15 КПК України, в першу чергу зазначи-
мо, що остання не містить будь-яких положень, які б передбачали, що після надходження клопо-
тання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має спочатку перевірити ос-
таннє на предмет додержання вимог закону. А беручи до уваги зміст ст. 163 КПК України, навіть 
можемо зробити висновок, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відразу 
підлягає розгляду по суті (тобто, незалежно від того, чи відповідає воно встановленим вимогам).

Крім того, КПК України не встановлює будь-якої заборони щодо повторного звернення 
до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ. Тому в разі відмови в задоволенні кло-
потання через його невідповідність встановленим вимогам до форми та змісту, сторона кримі-
нального провадження може знову звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий 
доступ до речей і документів (з огляду на попередні недоліки).

На нашу думку, така процесуальна регламентація не сприяє дотриманню розумності стро-
ків як окремої процесуальної дії, так і кримінального провадження загалом.

Тому необхідним є встановлення слідчим суддею відповідності клопотання про тимчасо-
вий доступ до речей і документів вимогам ст. 160 КПК України відразу після надходження такого 
клопотання. Вважаємо, що зазначені дії слідчого судді необхідно розглядати як такі, що здійсню-
ються в межах судового контролю в кримінальному провадженні.

Зокрема, як зазначає М.А. Макаров, окремі повноваження слідчого судді не можна зара-
хувати ні до попереднього судового контролю, ні до наступного судового контролю. Йдеться про 
його повноваження встановлювати та поновлювати процесуальні строки, розглядати відводи, 
здійснювати допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні 
тощо. Тому, окрім попереджувального та подальшого судового контролю, можна говорити про 
третій його вид, до якого варто зарахувати повноваження слідчого судді, що не пов’язані з при-
йняттям рішення про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наданням 
дозволів на проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, розглядом 
скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора [4, с. 85].

Таким чином, повноваження слідчого судді зі встановлення відповідності клопотання про 
тимчасовий доступ до речей і документів вимогам ст. 160 КПК України цілком можуть бути 
зараховані до третього виду судового контролю (але необхідно відрізняти встановлення невідпо-
відності такого клопотання безпосередньо під час його розгляду по суті, оскільки це вже буде по-
передній судовий контроль). При цьому такі повноваження навіть знайшли законодавче втілення 
щодо інших заходів забезпечення кримінального провадження (відсторонення від посади, тим-
часове обмеження в користуванні спеціальним правом, арешт майна), на відміну від тимчасового 
доступу до речей і документів. Наприклад, згідно з ч. 2 ст. 156 КПК України слідчий суддя, суд, 
встановивши, що клопотання про відсторонення від посади подано без додержання вимог ст. 55 
цього Кодексу, повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу.

В. М. Федченко зазначає, що, на відміну від закріпленого у КПК України порядку розгля-
ду клопотання про тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом, відсторонення від 
посади, арешт майна при регламентації порядку розгляду клопотання про тимчасовий доступ 
до речей і документів, законодавець не закріпив повноваження слідчого судді повертати таке 
клопотання в разі його невідповідності встановленим вимогам. Саме тому в подібних випадках 
необхідно постановляти ухвалу про відмову в задоволенні клопотання [5, с. 115], що часто й 
спостерігається на практиці.

Одночасно вивчення правозастосовної практики слідчих суддів свідчить, що останні при 
розгляді клопотань постановляють також ухвали про їх повернення [6, с. 330]. Знову ж таки, КПК 
України за умови встановлення недоліків клопотання про тимчасовий доступ до речей і докумен-
тів не наділяє слідчого суддю правом залишити таке клопотання без руху або повернути його, 
якщо воно не відповідає вимогам КПК України [7, с. 118].

На думку Є.І. Лисаченко, практика постановлення слідчим суддею ухвали, вид якої не 
передбачено КПК України, суперечить засаді законності [6, с. 331].

Зважаючи на поширеність практики винесення слідчими суддями ухвал про повернення 
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, ми проаналізовали нормативне обґрун-
тування щодо винесення таких ухвал. Вбачається, що в разі повернення зазначеного клопотання 
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слідчий суддя посилається на ч. 6 ст. 9 КПК України. Зокрема, якщо положення цього Кодексу не 
регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються 
загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 цього Кодексу. Так, якщо клопо-
тання слідчого, прокурора не відповідає вимогам, які висунуто до клопотання, таке клопотання 
підлягає поверненню прокурору, як це передбачено ст.ст. 151 ч. 3, 156 ч. 2, 172 ч. 3 КПК України 
тощо (ухвала слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 25.03.2014 р. у справі 
№ 760/6158/14-к, ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 12.12.2019 р. 
у справі № 754/17522/19).

На нашу думку, поштовхом для виникнення практики постановлення слідчими суддями 
ухвал про повернення клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів стали роз’яснен-
ня Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені 
у Листі від 05.04.2013 р. № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду 
першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час засто-
сування заходів забезпечення кримінального провадження». Виходячи з наведених роз’яснень, 
якщо клопотання про застосування тимчасового доступу до речей і документів не відповідає ви-
могам ч. 2 ст. 160 КПК, то слідчий суддя вправі повернути його прокурору для усунення недоліків.

Разом із тим відсутність визначеного порядку винесення таких рішень дає змогу ставити 
під сумнів їх правомірність. Процесуальним рішенням слідчого судді має бути властива стабіль-
ність, послідовність і законність, що забезпечить ефективний судовий захист, підвищення рівня 
єдності правозастосовної практики. Окреслене питання потребує вирішення шляхом закріплення 
на законодавчому рівні видів ухвал, що можуть бути постановлені слідчим суддею за резуль-
татами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів [6, с. 331]. У цьому 
випадку на законодавчому рівні необхідним є закріплення видів ухвал, які може винести суд, 
слідчий суддя в разі невідповідності клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів 
встановленим вимогам.

З огляду на те, що КПК України в процесі розгляду клопотання про надання тимчасового 
обмеження в користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади та арешту майна дає 
змогу слідчому судді повернути клопотання у разі невідповідності його встановленим вимогам, 
за аналогією із цим Т.О. Музиченко вважає необхідним закріплення такої змоги і у випадку роз-
гляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів [7, с. 117–118].

В.І. Фаринник пропонує безпосередньо доповнити ст. 163 КПК України положенням, від-
повідно до якого слідчий суддя, встановивши, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і 
документів подане без додержання вимог ст. 160 КПК України, повертає його прокурору, про що 
постановляє ухвалу. При цьому підстави повернення клопотання мають бути належним чином 
обґрунтовані, а недоліки, які потребують усунення, такими, що могли перешкодити постанов-
ленню слідчим суддею законного і обґрунтованого рішення [10, с. 344]. Такої ж позиції дотриму-
ється й М.А. Макаров [2, с. 105]. Однак необхідно враховувати, що звернутися до слідчого судді, 
суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право обидві сторони 
кримінального провадження, а не лише сторона обвинувачення.

Таким чином, в умовах процесуальної невизначеності склались два підходи щодо дій та 
рішень слідчого судді, суду в разі невідповідності клопотання про тимчасовий доступ до речей і 
документів вимогам ст. 160 КПК України. Перший підхід полягає в розгляді клопотання безпо-
середньо по суті та відмові в його задоволенні, що не сприяє дотриманню розумності строків. 
Другий підхід полягає в перевірці клопотання на відповідність вказаним вимогам та поверненні 
його стороні з постановленням ухвали про повернення на підставі ч. 6 ст. 9 КПК України.

Аналізуючи зміст цієї норми можна зробити принаймні два важливих висновки: 1) зако-
нодавець дав змогу застосовувати в процесі виявлення прогалин кримінального процесуального 
законодавства аналогію права, а не аналогію закону; 2) не визначаючи конкретне коло суб’єктів, 
які вправі застосовувати аналогію в кримінальному провадженні, законотворець надає таку змо-
гу будь-якому правозастосувачу [11, с. 155].

Разом із тим прогалини, які негативно впливають на визначення правового статусу учасни-
ків кримінального провадження, реалізацію їх прав та процесуальних можливостей впливати на 
хід і результати кримінальної процесуальної діяльності, належать до числа переборних і можуть 
бути подолані шляхом застосування аналогії права. Прогалини, що перешкоджають здійсненню 
суду, слідчому судді, прокурору, слідчому, керівнику органу досудовому розслідування та опера-
тивним підрозділам повноважень, спрямованих на досягнення завдання забезпечення швидкого, 
повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, навпаки, не можуть бути подолані 
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завдяки застосуванню аналогії права. Цей вид прогалин може бути усунутий винятково шляхом 
внесення змін і доповнень до кримінального процесуального законодавства [11, с. 157–158].

Висновки.  Доцільним є втілення на законодавчому рівні підходу, що полягає в перевірці 
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів на предмет додержання вимог закону 
та можливості постановлення слідчим суддею, судом ухвали про повернення такого клопотання 
(в разі недодержання вимог). Тобто щодо тимчасового доступу до речей і документів необхідно 
здійснити, по суті, таку саму регламентацію, як і в ч. 3 ст. 151 КПК України, ч. 2 ст. 156 КПК 
України. Щоправда, така законодавча регламентація чомусь стосується виключно сторони об-
винувачення, тоді як із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів має право 
звертатися і сторона захисту.

Також у процесі внесення запропонованих змін і доповнень необхідно врахувати, що 
ст. 132 КПК України встановлює, по суті, додаткові вимоги до клопотання про тимчасовий до-
ступ до речей і документів, що подається стороною захисту. Зокрема, до клопотання слідчого, 
прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів додається витяг з Єдиного реєстру до-
судових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ  
В АСПЕКТІ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Чинне законодавство покладає на правоохоронні органи України відповідаль-
ність за дотримання законності, правопорядку і за боротьбу зі злочинністю, зокре-
ма й корупцією. Наша країна перебуває на перехідному етапі суспільного розвит-
ку, у нинішніх умовах правоохоронні органи об’єктивно позбавлені можливості 
належним чином виконувати свої правоохоронні та правозахисні функції щодо 
корупційних проявів. Це зумовлено багатьма чинниками, які включають систему 
соціально-економічних, політичних і духовних причин. За останні роки в Україні 
чимало уваги приділено правовому регулюванню боротьби з корупцією, яка є не-
від’ємною складовою частиною організованої злочинності. Водночас внутрішнім 
джерелом і рушійною силою цієї боротьби є діяльність правоохоронних органів.

У цій статті будуть розглянуті деякі аспекти боротьби правоохоронних орга-
нів із негативними наслідками злочинів, пов’язаних із корупційними проявами, які 
є складовою частиною організованої злочинності. Стабільно високий рівень ко-
рупції в Україні є однією з основних причин пробуксовування необхідних реформ 
практично в усіх галузях діяльності держави. Це констатують численні урядові, 
неурядові та громадські міжнародні організації. Корупція в Україні є масштабною 
та багаторівневою. Це одна з головних проблем нашої держави, яка потребує пер-
шочергового вирішення, адже завдає непоправної шкоди як державі взагалі, так і 
конкретним громадянам зокрема. 

Кожний корупційний прояв вимагає адекватного реагування з боку держави, 
але на особливу увагу заслуговують злочини, унаслідок учинення яких завдаєть-
ся колосальна матеріальна і моральна шкода. Потрібно зазначити, що характер 
завдання шкоди є досить специфічним, адже скоєнням корупційних злочинів осо-
ба завдає не лише матеріальну шкоду, але й підриває авторитет держави загалом. 
Корупціонер опосередковано може навіть спричинити моральну і фізичну шкоду 
життю і здоров’ю конкретної людини. Це залежить від виду корупційного злочи-
ну та сфери, у якій він учиняється. Отже, сьогодні питання щодо встановлення 
та компенсування завданої корупційним злочином шкоди є одним із пріоритетних 
завдань розслідування і невід’ємною складовою частиною протидії організованій 
злочинності.

Ключові слова: пріоритетні завдання розслідування, механізм учинення коруп-
ційних злочинів, встановлення та відшкодування шкоди.

Current legislation places law enforcement in Ukraine responsible for upholding 
the rule of law and the fight against crime, including corruption. Our country is in a 
transitional stage of social development, and in the current conditions, law enforcement 
agencies are objectively deprived of the opportunity to properly perform their law en-
forcement and human rights functions in relation to corruption. This is due to many fac-
tors, which include a system of socio-economic, political and spiritual reasons. In recent 
years, much attention has been paid in Ukraine to the legal regulation of the fight against 
corruption, which is an integral part of organized crime. At the same time, the internal 
source and driving force of this struggle is the activities of law enforcement agencies.
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This article will consider some aspects of the fight of law enforcement agencies with 
the negative consequences of crimes related to corruption, which are part of organized 
crime. The consistently high level of corruption in Ukraine is one of the main reasons 
for the delay in the necessary reforms in almost all areas and spheres of state activity. 
This is stated by numerous governmental, non-governmental and public international 
organizations. Corruption in Ukraine is large-scale and multilevel. This is one of the 
main problems of our state, which needs to be addressed as a matter of priority because 
it causes irreparable damage to the state in general and to specific citizens in particular.

Every manifestation of corruption requires an adequate response from the state, but 
special attention should be paid to crimes, the commission of which causes enormous 
material and moral damage. It should be noted that the nature of the damage is quite spe-
cific because by committing a corruption crime a person not only causes material damage 
but also undermines the authority of the state as a whole. Corruption can even indirectly 
cause moral and physical harm to the life and health of a particular person. It depends on 
the type of corruption crime and the area in which it is committed. Thus, today the issue 
of establishing and compensating for the damage caused by a corruption crime is one of 
the priority tasks of the investigation and an integral part of combating organized crime.

Key words: priority tasks of investigation, mechanism for committing corruption 
crimes, establishing and compensating for damage.

Вступ. Корупція є невід’ємною складовою частиною організованої злочинності, одним 
із засобів, які вона використовує для досягнення злочинних цілей. Масштабність і багаторівне-
вість корупції в Україні зробили її однією з головних проблем, які вимагають першочергового 
вирішення, адже завдають непоправної шкоди як державі взагалі, так і конкретним особам зокре-
ма. Проблеми встановлення та компенсування шкоди, завданої злочином, були предметом дослі-
дження таких учених: Р.С. Бєлкіна, Б.Л. Ващук, А.Ф. Волобуєва, Н.І. Газетдинова, В.Н. Глибко, 
А.М. Ерделевського, О.В. Пчеліної, І.І. Татаринова й інших. У їхніх працях сформульовано низку 
принципово важливих положень. Також потребують додаткового дослідження питання, пов’язані 
із встановленням та компенсуванням шкоди, завданої корупційними злочинами. 

Постановка завдання. Існують істотні відмінності в ефективності антикорупційних захо-
дів у країнах із розвиненою демократією і в Україні. Вони насамперед пов’язані з різним рівнем 
соціально-економічного, політичного і культурного розвитку країн. Чималу роль відіграють та-
кож національні звичаї і традиції. Треба визнати, що національні морально-етичні та правові зви-
чаї і традиції істотно впливають на характер, динаміку й ефективність антикорупційних заходів.

Особливу небезпеку становлять корупційні прояви, які містять ознаки злочинів та при-
зводять до серйозних матеріальних збитків. Окрім того, характер завданої шкоди досить специ-
фічний, адже скоєнням корупційного злочину особа завдає не лише матеріальної шкоди, але й 
підриває авторитет державних органів, установ і організацій, представником яких вона є. Залеж-
но від виду корупційного злочину та сфери, у якій він учиняється, своїми злочинними діяннями 
зловмисник опосередковано може навіть спричинити фізичну шкоду життю і здоров’ю конкрет-
ної людини. Встановлення та компенсування завданої корупційним злочином шкоди є одним із 
найважливіших завдань розслідування, зокрема й в аспекті протидії організованій злочинності. 
Особлива складна ця діяльність правоохоронних органів під час розслідування корупційних про-
явів, пов’язаних з організованою злочинністю. 

Мета статті – визначення, на основі аналізу наукових досліджень, слідчої і судової прак-
тики, особливостей встановлення, забезпечення компенсування та безпосереднього компенсу-
вання шкоди, завданої корупційними злочинами, з огляду на те, що вони є невід’ємною складо-
вою частиною організованої злочинності.

Результати дослідження. Організована злочинність у сфері економіки фактично не може 
існувати без підтримки і тісної взаємодії із владними структурами. В українських умовах це 
значною мірою спричинено потребою легалізації значних сум грошей, здобутих організовани-
ми злочинними угрупованнями у процесі своєї злочинної діяльності [1]. Шкода від злочинних 
дій корупціонерів, якої завдають державі у сфері економіки, обертається величезними збитками. 
Водночас важко, а іноді неможливо оцінити у грошовому еквіваленті моральну і фізичну шкоду, 
завдану цими злочинами. Ідеться про такі негативні наслідки корупційних проявів, як недовіра 
громадян до державних структур, відокремлення держави і її органів від суспільства, загострен-
ня соціальних суперечностей, зростання рівня злочинності, зокрема таких її форм, як організо-
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вана злочинність. Корупційні злочини підривають довіру громадян до держави, влади, правоохо-
ронних органів, насамперед до поліції. Саме тому встановлення моральної, фізичної та  майнової 
(матеріальної) шкоди є пріоритетним завданням досудового розслідування. 

Юридична наука розділяє шкоду, завдану злочином, на три види: моральну, фізичну та 
майнову (матеріальну). Моральна шкода як наслідок учинення злочину має немайновий харак-
тер і, відповідно до ч. 2 ст. 23 Цивільного кодексу України, виражається: 1) у фізичному болю 
та  стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здо-
ров’я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із протиправною по-
ведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких 
фізична особа зазнала у зв’язку зі знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у приниженні честі 
та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи [2]. Фізична 
шкода – це спричинені внаслідок злочину негативні зміни фізичного й психічного здоров’я по-
терпілої особи, виражені в різних ступенях (смерть людини, завдання тяжких, середніх чи лег-
ких тілесних ушкоджень, порушення психічного стану особи, зміни в нормальному розвиткові 
організму тощо) [3, с. 74–80]. Майнова шкода – це будь-яке зменшення або знищення майнового 
суб’єктивного права, охоронюваного законом інтересу або майнового блага, що спричиняє втра-
ти в потерпілого [4, с. 196]. 

