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ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ЯК ФОРМИ ПРАВА

LAW PRINCIPLES AS FORMS OF LAW

Мінченко О.В., д.ю.н., доцент,
доцент кафедри теорії держави та права

Національна академія внутрішніх справ

Актуальність теми зумовлюється необхідністю акцентування уваги на розгляді принципів права як форм права, що дасть змогу віді-
йти від інтерпретації їх як факультативних порівняно з нормами права, а також стане внеском у розвиток теорії правових систем через 
переосмислення джерел права, властивих тій чи іншій правовій родині. Зазначено, що сучасне висвітлення проблематики принципів 
права стане фактором відходу від сприйняття теорії права як теорії вітчизняного права (національної енциклопедії права). Визнання 
багатьма державами (у тому числі, Україною) верховенства права як основи національної системи права, проголошення ними напряму 
на розбудову правової держави, а народу як єдиного джерела влади обумовлюють актуалізацію питання саме принципів права як дже-
рела національного права.

Ґрунтуючись на аналізі правничої наукової літератури, доходимо висновку, що в окремих публікаціях окремих учених правовим 
принципам відводиться роль форм права. Однак таких праць небагато, тому існує необхідність подальшого висвітлення досліджуваної 
категорії в означеному контексті.

Акцентується увага на наукових дискусіях щодо співвідношення понять «форма права» та «джерело права», хоча зазвичай під 
час викладення відповідного матеріалу означені терміни сприймаються як ідентичні за змістом та позначаються як «форма (джерело) 
права». Виходячи з етимології терміна «форма права», аргументуємо необхідність саме його використання в межах дослідження.

У роботі наведено окремі положення практики Європейського суду з прав людини, у яких відображено первинність принципів права 
порівняно з приписами законодавства.

Зазначено, що, діючи відповідно до вимог принципів права, людина реалізує вимоги права загалом. Саме принципи права визна-
чають вектор удосконалення законодавства, а не навпаки.

Аргументовано, що дійсна природа принципів права не може зводитись до другорядної ролі принципів порівняно з юридичними нор-
мами, зокрема, через необхідність відображення принципів права у тексті нормативно-правових актів, а також зведення основоположних 
ідей про право, його сутність та зміст до правових норм.

Резюмовано, що саме принципи права є тими явищами, що визначають зміст і спрямованість національного законодавства; саме 
через реалізацію у поведінці членів суспільства принципів права досягається стан правопорядку. Саме принципи права є важливою 
формою існування права.

Ключові слова: норма права, право, принцип права, правовладдя, форма права.

The urgency of the topic is stipulated by the necessity to focus on the principles of law as forms of law, which will allow moving away from 
the interpretation of them as optional in comparison with law norms, and will contribute to the development of legal systems theory by rethinking 
the sources of law inherent in one or another legal family. It is indicated that the modern coverage of the problems of the principles of law will be 
a factor in moving away from the perception of the theory of law as a theory of domestic law (national encyclopedia of law). Recognition of the rule 
of law as the basis of the national legal system by a number of states (including Ukraine), their proclamation directly to the development of a law-
abiding state, and the people as the only source of power determines the actualization of the issue of the principles of law as a source of national law.

Based on the analysis of legal scientific literature, it is concluded that in some publications of individual scholars, law principles are assigned 
the role of forms of law. However, such papers are few. Therefore, there is a need for further coverage of the studied category in this context.

Emphasis is placed on scientific discussions on the correlation between the concepts of “form of law” and “source of law”, although, usually, 
when presenting the relevant material, these terms are perceived as identical in meaning and are referred to as “form (source) of law”. Based on 
the etymology of the term “form of law”, it is argued that it is necessary to use exactly this term within this study.

The paper presents some provisions of the European Court of Human Rights practice reflecting the primacy of the principles of law in 
comparison with the law breves.

It is indicated that acting in accordance with the requirements of the principles of law, a person implements the requirements of law in general. 
It is the principles of law that determine the vector for legislation improving, and not vice versa.

It is argued that the true nature of the principles of law cannot be reduced to the secondary role of principles in comparison with legal norms, 
in particular, due to the need to reflect the principles of law in the text of regulations, as well as the need to reduce basic ideas about law its 
essence and content to legal norms.

It is summarized that the principles of law are the phenomena that determine the content and direction of national law; it is through 
the implementation of the principles of law in the behavior of members of society that the state of law and order is achieved. It is the principles 
of law being an important form of law existence.

Key words: rule of law, law, principle of law, rule of law, form of law.