Компенсуванню у кримінальному провадженні підлягає моральна та майнова шкода, бо фі-
зична шкода визначається як сукупність змін, які об’єктивно відбулися у стані людини внаслідок 
учинення кримінального правопорушення. До складових частин фізичної шкоди належать тілесні 
ушкодження, розлад здоров’я, фізичні страждання, а тому їх фактичне відшкодування неможли-
ве. Витрати на відновлення фізичного здоров’я вираховуються у грошовому еквіваленті та відно-
сяться до майнової шкоди. Ними є: оцінені у грошовому вигляді витрати на відновлення здоров’я 
потерпілого, а в разі його смерті – на поховання й виплати з підтримання матеріального добробуту 
і виховання непрацездатних членів сім’ї потерпілого та його неповнолітніх дітей; кошти, витраче-
ні закладом охорони здоров’я на стаціонарне лікування особи, потерпілої від злочину [5, с. 144].

Кримінальний процесуальний кодекс України у ст. 127 «Відшкодування (компенсація) 
шкоди потерпілому» передбачає кілька шляхів компенсування шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням або іншим суспільно-небезпечним діянням: 1) добровільно підозрюваним, 
обвинуваченим, а також за його згодою будь-якою іншою фізичною чи юридичною особою, вка-
зуючи, що останні мають право на будь-якій стадії кримінального провадження компенсувати 
шкоду, завдану потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопо-
рушення; 2) стягнена за рішенням суду за результатами розгляду цивільного позову у криміналь-
ному провадженні; 3) компенсована потерпілому із державного бюджету України у випадках та 
в порядку, передбачених законом [6]. Очевидно, що законодавець до таких випадків відносить 
шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оператив-
но-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду (ч. 1 ст. 130 Криміналь-
ного процесуального кодексу).

Закон України «Про запобігання корупції» встановлює кілька шляхів відшкодування зав-
даних збитків та відновлення порушених прав: 1) збитки, шкода, завдані державі внаслідок учи-
нення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню 
особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку; 2) норма-
тивно-правові акти, рішення, видані (ухвалені) з порушенням вимог закону, підлягають скасу-
ванню органом або посадовою особою, уповноваженою на ухвалення чи скасування відповідних 
актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересова-
ної фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, 
зокрема Національного агентства, органу місцевого самоврядування; 3) збитки, шкода, завдані 
фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який 
здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з державного бюджету 
України в установленому законом порядку, а згодом можуть бути стягнуті в порядку регресу 
з  особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування 
виплат, пов’язаних із трудовими відносинами, компенсуванням моральної шкоди); 4) кошти й 
інше майно, одержані внаслідок учинення корупційного правопорушення, підлягають конфіска-
ції або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку [7].

Процес відшкодування збитків, завданих корупційним злочином, по суті складається з  та-
ких етапів: встановлення шкоди, завданої злочином; забезпечення компенсування такої шкоди; 
безпосереднє відшкодування. Під час дослідження економічних злочинів криміналістичне забез-
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печення встановлення та компенсування шкоди полягає в розробленні криміналістичних реко-
мендацій, техніко-криміналістичних засобів і технологій їх застосування працівниками право-
охоронних органів із метою оптимізації та полегшення діяльності із забезпечення компенсування 
шкоди, завданої економічним злочином [8, с. 186].

Перший крок для встановлення та компенсування шкоди здійснюється органами, які про-
водять розслідування, адже вказане завдання прямо передбачено у ст. 91 Кримінального про-
цесуального кодексу (далі – КПК) як обставина, яка підлягає доказуванню у кримінальному 
провадженні. Так, у п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК визначено, що у кримінальному провадженні підлягає 
доказуванню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням [6]. Вид шкоди та її 
розмір, виражений у майновому (грошовому) еквіваленті, становлять предмет цивільного позову. 
До того ж доказування виду й розміру завданої шкоди у кримінальному провадженні передбачає 
не лише обґрунтування цивільного позову з метою її відшкодування, а має передусім криміналь-
но-правове значення. Це можна пояснити тим, що розмір завданої шкоди належить до об’єктив-
ної сторони вчиненого кримінального правопорушення, визначає ступінь його суспільної небез-
печності, а нерідко й кримінально-правову кваліфікацію [9, с. 369].

Встановлення шкоди, завданої корупційним злочином, полягає, по-перше, у встановленні 
предмета злочинного посягання, яким можуть бути грошові кошти в безготівковій та готівковій 
формах, матеріальні цінності та цінні папери. Крім того, з огляду на те, що в механізмі вчинення 
корупційних злочинів можуть використовуватися підприємства різних форм власності, завданою 
шкодою може виступати також упущена вигода, під якою в цивільному законодавстві визначено 
доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було пору-
шено (ст. 22 Цивільного кодексу) [10]. Окрім матеріальної шкоди, як зазначалося раніше, вста-
новленню також підлягає моральна шкода [11]. 

Окрім встановлення завданої злочином шкоди, перед правоохоронними органами також 
стоїть питання забезпечення її відшкодування. Держава повинна вживати заходів, які можуть 
бути необхідними для забезпечення можливої конфіскації: a) доходів від корупційних злочинів 
або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів; б) майна, обладнання й інших засо-
бів, які використовувались або призначалися для використання під час учинення корупційних 
злочинів [12]. Необхідними заходами щодо забезпечення цивільного позову на стадії досудового 
розслідування кримінальних проваджень мають бути: а) правильне визначення обсягу та розміру 
шкоди, завданої потерпілій особі; б) розшук, виявлення та повернення викраденого майна, що 
зберіглось у натурі; в) виявлення знищеного чи пошкодженого майна та забезпечення повернен-
ня втраченого майна в натурі або його грошового еквівалента в повному обсязі; г) забезпечен-
ня повного відшкодування потерпілому вартості викраденого майна в разі неможливості його 
повернення; ґ) забезпечення компенсуування іншої шкоди, завданої кримінальним правопору-
шенням; д) накладення арешту на майно, інші цінності з метою компенсування шкоди, завданої 
кримінальним правопорушенням; е) збереження майна й інших цінностей, необхідних для ви-
конання судового рішення в разі задоволення позову про компенсування шкоди, завданої кримі-
нальним правопорушенням [13, с. 14]. 

З метою забезпечення відшкодування завданих злочином збитків органи, які здійснюють 
його розслідування, зобов’язані встановлювати: 1) місцезнаходження майна, готівкових та безго-
тівкових грошових коштів, а також інших цінностей, здобутих злочинним шляхом; 2) наявність 
та місцезнаходження рухомого та нерухомого майна, готівкових та безготівкових грошових ко-
штів, інших цінностей, що належать підозрюваному на праві власності; 3) наявність прав у підо-
зрюваного на певні види майна або отримання прибутку від діяльності відповідних підприємств.

У ч. 2 ст. 170 КПК передбачено, що слідчий, прокурор повинні вжити необхідних захо-
дів із метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному 
провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в Національного агентства 
України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юри-
дичних осіб [6]. Відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», 
співробітники вказаного органу здійснюють заходи з виявлення, розшуку, проведення оцінки ак-
тивів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді) (п. 3 ч. 1 ст. 9). З метою 
виявлення та розшуку активів Національне агентство: 1) має вжити відповідно до звернень орга-
нів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходів до виявлення та розшуку 
активів, взаємодіє із цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації; 
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2) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині 
обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних із виявленням, розшуком та управлінням 
активами; 3) забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мере-
жами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері вияв-
лення, розшуку й управління активами, зокрема з Камденською міжвідомчою мережею з питань 
повернення активів (САRIN), та представляє Україну в цій організації [14].

Ураховуючи механізм учинення корупційних злочинів, з метою забезпечення відшкоду-
вання завданих збіитків, виникає необхідність у міжнародному співробітництві з іноземними 
правоохоронними органами та міжнародними правоохоронними організаціями. Адже, по-перше, 
у вчиненні корупційних злочинів можуть бути задіяні міжнародні суб’єкти підприємницькою ді-
яльності, по-друге, злочинні доходи, грошові кошти та майно підозрюваного виводяться за межі 
України.

Однак, крім витребування необхідної інформації в державних органів особами, що здій-
снюють розслідування корупційних злочинів, відомості щодо об’єктів, які були набуті злочин-
ним шляхом, або інших об’єктів, які можуть бути використані для забезпечення компенсуван-
ня шкоди, виявляються під час слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. 
Це  може бути інформація, отримана під час допитів свідків та самого підозрюваного, різного 
роду документи, виявлені під час оглядів і обшуків, чорнові записи з відповідними відомостями, 
а також інформація, отримана під час арешту й огляду кореспонденції, зняття інформації із тран-
спортних телекомунікаційних мереж і електронних інформаційних систем, обстеження публічно 
недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, контролю за вчиненням злочину.

Варто зазначити, що процесуальна діяльність, спрямована на забезпечення компенсуван-
ня шкоди, завданої корупційним злочином, найрезультативніше реалізується шляхом проведення 
тактичних операцій, спрямованих на вирішення вказаного завдання. До таких тактичних опера-
цій можуть бути віднесені: 

1. «Встановлення характеру і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням». 
2. «Розшук викраденого майна». 
3. «Ідентифікація та вилучення викраденого майна».
4. «Встановлення осіб, які несуть майнову відповідальність за спричинену шкоду, та залу-

чення їх до кримінального провадження як цивільних відповідачів». 
5. «Розшук, виявлення майна, що підлягає арешту, та звернення із клопотанням до слідчо-

го судді з метою накладення на таке майно арешту».
6. «Збереження арештованого майна» [13, с. 15].
Висновки. Рамкова Конвенція ООН проти організованої злочинності від 21 липня 1997 р. 

у визначенні поняття організованої злочинності зазначає, що корупція поряд із насильством і 
залякуванням є одним із трьох основних засобів, які використовує організована злочинність для 
отримання прибутку, контролю території, зовнішніх та внутрішніх ринків, для продовжування 
своєї злочинної діяльності та проникнення в легальну економіку [15, с. 70]. Отже, встановлення 
та забезпечення компенсування шкоди, завданої корупційним злочином, що здійснюється у про-
цесі всього розслідування слідчими, прокурорами та за їх дорученням оперативним співробітни-
ками, є невід’ємною складовою частиною протидії організованій злочинності. Така діяльність 
включає значну кількість гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, які найкраще реалі-
зуються шляхом проведення тактичних операцій. З метою забезпечення відшкодування збитків 
вітчизняні правоохоронні органи можуть у рамках міжнародного співробітництва скористатися 
допомогою міжнародних правоохоронних органів та правоохоронних органів інших держав, а та-
кож взаємодіяти з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

Список використаних джерел:
1. Кальман О.Г. Взаємозв’язок організованої злочинності та корупції у сфері економіки. 

Вісник Академії правових наук. Харків, 1997. № 4. С. 188–190.
2. Цивільний кодекс України : Закон від 16 січня 2003 р. № 435–IV. Відомості Верховної 

Ради України. 2003. № № 40–44. Ст. 356. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
3. Татарин І.І. Поняття і види шкоди, заподіяної злочином. Європейські перспективи. 

2012. № 3. Ч. 3. С. 74–80.
4. Митрофанов І.І., Гайкова Т.В. «Шкода» та «збитки»: співвідношення понять. Вісник Кре-

менчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2012. Вип. 2. С. 196–200.



250

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 2, 2020

5. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Пись-
менного. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 544 с.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон від 13 квітня 2012 р. № 4651–VI. 
Відомості Верховної Ради України. 2013. № № 9–13. Ст. 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/4651-17.

7. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700–VII. Відомості 
Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

8. Пчеліна О.В. Криміналістичне забезпечення встановлення характеру та розміру шкоди, 
завданої економічним злочином. Право і безпека. 2011. №1. С. 183–187.

9. Віденко Є.В. Цивільний позов у кримінальному провадженні України як «інстру-
мент» захисту прав потерпілого. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 5. С. 368–370. URL:  
http://www.pap.in.ua/5_2014/110.pdf.

10. Цивільний кодекс України : Закон від 16 січня 2003 р. № 435–IV. Відомості Верховної 
Ради України. 2003. № № 40–44. Ст. 356. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

11. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди : постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4. URL:  
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0004700-95.

12. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції : міжнародний документ від 
31 жовтня 2003 р., ратифіковано із заявами Законом № 251–V від 18 жовтня 2006 р., ВВР, 2006, 
№ 50, ст. 496. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 49. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_c16.

13. Татарин І.І. Забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопору-
шенням, на досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Львів, 2015. 20 с.

14. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління акти-
вами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10 листопада 2015 р. 
№ 772–VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 1. Ст. 2. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/772-19/print1489058007718601.

15. Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / упоряд. : 
М.І. Камлик та ін. ; за ред. Б.В. Романюка, М.І. Камлика. Київ, 1999. С. 70.

© ПЧЕЛІНА О.В. – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу 
та організації досудового слідства факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх 
справ)

УДК 343.9
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2020.2.41

ПЧЕЛІНА О.В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

У статті наголошено на необхідності переглянути наукові підходи до струк-
турування криміналістичної науки для максимального приближення її теоретич-
них розробок до практичних потреб правоохоронних органів і судово-експертних 
установ, а також забезпечення ефективного вирішення основного та спеціальних 
завдань криміналістики. З’ясовано, що найменше уваги нині приділяється впоряд-
куванню та розвитку такого розділу криміналістики, як криміналістична техніка, 
унаслідок чого чимало криміналістичних рекомендацій є застарілими та не від-
повідають фактичному техніко-криміналістичному забезпеченню правоохоронної 
та експертно-криміналістичної діяльності, а також досягненням науки і техніки. 
Здійснено аналіз сучасного стану системи криміналістичної техніки як розділу на-
уки криміналістики, визначено перспективні напрями її розвитку. Констатовано, 
що напрацювання та досягнення криміналістичної техніки мають велике, особливо 
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практичне, значення як для оперативних працівників, слідчих (детективів), інспек-
торів-криміналістів, слідчих суддів (суду), захисників, так і для судових експертів. 
Встановлено, що сучасний стан вітчизняної криміналістичної техніки характери-
зується незадовільно, оскільки чимало її напрацювань залишилися на рівні досяг-
нень «радянської науки». Зазначено, що має місце ситуація, коли окремі практичні 
підрозділи оснащені та використовують у своїй діяльності сучасні технічні засоби, 
зокрема ті, які були надані в рамках міжнародного співробітництва, а у криміна-
лістичній техніці як розділі криміналістики відсутні будь-які рекомендації щодо 
способів застосування таких засобів у процесі кримінального провадження та су-
дово-експертної діяльності. Встановлено, що фактичне техніко-криміналістичне 
забезпечення діяльності правоохоронних органів і судово-експертних установ пе-
ребуває на вищому рівні, аніж відповідні наукові розробки вітчизняної криміналіс-
тичної науки. Запропоновано змінити структуру криміналістичної техніки; онови-
ти та вдосконалити криміналістичні технічні засоби, методи й алгоритм збирання 
та дослідження слідів кримінальних правопорушень; розробити криміналістичні 
рекомендації стосовно використання сучасних методів і засобів збирання та дослі-
дження слідів злочину у кримінальному провадженні.

Ключові слова: криміналістична техніка, розділ криміналістики, криміналіс-
тичні технічні засоби, криміналістичні рекомендації, збирання та дослідження 
слідів кримінального правопорушення, шляхи розвитку.

In the article, it has been emphasized the need to review scientific approaches to the 
structuring of forensic science in order to bring its theoretical developments as close as 
possible to the practical needs of law enforcement agencies and forensic institutions, as 
well as to ensure effective solutions to basic and special problems of forensic science. 
It has been found that the least attention is paid to the regulation and development of 
such a section of forensics as forensic technique, as a result of which many forensic rec-
ommendations are outdated and do not correspond to the actual forensic support of law 
enforcement and forensic science, as well as achievements. The analysis of the current 
state of the system of forensic technique as a branch of forensic science has been carried 
out and the perspective directions of its development have been determined. It has been 
stated that the development and achievements of forensic techniques are important and 
especially practical for both operatives, investigators (detectives), forensic inspectors, 
investigating judges (courts), defense attorneys, and forensic experts. It has been estab-
lished that the current state of domestic forensic technique is characterized by unsatis-
factory. It has been noted that there is a situation when some practical units are equipped 
and use modern technical means, in particular, which were provided in the framework of 
international cooperation, and in forensic technique as a section of forensic science there 
are no recommendations on how to use such tools in criminal proceedings and forensic 
activities. It has been established that the actual technical and forensic support of law 
enforcement agencies and forensic institutions is at a higher level than the corresponding 
scientific developments of domestic forensic science. It has been proposed to change the 
structure of forensic equipment; update and improve forensic technical means, meth-
ods and algorithm for collecting and investigating traces of criminal offenses; develop 
forensic recommendations for the use of modern methods and means of collecting and 
investigating traces of crime in criminal proceedings.

Key words: forensic technique, section of forensics, forensic technical means, foren-
sic recommendations, collection and research of traces of criminal offense, ways of 
development.

Вступ. У будь-якому суспільстві незалежно від рівня його розвитку трапляється вчинення 
протиправних діянь, зокрема високої суспільної небезпеки. З метою запобігання таким, своєчас-
ного виявлення, повного, об’єктивного та всебічного розслідування держава в особі відповідних 
правоохоронних органів здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень. Щоб 
підвищити ефективність кримінального провадження й облегшити діяльність правоохоронних 
органів, наука розробляє відповідні технічні засоби, тактичні прийоми та рекомендації стосовно 
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способів виявлення, фіксації, вилучення, дослідження, оцінки та використання доказів. Зокрема, 
такі прикладні знання розробляються та вдосконалюються криміналістичною наукою. Ось чому 
вбачається актуальним питання про необхідність перегляду підходів до її структурування для 
максимального приближення її теоретичних розробок до практичних потреб правоохоронних 
органів і судово-експертних установ, а також забезпечення ефективного вирішення основного та 
спеціальних завдань криміналістики [1, с. 48].