Актуальність. Досі у навчальній правничій літературі 
(і  навіть  у  науковій)  серед  форм  права  не  зазначаються 
принципи права. Переважно у відповідних розділах видань 
йдеться про нормативно-правовий акт, правовий прецедент 
та міжнародний договір (нечасто згадуються правова док-
трина  та  релігійно-правова  норма),  а  якщо  висвітлюється 

проблематика  вітчизняної  правової  системи,  то  виклад 
матеріалу  зазвичай  обмежується  нормативно-правовим 
актом.  При  цьому  аргументація  зводиться  до  того,  що  
Україна належить до романо-германської правової системи 
(до того ж у розумінні Рене Давида, викладеному на початку 
другої половини ХХ століття). Однак таке сприйняття форм 
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права (навіть у межах національної системи права) є доволі 
обмеженим  з  огляду  на  низку  фактів.  По-перше,  теорія 
права не може зводитись до теорії вітчизняного права, пере-
творюючись на національну енциклопедію права, особливо 
з огляду на предмет загальної теорії права. По-друге, теорія 
правових родин, як уже нами було відзначено, була сфор-
мульована на початку другої половини ХХ століття і саме 
у такому ж її вигляді сприймається зараз вітчизняною прав-
ничою  наукою.  Вона  (у  національному  її  сприйнятті)  не 
враховує  тих  змін, що відбулися у  світі  протягом наступ-
них більш як 50 років. Зокрема, маємо на увазі становлення 
сучасного  міжнародного  права,  процеси  євроінтеграції, 
розвиток транснаціональних корпорацій (які суттєво впли-
вають на інтерпретацію державного суверенітету, суб’єктів 
лобіювання у сфері національної законотворчості), визна-
ння  багатьма  державами  пріоритету  міжнародного  права 
та юрисдикції міжнародних  (як універсальних,  так  і регі-
ональних) інституцій. По-третє, визнання багатьма держа-
вами (у тому числі, Україною) верховенства права як основи 
національної системи права, проголошення ними напряму 
на розбудову правової держави, а народу як єдиного дже-
рела  влади  обумовлює  актуалізацію  питання  саме  прин-
ципів права як джерела національного права. По-четверте, 
змінилось  саме  розуміння  закону  (нормативно-правового 
акта) як форми права, який має відповідати принципу пра-
вовладдя, бути юридично визначеним тощо (щоб акт набув 
нормативного характеру, не лише він повинен мати відпо-
відну форму, але і його зміст повинен відповідати принци-
пам права).

Таким чином, наведене вказує на необхідність перео-
смислення вітчизняного вчення про форми права, зокрема, 
в контексті сприйняття принципів права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Зазвичай, 
як  було  зазначено  вище,  принципи  права  майже  не  роз-
глядаються як форми права, тому наукових праць, у яких 
висвітлюється  означена  тематика,  не  так  і  багато.  Це 
переважно  наукові  статті  таких  вітчизняних  учених,  як 
С. Головатий, О. Грищук, М. Козюбра, А. Кучук, В. Лемак, 
С. Погребняк, М. Cавчин, О. Уварова.

У цьому контексті варто згадати слова О. Грищук про 
те,  що  «проблематика  принципів  права  є  визначальною 
у юридичній науці  і практиці, оскільки належить до фун-
даментальних, містить широке коло багатогранних питань, 
які  важко  охопити  одним  загальним  підходом  чи  дефіні-
цією. З одного боку, принципи права відображають духовні, 
історичні,  соціальні,  політичні,  культурні  та  інші  особли-
вості суспільства, трансформуючи і модифікуючи їх у кон-
центрованому вигляді. З іншого боку, через принципи права 
відбувається  впровадження  загальновизнаних  соціальних 
цінностей у життя,  їхня реалізація та застосування у пра-
вовій  діяльності»  [1,  с.  16]. Водночас не можемо погоди-
тись з автором щодо важливості «втілення принципів права 
у законі», особливо за умови розмежування закону та права. 
Саме цей аспект значно впливає на сутнісний аспект інтер-
претації принципів права та сприйняття їх як форми права.

Досліджуючи роль принципів права у правозастосов-
ній діяльності у контексті позитивістського та природного 
підходів  до  розуміння  права,  О.  Уварова  доходить  пра-
вильних висновків про те, що «зближення двох типів під-
ходів до праворозуміння дає змогу розглядати принципи 
права –  як  ті, що отримали  закріплення у  статях норма-
тивно-правових актів,  так  і  ті, що такого  закріплення не 
мають – як безпосередній регулятор суспільних відносин, 
самостійне джерело права, нормативну основу правозас-
тосування» [2, с. 252].

Слушною є теза А. Кучука щодо того, що «принципи 
є важливим засобом впорядкування суспільних відносин: 
визначаючи  правила  поведінки,  вони  регулюють  пове-
дінку  людини. Ці  правила  поведінки  є  загальними,  а  не 
персоніфікованими  й  розраховані  на  неодноразову  реа-
лізацію»  [3,  с. 26]. Наголосимо на тому, що детально ця 

ідея розвивається в іншій публікації зазначеного вченого 
[4, с. 22–26].

Отже,  в  окремих публікаціях  окремих  учених право-
вим принципам відводиться роль форм права. Саме тому 
існує необхідність подальшого висвітлення досліджуваної 
категорії в означеному контексті.

Мета статті. Метою дослідження є висвітлення прин-
ципів права як форм права.

Виклад основного матеріалу. Перед початком висвіт-
лення предмета пізнання важливо вказати на певні мето-
дологічні основи нашого дослідження. Так, у вітчизняній 
правничій  літературі  періодично  виникає  дискусія щодо 
співвідношення понять «форма права» та «джерело права», 
хоча зазвичай під час викладення відповідного матеріалу 
означені  терміни  сприймаються  як  ідентичні  за  змістом 
і позначаються як «форма (джерело) права». Так, напри-
клад, Ю. Делія використовує саме останній термін: «дже-
рела (форми) права у сфері захисту прав і свобод людини 
і  громадянина  в  Україні  (загальнотеоретичний  аспект)» 
[5, с. 12–18]. Як відзначає автор, «джерело (форми) права 
науковці  розуміють  як  форму  зовнішнього  виразу  норм 
<…> Таким чином, вживання категорії «джерело (форма) 
права» означає, що йдеться про джерела права у формаль-
ному  (юридичному)  значенні. <…> Виходячи  з  того, що 
під джерелами права розглядають форми, у яких виражена 
правова  норма,  можемо  виділити  як  внутрішньо  націо-
нальні, так і міжнародні джерела» [5, с. 12–15].

Наголосимо  на  тому, що  ми  не  вдаємося  в  дискусію 
щодо  розмежування  зазначених  понять  (це  не  є  предме-
том  нашого  дослідження),  водночас  інтерпретація  слова 
«джерело»  у  тлумачних  словниках  української  мови  дає 
змогу дійти висновку, що цим терміном переважно позна-
чаються  витоки  явища  (у  нашому  випадку  –  це  право). 
Відповідно, ними можуть бути і самі суспільні відносини, 
і воля трансцендентного єства. Означене обумовило вико-
ристання нами саме поняття «форма права» як такого, що 
вказує на можливі прояви права.

Ю. Тополь вважає, що «право як соціальне явище офі-
ційно формується,  існує та розвивається в певній формі, 
що відповідає фундаментальній ознаці права – формаль-
ній визначеності. Форма права показує, яким чином дер-
жава  створює, фіксує  ту  чи  іншу норму права  і  в  якому 
вигляді ця норма доводиться до свідомості членів суспіль-
ства» [6, с. 149]. Загалом погоджуючись із такою інтерпре-
тацією (за винятком перебільшеної ролі держави та необ-
хідності «донесення до свідомості»), відзначимо, що саме 
форма вказує на засіб об’єктивації вимог права.

У правничій науці під принципами права розуміються 
ті  основоположні  ідеї,  які  визначають  зміст  і  спрямо-
ваність  правової матерії;  ці  ідеї  визначають  «межі  прав-
ності», є орієнтирами як для суб’єктів правозастосування 
під  час  розв’язання  правових  конфліктів  та  з’ясування 
юридичної природи оцінюваної ситуації, так і для грома-
дян у їх повсякденній поведінці.

Детально проаналізуємо останнє твердження, зважаючи 
на  те,  що,  за  гіпотезою  нашого  дослідження,  саме  прин-
ципи права є тими регулятивними засобами, що використо-
вуються людьми для підтримання правопорядку в соціумі.

Не можна не відзначити, що М. Козюбра цілком пра-
вильно зазначив, що «принципи права, як і право, мають 
недержавне походження. Держава долучилася до їхнього 
формування лише на певних історичних етапах правового 
розвитку,  коли  суто  емпіричний  процес  правотворення 
та  усна  форма  передачі  правової  інформації  виявилися 
неспроможними забезпечити надійне нормативно-правове 
регулювання в умовах ускладнення суспільних відносин 
та їх зростаючого динамізму» [7, с. 144].