Питання про систематизацію криміналістичних знань, стан і тенденції розвитку як струк-
тури криміналістики, так і окремих її розділів (підрозділів) досліджували у своїх працях такі 
вчені, як: Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, А.Ф. Волобуєв, О.Ю. Головін, В.Г. Гончаренко, М.В. Дань-
шин, О.О. Ейсман, В.А. Журавель, В.О. Коновалова, В.Є. Корноухов, С.П. Лапта, В.О. Образцов, 
Р.Л. Степанюк, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та інші. Проте, незважаючи на ве-
лику кількість наукових напрацювань, проблема систематизації криміналістичної науки досі за-
лишається невирішеною. Навіть більше, наявність плюралізму думок з окресленої проблематики 
призводить до плутанини під час віднесення окремих криміналістичних учень до того чи ін-
шого розділу криміналістики. Така ситуація призводить до складнощів, зумовлених відсутністю 
уніфікованого підходу до визначення системи криміналістики та її структурних елементів, як 
в освітньому процесі, під час викладання навчальної дисципліни «Криміналістика», так і у прак-
тичній діяльності правоохоронних і судових органів, суб’єктів, які надають правову допомогу, та 
судових експертів. Найменше уваги нині приділяється впорядкуванню та розвитку такого роз-
ділу криміналістики, як криміналістична техніка, унаслідок чого чимало криміналістичних ре-
комендацій застарілі та не відповідають фактичному техніко-криміналістичному забезпеченню 
правоохоронної та експертно-криміналістичної діяльності, а також досягненням науки і техніки.

Постановка завдання. Мета статті – здійснення аналізу сучасного стану системи кри-
міналістичної техніки як розділу науки криміналістики, визначення перспективних напрямів її 
розвитку.

Результати дослідження. Криміналістика як наука розвивалася поступово. Причому на 
такий розвиток безпосередньо впливали стан науково-технічного прогресу, реформування кримі-
нального та кримінального процесуального законодавства, а також реформування системи судо-
вих, правоохоронних органів і судово-експертних установ. Тому цілком логічним є те, що струк-
тура криміналістичної науки впродовж свого становлення та розвитку дещо видозмінювалася. Як 
зазначає щодо цього В.А. Журавель, об’єктивні закономірності розвитку науки криміналістики, 
істотні зміни уявлень про предмет її дослідження позначаються на трансформації поглядів на-
уковців щодо її системи, оскільки дослідження нових сторін, властивостей об’єктів, що пізна-
ються, та їх результати не завжди укладаються в рамки традиційних розділів науки. Прагнення 
вчених розробити оптимальну, еталонну систему криміналістики зумовили появу в літературі 
різноманітних поглядів на її архітектоніку [2, с. 130–131]. 

Так, існує декілька підходів до структурування криміналістичної науки. Перший полягає 
у виокремленні розділів криміналістики в тій послідовності, у якій вони історично виникали. 
Другий підхід інколи іменують сучасним, він полягає в зображенні розділів криміналістики в 
логічній послідовності, з урахуванням їхнього взаємозв’язку. Водночас науковці дотримують-
ся різних позицій щодо виокремлення структурних елементів криміналістики, зокрема щодо їх 
кількості, назв і наповнення. Незважаючи на це, протягом останніх десятиліть «класична» систе-
ма криміналістики залишається незмінною і представлена такими чотирма розділами, як: загаль-
на теорія криміналістики (загальнотеоретичні положення, методологічні засади криміналістики), 
криміналістична техніка, криміналістична тактика, методика розслідування окремих видів (груп) 
кримінальних правопорушень (криміналістична методика) [3, с. 12–13; 4, с. 36–40; 5, с. 108–113]. 

На нашу думку, на особливу увагу заслуговує питання про сучасний стан і тенденції роз-
витку такого розділу криміналістики, як криміналістична техніка. Це пояснюється тим, що на-
працювання та досягнення вказаного розділу мають велике, особливо практичне, значення вод-
ночас як для оперативних працівників, слідчих (детективів), інспекторів-криміналістів, слідчих 
суддів (суду), захисників, так і для судових експертів. Тобто здобутки вказаного розділу кримі-
налістичної науки активно використовуються як під час здійснення досудового розслідування 
та судового розгляду (кримінального провадження), так і у процесі реалізації судово-експертної 
діяльності, зокрема під час проведення судових експертиз [1, с. 48–49]. 

Як відомо, криміналістика як прикладна наука повинна розвиватися, так би мовити, «на 
випередження». Це пов’язано з тим, що виникнення криміналістики як системи знань зумовлено 
соціальними завданнями держави: розробити новітні прийоми, засоби та методи боротьби зі зло-
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чинністю. Отже, криміналістика, як слушно зауважує В.Ю. Шепітько, повинна реагувати на змі-
ни злочинів, їхній витончений характер, появу нових видів і способів учинення злочинів. Навіть 
більше, ефективність розкриття та розслідування злочинів передбачає використання сучасних 
науково-технічних засобів, технічних і тактичних прийомів, методичних рекомендацій [6, с. 125; 
7, с. 86]. Отже, і структурні елементи криміналістичної науки, зокрема криміналістична техніка, 
також повинні формуватися та розвиватися з дотриманням названого вище принципу. Тобто під 
час розробки відповідних технічних засобів і прийомів їх застосування повинні використову-
ватися новітні досягнення інших наук. Тому криміналістична техніка повинна надавати право-
охоронним працівникам і судовим експертам технічні засоби та прийоми їх застосування, які 
відповідають сучасним досягненням науки і техніки. Проте, на превеликий жаль, сучасний стан 
вітчизняної криміналістичної техніки характеризується незадовільно, оскільки чимало її напра-
цювань залишилися на рівні досягнень «радянської науки». Навіть більше, має місце ситуація, 
коли окремі практичні підрозділи оснащені та використовують у своїй діяльності сучасні техніч-
ні засоби, зокрема ті, які були надані в рамках міжнародного співробітництва. А у криміналістич-
ній техніці як розділі криміналістики відсутні будь-які рекомендації щодо способів застосування 
таких засобів у процесі кримінального провадження та судово-експертної діяльності. Тобто фак-
тичне техніко-криміналістичне забезпечення діяльності правоохоронних органів і судово-екс-
пертних установ перебуває на вищому рівні, аніж відповідні наукові розробки вітчизняної кри-
міналістичної науки. Така ситуація є вкрай неправильною та потребує виправлення. Адже, як 
приклад, під час підготовки фахівців для підрозділів досудового слідства в рамках викладання 
дисципліни «Криміналістика» майбутніх «професіоналів» навчають використовувати «застарілі» 
технічні засоби, водночас залишають поза увагою сучасні технічні засоби [1, с. 49]. 

Зокрема, у всьому світі під час розслідування кримінальних правопорушень активно ви-
користовуються досягнення біометрії, оскільки за допомогою біометричних даних можна макси-
мально достовірно встановити особу злочинця та факт її причетності до вчинення розслідувано-
го протиправного діяння. У вітчизняній криміналістичній техніці, на жаль, сучасні досягнення 
біометрики не впровадженні у криміналістичні знання. Як результат, у криміналістичній техніці 
не відображені особливості збирання та дослідження генетичного матеріалу особи (генетичних 
ознак особи – ДНК-профілів). Хоча в окремих пострадянських державах науковці доповнили 
криміналістичну техніку поряд із загальноприйнятими підрозділами таким ученням, як «Гене-
тична ідентифікація особи» [4, с. 371–381]. 

На наш погляд, необхідність активного використання біометричних технологій у кримі-
налістичній техніці є очевидною та безсумнівною. Проте можуть різнитися способи доповнення 
криміналістичної техніки напрацюваннями біометрії. Причому зумовлюються вони передусім 
розумінням термінів «біометричні дані» («біометричні параметри», «біометричні характеристи-
ки»). Так, В.П. Захаров і В.І. Рудешко наголошують на можливості та необхідності використання 
досягнень біометрії в діяльності правоохоронних органів і визначають біометричні дані як пара-
метри індивідуума, за допомогою яких встановлюються подібності/відмінності між людьми та 
виокремлюється одна конкретна фізична особа з безлічі інших людей [8, с. 486]. Таке ж тракту-
вання терміна «біометричні характеристики людини» пропонують і В.А. Швець, А.О. Фесенко. 
На їхню думку, це передусім фізичні характеристики чи персональні поведінкові риси, за до-
помогою яких здійснюється ідентифікація людини [9, с. 100]. Тобто основний акцент робиться 
на тому, що біометричні дані є такими характеристиками особи, які, по-перше, характеризують 
її генетичні, одорологічні ознаки, властивості папілярних узорів, а також ознаки зовнішності, 
причому як статичні, так і динамічні, та субстанційні властивості, по-друге, дозволяють її іден-
тифікувати серед інших осіб. 

З урахуванням вищенаведеного можна назвати два основні способи розвитку криміналіс-
тичної техніки: перший і найпростіший спосіб полягає в доповненні криміналістичної техніки 
таким ученням, як генотипоскопія (учення про генетичні ознаки людини й ідентифікацію особи 
за ними); другий – виокремити у структурі криміналістичної техніки такий підрозділ, як біо-
метрія, до складу якого включити такі вчення: дактилоскопію, ДНК-профілювання (генетична 
ідентифікація особи), габітологію, одорологію тощо.

Поряд із відсутністю у криміналістичній техніці рекомендацій щодо засобів, способів і ме-
тодів збирання та дослідження генетичних ознак людини під час виявлення, розкриття та розслі-
дування кримінальних правопорушень, стан криміналістичної техніки як розділу криміналістики 
є незадовільним і через те, що інші її структурні елементи, на жаль, містять рекомендації, які за-
старілі та не враховують новітніх досягнень науки та техніки. Зокрема, у дактилоскопії не розро-



254

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 2, 2020

блений алгоритм безконтактного дактилоскопіювання особи за допомогою сканерів, наприклад 
портативних; у габітології не виокремлені та не схарактеризовані такі методи дослідження ознак 
людини, як сканування сітківки ока, райдужної оболонки ока, 3D-моделювання зовнішності особи 
тощо [1, с. 49]. Тому розвиток криміналістичної техніки полягає не тільки в перегляді її структу-
ри, але й в оновленні та вдосконаленні розроблених криміналістичних технічних засобів, методів 
і алгоритму збирання та дослідження слідів кримінального правопорушення. Водночас обов’яз-
ково варто використовувати (запозичувати, пристосовувати) досягнення науки та техніки, а також 
передовий досвід як вітчизняних, так і закордонних правоохоронних і судово-експертних установ.

Висновки. Отже, система криміналістичної техніки та її наповнення потребують змін з 
урахуванням реальних потреб правоохоронних органів і судово-експертних досягнень, передо-
вого закордонного досвіду техніко-криміналістичного забезпечення кримінального провадження 
та сучасних досягнень науки і техніки. Тому пропонуємо структуру криміналістичної техніки 
представити так: загальні положення криміналістичної техніки (техніко-криміналістичні засоби, 
підстави та способи їх застосування під час розслідування кримінальних правопорушень), судо-
ва фотографія, біометрія (дактилоскопія, ДНК-профілювання (генетична ідентифікація особи), 
габітологія, одорологія тощо), трасологія (сліди транспортних засобів, сліди знарядь злому й 
інструментів), техніко-криміналістичне дослідження документів та письма, криміналістичне до-
слідження зброї, вибухотехніка. Водночас кожен із представлених підрозділів повинен містити 
рекомендації з використання сучасних методів і засобів збирання та дослідження слідів кримі-
нальних правопорушень. Наприклад, для характеризування засобів фіксації варто запропонувати 
прийоми фіксації за допомогою квадрокоптерів (дрони) [1, с. 49].
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СУДОВІ РІШЕННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ: 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття присвячена огляду теоретичних аспектів визначення судових рішень у 
правозастосовчій діяльності судів та їх видів. Метою статті є розкриття сутності 
структури і значення рішення суду, яким завершується судове правозастосування 
в широкому розумінні, враховуючи також стадії оскарження судового рішення. 
Методи дослідження: порівняльно-правовий, діалектичний, метод моделювання. 
Пріоритетом дослідження стали рішення суду у так званому «цивілістичному» 
процесі (господарське, цивільне й адміністративне судочинство), якими є ухвали, 
рішення суду й постанови. Результати дослідження. Констатовано, що консти-
туційний постулат відповідальності держави перед людиною за свою діяльність 
найяскравіше вбачається в судовому захисті. Зроблено висновок, що в рішенні от-
римують захист права та інтереси сторін, а також інших заінтересованих осіб (тре-
тіх осіб, які заявляють самостійні вимоги тощо). Обстоюється позиція, що ухва-
лення правильного судового рішення можливо лише тоді, коли суд буде мати ясне 
уявлення про сутність ухвалюваного правозастосовчого акта. Сутність судового 
рішення є головною ознакою, що характеризує судове рішення як правовий інсти-
тут і визначає його місце серед інших актів державних органів. Констатовано, що 
ухвалення рішення у справі є не ординарною, рядовою стадією процесу застосу-
вання права, а посідає заключне, а відтак найбільш значуще становище в механізмі 
судового правозастосування. Найбільш поширеними видами судових рішень є ін-
туїтивні, раціональні, рутинні, селективні, адаптивні, інноваційні, а також строкові 
судові рішення, які у практичній площині являють собою симбіоз видів, адже у 
чистому виді окремий вид судових рішень майже не зустрічаються. Доведено, що 
рішення суду в конкретній справі завжди виступає засобом захисту субʼєктивного 
права учасників судового процесу і одночасно – засобом обʼєктивного захисту пра-
ва, існування якого в механізмі правового регулювання визначається державою як 
певний елемент правопорядку. Обґрунтовується, що суд під час вирішення право-
вого конфлікту усуває із правовідносин елемент невизначеності, який ускладнював 
нормальне функціонування правопорядку. Побічним ефектом ухвалених справед-
ливих судових рішень поновлюється нормальна діяльність суспільства в цілому. 
Тобто акт правосуддя є засобом досягнення того соціального компромісу, без якого 
є неможливим нормальне суспільне життя.

Ключові слова: судове рішення, акт правосуддя, правозастосування, класифі-
кація судових рішень, інноваційні судові рішення, селективні судові рішення.

The article is devoted to theoretical aspects of the definition of judicial decisions in 
law enforcement vessels and their types. The purpose of this article is to discover the 
nature of the structure and significance of the court’s decision, which ends with judicial 
enforcement taking into account also the stages of appeal against court decisions in civil 
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law process. Research methods: comparative-legal, dialectic, the method of modeling. 
Priority of the research was the decision of the court in the civil process (commercial, 
civil and administrative proceedings – in general), which are definitions, court decisions 
and regulations. The results of the study. It was stated that the constitutional principle 
of state liability before the individual for its activities most clearly seen in the judicial 
protection. We conclude that the court's decision protected the rights and interests of 
the parties and other interested persons (third parties with independent claims and the 
like). Advocated the position that the adoption of correct judicial decisions is possible 
only when the court will have a clear idea about the nature of the adopted enforcement 
act. The essence of judicial decisions is the main feature which characterizes the judicial 
decision as a legal institution and determines its place among other acts of state bodies. 
It was noted that the decision in the case is not an ordinary, run of the mill step in the 
process of application of law, and is final, therefore, the most important position in the 
mechanism of judicial enforcement. The most common types of judgments are intuitive, 
rational, routine, selective, adaptive, innovative, and urgent legal decisions in the practi-
cal implementation of a symbiosis of types, because in its pure form is a separate form of 
court rulings almost never occur. It is proved that the decision of the court in a particular 
case is always a means of protection of subjective rights of participants of judicial pro-
cess and at the same time – means objective the protection of the law. The existence of 
the latter in the mechanism of legal regulation is determined by the state as a particular 
element of the rule of law. The court in the resolution of legal conflicts resolves of the 
relations an element of uncertainty, which impede the normal functioning of the rule of 
law. Side effect taken a fair judicial decisions resumes the normal operation of society 
as a whole. That is, the act of justice is a means to achieve social compromise, which is 
essential to normal social life. 

Key words: judgement, justice, law enforcement, classification of judicial decisions, 
innovative judicial decisions, selective judicial decisions.

Постановка проблеми. Проблема ухвалення судових рішень є актуальною і продовжує 
набувати ще більшої актуальності в силу того, що ефективність цієї стадії є умовою результатив-
ності правозастосовчої діяльності судових органів і підвищує дієвість правової системи в цілому 
[28, с. 118].

Проблеми природи судового рішення належать до числа тих, які протягом багатьох деся-
тиліть не втрачають своєї актуальності, вони обговорюються на сторінках правової літератури 
постійно, з різним ступенем інтенсивності та ефективності серед процесуалістів. Чимало моно-
графічних робіт присвячено загальнотеоретичним проблемам судових рішень у цивільному су-
дочинстві. Серед них роботи таких вчених, як Н.Б. Зейдер, О.Т. Боннер, М.Г. Авдюков, М.О. Гур-
вич, Д.І. Полумордвинов, П.І. Радченко, М.Й. Штефан, Н.О. Чечина, Н.І. Ткачьов, І.М. Зайцев, 
Г.В. Фазікош та інші [12; 1; 8; 19; 30; 29; 23; 11; 25]. Окремі загальнотеоретичні аспекти пра-
вового режиму певних видів судових актів досліджувалися як в українській, так і в зарубіжній 
юридичній літературі із цивільного процесуального та господарського/арбітражного процесу-
ального права, зокрема це праці Безрукова А.М., Григор’євої В.В., Загайнової С.К., Кота О.В., 
Рожкової М.О. та ін. [4; 6; 10; 16; 21; 22]. Щодо судових актів у адміністративному судочинстві, 
то переважна більшість наукових досліджень була присвячена загальнотеоретичним проблемам 
правового регулювання державно-владної діяльності, питанням сутності актів, що приймалися 
у процесі здійснення управлінської діяльності (В.Д. Бакуменко, В.В. Богуцький, А.П. Коренєв, 
В.В. Конопльов, Б.Г. Литвак, Ю.Р. Мірошниченко, В.П. Чабан та ін.) [3; 5; 17; 18; 27]. 