Наведена  теза  є  важливим  методологічним  підґрун-
тям  сприйняття  дійсної  природи  принципів  права,  яка 
не може зводитись до другорядної ролі принципів порів-
няно з юридичними нормами, зокрема, через необхідність  
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відображення принципів права у тексті нормативно-правових  
актів, а також зведення основоположних  ідей про право, 
його сутність та зміст до правових норм. У цьому контексті 
черговий раз відзначимо наявність такого оксюморону, як 
норми-принципи як спеціалізована норма – різновид норм 
права,  тому  дещо  дивною  є  спроба  окремих  науковців 
відшукати  законодавче  визначення  принципів  права  або 
навіть запропонувати таку легальну дефініцію (особливо 
за умови сприйняття принципів як таких ідей, що визнача-
ють розвиток системи права, у тому числі законодавства). 
«Вітчизняне законодавство (в тому числі, галузеве) не дає 
поняття принципів права. Це породжує відмінності у про-
понованих вченими дефініціях, в  їх елементному складі, 
створює  труднощі  ефективного  застосування  принци-
пів  у  правотворчій  і  правозастосовній  діяльності  та  дає 
змогу висунути тезу про необхідність вироблення єдиного 
поняття і закріплення його в законодавстві» [8, с. 33], як 
зазначає С. Осадчук. Наведена спроба є намаганням запе-
речити сутність принципів права як основоположних ідей. 
Саме принципи права  визначають  вектор  удосконалення 
законодавства,  а не навпаки. Зауважимо, що міжнародна 
правова  спільнота  відмовилась  від  формування  чіткої 
дефініції  верховенства  права,  вибравши  шлях  переліку 
вимог принципу правовладдя, його складових елементів. 
Це стосується тільки одного з принципів права.

За  результатами  загальнонаціонального  опитування, 
що було проведене в Україні з 13 до 20 червня 2019 року 
в  усіх  регіонах  України  фондом  «Демократичні  ініціа-
тиви» ім. Ілька Кучеріва разом з Центром Разумкова щодо 
ставлення до Конституції, 47% громадян не читали Кон-
ституції України взагалі; 32% респондентів зазначили, що 
читали окремі статті Конституції України [9].

Отже, майже 80% громадян не знайомі повною мірою 
з текстом Конституції України. Про що свідчать ці цифри, 
особливо з огляду на зазначену необхідність «донесення 
до свідомості» людей вимог юридичних приписів? Наго-
лосимо на тому, що ми не заперечуємо важливість обна-
родування текстів нормативно-правових актів (більш того, 
це вимога принципу верховенства права). Однак проблема 
полягає не у вимозі опублікування законодавства, а у вико-
нуваності приписів юридичних норм. У цьому контексті 
варто  поставити  питанням  про  те,  чи  порушують  80% 
громадян Конституцію. Слід  акцентувати  увагу  на  тому, 
що йдеться про Конституцію, а не, наприклад, про Лісо-
вий  кодекс  України  чи  Повітряний  кодекс  України  (про 
існування яких навряд чи знає значна частина населення 
держави). Скільки людей прочитали Кримінальний кодекс 
України чи Кодекс України про адміністративні правопо-
рушення? Навряд чи більше, ніж тих осіб, що ознайоми-
лись  із Конституцією. Однак  це  не  означає, що  ці  люди 
постійно  вчиняють  правопорушення  (не  можна  викону-

вати того, що не знаєш, не розумієш). Отже, можна цілком 
погодитись  зі  словами А.  Кучука  про  те, що  «більшість 
людей  у  суспільстві  «відчуває»  право,  навіть  не  знаючи 
той чи інший припис прескриптивного нормативного акта 
(при цьому ми не заперечуємо той факт, що нормативно-
правовий припис може відповідати праву, тому людині не 
важливо віднаходити і читати цей припис)» [10, с. 185].

На нашу думку, саме завдяки принципам права відбу-
вається  збереження  правопорядку  в  суспільстві.  Навряд 
чи можна знайти людину, яка не знає про такі принципи 
(вимоги),  як  справедливість,  рівність,  законність.  Діючи 
відповідно  до  вимог  принципів  права,  людина  реалізує 
вимоги права загалом. «У англійській мові є термін “sence 
of  justice”  (відчуття  справедливості).  Кожному  властиве 
почуття  справедливості,  яким  би  помилковим  воно  не 
було» [10, с. 134], як зазначає А. Кучук. Наведене підтвер-
джує сприйняття принципів як таких ідей, що визначають 
зміст і спрямованість розвитку законодавства.