У цій статті визначаємо метою розкриття сутності структури і значення судового рішення, 
ухваленням якого завершується судове правозастосування (в широкому розумінні, враховуючи 
також стадії оскарження судового рішення). 

Виклад основної частини дослідження. Зважаючи на те, що судові рішення у кримі-
нальному процесі мають виняткові особливості, порівняно із судовими рішеннями у так званому 
«цивілістичному» процесі, головну увагу у цій статті зосередимо на судових рішеннях у «циві-
лістичному» процесі (господарське, цивільне й адміністративне судочинство), якими є ухвали, 
рішення суду й постанови. Найбільш глобальні проблеми правозастосування проявляються саме 
на ґрунті правового конфлікту зіткнення позицій сторін, а тому наукова увага буде максимально 
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зосереджена на дослідженні особливостей судових рішень, що ухвалюються за результатами су-
дового розгляду в позовному проваджені так званого «цивілістичного» процесу.

Нагадаємо, що згідно зі ст. 3 Конституції України «людина, її життя і здоровʼя, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права 
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини 
є головним обовʼязком держави». Зазначений конституційний постулат знайшов своє подальше 
конституційне регулювання, зокрема, у ст. 55 та розділі VIII Основного Закону України [15]. 

Цитовані положення Конституції України зумовлюють необхідність розкриття існування 
механізму їх ефективної реалізації, зокрема в частині захисту прав і законних інтересів осіб від 
будь-яких посягань. Судовий захист, що гарантується державою, займає особливе місце в такому 
механізмі. Організація такого захисту у вигляді створення надійної незалежної судової влади є 
пріоритетним завданням держави як правової.

Оскільки правосуддя здійснюється різними видами судочинств, важливим є те, що кож-
ний вид судочинства має за мету за допомогою різних методів вирішити спір і надати захист 
порушеному, невизнаному чи оспорюваному праву. Вирішуючи правовий конфлікт, суд усуває 
із правовідносин елемент невизначеності, який ускладнював нормальне функціонування право-
порядку, і як загальний наслідок, поновлює нормальну діяльність суспільства в цілому. Іншими 
словами, акт правосуддя, що ухвалюються судом від імені держави у встановленому законом 
порядку, є засобом досягнення того соціального компромісу, без якого є неможливим нормальне 
суспільне життя. Сприйняття суспільством значення судової діяльності зі здійснення правосуддя, 
визначається, перш за все, справедливістю судових рішень [19, с. 11].

Необхідність дослідження сутності і характеристик судового рішення як акта судової вла-
ди видається доречним розпочати з аналізу позиції тих особливостей, які впливають на його 
справедливість. Зокрема, законодавець у процесуальних кодексах визначає, що «судове рі-
шення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим»  
(ч. 1 ст. 236 ГПК України, ч. 1 ст. 263 ЦПК України, ч. 1 ст. 242 КАС України) [20].

Аналізуючи види судових рішень, необхідно зважати на галузі законодавства, норми яких 
застосовуються судами в судових справах, найменування власне судового акта, а також функції, 
які він виконуватиме, оскільки це безумовно впливає на юридичні наслідки ухваленого судового 
рішення. Ухвалення судового рішення виступає самостійною (завершальною) стадією судового 
правозастосування, і у цьому процесі важливого значення набуває, як справедливою підкрес-
люють І.А. Чертова та І.С. Юринська, класифікація судових рішень із підстав, що характеризує 
процедуру їх прийняття [28, с. 122–123]. Наводячи певну класифікацію судових рішень, дослід-
ниці перш за все звертаються до строків прийняття рішення, оскільки від цього залежить функ-
ціональне значення рішення. За цією шкалою судові рішення ними класифікуються на початко-
ві, проміжні та підсумкові, залежно від стадії судового процесу. Інакше кажучи, продовжують 
І.А. Чертова та І.С. Юринська, ухвалення судового рішення не зводиться до одиничного випадку, 
а являє собою багатостадійну і багаторазову послідовність вирішення конкретних питань протя-
гом всього судочинства, підсумок яких буде виражений в резолютивній частині судового акта. За 
рівнями прийняття судових рішень їх можна класифікувати на інтуїтивні, логічні і раціональні, 
кожен із яких характеризує різний рівень знань про досліджувані фактичні обставини [28, с. 123].

Коротко проілюструємо класифікацію судових рішень, сформовану І.А. Чертовою та 
І.С. Юринською, яка видається важливою і концентровано корисною для подальшого розкриття 
цілей нашого дослідження. Учені виокремлюють, зокрема, інтуїтивні, раціональні, рутинні, се-
лективні, адаптивні й інноваційні судові рішення, в підсумку наголошуючи на комбінаторності 
прояву усіх судових рішень, адже у чистому виді вони майже не зустрічаються [28, с. 122–123].

Інтуїтивні рішення приймаються без порівняння між собою переваг і недоліків кожної 
альтернативи, без логічного обґрунтування і раціонального мислення. Інтуїція як вид розумової 
діяльності, як наголошують І.А. Чертова та І.С. Юринська, сприяє формулюванню версій, але 
не становить основу для прийняття рішення. Знання і досвід переводять інтуїтивне рішення на 
більш обґрунтований рівень (логічні рішення). Формально-логічна конструкція використовуєть-
ся для прогнозу можливих наслідків альтернатив та їх обґрунтування за допомогою логічних 
правил [28, с.123]. Раціональні ж рішення є результатом багатоетапного аналітичного процесу. 
Разом із тим, продовжують вчені, раціональний вибір не виключає використання логіки та інтуї-
ції, які завжди активно залучені в процес прийняття рішень. У процесі прийняття раціонального 
судового рішення поєднуються рівні використання логіки й інтуїції [28, с.123]. 
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Розмірковуючи над особливим статусом і значенням рішень ВС у єдності судової прак-
тики, розвитку судової і правової системи загалом, важливими є селективні й інноваційні судові 
рішення. Такі рішення, на думку І.А. Чертової та І.С. Юринської, становлять особливий класифі-
каційний ряд – за ступенем розробленості процесу прийняття рішення [28, с. 123]. Також у цьому 
критерії ними виділяються рутинні, адаптаційні та інноваційні рішення, які, з-поміж управлін-
ських правозастосовчих рішень інших гілок влади, належать також і до судових залежно від на-
явності або відсутності стандартних методик прийняття рішень. Рутинні рішення характеризу-
ються добре відомими способами дій для вирішення проблеми, що виникла. Такі запрограмовані 
рішення типові для неодноразово повторюваних ситуацій, що приймаються згідно з раніше виро-
бленою правозастосувачем певною послідовністю етапів. Однак повторювані ситуації в судовій 
практиці зустрічаються досить рідко, при цьому навіть схожі ситуації можуть включати унікальні 
обставини. Нові або унікальні ситуації вимагають від правозастосовувача розробки нових проце-
дур прийняття рішення. До рутинних ми відносимо процесуальні ухвали судів щодо руху справи, 
які не передбачають перешкоджання у справі (залишення без руху на усунення недоліків, ухвали 
про вирішення клопотань, ухвали про виправлення технічних описок тощо).

Якщо йдеться про правильне застосування норм матеріального права чи встановлення 
факту порушення норм процесуального права судом касаційної інстанції, важливими є селек-
тивні рішення, які, на відміну від рутинних, передбачають вибір однієї альтернативи з певного 
набору способів дій. У таких випадках презюмується, що множинність альтернатив добре відома 
особі, яка ухвалює рішення, від неї потрібно всього лише вибрати одну з них. Адаптивні рішення 
приймаються в умовах, коли ситуація змінюється, і тому потрібна деяка модифікація відомих 
варіантів з урахуванням особливостей нової ситуації. Найбільш складними, пишуть І.А. Чертова 
та І.С. Юринська, є інноваційні рішення, які приймаються в умовах, коли проблема не може бути 
розв’язана за допомогою відомих способів дій або їх модифікацій і вимагає розробки принципо-
во нових рішень, не використовуваних раніше. 

Отже, ухвалення рішення у справі є не ординарною, рядовою стадією процесу засто-
сування права. Ухвалення рішення є стадією, що займає заключне, а відтак найбільш значуще 
становище в механізмі судового правозастосування. Ухвалення рішення уособлює в собі фінал 
всього процесу правозастосування і характеризує правозастосування як таке. Від ухвалення рі-
шення залежить наступний розвиток правових відносин [2, с. 91; 28, с. 119]. Аспекти й сутність 
характеристик судового рішення постійно відчувало і відчуває увагу з боку вчених різного періо-
ду. Поширеною думкою в юридичній літературі є визнання судового рішення як синоніму акта 
правосуддя. Також ще в радянській процесуальній доктрині сформована й інша позиція: судове 
рішення розглядається у двох самостійний аспектах: як акт правосуддя і як процесуальний доку-
мент, що його оформлює [26; 8], яку ми поділяємо.

Зокрема, український вчений і діючий суддя ВС О.С. Ткачук справедливо наголошує» [24, 
с. 327], що «судове рішення як акт правосуддя є конститутивно-атрибутивною ознакою судової 
влади, складовою напрямків реалізації та вдосконалення механізмів судової влади з точки зору 
її легітимації та конституювання у демократичному суспільстві. У такому аспекті очевидною 
убачається застарілість пануючих у літературі теоретичних підходів до визначення сутності та 
значення судового рішення, а також вимог, яким воно має відповідати. Очевидною стає необхід-
ність вироблення нових підходів до вивчення цієї проблематики, що були б сфокусовані не лише 
на таких загальновизнаних вимогах до судового рішення, як законність, обґрунтованість, повно-
та, визначеність тощо. Нові підходи мають надати можливість побачити нові горизонти в дослі-
дженні цієї проблематики, пов’язані з необхідністю інтерпретації судового рішення як елементу 
моделі справедливого судочинства в контексті основоположного принципу верховенства права. 
Цей принцип відповідає таким характеристикам, як легітимність і правосудність, що є одним із 
визначальних чинників довіри суспільства до судової влади» [24, с. 327].

Н.С. Зміївська зазначає ряд критеріїв проявів і значень судового рішення [13, с. 75]. Зокре-
ма, пише вчена, судове рішення як акт правосуддя є формою закріплення такого результату судо-
вої практики, як вирішення судом конкретної справи. Судові рішення утворюють найбільшу за 
обсягом групу судових актів, а значить, аналіз природи судового рішення є невід’ємною складо-
вою частиною вироблення вчення про судову практику. По-друге, продовжує вчена, в будь-якому 
випадку саме з ухваленням судових рішень у конкретних справах пов’язане здійснення судовою 
практикою інтерпретаційної і правотворчої функцій. Адже саме правозастосовна діяльність і 
необхідність вирішення певного спору сигналізують судовій системі про необхідність заповне-
ння певної прогалини в законодавстві, вирішення юридичної колізії, створення правової позиції 
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тощо. Невипадково інтерпретаційні акти вищих судів в Україні часто побудовані на аналізі кон-
кретних судових рішень. По-третє, на думку Н.С. Зміївської, не слід забувати, що судові рішення, 
як вже вказувалося, і самі можуть мати правотворче значення, пошук якого безпосередньо повʼя-
заний із вивченням питання структури судового рішення [13, с. 75]. 

Отже, в кожній судовій справі завдання правосуддя конкретизуються по відношенню до 
обставин конкретної справи в рішенні – акті правосуддя, яким суд вирішує справу по суті. У рі-
шенні отримують захист права та інтереси сторін, а також інших заінтересованих осіб (третіх 
осіб, які заявляють самостійні вимоги тощо). Вважаємо, що ухвалення правильного судового 
рішення можливо лише тоді, коли суд буде мати ясне уявлення про сутність ухвалюваного акта 
правосуддя (правозастосувального акта). Сутність судового рішення є питанням головної ознаки, 
що характеризує судове рішення як правовий інститут і визначає його місце серед інших актів 
державних органів. Сутність судового рішення як найважливішого судового акта не може бути 
зрозумілим поза завданнями, формою та змістом судової діяльності [26, с. 12]. У разі повного за-
доволення позову в рішенні отримують захист права та інтереси позивача, порушені чи оспорю-
вані відповідачем. Під час відмови в позову захист отримують права та інтереси відповідача від 
безпідставних посягань позивача. У випадку частково задоволення позову рішенням в окремій 
частині захищаються права позивача, в іншій – права відповідача. Захист прав і законних інтересів 
сторін одночасно є захистом інтересів держави. Держава зацікавлена в тому, що взаємовідносини 
сторін були приведені у відповідність із законом і що рішення суду отримали захист дійсні права 
і законні інтереси сторін. Суд у кожному випадку, допомагаючи здійсненню прав та виконанню 
обовʼязків, що випливають із правовідношення, укріплює правопорядок у держави [26, с. 12]. 

Висновки. Конституційний постулат відповідальності держави перед людиною за свою 
діяльність найяскравіше вбачається в судовому захисті. Констатовано, що в рішенні отримують 
захист права та інтереси сторін, а також інших заінтересованих осіб (третіх осіб, які заявляють 
самостійні вимоги тощо). 

Ухвалення правильного судового рішення можливо лише тоді, коли суд буде мати ясне 
уявлення про сутність такого правозастосовчого акта, що ухвалюється. Сутність судового рішен-
ня є головною ознакою, що характеризує судове рішення як правовий інститут і визначає його 
місце серед інших актів державних органів. Ухвалення рішення у справі є не ординарною, ря-
довою стадією процесу застосування права, а посідає заключне, а відтак – найбільш значуще 
становище в механізмі судового правозастосування. 

Найбільш поширеними видами судових рішень є інтуїтивні, раціональні, рутинні, селек-
тивні, адаптивні, інноваційні, а також строкові судові рішення, які у практичній площині являють 
собою симбіоз видів, адже у чистому виді окремий вид судових рішень майже не зустрічаються. 
Рішення суду в конкретній справі завжди виступає засобом захисту субʼєктивного права учасни-
ків судового процесу і одночасно – засобом обʼєктивного захисту права, існування якого в меха-
нізмі правового регулювання визначається державою як певний елемент правопорядку. 

Суд під час вирішення правового конфлікту усуває із правовідносин елемент невизначе-
ності, який ускладнював нормальне функціонування правопорядку. Побічним ефектом ухвале-
них справедливих судових рішень поновлюється нормальна діяльність суспільства в цілому. Тоб-
то акт правосуддя є засобом досягнення того соціального компромісу, якого вимагає нормальне 
суспільне життя і без якого воно неможливе. 
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НЕСТЕРЧУК Л.П.

ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ  
ТА АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ЗАДЛЯ ЙОГО ЗАПОБІГАННЯ І ВРЕГУЛЮВАННЯ

У науковій статті розглянуто основні проблематичні питання щодо уникнення, 
виникнення конфлікту інтересів, засобів запобігання йому під час здійснення судо-
вої діяльності суддями в українській правовій системі та судоустрої. 

Проаналізовано й узагальнено методи запобігання конфліктам інтересів, що 
виникають у діяльності суддів, зокрема під час здійснення ними правосуддя, та 
врегулювання таких конфліктів.

Проаналізовано роль Вищої ради правосуддя, а також роль Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів у розгляді випадків відповідальності суддів, які не змогли б 
самостійно вийти із ситуації, коли потрапили в пастку конфлікту інтересів. А також 
наслідки не уникнення або невчасного уникнення суддями конфлікту інтересів, 
види відповідальності суддів у такому разі.

Акцентовано значущість та необхідність звернення суддів до Ради суддів Украї-
ни, коли вже склалася ситуація з конфліктом інтересів і суддя не можи врегулювати 
його самостійно.

Доведено доцільність правильного розуміння змісту інституту запобігання кон-
флікту інтересів та врегулювання його, визначено поняття «конфлікт інтересів». 
Через реалізацію нормативно-правової бази, зокрема Закону України від 2014 року 
«Про запобігання корупції», досягнено реалізацію вміння виокремлювати два види 
конфлікту інтересів у діяльності судді – реального конфлікту інтересів та потен-
ційного конфлікту інтересів, які свідчать про наявність в особи (судді) приватного 
інтересу у сфері видів судової діяльності, у якій суддя виконує свої службові чи 
представницькі повноваження, що могли б вплинути на об’єктивне чи неупере-
джене ухвалення рішення, наслідками якого може бути вплив на незалежність і 
неупередженість рішення судді в майбутньому.

У статті визначено комплекс чинників, які зумовлюють успішність реалізації 
законодавчих актів, що спрямовані на забезпечення нормативно-правової основи 
процесуального права в запобіганні конфлікту інтересів (урегулювання його) у ді-
яльності суддів або в разі їх відводу в судовому процесі. 

Ключові слова: конфлікт інтересів, діяльність суддів, правове врегулювання, 
особистий інтерес, інформування сторін.

The scientific article considers the main problematic issues regarding the emergence 
and means of preventing or avoiding conflicts of interest in the course of judicial activity 
by judges in the Ukrainian legal system and judicial system.

Methods of prevention and settlement of conflicts of interest that arise in the activi-
ties of judges, in particular, in the course of their administration of justice, are analyzed 
and generalized.

The role of the High Council of Justice is analyzed, as well as the role of the High 
Qualifications Commission of Judges in considering cases of liability of judges who 
would not be able to get out of a situation where they are trapped in a conflict of interest. 
As well as the consequences of not avoiding, or untimely avoidance by judges of conflict 
of interest and types of liability of judges in this case.

The importance and necessity of appeals of judges to the Council of Judges of 
Ukraine are highlighted, when a situation of conflict of interest has already arisen and 
the judge is not able to resolve it independently.