Отже, саме через принципи права право набуває своєї 
об’єктивації, що вказує на те, що принципи є формою існу-
вання права, до того ж більш важливішого за нормативно-
правовий акт. Так, якщо закон або окремий його припис 
не  відповідає  принципам  права  (наприклад,  принципу 
верховенства права), то такий закон чи припис не набува-
ють якості «правності», не є регуляторами суспільних від-
носин. «Суд завжди дотримувався думки про те, що сло-
восполучення «згідно  із  законом» не просто відсилає до 
національного законодавства, але й пов’язане з вимогою 
якості  «закону»,  тобто  вимогою  дотримання  принципу 
«верховенства права», про що прямо говориться у преам-
булі Конвенції» [11], як відзначив Європейський суд з прав 
людини у справі «Волохи проти України».

Саме у цьому контексті варто відзначити, що за наяв-
ності контрадикції між приписом законодавства та вимо-
гами  людських  прав  саме  останнім  надається  пріоритет, 
що також є складовою частиною правовладдя.

У справі «Круслен проти Франції» Європейський суд 
з прав людини черговий раз зазначив, що у національному 
законодавстві  має  бути  міра  правового  захисту  від  сва-
вільного  втручання  державних  органів  у  права  людини; 
закон  повинен  бути  достатньо  чітким, щоб  дати  людині 
адекватні вказівки на обставини та умови, за яких органи 
публічної  влади  наділені  цим  небезпечним  втручанням 
у право; закон, який надає право на розсуд, повинен визна-
чати обсяг цього розсуду [12].

Висновки. Таким чином, бачимо, що саме принципи 
права є тими явищами, що визначають зміст  і спрямова-
ність національного законодавства; саме через реалізацію 
у  поведінці  членів  суспільства  принципів  права  досяга-
ється стан правопорядку. Саме принципи права є важли-
вою формою існування права.
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МІСЦЕ ПРАВОВОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ В МЕТОДОЛОГІЇ ЮРИДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА ЮРИДИЧНІЙ АРГУМЕНТАЦІЇ

THE PLACE OF LEGAL HERMENEUTICS IN THE METHODOLOGY 
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доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Автором визначено місце правової герменевтики у методології юридичних досліджень та юридичній аргументації. Автор зазначає, що 
правова герменевтика володіє методологічним інструментарієм, за допомогою якого можна не лише інтерпретувати та розуміти текст, але 
й пізнати автора тексту – законодавця, суспільство, його історію. Автор переконаний у тому, що герменевтичний спосіб розуміння засно-
ваний на проникненні не лише в зовні виражений (об’єктивний), але й у суб’єктивний світ, коли тлумачення здійснюється з урахуванням 
позицій інтерпретатора та індивідуальних особливостей мови автора. На думку автора, герменевтика у дослідженні правових явищ спрямо-
вана на усвідомлення правової дійсності загалом, а не тільки на розуміння сутності позитивних правових приписів, зафіксованих у законо-
давстві. Під час використання правової герменевтики інтерпретаційна діяльність не може обмежуватися дослідженням явища з точки зору 
його формально-логічного аналізу. Автор зазначає, що правова герменевтика вимагає передусім вивчення тексту, в якому було викладено 
уявлення про явище. На думку автора, інтерпретація тексту повинна здійснюватися із застосуванням методів як лінгвістики, так і філософії, 
зокрема подвійної і потрійної рефлексії, за якими об’єктом пізнання може бути сам спосіб пізнання, а також знання, думка або вчинок. Автор 
відзначає, що правова герменевтика як частина методології юридичної науки заснована на правилах тлумачення, необхідних для розуміння 
всього масиву юридичних текстів і символів. На переконання автора, правова герменевтика як методологія юридичної аргументації являє 
собою засіб пошуку і реалізації смислу правової норми, а також самостійний етап процесу застосування права, обумовлений правосвідо-
містю суб’єктів пізнання й учасників юридичних процесів, а також спрямований на підвищення ефективності правозастосування. Автор 
констатує, що виділення правової герменевтики як самостійної методології юридичної науки і розділу юридичної аргументації сприятиме 
подальшому вдосконалення правничих студій, законодавства і правозастосовної практики.

Ключові слова: правова герменевтика, методологія, юридичні дослідження, правові явища, юридична аргументація.

The author defines the place of legal hermeneutics in the methodology of legal research and legal argumentation. The author points out 
that legal hermeneutics has methodological tools with which you can not only interpret and understand the text, but also get to know the author 
of the text – the legislator, society, its history. The author is convinced that the hermeneutic way of understanding is based on penetration 
not only into the outwardly expressed (objective), but also into the subjective world, when the interpretation is carried out taking into account 
the positions of the interpreter and individual features of the author’s language. According to the author, hermeneutics in the study of legal 
phenomena is aimed at understanding the legal reality in general, and not just to understand the essence of the positive legal requirements 
enshrined in law. During using legal hermeneutics, interpretive activity cannot be limited to the study of the phenomenon in terms of its formal 
and logical analysis. The author notes that legal hermeneutics requires first of all the study of the text in which the idea of the phenomenon was 
stated. According to the author, the interpretation of the text should be carried out using the methods of both linguistics and philosophy, including 
double and triple reflection, according to which the object of cognition can be the method of cognition itself, as well as knowledge, thought or 
action. The author notes that legal hermeneutics as part of the methodology of legal science is based on the rules of interpretation necessary 
to understand the whole array of legal texts and symbols. According to the author, legal hermeneutics as a methodology of legal argumentation 
is a means of finding and implementing the meaning of the rule of law, as well as an independent stage of the law enforcement process, due 
to legal awareness of subjects of knowledge and participants in legal processes. The author states that the selection of legal hermeneutics as 
an independent methodology of legal science and the section of legal argumentation will contribute to the further improvement of legal studies, 
legislation and law enforcement practice.

Key words: legal hermeneutics, methodology, legal research, legal phenomena, legal argumentation.

Постановка проблеми. Дослідження правових  явищ 
та  їх текстуальної фіксації у нормативно-правових актах 
і судових рішеннях на сучасному етапі розвитку юридич-
ної  науки  потребує  використання  нетрадиційної методо-
логії пізнання. Однією з таких нетрадиційних методологій 
пізнання  юридичних  текстів  є  герменевтика.  Свої  паро-
стки герменевтика має ще у тлумаченні релігійних текстів 
для виокремлення їх «істинного» значення та справжнього 
смислу. Пройшовши відсіювання від релігійного ідеалізму 
завдяки  раціональній  філософії  у  ХІХ  та  ХХ  століттях, 
у ХХІ столітті герменевтика наблизилась до світу склад-
них  юридичних  текстів,  який  сьогодні  як  ніколи  через 
наростаючі  процеси  глобалізації  і  суцільної  уніфікації 
потребує  неупередженої  та  якісної  інтерпретації  норма-
тивно-правових актів і судової практики. Юридична наука 
нині  з  острогою,  навіть  з  огляду  на  суттєве  збільшення 
наукових студій з цієї тематики, сприймає герменевтику як 
майбутнє власної наукової методології. Водночас не вико-
ристати потенціал герменевтики для осмислення правових 
текстів було б великою помилкою для усього правничого 
дослідницького  товариства.  Також  можливості  правової 
герменевтики  залишаються  не  розкритими  в  контексті 
професійної діяльності юриста, коли кожна правова ситу-

ація чи юридичний документ ставить перед фахівцем при-
кладне завдання з їх юридичної аргументації. Відповідно, 
наукові студії, присвячені місцю герменевтики у системі 
методології юридичної науки та юридичній аргументації 
в професійній діяльності юриста, стають актуальними.

Аналіз останніх досліджень.  Останніми  роками 
тематика  правової  герменевтики  широко  представлена 
в  юридичній  науці.  Серед  вітчизняних  дослідників,  які 
розглядали питання сутності  та окремих аспектів право-
вої герменевтики, треба відзначити А.М. Бернюкова [1; 2], 
І.В. Гетьман [3], Т.В. Міхайліну [4], Я.Л. Москаленко [5], 
О.В. Нетреб’як [6], Н.І. Сатохіну [7], В.А. Трофименка [8], 
Ю.В. Цуркан-Сайфуліну [9], К.О. Шелестова [10]. Осмис-
лені вченими особливості правової герменевтики сформу-
вали теоретичний фундамент для проведення студії щодо 
визначення  місця  правової  герменевтики  у  методології 
юридичних досліджень та юридичній аргументації.

Формулювання мети статті. Автор має на меті визна-
чити місце правової герменевтики у методології юридич-
них досліджень та юридичній аргументації.

Виклад основного матеріалу статті. Методологія  – 
це вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. 
Методологія  відповідає  на  питання  про  те,  як,  якими  
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способами,  за  допомогою  яких  засобів  і  прийомів  видо-
бувається нове знання. У всіх науках методологія націлена 
не на фіксування наявного знання, а на здійснення нових 
циклів пізнання та досягнення нового знання. У вихідній 
категорії методології, а саме методі, відображаються прин-
ципи й вимоги, операції і процедури, правила й норми, що 
забезпечують у науковому дослідженні отримання нового 
знання, його перевірку й підтвердження. Іншими словами, 
методологія  повинна  зводитися  не  до  опису  онтологіч-
ного змісту категорій і законів, а до викладу пізнавальних 
регулятивних  способів,  прийомів  різних методологічних 
принципів і вимог, що забезпечують досягнення мети.