НЕСТЕРЧУК Л.П. – старший викладач кафедри організації судових, правоохоронних органів 
та адвокатури (Національний університет «Одеська юридична академія»)
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The expediency of correct understanding of the content of the institute of prevention 
and settlement of conflict of interests and definition of the concept of conflict of interests 
is proved. Through the implementation of the legal framework, in particular, the Law of 
Ukraine of 2014 “On Prevention of Corruption” achieved the ability to distinguish two 
types of conflict of interest in the activities of a judge – a real conflict of interest and a 
potential conflict of interest in the field of judicial activity in which a judge exercises his 
or her official or representative powers, which could influence the objective or impartial 
adoption of certain decisions, the consequences of which may affect the independence 
and impartiality of the judge’s decision in the future.

The article identifies a set of factors that determine the success of the implementation 
of legislation aimed at ensuring the legal basis of procedural law in preventing and re-
solving conflicts of interest in the activities of judges or in case of their removal in court.

Key words: conflict of interest, activity of judges, legal settlement, personal interest, 
informing parties.

Вступ. У статті висвітлено актуальні питання, пов’язані з виникненням конфлікту інте-
ресів у діяльності суддів. Досліджено та проаналізовано засоби для запобігання йому і врегу-
лювання його. Розглянуто основні типові ситуації, пов’язані з виникненням конфлікту інтересів 
у діяльності суддів.

Питання про вчасне запобігання конфлікту інтересів суддів і запобігання такому є акту-
альним. На почтаку дослідження проблематики варто зазначити, що конфлікт інтересів передба-
чає наявність суперечності між службовими й особистими, приватними інтересами судді. Зараз 
це питання надзвичайно непокоїть суспільство та громадськість, є окремим об’єктом антикоруп-
ційної політики нашої країни.

Незважаючи на актуальність зазначеного явища, вивчення запропонованої теми не є по-
пулярним у наукових колах, однак питання про запобігання конфлікту інтересів і врегулювання 
його досить активно досліджується в галузі юриспруденції. 

Правове регулювання правил щодо запобігання конфлікту інтересів здійснюється за допо-
могою чинних нормативно-правових актів держави та створення низки нових, досконалих нор-
мативно-правових актів, наприклад, Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1700–VII «Про 
запобігання корупції», Законом України від 2 червня 2016 р. № 1402–VIII «Про судоустрій та 
статус суддів», процесуальними законами, як-от Цивільний процесуальний кодекс України, Кри-
мінальний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс 
адміністративного судочинства України тощо.

До розгляду питань в аспекті виникнення та засобів врегулювання конфлікту інтересів за-
лучено наукові праці із зазначеної проблематики, до якої звертались І.Г. Лопушинська, І.П. Мос-
това, О.В. Токар-Остапенко, а також використовувались періодичні видання інтернет-ресурсів. 

Невідомі достеменно шляхи врегулювання всіх конфліктів інтересів, але точно можна 
визначити їх типологію й основні ознаки. Це все допоможе в подальшій розробці способів їх 
нейтралізації.

Постановка завдання. Метою статті є виявлення основних аспектів виникнення і пере-
бігу конфлікту інтересів у роботі судді, створення і побудова алгоритму для їх подолання крізь 
призму нормативно-правової бази. У процесі написання статті також необхідно виокремити го-
ловні аспекти відповідальності суддів за порушення правил запобігання конфлікту інтересів і 
врегулювання його.

Результати дослідження. Розпочинаючи проведення дослідження проблематики, що 
представлена в науковій статті, необхідно визначити основні напрями, які визначають науковці 
та юридичні співтовариства щодо розуміння основних понять, пов’язаних із конфліктом інтере-
сів, який може виникати між суб’єктами, що виконують свої службові та представницькі повно-
важення, або впливає на вчинення чи невчинення дій під час виконання цих повноважень.

Конфлікт інтересів може виникнути під час виконання повноважень суб’єктами судової 
влади, а саме в суддів. Тому одним з питань у статті є визначення сутності поняття «конфлікт 
інтересів», аналіз нормативно-правових актів щодо запобігання конфлікту інтересів у діяльності 
суддів і врегулювання його, виявлення та розгляд ознак наявності конфлікту інтересів у їхній 
діяльності. Оскільки виникнення конфлікту інтересів досліджується через дії судді, варто розу-
міти, що конфлікт інтересів має бути врегульований у порядку, визначеному відповідним проце-
суальним законом. А також визначити ті дії судді в ситуаціях, коли конфлікт інтересів не може 
бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом. 
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Для правильного розуміння змісту інституту запобігання конфлікту інтересів і врегулю-
вання його насамперед варто визначити сенс ключового поняття – «конфлікт інтересів». Відпо-
відно до Закону України від 2014 р. «Про запобігання корупції», виокремлюють його два види: 
реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими 
чи представницькими повноваженнями, які б впливали на об’єктивне або неупереджене ухва-
лення рішень, у даному разі із суддею, та потенційний конфлікт інтересів, який свідчив би про 
наявність в особи приватного інтересу у сфері, де вона виконує свої службові чи представницькі 
повноваження, що могли б вплинути на об’єктивне чи неупереджене ухвалення певних рішень 
або на вчинення чи невчинення дій під час виконання цих повноважень. Варто звернути увагу на 
те, що приватний інтерес судді може вплинути на незалежність і неупередженість рішення судді 
в майбутньому. Отже, можна сформулювати узагальнене визначення цього терміна. Конфлікт 
інтересів – це ситуація, у якій суддя під час розгляду справи має якийсь особистий інтерес, але це 
не завжди може означати винесення неправосудного рішення, тобто не завжди може негативно 
впливати на правосудну діяльність судді. 

З конфліктом інтересів досить тісно пов’язані такі негативні явища, як зловживання служ-
бовим становищем, фаворитизм, непотизм (кумівство), корупція, що розвивається на їхній підставі. 
Ситуація конфлікту інтересів містить, крім іншого, і моральну складову частину, оскільки багато 
в чому вона залежить від рівня моралі та культури державних службовців, від їхнього вміння ух-
валювати належні рішення. Моральні зусилля державного службовця, яким є особа, згідно із За-
кононом України від 10 грудня 2015 р. «Про державну службу», повинні бути підкріплені чіткою 
правовою регламентацією його діяльності, комплексом заходів щодо попередження таких ситуа-
цій, їх недопущення або мінімізації шкідливих для особистості, суспільства і держави наслідків. 

І.П. Лопушинський уважає, що конфлікт інтересів виявляється в завданні майнової шкоди 
третім особам, зокрема й унаслідок порушення різних умов конкуренції або доступу до держав-
них ресурсів і послуг [7, ст. 12].

Авторитет суду та судових рішень формується в суспільній свідомості шляхом оціню-
вання поведінки судді як у службові діяльності, так і поза нею. Професійна діяльність суддів зо-
бов’язує їх показувати і пропагувати високі моральні якості в суспільстві. Також варто зазначити, 
що така поведінка має бути не тільки в залі судових засідань, а й поза нею. Відповідні положення 
визначено Кодексом суддівської етики, затвердженим ХІ черговим з’їздом суддів України 22 лю-
того 2013 р. та міжнародними стандартами, що реґламентують діяльність суддів [5].

Правове регулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів закріплене в багатьох нор-
мативно-правових актах. Насамперед у Законі України «Про запобігання корупції» від 14 жовт-
ня 2014 р. № 1700–VII, Законі України «Про судоустрій та статус суддів» від 2 червня 2016 р. 
№ 1402–VIII, процесуальних законах – Цивільному процесуальному кодексі України, Криміналь-
ному процесуальному кодексі України, Господарському процесуальному кодексі України, Кодек-
сі адміністративного судочинства України.

З метою запобігання конфлікту інтересів і врегулювання його судді застосовують окремі 
рішення Ради суддів України, якими роз’яснена позиція Ради щодо досліджуваної проблематики 
в діяльності суддів, а саме: рішення від 4 лютого 2016 р. № 2 «Про Порядок здійснення контр-
олю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів»; рішення від 12 травня 2016 р. 
№ 36 «Щодо роз’яснення про наявність чи відсутність конфлікту інтересів у діяльності суддів»; 
рішення від 4 листопада 2016 р. № 75 «Про роз’яснення щодо наявності конфлікту інтересів»; рі-
шення від 4  листопада 2016 р. № 77 «Щодо наявності конфлікту інтересів у проведенні таємного 
голосування в суді»; рішення від 8 червня 2017 р. № 34 «Про роз’яснення деяких питань щодо 
конфлікту інтересів у діяльності суддів»; рішення від 7 вересня 2017 р. № 46 «Щодо роз’яснення 
деяких питань щодо конфлікту інтересів у діяльності суддів»; рішення від 7 грудня 2017 р. № 75 
«Про роз’яснення щодо повноважень РСУ як єдиного компетентного органу, до якого звертають-
ся судді у випадку конфлікту інтересів» [9].

Крім того, судді можуть звертатися до Методичних рекомендацій з питань запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, затверджених рішенням Націо-
нального агентства з питань запобігання корупції від 14 липня 2016 р. № 2 за відсутності правил, 
якими врегульовуються конкретні ситуації з конфліктом інтересів. Варто зазначити, що головним 
законодавчим актом, що регулює відносини у сфері виникнення конфлікту інтересів у діяльності 
судді, є Закон України «Про запобігання корупції». Його дія поширюється на визначене коло 
суб’єктів. До цих суб’єктів віднесено суддів, суддів Конституційного Суду України; Голову Ви-
щої ради правосуддя (далі – ВРП), його заступника, членів ВРП, інспекторів, посадових осіб 
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секретаріату; Голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККСУ), його заступ-
ника, членів ВККСУ, інспекторів, посадових особи секретаріату цієї Комісії; посадових осіб Дер-
жавної судової адміністрації України, присяжних (під час виконання ними обов’язків у суді) [3].

Велике значення для запобігання конфлікту інтересів у діяльності суддів та врегулювання 
його мають положення ст. 1 та розд. 5 Закону України «Про запобігання корупції», де зазначено 
головні методи врегулювання конфлікту інтересів. У ч. 1 ст. 35 наявне посилання на спеціальні 
норми Закону України «Про судоустрій і статус суддів», щодо застосування до суддів як спеціаль-
них суб’єктів конфлікту інтересів під час здійснення ними правосуддя. Згідно із цими нормами, 
для суддів встановлено спеціальний порядок дій у разі конфлікту інтересів із метою його врегу-
лювання, визначено Раду суддів України як єдиний орган, уповноважений на формування правил 
контролю за дотримання суддями законодавства про конфлікт інтересів, передбачено відпові-
дальність суддів за недотримання вимог законодавства про врегулювання конфлікту інтересів. 

Під час вивчення даної теми не можна залишити поза увагою питання визначення власти-
востей конфлікту інтересів суддів. Спираючись на аналіз законодавства України, можна виділити 
його дві головні ознаки:

1. Наявність приватного інтересу судді.
2. Посадові повноваження судді.
Приватним інтересом є будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, зокрема й зу-

мовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізични-
ми чи юридичними особами, також тими, що виникають у зв’язку із членством або діяльністю 
у громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях [3, ст. 1].

Приватний інтерес може бути майновим і немайновим. У результаті дослідження майно-
вого приватного інтересу можна дати таке визначення: це інтерес, що пов’язаний із майном, яким 
володіє суддя, особистими, сімейними, майновими зобов’язаннями, дружніми, цінними папера-
ми, позаслужбовими банківськими вкладами, кредитами, стосунками судді.

Немайновий інтерес, за визначенням Закону, є інтересом, пов’язаним з особистими, сімей-
ними, дружніми й іншими позаслужбовими стосунками судді. До цієї групи інтересів відносять 
стосунки судді із близькими особами та членами сім’ї в розумінні норм антикорупційного законо-
давства, а також само стосунки із друзями, знайомими, спілкування судді в соціальних мережах. 

У всіх випадках судді зобов’язані діяти таким чином, щоб слугувати прикладом добро-
чесності для своїх колег і учасників судових проваджень, громадськості, вони несуть відпові-
дальність за вирішення питань, які безпосередньо пов’язані з їхнім приватним інтересом, таким 
чином, щоб максимально запобігати конфлікту інтересів під час їх обрання / призначення на 
посаду судді та у процесі виконання ними функції зі здійснення правосуддя [1].

Більшість конфліктів інтересів суддів можуть бути врегульовані в порядку, визначеному 
нормами процесуального права. До головних ознак таких конфліктів варто відносити тільки ре-
альний конфлікт інтересів; не віднесення та застосування ча. 10 ст. 133 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», якою на суддів покладено обов’язок повідомляти Раду суддів України 
в разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів не пізніше наступного робо-
чого дня з моменту виникнення такого конфлікту інтересів у письмовій формі [4]; якщо порушу-
ються правила запобігання конфлікту інтересів і врегулювання його, застосовується лише дисци-
плінарна відповідальність за Законом України «Про судоустрій і статус суддів». 

Випадки реального конфлікту інтересів, що може бути врегульований способом, передба-
ченим процесуальним законом, доцільно класифікувати залежно від приватного інтересу судді й 
обставин судової справи, що надійшла судді до розгляду. Тому це – конфлікт інтересів, пов’яза-
ний з майновим інтересом, а саме: володінням суддею цінними паперами емітента, який є учас-
ником у справі, що надійшла судді до розгляду, або банківським вкладом, кредитом банківської 
установи, яка є учасником у справі, що надійшла судді до розгляду. 

Говорячи про конфлікт інтересів, пов’язаний із немайновим інтересом – особистими, 
дружніми або іншими позаслужбовими стосунками з особою, яка виконує роботу, що оплачу-
ється за трудовим або цивільно-правовим договором із підприємством, установою, організацією, 
що виступає учасником у справі, яка перебуває у провадженні суддіабо розглянута суддею попе-
редньої судової інстанції одноособово, або у складі колегії. Неможливо не згадати, коли суб’єк-
тами немайнових інтересів із виникненням конфлікту інтересів є суддя в одній судовій установі і 
розглядає справи однакової юрисдикції, суддя у відставці і бере участь у справі як сторона, пред-
ставник сторони, інший учасник справи або зацікавлена особа, коли особа надавала експертний 
висновок у справі, яку розглядає суддя, коли особа обіймає посаду прокурора, заступника проку-
рора обласної прокуратури (участь у справі як прокурор немає значення) [10].
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У разі виникнення конфлікту інтересів під час безпосередньо розгляду справи суддями до 
його врегулювання варто застосовувати вимоги Кодексу адміністративного судочинства України, 
Господарського процесуального, Цивільного процесуального чи Кримінального процесуального 
кодексів України, а саме норми, якими передбачено підстави відводу судді.

Способи врегулювання конфлікту інтересів визначені порядком роботи Ради суддів Укра-
їни. До цих способів належать: самовідвід та відвід у порядку, передбаченому процесуальним 
законодавством; розкриття інформації про конфлікт інтересів, якщо після такого розкриття сто-
ронами процесу або іншими зацікавленими особами йому не було заявлено відвід [9].

У процесуальному законодавстві не передбачено, що суддя має детально розповідати об-
ставини приватного інтересу сторонам до того, як буде вирішено необхідність відводу. Сторони 
повинні бути проінформовані про приватні інтереси судді, щоби мати змогу реалізовувати свої 
процесуальні права. Розкриття інформації, зумовлене потребою в обговоренні проблемних пи-
тань, що можуть стати причиною відводу, безпосередньо до початку судового процесу, а не після. 
Це все відбувається з метою унеможливлення змарнування всіх зусиль у разі, коли суддю дове-
деться відвести у зв’язку з виникненням конфлікту інтересів.

Також варто зазначити, що про причини передачі справи іншому судді сторони мають 
бути проінформовані, це здійснюється з метою запобігання довільній передачі справ. Наявність 
конфлікту інтересів може бути однією із причин для подання апеляції.

Кодекс суддівської етики наголошує, що неупереджений розгляд справ є основним 
обов’язком судді. Суддя має право заявити самовідвід у випадках, передбачених процесуальним 
законодавством. Суддя не повинен зловживати правом на самовідвід [5, ст. 15].

Щоби врегулювати конфлікт суддів, під час здійснення правосуддя безпосередньо керу-
ються положеннями процесуальних законів, залежно від їхньої юрисдикції, як уважає І.Г. Мосто-
ва. Насамперед це закони, що містять правила застосування права про самовідвід і відвід суддів. 
До таких належать: Кодекс адміністративного судочинства, Господарський процесуальний, Кри-
мінальний процесуальний та Цивільний процесуальний кодекси України [8].

Для унеможливлення зловживання правом на відводи, суддям варто дослідити міру при-
ватного інтересу, під час надходження справи заздалегідь визначити питання про розкриття 
інформації про можливі причини конфлікту інтересів як один зі способів запобігання йому й 
урегулювання такого конфлікту, чекати після цього реакції сторін і осіб, що є зацікавленими 
у справі. Якщо після того, коли всім сторонам була розкрита ця інформація, жодна не заявила 
про відвід судді, то такий конфлікт уважається врегульованим. Такий спосіб дуже популярний 
у країнах Європи.

Також варто приділити значну увагу питанню щодо алгоритму дій суддів під час таких 
ситуацій. По-перше, суддя повинен чинити все можливе для запобігання виникненню конфлікту 
інтересів. По-друге, в умовах реального конфлікту інтересів суддя не має здійснювати жодних 
дій та виносити рішення у справі, що передбачено його повноваженням, згідно із законодав-
ством. По-третє, уживати відповідних заходів для самостійного врегулювання конфлікту інте-
ресів. По-четверте, у разі появи сумнівів щодо наявності конфлікту інтересів, а також способів 
його врегулювання суддя має звертатися за роз’ясненням до відповідного органу – Ради суддів 
України. По-п’яте, уживати необхідних заходів для ліквідації наслідків конфлікту інтересів. 