Методологія  науки  акцентує  свою  увагу  на  її  діяль-
нісному,  процесуальному  боці  і  намагається  відповісти 
на питання про те,  як підійти до предмета дослідження, 
які  підібрати  або  розробити  принципи,  засоби,  методи, 
інструменти,  прийоми  для  достовірного  відображення 
предмета в науковому знанні. Методологія науки аналізує 
відкриті закони і закономірності як процесу наукового піз-
нання,  так  і  руху  наукового  знання  від фактів  до  теорій 
задля з’ясування основних механізмів і перетворення їх на 
систему  методологічних  нормативів.  Методологія  науки 
виробляє  методологічний  мову,  тобто  основні  поняття 
та категорії, за допомогою яких можна описати, узагаль-
нити і теоретично пояснити методологічну діяльність та її 
результати, а саме систему принципів, підходів, методів, 
прийомів,  процедур  емпіричного  і  теоретичного  дослі-
дження предметів.

Методологія юридичної науки є відносно самостійною 
сферою  науково-теоретичної  діяльності,  де  результатом 
буде виявлення і вивчення підстав, принципів та форм піз-
нання  правової  «матерії».  Методологія  юридичної  науки 
вміщує в собі певну систему методів, прийомів і підходів, 
що використовуються для вивчення права, його структур-
них елементів, процесів, взаємозв’язків, а також сукупність 
теоретичних понять та категорій, юридичних аксіом і гіпо-
тез, вироблених у ході історичного осмислення політичної 
і правової реальності, що мають велике методологічне зна-
чення для галузевих наук і юриспруденції загалом.

Методологія юридичної  науки  ґрунтується передусім 
на  класичних  підходах,  до  яких  можна  віднести  діалек-
тико-матеріалістичний підхід (будується на визнанні мате-
ріальності  світу,  взаємозв’язку  всіх  навколишніх  явищ 
та їх взаємообумовленості, коли правові явища розгляда-
ються в розвитку, а саме через перехід кількості в якість, 
єдність  і  боротьбу  протилежностей,  подвійне  запере-
чення), позитивістський підхід (базується на можливості 
визнання  тільки  зовні  виражених  явищ  через  емпіричні 
дослідження  чинних  нормативно-правових  актів,  право-
застосовних  актів,  пам’ятників  права  тощо,  які  вивча-
ються  в  системності  і  взаємозв’язку,  а  отримані  в  ході 
дослідження  факти  повинні  підлягати  перевірці  та  під-
твердженню),  цивілізаційний  підхід  (під  час  вивчення 
права  акцент  робиться  на  ідеологію,  духовний  і  куль-
турний  рівень  народу,  а  економіка  і  політика  відіграють 
підлеглу  роль,  кожній  цивілізації  відповідає  своя  непо-
вторна  форма  права),  екзистенціалізм  (розглядає  право 
в контексті людського буття, свободи і вибору як мірило 
свободи, варіант вибору), аксіологічний підхід (виводить 
на перший план вчення про цінності правових явищ, виді-
ляє соціальну та особисту цінність права), антропологіч-
ний підхід  (заснований на вивченні процесів юридизації 
людської  спільноти  і  буття  людей,  які  залежать  від  кон-
кретно  історичних  умов,  і  ставить  у  центр  дослідження 
людину у всій повноті  її юридичних проявів, всі правові 
форми  її  життєдіяльності).  Застосування  означених  під-
ходів  значною  мірою  залежить  не  тільки  від  наукової 
позиції дослідника, але й від його ідейної орієнтації, релі-
гійних і політичних поглядів. Саме тому їх об’єктивність 
є  відносною,  а  результати  досліджень,  заснованих  на 
цих підходах,  найчастіше отримують  локальне  визнання 

та застосування. Через наведене юридична наука потребує 
методології,  котра меншою мірою залежить від поглядів 
науковця  і  на перший план  висуває  об’єктивність  дослі-
дження  разом  із  пошуком  певного  підтексту  у  вже  опу-
блікованих юридичних документах. Такою методологією 
є правова герменевтика.

В  загальнофілософському  розумінні  герменевтика  – 
це  теорія  розуміння,  осягнення  смислу.  Герменевтичний 
спосіб розуміння  і  тлумачення реальної дійсності  засно-
ваний на проникненні не  тільки в  зовнішньо виражений 
(об’єктивний),  але  й  у  суб’єктивний  світ,  коли  тлума-
чення відбувається з урахуванням позицій інтерпретатора 
та  індивідуальних  особливостей  мови  автора.  Герменев-
тика  як  наукова  дисципліна,  що  займається  пізнанням 
закономірностей  розуміння  мови,  дає  змогу  розробити 
систему  правил  вербальної  комунікації  і  створює  пере-
думови  ефективності  правового  регулювання.  У  цьому 
аспекті взаємозв’язок юриспруденції і герменевтики про-
являється  передусім  у  тлумаченні  різних форм  і  джерел 
права, що належать як до історичних правових докумен-
тів, так і до чинних у сучасний період різних видів норма-
тивно-правових актів.