Важливим аспектом у дослідженні даної теми є розгляд дій у разі виникнення конфлікту 
інтересів, який не може бути врегульований процесуальним законодавством. Прикладом такого 
можуть бути ситуації з виникненням реального і потенційного конфлікту інтересів у діяльності 
судді, коли вони трапляються поза межами безпосередніх функцій суддів зі здійснення право-
суддя. Необхідно виділити дві основні ознаки таких конфліктів. По-перше, здійснення суддею, 
окрім свої посадових обов’язків, також адміністративних обов’язків у суді, оскільки адміністра-
тивними посадами в суді вважаються посади голови суду та заступника (заступників) голови 
суду [4, ст. 20] По-друге, робота в одній судовій установі суддів та їхніх близьких осіб. Для того, 
щоб уникнути конфлікту інтересів, суддям, які обіймають адміністративні посади в суді, варто 
дотримуватися таких правил [10]:

1. Повідомляти про потенційний конфлікт інтересів судді до Ради суддів України або по-
давати добровільні Декларації про приватні інтереси, наявність яких може вплинути на об’єктив-
ність і неупередженість під час ухвалення рішень [9, ст. 8]. 

Декларування приватних інтересів має бути обґрунтоване, згідно із принципом розумності. 
Суддям треба скласти перелік близьких осіб, з якими приватний інтерес судді може входити в су-
перечність із посадовими й адміністративними обов’язками судді, для цього можна керуватися 
Декларацією про родинні стосунки судді. Не потрібно декларувати всіх сусідів, знайомих, одно-
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класників. У декларацію включається інформація суто про найочевидніші та найвагоміші приватні 
інтереси, які потенційно можуть вплинути на об’єктивність та неупередженість ухвалення рішень. 

2. За можливості уникати працевлаштування близьких осіб, стосунки з якими можуть 
впливати на конфлікт інтересів судді, в одній судовій установі. 

У разі, коли близькі особи судді вже працюють у тому ж суді, варто дослідити їхні посади 
та посадові обов’язки. Для конфлікту інтересів, який не врегульовується способом, визначеним 
процесуальним законом, мають значення адміністративні посади, які стосуються всіх суддів суду, 
а саме: посади судового розпорядника, архіваріуса, працівників кадрового відділу суду, консуль-
танта суду, керівника апарату.

Алгоритм дій судді в ситуацій, коли конфлікт інтересів не може бути врегульований нор-
мами процесуально права, уважається розглянутим і досягнутим із позицій ужиття всіх можли-
вих заходів для недопущення виникнення конфлікту або коли не вчинено жодних дій у рамках 
своїх службових повноважень, у разі, коли конфлікт інтересів вже виник. Тепер у разі визначено-
го реального чи потенційного конфлікту інтересів у письмовій формі необхідно повідомляти про 
це Раду суддів України не пізніше наступного робочого дня [4, ч. 10 ст. 133 ]. Саме в Раді суддів 
України має бути роз’яснено таким суб’єктам, яких саме необхідних заходів треба вжити для 
самостійного врегулювання конфлікту інтересів. У разі появи сумнівів щодо існування конфлік-
ту інтересів або щодо способу його врегулювання суддя також має звертатися за роз’ясненням 
до відповідного органу – Ради суддів України. Судді мають виконувати всі рішення Ради суддів 
України, що безпосередньо пов’язані з алгоритмом дій щодо врегулювання конфлікту інтересів, 
тому варто вживати необхідних заходів для ліквідації наслідків конфлікту інтересів.

Дослідивши основні аспекти виникнення і шляхи врегулювання конфлікту інтересів у ді-
яльності суддів, необхідно звернути значну увагу на відповідальність, до якої можуть бути притяг-
нуті судді, які зігнорували основні правила щодо запобігання таким конфліктам і врегулювання їх.

За порушення правил запобігання конфлікту інтересів суддів і врегулювання таких чин-
ним законодавством встановлено два види відповідальності – дисциплінарну й адміністративну 
[4, ст. 106; 6, ст. 172–7].

Головною ознакою, за допомогою якої обирають вид відповідальності, до якої може бути 
притягнуто суддю за порушення правил запобігання конфлікту інтересів і врегулювання такого, 
є характер конфлікту. Порушення зазначених суддею під час відправлення правосуддя (конфлікт, 
який урегульовується способом, визначеним процесуальним законом) призводить до дисци-
плінарної відповідальності, встановленої Законом України «Про судоустрій та статус суддів». 
На відміну від зазначеного, порушення правил запобігання конфлікту інтересів, який виникає 
в діяльності судді поза відправленням правосуддя і який не може бути врегульований визначеним 
процесуальним законом способом, призводить до адміністративної відповідальності відповідно 
до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). 

Для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за порушення правил запобі-
гання конфлікту інтересів і врегулювання його існує низка підстав. Однією з головних підстав є 
порушення правил щодо відводу або самовідводу судді. Також однією з вагомих підстав для при-
тягнення судді до цього виду відповідальності є виникнення таких ситуацій, коли суддя своєю 
неналежною поведінкою порочить звання судді чи підриває авторитет правосуддя, саме в аспекті 
чесності, непідкупності і відповідності способу життя судді його статусу або в разі прояву непо-
ваги судді до інших учасників процесу. Зважаючи на ситуативний характер виникнення конфлік-
ту інтересів суддів, варто зазначити ще одну з підстав, як-от неповідомлення або несвоєчасне 
повідомлення Раду суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді. Усі ці 
дії можуть стати головними причинами притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Суб’єктом, що може здійснювати дисциплінарне стягнення із суддів, є Вища рада пра-
восуддя. Такі свої повноваження вона здійснює у встановленому ст. 131 Конституції України та 
законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя» порядку.

Адміністративна відповідальність суддів встановлена ст. 172–7 КУпАП, положення якої 
передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення в разі порушення суддею 
правил запобігання конфлікту інтересів та врегулювання останнього, а саме: відповідальність за 
неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реаль-
ного конфлікту інтересів [6, ч. 1 ст. 172–7]; відповідальність за вчинені дії чи ухвалені рішення 
в умовах реального конфлікту інтересів [6, ч. 2 ст. 172–7 ]; дії, передбачені в ч. 1 або ч. 2 ст. 172–7 
КУпАП, скоєні особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж 
порушення [6, ч. 3 ст. 172–7]. Основним видом адміністративних санкцій, що застосовуються 
за статтею, є накладення штрафу. Додатковим – позбавлення права обіймати певні посади або 
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займатися певною діяльністю строком на один рік. Якщо суддю було притягнуто до адміністра-
тивної відповідальності, то це не звільняє його від обов’язку врегулювати конфлікт інтересів, 
за порушення правил врегулювання якого його було піддано відповідальності. 

Заходами зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів уважаються усунення від ви-
конання завдання, учинення дій, ухвалення рішення чи участі в його ухваленні. Таке рішення 
ухвалюється різними способома залежно від того, який характер має конфлікт інтересів. Якщо 
тимчасовий характер, тоді, за умови можливості залучення до ухвалення такого рішення або 
вчинення відповідних дій інших працівників, рішення ухвалює керівник відповідного органу, 
підприємства, установи, організації. Якщо конфлікт інтересів має постійний характер, рішення 
ухвалює керівник органу або відповідного структурного підрозділу, де працює особа. Керівник 
органу або відповідного структурного підрозділу, де працює особа, за своїм рішенням може на-
кладати обмеження такій особі, якщо конфлікт інтересів пов’язаний із доступом до інформації, 
має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою по-
вноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною 
інформацією іншому працівнику органу, підприємства, установи, організації. Можуть бути за-
стосоване обмеження службових повноважень, але така міра покарання для суддів не передбаче-
на, згідно зі ст. 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддя може бути звільнений 
із посади, або його повноваження припинені.

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що конфлікт інтересів, тобто суперечність 
між приватними та службовими інтересами судді, непокоїть громадськість, є окремим об’єктом 
антикорупційної політики держави. Хоча конфлікт інтересів не варто ототожнювати з корупцією, 
зростає розуміння того, що неадекватне врегулювання конфліктів між приватними інтересами та 
державними обов’язками службових осіб стає джерелом корупції. Результативна політика запо-
бігання конфліктам інтересів не може полягати сутоо в забороні суддям мати приватні інтереси. 
Безпосереднє завдання полягає в підтриманні доброчесності й об’єктивності під час ухвалення 
ними судових рішень. Законодавче врегулювання конфлікту інтересів має переважно превентив-
ний характер і орієнтоване на створення ефективних механізмів запобігання корупції, як зазначає 
О.В. Токар-Остапенко [11], із твердженням якого варто погодитись.

Також зазначимо, що питання про запобігання виникнення конфлікту інтересів має бути 
вирішене самим суддею. Це здійснюється шляхом розгляду спірних питань або інформування 
сторін про можливу зацікавленість судді до початку судового процесу. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ 
З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ОКРЕМИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ І СВІТОВИХ ДЕРЖАВ

У статті на основі дослідження практичної діяльності та теоретичних джерел 
щодо забезпечення прикордонної безпеки сучасних держав сформульовані три ос-
новні підходи реалізації прикордонної політики з урахуванням аналізу її втілення 
окремими європейськими державами та Україною зокрема. Аналізуються та аргу-
ментуються недоліки одних і переваги інших підходів. Обґрунтовується доціль-
ність і раціональність колективного забезпечення прикордонної безпеки сучасни-
ми європейськими та світовими державами. Характеризуються та аргументуються 
переваги для України міжнародно-інтеграційного підходу забезпечення колектив-
ної прикордонної безпеки із суміжними державами ЄС під організуючою та ко-
ординуючою діяльністю Європейської Агенції FRONTEX. Наголошено, що при-
кладом успішного застосування міжнародно-колективного підходу із забезпечення 
спільної прикордонної безпеки є прикордонна співпраця за програмою Місії Єв-
ропейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), США 
та Канади, Росії та Монголії,  а також інших країн. З’ясовано, що наочним прикла-
дом раціонального втілення у прикордонну практику міжнародного інтегративного 
підходу щодо ефективного забезпечення прикордонної безпеки є країни Балтії – 
Литва, Латвія та Естонія, які вже давно є членами ЄС, тому встигли накопичити і 
втілити в національну практику європейські досягнення щодо забезпечення колек-
тивної прикордонної безпеки. Зроблено такі висновки: кожна держава в питаннях 
забезпечення національної безпеки обирає та формує власний підхід до реаліза-
ції прикордонної політики, в якому віддзеркалюються її національні особливості; 
найкращий ефект у забезпеченні прикордонної безпеки дають колективні підходи 
(міжнародно-колективний та міжнародно-інтеграційний підходи); обґрунтування 
переваг для України міжнародно-інтеграційного підходу щодо забезпечення ко-
лективної прикордонної безпеки підтверджується практикою проведення спільних 
операцій із представниками Європейської Агенції FRONTEX. 

Ключові слова: підходи до забезпечення прикордонної безпеки, прикордонна 
безпека, прикордонна політика, ефективність прикордонної безпеки, правовідно-
сини у сфері прикордонної безпеки, Європейська Агенція з прикордонної та берего-
вої охорони (FRONTEX).

In the article, based on the study of practical activity and theoretical sources on bor-
der security of modern states, three main approaches to the implementation of border 
policy are formulated, taking into account the analysis of its implementation by some 
European states and Ukraine in particular. The disadvantages of some and the advantag-
es of other approaches are analyzed and argued. The expediency and rationality of the 
collective provision of border security for modern European and world states is substan-
tiated. The advantages for Ukraine of the international-integration approach of providing 
collective border security with neighboring EU countries under the organizing and coor-
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dinating activity of the European Agency FRONTEX are characterized and argued. It is 
emphasized that the successful implementation of the international collective approach 
to the common border security is the cross-border cooperation under the program of the 
European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM), the 
USA and Canada, Russia and Mongolia, as well as other countries. Baltic countries ‒ 
Lithuania, Latvia and Estonia, which have long been members of the EU, have become 
a clear example of the rational implementation of the international integrative approach 
to border security in the practice of international integration, so they have managed to 
accumulate and translate European achievements into national practice. border security. 
It is concluded that: Each state, in matters of national security, chooses and shapes its ap-
proach to the implementation of border policy, which reflects its national characteristics; 
Collective approaches (international-collective and international-integration approaches) 
have the best effect in ensuring border security; the substantiation of the advantages for 
Ukraine of the international-integration approach in providing collective border security 
is confirmed by the practice of joint operations with the representatives of the European 
Agency FRONTEX.

Key words: approaches to border security, border security, border policy, border 
security effectiveness, border security legal relations, European Border and Coast Guard 
Agency (FRONTEX).

Вступ. Агресивна політика Російської Федерації (далі – РФ) щодо України стала ката-
лізатором суттєвого погіршення стану загальноєвропейської безпеки, причиною гальмування 
розвитку добросусідських відносин, що загрожує ескалацією конфронтації між провідними дер-
жавами Європи та світу і може спровокувати бажання зміни державних кордонів. Тому на сучас-
ному етапі розвитку української держави з урахуванням її прагнення до європейської інтеграції 
важливо запозичити міжнародний досвід і, насамперед, держав Європейського Союзу (далі – 
ЄС) та Сполучених Штатів Америки (далі – США) щодо забезпечення прикордонної безпеки як 
складника національної безпеки з метою його узагальнення та формування на його основі дієвих 
механізмів реагування на нові загрози та виклики [1, с. 173; 2, с. 15–16].

Правотворча діяльність з оновлення чинного законодавства щодо регламентації правових 
відносин у сфері прикордонної безпеки України має ґрунтуватися на кращих здобутках європей-
ської та світової теорії і практики, що дасть змогу гармонізувати й уніфікувати його положення 
та принципи з міжнародним законодавством із забезпечення ефективності колективної безпеки 
держав ЄС та інших суміжних з Україною держав.

Окремі питання аналізу й узагальнення передового досвіду щодо регламентації та реаліза-
ції змісту правовідносин у сфері прикордонної безпеки сучасних держав світу досліджували такі 
науковці, як М.О. Будаков, К.Є. Войтовський, С.В. Дрьомов, В.А. Кириленко, О.Г. Мельников, 
А.О. Місюра, С.П. Мосов, О.С. Передерій, В.Г. Пилипчук, О.О. Резнікова, О.Г. Трембовецький, 
О.М. Шинкарук, І.В. Яковюк та ін.

Однак накопичення його кількісних і якісних складових частин потребує подальшого 
аналізу та систематизації задля підвищення рівня ефективності прикордонної безпеки України з 
урахуванням політичних, економічних, військових та інших реалій сьогодення.

Постановка завдання. Метою статті є характеристика основних світових підходів щодо 
забезпечення прикордонної безпеки, аналіз їх переваг і недоліків з урахуванням досвіду окремих 
європейських і світових держав.

Реалізація визначеної мети зумовила необхідність вирішення таких завдань:
– сформулювати сутнісно-семантичне визначення основних трьох підходів щодо забезпе-

чення прикордонної безпеки сучасних держав світу;
– проаналізувати й аргументувати переваги колективних підходів щодо забезпечення при-

кордонної безпеки на прикладі організації прикордонної діяльності окремих держав ЄС, України 
та інших держав сучасного світу;

– узагальнити переваги для України міжнародно-інтеграційного підходу щодо забезпечен-
ня колективної безпеки із суміжними державами ЄС під егідою Європейської Агенції з прикор-
донної та берегової охорони (FRONTEX) (далі – Європейська Агенція FRONTEX).

Результати дослідження. В умовах сучасної діяльності прикордонних служб різних дер-
жав світу, на нашу думку, сформувалися три основні підходи щодо застосування охоронно-захис-
них заходів із забезпечення прикордонної безпеки: 
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1) національно-автономний підхід, який передбачає застосування тільки власних на-
ціональних заходів із забезпечення охорони та захисту власного державного кордону шляхом 
комплексного використання військових, оперативних, розвідувальних, контррозвідувальних, 
інформаційних та інших можливостей в інтересах забезпечення безпеки кордону. Цей підхід 
характерний для Ізраїлю, Ісландії, Північної Кореї, Куби та інших держав, що зумовлено геогра-
фічними, політичними, етнорелігійними та іншими факторами. Недолік такого підходу в тому, 
що він передбачає розрахунок тільки на власні національні людські, інтелектуальні й матеріальні 
ресурси у справі забезпечення охоронно-захисних відносин власної прикордонної безпеки;

2) міжнародно-колективний підхід. Він передбачає колективне застосування охоронно-за-
хисних заходів спільними зусиллями кількох суміжних держав на основі попередніх взаємних 
домовленостей, скріплених двосторонніми або багатосторонніми міжнародними норматив-
но-правовими актами. Такий підхід передбачає попередню реалізацію дипломатичних, політич-
них, правових, організаційних та інших заходів підготовчого характеру, які впроваджуються су-
міжними державами-партнерами для забезпечення надійної прикордонної безпеки. 

До зазначених заходів можна зарахувати: будівництво спільних пунктів пропуску та ін-
ших об’єктів інфраструктури; налагодження взаємоузгодженого спільного прикордонно-митного 
контролю; належне технічне оснащення спільної ділянки кордону; створення органів швидкого 
реагування для превенції та присікання транскордонних злочинів, а також нейтралізації їх на-
слідків; удосконалення системи взаємообміну інформацією та колективної діяльності з аналізу 
ризиків для підвищення ефективності спільного прикордонного контролю тощо [3, с. 138].

Прикладом успішного застосування міжнародно-колективного підходу із забезпечення 
спільної прикордонної безпеки є прикордонна співпраця за програмою Місії Європейського Со-
юзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), США та Канади, Росії та Монго-
лії,  а також інших країн; 

3) міжнародно-інтеграційний підхід, який передбачає використання координаційних, ор-
ганізаційних та інших зусиль наднаціонального міждержавного органу з питань забезпечення 
колективної прикордонної безпеки, яким на європейському континенті є Європейська Агенція 
з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX) [4; 5].

Наочним прикладом раціонального втілення в прикордонну практику міжнародного ін-
тегративного підходу щодо ефективного забезпечення прикордонної безпеки є країни Балтії – 
Литва, Латвія та Естонія, які вже давно є членами ЄС, тому встигли накопичити і втілити в націо-
нальну практику європейські досягнення щодо забезпечення колективної прикордонної безпеки. 
Вони, зокрема, успішно здійснили адаптацію прикордонного законодавства до вимог ЄС, гармо-
нізували візову та міграційну політику до вимог ЄС, внесли зміни та доповнення в національне 
законодавство з метою його адаптації до моделі інтегрованого управління кордонами, забезпечи-
ли у своїх державах створення сучасних прикордонних служб правоохоронного типу, скасували 
внутрішній прикордонний контроль на своїх кордонах та посилили його на зовнішніх кордонах 
ЄС, налагодили плідну співпрацю з Європейською Агенцією FRONTEX, розширили повнова-
ження посадових осіб своїх прикордонних підрозділів, наділивши їх оперативно-розшуковими 
функціями, значно покращили систему добору кадрів прикордонної поліції тощо [3, с. 128].

Проте найбільш актуальним для України є досвід країн Балтії в удосконаленні та реалі-
зації інформаційних відносин і запобіганні інформаційній війні проти власних держав із боку 
РФ. Так, Латвія у 2015 р. з метою обмеження поширення та вкорінення негативних інформа-
ційних відносин у своєму інформаційному просторі та забезпечення власної інформаційної 
безпеки наклала штраф на «Перший балтійський канал», що ретранслює російські програми в 
країнах Балтії, за його однобоку позицію висвітлення окремих політичних подій і намагання 
виправдати російську агресію в Україні. У 2014 р. Латвія встановила тримісячну заборону на 
ретрансляцію російського каналу «РТР» за розміщення інформації, в якій порушувалося за-
конодавство про електронні медіа та спотворювалася інформація в окремих матеріалах щодо 
ситуації в Україні, яка містила ознаки військової пропаганди. У 2016 р. на шість місяців було 
заборонено ретрансляцію та поширення програм цього ж телеканалу за неодноразове повто-
рення у телепередачі В. Соловйова того, що «Україна є територією, окупованою нацистами та 
фашистами, з якими неможливий діалог, оскільки Україна є агресором». Литва за аналогічні ін-
формаційні порушення депортувала кореспондента і знімальну групу ВГТРК (Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания), заборонила трансляцію кана-
лу «РТР Планета», REN TV Baltic (Lietuva), а в 2014 р. на три місяці було заборонено трансля-
цію телеканалу «НТВ Мир» [6, с. 14–15].
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Доречно зазначити, що завдяки системним зусиллям українських державних органів 
упродовж 2014–2019 рр. на території України вдалося обмежити мовлення 86 іноземних теле-
каналів, з яких 74 мають пряме російське походження [7], обмежити доступ на наш медіапро-
стір російських телесеріалів та кінофільмів, посилити контроль за друкованою літературою та 
вилучати ті видання, які містять інформацію, що загрожує національній безпеці України. Також 
вдалося запровадити економічні санкції щодо окремих російських соціальних мереж, застосува-
ти точкове висилання з території держави співробітників російських пропагандистських медіа 
тощо. Це дало відчутний результат в ідеологічному протистоянні з РФ та витісненні регресивних 
ідеологічних правовідносин з українського ідеологічно-інформаційного простору [8, с. 49].

Про дієвість та ефективність зазначених заходів свідчить факт жорсткої критики їх із боку 
РФ, яка вважає такі заходи дискримінацією російських засобів масової інформації.

Позитивним підґрунтям започаткування співпраці України з Європейською Агенцією 
FRONTEX стало підписання Робочої домовленості щодо встановлення оперативного співробіт-
ництва між Державною прикордонною службою України (далі – ДПСУ) і Європейським Агент-
ством з менеджменту оперативного співробітництва на зовнішніх кордонах країн-членів ЄС 
(FRONTEX) 11 червня 2007 р. в Люксембурзі під час засідання міністрів юстиції та внутрішніх 
справ із питань юстиції, свободи і безпеки (ЮСБ) у форматі Україна – Трійка ЄС [4; 9; 10]. Ос-
новними напрямами такого співробітництва було визначено такі: удосконалення роботи з аналізу 
ризиків та обміну інформацією з метою підвищення ефективності прикордонного контролю на 
спільному кордоні між Україною та суміжними державами ЄС; активізація співпраці у сфері 
спільної підготовки та навчання кадрів; розширення співпраці у дослідницькій сфері; координа-
ція проведення спільних оперативних заходів та пілотних проектів на кордоні, їх належне тех-
нічне забезпечення тощо.

Варто зазначити, що співпраця ДПСУ з Європейською Агенцією FRONTEX нині є до-
сить результативною. Так, у 2018 р. вона була спрямована на спільну оцінку безпекової ситуації, 
проведення спільного аналізу ризиків на східних кордонах ЄС, щомісячний обмін відкритою ста-
тистичною інформацією та зумовила змогу 32 представників ДПСУ взяти участь у 10 спільних 
операціях FRONTEX («Координаційні пункти», «Ключові точки. Сухопутна ділянка», «Гнучкі 
оперативні заходи» на сухопутних кордонах України та країн-членів ЄС; «Алексіс», «Вега. Діти», 
«Ключові точки. Авіа», «Координаційні пункти. Авіа»  в авіаційних пунктах пропуску; морських 
операціях «Посейдон», «Мінерва» та «Теміс») [4].

Узагальнюючи результати аналізу щойно розглянутих трьох підходів застосування охо-
ронно-захисних заходів із забезпечення реалізації відносин у сфері прикордонної безпеки, можна 
назвати такі переваги другого та третього підходів, які найбільш прийнятні для сучасної Украї-
ни: 1) колективні безпекові заходи дають змогу Україні значно економити фінансові витрати на 
посилення прикордонної безпеки в умовах функціонування кризової економіки; 2) застосування 
таких колективних заходів сприяє запозиченню позитивного передового європейського досвіду 
в питаннях підвищення ефективності реалізації правових відносин у національній сфері прикор-
донної безпеки; 3) колективні підходи застосування безпекових заходів сприяють однорідному, 
уніфікованому, технічному оснащенню державного кордону для всіх суміжних держав; 4) вони 
також сприяють кращому спільному аналізу ризиків у сфері колективної безпеки та використан-
ня його результатів; 5) колективні зусилля із забезпечення європейської прикордонної безпеки 
сприяють подальшій уніфікації та гармонізації законодавства України та ЄС із питань такого 
забезпечення; 6) зазначена уніфікація та гармонізація зі свого боку сприятиме розробці спільни-
ми нормотворчими органами суміжних держав досконалих теоретичних моделей регулятивних, 
охоронних і захисних правовідносин і їх практичній апробації в повсякденній діяльності з охоро-
ни спільного державного кордону; 7) колективні підходи сприятимуть ефективній підготовці на-
ціональних прикордонних кадрів за кращими уніфікованими світовими стандартами, що приведе 
до якісного виконання ними своїх службових повноважень; 8) колективна співпраця суміжних 
держав ЄС та України уможливить не тільки якісний обмін оперативною інформацією, а й ство-
рення єдиної інформаційної прикордонної системи загального користування держав-учасниць; 
9) колективні безпекові заходи сприятимуть виробленню заінтересованими державами спільної 
політики реагування на загрози та виклики у сфері прикордонної безпеки європейських держав.

Висновки. Узагальнюючи викладене, можна дійти таких висновків:
– кожна держава в питаннях забезпечення національної безпеки обирає та формує влас-

ний підхід щодо реалізації прикордонної політики, в якому віддзеркалюються її національні осо-
бливості;
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– найкращий ефект у забезпеченні прикордонної безпеки дають колективні підходи (між-
народно-колективний та міжнародно-інтеграційний підходи);

– обґрунтування переваг для України міжнародно-інтеграційного підходу щодо забезпе-
чення колективної прикордонної безпеки підтверджується практикою проведення спільних опе-
рацій із представниками Європейської Агенції FRONTEX.
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МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ ВИВЧЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ 
ГРОМАДСЬКОСТІ У ФУНКЦІОНУВАННІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

Стаття присвячена огляду діяльності Організації Об’єднаних Націй щодо за-
безпечення та підтримки права громадськості на участь в управлінні державними 
справами. Розглянуто низку відповідних міжнародних документів. Приділена увага 
принципам GIFT. У висновку підкреслено, що Організація Об’єднаних Націй роз-
робляє послідовну політику підтримки участі громадськості в управлінні держав-
ними справами, у процесах ухвалення рішення на офіційному рівні ще з 1969 року, 
водночас участь громадськості сприймається на рівні Організації Об’єднаних На-
цій як частина належного управління, елемент соціального й економічного роз-
витку держав, чинник стримування корупції в органах державної влади. Зроблено 
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висновок, що діяльність міжнародних організацій у світлі сучасної кризи довіри 
громадян до влади спрямована на вирішення цієї проблеми шляхом запровадження 
широкої участі громадськості як у процесах ухвалення рішень, так і у функціону-
ванні органів державної влади загалом. Механізм участі натепер уже досить добре 
розроблений, прописаний в низці як обов’язкових, так і необов’язкових міжнарод-
них документів. Узагальнюючи викладені рекомендації, хотілося б серед них виді-
лити найбільшою мірою такі: для залучення громадськості потрібно просвіщати 
людей щодо питання, яке планується розглядати; доцільно набирати різноплано-
вих учасників, щоб уникнути ситуації, коли участь беруть постійно ті самі групи 
громадян, які мають визначені інтереси; процес участі повинен бути приємним для 
учасників, залишати позитивні враження; участь громадськості не повинна бути 
самоціллю, важливо, щоб вона була поєднана з експертними знаннями й об’єктив-
ними даними; органи виконавчої влади повинні забезпечувати зворотний зв’язок, 
зокрема вони повинні пояснювати, як участь громадськості вплинула на плани, бю-
джети і результати роботи, водночас органи виконавчої влади мусять отримувати 
враження самих громадян, які брали участь, тобто збирати відгуки громадськості 
про те, наскільки успішним був цей процес з погляду громадськості. Урахування 
цих рекомендацій на практиці сприятиме підвищенню рівня довіри громадськості 
до органів виконавчої влади.

Ключові слова: участь громадськості, управління державними справами, 
міжнародний досвід, ООН, GIFT.

The article focuses on the review of the UN’s activities regarding to the provision 
and support of the community’s right for the participation in public affairs management. 
A range of the related international documents has been studied. The GIFT principles 
have also been paid attention to. Conclusions emphasized that the UN has developed the 
consistent policy to support the community’s participation in public affairs management, 
in decision-making at the official level since 1969, and, in so doing, the community’s 
participation is perceived at the UN’s level as a part of proper governance, an element of 
social and economic development of countries, a factor of curtailing corruption in public 
authorities. It is concluded that the activities of international organizations in the light of 
the current crisis of public confidence in the authorities are aimed at solving this problem 
by introducing broad public participation both in decision-making processes and in the 
functioning of public authorities as a whole. The mechanism of participation is already 
well-developed, spelled out in a number of both mandatory and optional international 
instruments. In summarizing the recommendations outlined, I would like to highlight 
the most of them: public involvement requires awareness of the issue to be addressed; 
it is advisable to recruit diverse participants in order to avoid situations where the same 
groups of citizens who pursue certain outlined interests take part in it; the process of par-
ticipation should be pleasant for the participants, leave positive and pleasant impressions; 
public participation should not be an end in itself, it is important that it be coupled with 
expert knowledge and objective data; executive authorities should provide feedback, in 
particular, they should explain how public participation has influenced plans, budgets, 
and performance, and executive authorities should be given the impression of the citizens 
themselves, that is, collect feedback from the public about the extent to which this pro-
cess was successful from the public’s point of view. Taking these recommendations into 
practice will help to increase public confidence in the executive.

Key words: public participation, public affairs management, international experi-
ence, UN, GIFT.

Вступ. Традиційно під час вивчення міжнародного рівня регулювання участі громад-
ськості у функціонуванні органів державної влади увагу привертає діяльність Організації Об’єд-
наних Націй (далі – ООН). Саме завдяки цій організації було ухвалено Загальну декларацію прав 
людини, у ст. 21 якої вперше на міжнародному рівні було проголошено право кожної людини 
брати участь в управлінні своєю державою безпосередньо або опосередковано, через обраних 
представників [1]. Ця організація опікується питаннями розвитку, підтримання й усунення загроз 
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демократії в різних країнах, водночас застосовує досить «м’які» засоби, зокрема проголошує, що 
демократія не є чимось, чого в ідеалі можна абсолютно досягти й утримувати це в постійному 
стані, до того ж немає універсальної ідеальної моделі демократії, вона для різних народів та дер-
жав є різною, проте водночас ООН підкреслює, що в основі демократії є три основні принципи 
незалежно від різновидів форм, яких вона може набувати. Цими принципами є участь населення, 
колективне обговорення і політична рівність. 

Постановка завдання. Отже, у даному дослідженні маємо на меті здійснити огляд діяль-
ності ООН щодо забезпечення та підтримки права громадськості на участь. 

Діяльність ООН була предметом наукових праць таких учених, як: Л.Б. Архипова, 
Я.М. Вільчак, С.А. Войтович, О.Г. Зайцева, Д.І. Фельдман, С.О. Малінін, О.О. Шибаєва, О.М. Шпа-
кович та інших, проте в ракурсі, що пропонується в даному дослідженні, вона ще не вивчалася. 

Результати дослідження. У кожному десятилітті розвитку ООН триває пропаганда і за-
безпечення участі громадськості в управлінні державними справами. Генеральна Асамблея ООН 
ще з 1969 р. встановила, що участь населення є невід’ємним елементом розвитку, водночас зая-
вила в Декларації про соціальний прогрес і розвиток, що всі елементи суспільства повинні брати 
участь у підготовці та здійсненні національних планів і програм соціально-економічного розвит-
ку, а в резолюції Економічної і соціальної ради № 1746 (LIV) від 16 травня 1973 р. урядам, зокре-
ма щодо національного досвіду у справі досягнення далекосяжних цілей, рекомендується вжиття 
відповідних заходиів на всіх рівнях для забезпечення більш активної участі всього населення, 
зокрема й робітників, у розробленні, підготовці та здійсненні політики і програм економічного 
і соціального розвитку [2]. У структурі ООН діє Фонд демократії ООН [3], який надає підтрим-
ку проєктам, що підсилюють голос громадянського суспільства, заохочують верховенство права 
та права людини, стимулюють участь усіх груп у демократичних процесах. У керівній записці 
Генерального секретаря ООН із питань демократії поряд із забезпеченням доступу всіх груп на-
селення до виборів, підкреслюється таке: «Але участь громадян не закінчується періодичними 
виборами. Важливо, щоб громадяни були залучені й активно брали участь у всіх процесах управ-
ління, включаючи обговорення державних рішень і розробку, здійснення, моніторинг та оцінку 
державної політики та її результатів, форм участі, які активно підтримує ООН» [4, c. 6].

У Декларації тисячоліття на міжнародному рівні вживається поняття «благе управління» 
(ст. ст. 3, 5) [5], яке ще в 1997 р. було вжито у Програмі розвитку ООН. Однією з 8 обов’язкових 
характеристик благого управління, згідно з рекомендаціями Економічної та соціальної комісії 
ООН в Азії та Тихоокеанському регіоні [6, c. 2], є участь (інші такі: підзвітність, прозорість, 
верховенство права, орієнтація на консенсус, результативність та ефективність, рівноправність 
та інклюзивність, чуйність). 

На 7-му Глобальному форумі ООН із питань формування уряду нового типу, який відбув-
ся у Відні у 2007 р., було увхалено Віденську декларацію про зміцнення довіри до уряду. У цій 
Декларації сформульовано низку рекомендацій щодо шляхів зміцнення довіри до державних ор-
ганів. Зокрема: забезпечення легітимності уряду; установлення пріоритетів у наданні послуг і 
забезпеченні доступу до них; підвищення прозорості та підзвітності в цілях боротьби з корупці-
єю; розширення доступу до ІКТ; підтримка ефективного залучення громадянського суспільства; 
заохочення конструктивної зацікавленості вільних засобів масової інформації (далі – ЗМІ); на-
ближення уряду до народу; створення умов для розвитку партнерських зв’язків між державним 
і приватним секторами; сприяння новаторським методам реформування державного сектора; 
відновлення довіри у країнах, які переживають кризовий або постконфліктний період [7, c. 30]. 

У концептуальному документі 2013 р. зазначається, що вигоди участі громадськості для 
урядів дуже актуальні сьогодні в контексті узгодженого на міжнародному рівні порядку денного 
в галузі розвитку, включаючи цілі, сформульовані в Декларації тисячоліття, та ініціативи в галузі 
управління розвитком на період після 2015 р. Справді, громадськість є основним ресурсом для 
урядів у досягненні загальних цілей у галузі розвитку. Зміцнення довіри між тими, кого вони 
представляють, має життєво важливе значення для легітимності і всеосяжності рішень, що ух-
валюються від їхнього імені, до того ж участь громадськості допомагає пріоритезації діяльності 
в галузі розвитку і відповідного розподілу ресурсів. Із цих причин до порядку денного в галузі 
розвитку на період після 2015 р., «спрямованого на реалізацію майбутнього, якого ми бажає-
мо для всіх», чітко зазначено, що досягнення інклюзивного економічного, соціального, стійкого 
і мирного розвитку залежить від активної участі громадськості та залучення громад і громадян 
у процес розробки політики. «Суспільство для всіх» має бути оснащене відповідними механізма-
ми, які дозволяють громадянам брати участь у процесах ухвалення рішень, що впливають на їхнє 
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життя, і в кінцевому підсумку формувати їхнє спільне майбутнє. Урядам пропонується вжити за-
ходів, включаючи структурні зміни й інституційні механізми, які сприятимуть внеску населення 
в зусилля в галузі розвитку, і організувати навчальні програми для поширення серед державних 
посадових осіб і місцевих керівників знань і навичок в області заохочення і підтримки ефек-
тивної участі населення в національних, регіональних та місцевих планах і програмах розвитку 
[2, c. 3]. Далі в цьому документі вказується, що «транспарентний і підзвітний уряд може вплива-
ти на стримування корупції в державних секторах, і в результаті суспільства можуть отримувати 
більшу вигоду з державних доходів, що стягуються від їхнього імені та наданих ними як податки. 
Окрім того, участь громадськості, як і раніше, сприятиме викоріненню бідності <…> Звідси не-
обхідність тіснішого залучення громадян до державних справ» [2, c. 4].

Одним із базових елементів і основним засобом забезпечення участі громадськості є до-
ступ до інформації. ООН приділяє ретельну увагу і цьому питанню. У 2013 р. були ухвалені Ке-
рівні принципи ООН щодо відкритих публічних даних із метою залучення громадян [8]. У 2017 р. 
на 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у спеціальній доповіді, присвяченій питанням доступу 
до інформації, було зауважено, що для ефективності роботи міжнародних організацій необхідно 
дозволяти громадськості здійснювати пильніший контроль за їхньою діяльністю, брати в ній ак-
тивнішу участь [9]. У цій же доповіді окреслено низку рекомендацій для міжнародних організа-
цій, серед яких привертає увагу пропозиція «почати процес проведення жорсткої політики щодо 
доступу до інформації. Як мінімум організаціям необхідно вибрати і призначити координаторів 
із питань доступу до інформації для координації процесу ухвалення такої політики; почати здійс-
нення багатостороннього процесу для залучення громадянського суспільства, зокрема ЗМІ і дер-
жав-членів, до визначення ключових елементів політики щодо доступу до інформації; забезпечи-
ти, щоб така політика охоплювала: ініціативний, чіткий пошук і безпечне розкриття інформації; 
чіткі правила щодо того, яка інформація не може підлягати розголошенню; ефективні механізми 
для розгляду скарг та апеляцій; ефективні системи здійснення, огляду і моніторингу» [10, c. 225]. 
З викладеного можна зробити такий проміжний висновок: забезпечення доступу до інформації 
на міжнародному рівні сприймається через такий механізм: (1) наявність координатора з питань 
доступу до інформації, тобто конкретної відповідальної особи; (2) розробка чіткої політики щодо 
доступу до інформації, тобто вона має бути чітко визначеною, мати чітко сформульовані правила 
та межі розголошення інформації; (3) розробка такої політики має відбуватися за участі різних 
суб’єктів, зокрема й ЗМІ, тобто цей процес повинен бути багатостороннім, а не імперативним 
та «поданим згори»; (4) реалізація такої політики має бути забезпечена системою оскарження та 
контролю, зокрема з боку громадськості. 

У 2012 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила Резолюцію 67/218, в якій для підвищення 
транспарентності, участі та підзвітності в бюджетній (фіскальній) політиці було схвалено прин-
ципи високого рівня участі (розроблені Глобальною ініціативою щодо забезпечення бюджетної 
прозорості (GIFT)). Ці принципи розподілені на два блоки: доступ до бюджетно-фінансової ін-
формації й управління бюджетно-фінансовою інформацією. У першому блоці проголошено таке: 
(1) кожний має право запитувати, отримувати та поширювати інформацію про бюджетно-по-
даткову політику. У національних правових системах має бути встановлена чітка презумпція 
загальнодоступності бюджетно-податкової інформації без дискримінації. Винятки мають бути 
чітко визначені в нормативно-правовій базі, але водночас повинна бути реальна можливість їх 
оскаржити шляхом механізмів незалежного та своєчасного розгляду, який не потребує значних 
витрат; (2) уряди повинні доводити до відомості громадськості чіткі та вимірювані цілі загаль-
ної бюджетно-податкової політики, регулярно звітувати про прогрес в їх досягненні, пояснювати 
причини відхилення від планів; (3) громадськості повинна надаватися якісна фінансова та не-
фінансова інформація щодо попередньої, поточної та прогнозованої діяльності в бюджетно-по-
датковій сфері, про її ефективність, бюджетні ризики та державні активи і пасиви. Це має від-
буватися відповідно до міжнародних стандартів, уніфіковано, мати роз’яснення та погодження 
розходжень. Достовірність фінансових даних повинна бути підтвердженою; (4) уряди повинні 
повідомляти про поставлені цілі та завдання, про результати використання довірених їм ресурсів, 
а також уживати заходів з оцінки та розкриття очікуваних та фактичних соціальних, економічних 
і екологічних результатів. 

Другий блок містить такі принципи (скорочено): (5) усі фінансові операції мають відбу-
ватися на законних засадах, водночас усі нормативно-правові акти мають бути доступними, а їх 
реалізація має підлягати незалежній перевірці; (6) треба чітко виокремити державний сектор, а 
фінансові відносини із приватними сектором мають відбуватися відкрито, за дотримання чітких 
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правил і процедур; (7) функції та обов’язки щодо податкових надходжень, боргових обов’язків, 
споживання ресурсів, інвестицій та управління державними ресурсами мають бути розподілені 
між трьома гілками влади, між національними та всіма субнаціональними рівнями управління, 
між державним сектором та іншою частиною громадського сектора, а також усередині самого 
державного сектора; (8) питання оподаткування мають перебувати тільки у сфері повноважень 
законодавчої влади; (9) вищий контролюючий орган повинен бути наділений незалежністю від 
виконавчої влади та мати повноваження, доступ до інформації та ресурси для проведення ревізії 
та публічного надання звіту щодо використання державних коштів; (10) громадяни повинні мати 
право, також вони та всі недержавні суб’єкти повинні мати реальну можливість безпосередньої 
участі в публічних обговореннях і дискусіях із питань формування та реалізації бюджетно-подат-
кової політики [11]. 

Після схвалення принципів високого рівня щодо принципу 10 було очевидно, що відсутні 
керівні вказівки щодо того, яким чином державні органи повинні безпосередньо взаємодіяти із 
громадськістю в управлінні державними ресурсами. Щоб допомогти заповнити цю прогалину, у 
2012 р. GIFT розпочинає широку програму вивчення й аналізу різних практик країн світу щодо 
участі громадськості в бюджетній політиці (мається на увазі розробка не тільки державного бю-
джету, а будь-якого бюджету – на рівні окремого державного органу ухвалення рішень про розпо-
діл наявних фінансових ресурсів). Усе це в сукупності дозволило цій організації запропонувати 
ще один документ «Принципи участі громадськості в бюджетній політиці». Набір цих принципів 
має служити орієнтиром для розробників бюджетної політики й інших зацікавлених сторін в їх-
ніх зусиллях із підвищення ефективності роботи уряду і довіри громадськості. Також у документі 
підкреслюється, що «державні органи мають прагнути до того, щоб громадяни та недержавні 
суб’єкти мали ефективні можливості для безпосередньої участі в публічних обговореннях і дис-
кусіях щодо розробки та здійснення бюджетної політики», дотримуючись викладених принципів. 

Отже, до них належать: (1) відкритість: надавати повну інформацію про цілі, сферу охо-
плення, обмеження, передбачувані результати, процес і терміни, а також про фактичні результати 
участі і наступні кроки, реагувати на них; (2) інклюзивність: активно використовувати численні 
механізми для охоплення і забезпечення безпечного простору для всіх, включаючи традиційно 
виключені та вразливі групи й окремих осіб, а також голоси, які рідко чути, без дискримінації за 
будь-якою ознакою, водночас розглядати внесок громадськості на об’єктивній основі незалежно 
від джерела; (3) повага самовираження: надання можливості формулювати свої інтереси по-своє-
му і вибирати засоби взаємодії, які вони воліють, визнаючи водночас, що можуть існувати гру-
пи, які мають право виступати від імені інших; (4) своєчасність: надання громадськості досить 
часу в рамках бюджетного і політичного циклів для внесення вкладу на кожному етапі; забезпе-
чувати завчасну участь, поки ще залишається відкритим ціла низка варіантів; коли необхідно, 
забезпечення більш ніж одного раунду участі; (5) доступність: сприяння участі громадськості 
шляхом поширення повної фіскальної інформації і всіх інших відповідних даних у форматах і з 
використанням механізмів, які легко доступні, зрозумілі і можуть використовуватися повторно 
і перетворюватися; (6) прозорість: надання всієї відповідної інформації для підтримки участі 
громадськості, виділення й інформування ключових варіантів політики і компромісів, виявлення 
потенційних соціальних, економічних і екологічних наслідків, урахування різних думок; забезпе-
чення своєчасного та конкретного зворотного зв’язку щодо внеску громадськості; інформування 
щодо того, які рекомендації були включені, або причини, з яких не включені в офіційну політику; 
(7) пропорційність: використовувати поєднання механізмів взаємодії, пропорційних масштабу і 
впливу проблеми; (8) сталість: постійна і регулярна участь у цілях розширення обміну знаннями 
і взаємної довіри із плином часу; інституціоналізація участі громадськості, де це доречно й ефек-
тивно; регулярний огляд і оцінка досвіду для покращення майбутньої участі; (9)  взаємодопов-
нюваність: забезпечення механізмів участі громадськості та залучення громадян мають допов-
нювати і підвищувати ефективність існуючих систем управління та підзвітності; (10) взаємність: 
усі державні і недержавні суб’єкти, які беруть участь у діяльності із залучення громадськос-
ті, повинні відкрито говорити про свою місію, інтереси, які вони прагнуть просувати, і про те, 
кого вони представляють; повинні дотримуватися будь-яких погоджених правил участі; повинні 
співпрацювати для досягнення цілей участі [12].

Варто відзначити, що бюджетний процес у даних принципах-рекомендаціях розуміється 
як загальний процес у справі розподілу фінансових ресурсів на будь-якому рівні органу виконав-
чої влади. Розуміння громадськістю того, куди та як витрачаються їхні кошти, суттєво впливає на 
підвищення рівня довіри громадян до органів виконавчої влади. Прозорість у цьому процесі забез-
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печує підтримку функціонування органу виконавчої влади. А залучення громадськості до ухва-
лення рішень щодо того, яким чином потрібно витрачати фінансові ресурси на етапі їх розподілу, 
узагалі робить громадськість певною мірою відповідальною за участь в управлінні державними 
справами в цьому сегменті, що однозначно підвищує легітимність таких рішень і діяльність таких 
органів. Викладені принципи GIFT рекомендуються і ЄС разом з ОЕСР Україні як орієнтир у поши-
ренні участі громадськості та забезпеченні прозорості в діяльності органів державної влади [13]. 

Висновки. Коротко узагальнюючи викладене вище, можна зауважити таке: (1) ООН роз-
робляє послідовну політику підтримки участі громадськості в управлінні державними справами, 
у процесах ухвалення рішень на офіційному рівні ще з 1969 р.; (2) участь громадськості сприй-
мається на рівні ООН як частина належного управління, елемент соціального й економічного 
розвитку держав, чинник стримування корупції в державних органах влади; (3) базовим засобом 
забезпечення реалізації участі громадськості є надання доступу до інформації, зокрема відкриття 
публічних даних із метою залучення громадян; водночас у своїх доповідях ООН не обмежує 
участі громадськості, зазначає, що участь громадськості повинна поширюватися і на міжнародні 
організації, зокрема й ООН, що допоможе їй працювати ефективніше; участь громадськості в ді-
яльності ООН сама організація вбачає як пильніший контроль із боку громадськості, активнішу 
залученість до її діяльності; (4) визнаючи, що демократія буває різною, не існує єдиної ідеальної 
моделі для всіх країн, ООН підкреслює, що будь-яка демократія базується на трьох основних 
принципах, серед яких одним із принципів визначено участь громадськості (два інші – це колек-
тивне обговорення, політична рівність); (5) на сучасному етапі розвитку держав погляд на участь 
громадськості трансформувався, зокрема через те, що держави переживають кризу довіри насе-
лення до органів влади, численна кількість доповідей та рекомендацій ООН стосуються розвитку 
транспарентного та підзвітного уряду (у широкому розумінні – усіх державних органів влади, 
особливо виконавчої), який допоможе відновити чи побудувати довіру громадян; участі громад-
ськості в цьому процесі відновлення та побудови довіри відводиться двояка роль – як елементу, 
що сприятиме довірі, та як чиннику, що виступатиме індикатором її відновлення; (6) важлива 
роль у побудові довіри відводиться участі громадськості в бюджетній політиці, оскільки ця «чут-
лива» сфера значною мірою впливає на ставлення громадськості до органів державної влади, 
сумісна та спільна діяльність із визначення пріоритетів розподілу коштів, відкритий доступ до 
інформації з витрат, обґрунтоване ухвалення рішень – усе це в сукупності поліпшує як рівень 
взаємодії, так і загальний рівень довіри та відповідальності громадян. 

Можемо зробити також узагальнюючий висновок про те, що діяльність міжнародних ор-
ганізацій у світлі сучасної кризи довіри громадян до влади спрямована на вирішення цієї пробле-
ми шляхом запровадження широкої участі громадськості як до процесів ухвалення рішень, так і 
до функціонування органів державної влади загалом. Механізм участі натепер уже досить добре 
розроблений, прописаний в низці як обов’язкових, так і необов’язкових міжнародних докумен-
тів. Узагальнюючи викладені рекомендації, хотілося б серед них виділити найбільшою мірою 
такі: (1) для залучення громадськості потрібно просвіщати людей щодо питання, яке планується 
розглядати; (2) доцільно набирати різнопланових учасників, щоб уникнути ситуації, коли участь 
беруть постійно ті самі групи громадян, які мають окреслені інтереси; (3) процес участі пови-
нен бути приємним для учасників, залишати позитивні враження; (4) участь громадськості не 
повинна бути самоціллю, важливо, щоб вона була поєднана з експертними знаннями й об’єк-
тивними даними; (5) органи виконавчої влади повинні забезпечувати зворотний зв’язок, зокрема 
вони повинні пояснювати, як участь громадськості вплинула на плани, бюджети і результати ро-
боти, водночас органи виконавчої влади мусять отримувати враження самих громадян, які брали 
участь, тобто збирати відгуки громадськості про те, наскільки успішним був цей процес з погля-
ду громадськості. Урахування цих рекомендацій на практиці сприятиме підвищенню рівня довіри 
громадськості до органів виконавчої влади.
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«ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ:  

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»1

У сучасних умовах спроб побудови справді правової держави в нашій країні на перший 
план висуваються завдання з реального забезпечення прав і свобод, законних інтересів людини 
та громадянина. Очевидно, що це завдання найбільшою мірою виконується в межах правоохо-
ронної сфери України, адже вона саме для цього створена й функціонує. На вдосконалення її 
діяльності спрямована також триваюча нині реформа державної служби, яка певним чином була 
посилена у 2019 році. Водночас маємо констатувати, що якість роботи й ефективність захисту та 
забезпечення зазначених прав і свобод, а також правопорядку в державі досі не перебуває на на-
лежному високому рівні, а правова безпека в Україні поки що не може конкурувати за показником 
надійності і стабільності з провідними європейськими державами. З огляду на це очевидно, що 
для досягнення поставлених цілей щодо вдосконалення функціонування публічної служби у пра-
воохоронній сфері необхідна науково вивірена теорія такої служби, загальне бачення того, куди 
та в який спосіб розвиток цієї служби сьогодні рухається з урахуванням усіх проведених реформ. 
Також необхідно визначити, що сьогодні лежить в основі цієї служби, якими є її завдання, форми 
й методи роботи. Окреслені питання П.О. Комірчий намагається розкрити в монографічному 
дослідженні на тему «Публічна служба в правоохоронній сфері України: теорія та практика». 
Вважаємо, що це йому вдалося зробити на гідному рівні.

Робота характеризується системністю, ясною логікою побудови й викладу матеріалу, об-
ґрунтованістю отриманих висновків і положень. Вражає величезна кількість опрацьованих дже-
рел (зокрема, їх близько 1000), що свідчить про ґрунтовний авторський підхід, усесторонність 
та обізнаність ученого з різними сферами прояву публічної служби як у нашій країні, так і за 
кордоном.

Серед важливих позитивних рис роботи, на які варто звернути увагу, можна виокремити 
такі: наведення чіткої структури публічної служби у сфері правоохорони в Україні; розроблення 
питань кадрового забезпечення персоналу публічної служби у сфері правоохорони; рекомендації 
щодо подальшого вдосконалення національного адміністративного законодавства, яке регламен-
тує публічну службу у правоохоронній сфері України, з урахуванням проаналізованого автором 
зарубіжного досвіду (а саме досвіду країн Європейського Союзу та деяких пострадянських кра-
їн) щодо досліджуваного питання. Так, наприклад, автор справедливо зазначає, що в деяких роз-
винених країнах питання регулювання публічної служби у правоохоронній сфері зосереджені в 
одному нормативно-правовому акті (законі), при цьому в ньому визначено всі засади цієї служби. 
Тому вчений цілком обґрунтовано пропонує створити та прийняти окремий законодавчий акт, 
який буде врегульовувати діяльність публічної служби у правоохоронній сфері України, – Закон 
України «Про публічну службу в правоохоронній сфері України». Розроблення проєкту цього 
закону, на його думку, доцільно здійснювати в межах тієї моделі, що використана в Угорщині.

Окрім того, учений наводить такі основні напрями подальшого здійснення реформи 
публічної служби у правоохоронній сфері України: 1) підвищення авторитету публічної служ-
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би у правоохоронній сфері та мінімізацію толерантності корупції у правоохоронних органах; 
2) системне вдосконалення організаційних засад публічної служби у правоохоронній сфері; 
3) системну оптимізацію механізмів управління й координації публічної служби у правоохорон-
ній сфері; 4) системну оптимізацію механізму контролю публічної служби у правоохоронній сфе-
рі. Щодо кожного із цих напрямів автор надає детальні рекомендації.

Отже, представлене до рецензування монографічне дослідження характеризується важли-
вою теоретичною значущістю для подальшого розвитку науки адміністративного права, а також 
здійснює суттєвий внесок у розроблення рекомендацій щодо практичного втілення подальших 
реформ у правоохоронній сфері нашої країни, що підтверджує їх актуальність і необхідність.

Можемо стверджувати, що монографія П.О. Комірчого «Публічна служба в правоохорон-
ній сфері України: теорія та практика» заслуговує на публічне оприлюднення та увагу.
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