Призначення  правової  герменевтики  як  елементу 
методології юридичної науки полягає в тому, щоб зуміти 
за буквою відчути дух, який володіє автором нормативно-
правового  акта,  правничої  студії,  судового  рішення,  за 
знаком – установити не тільки безпосереднє значення, але 
й  глибинний  потаємний  смисл  юридичного  документа, 
а  під  ним  і  смисл,  який  явно  не  усвідомлювався  самим 
автором. З точку зору методології юридичної науки, пра-
вова  герменевтика  може  використовуватись  для  виправ-
лення  технічних  незрозумілостей,  неточностей  юридич-
них  текстів  і  заповнення  прогалин;  інтерпретації  права 
задля  його  застосування,  що  є  необхідним  з  огляду  на 
особливості юридичної мови через, наприклад, наявність 
оціночних понять. Тлумаченню повинні підлягати норми 
права  під  час  кожного  їх  застосування,  а  не  тільки  коли 
постає питання з «незрозумілістю». Для правильного оці-
нювання юридичного тексту має значення виявлення пев-
ного «невідомого терміна». Наприклад, у ст. 149 Кодексу 
законів  про  працю  України  використовується  термін 
«догана», зміст якого не розкривається у жодному норма-
тивно-правовому акті, а саме слово має іншомовне похо-
дження.  Завдяки  використанню  інструментів  правової 
герменевтики автору статті вдалось інтерпретувати озна-
чений термін, виокремити похибки у його розумінні, від-
сіяти історико-правовий контекст і надати його актуальне 
сучасне визначення [11].

Крім  того,  правова  герменевтика  виступає  як  спосіб 
пошуку  і  реалізації  смислу  правової  норми,  відповідно, 
правова герменевтика – це елемент юридичної аргумента-
ції, котра є системою способів переконання, яким прита-
манні раціональний характер, соціальна й діалогічна обу-
мовленість, вербальна форма вираження. Найважливішою 
метою  юридичної  аргументації  є  розв’язання  супереч-
ностей (конфліктів) між різними точками зору. Крім того, 
аргументація здатна змусити людину змінити деяку точку 
зору або зміцнити її.

З точки зору юридичної аргументації, правова герме-
невтика виходить  із того, що правова норма є символом, 
смисл  якого  повинен  бути  встановлений.  За  буквальним 
смислом завжди ховається інший, контекстуальний, ситуа-
ційний смисл, без адекватного розуміння якого неможливе 
правильне  розуміння  смислу  всієї  норми.  Для  правиль-
ного застосування закону в процесі тлумачення необхідно 
відшукати цю заховану  ідею. Герменевтичне тлумачення 
правової  норми  є  саме  тим  інструментом,  за  допомогою 
якого може  бути  вирішена  проблема  подвійного  смислу, 
оскільки  герменевтика,  крім  дешифрування  буквального 
лінгвістичного  смислу  тексту,  дає  змогу  розкрити  зміст 
правового контексту. Саме таким шляхом йде автор статті, 
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коли  здійснює  дешифрування  категорії  гнучкості  трудо-
вого права як дерегулювання трудових відносин [12], що 
можливе лише через застосування юридичної аргумента-
ції у межах правової герменевтики.

Правова герменевтика в лоні юридичної аргументації, 
відповідно,  є  самостійним  етапом  процесу  застосування 
права.  Задля  найбільш  правильного  застосування  права 
правова  герменевтика  відіграє  роль  своєрідного  «пере-
кладача» смислу нормативно-правових актів з мови зако-
нодавця  або  іншого  творця  юридичного  тексту  на  мову 
більш конкретну і доступну до розуміння широким колом 
осіб, забезпечуючи нормам, котрі піддаються тлумаченню 
та інтерпретуванню, максимально можливу належність до 
практичних обставин і роблячи її застосування більш точ-
ним та грамотним.

Методологічним  призначенням  правової  герменев-
тики  в  контексті юридичної  аргументації  є  пошук  і  реа-
лізація  змісту  правової  норми,  вивчення  проблеми  мно-
жинності смислів. Відповідно, правова герменевтика дає 
можливість створити методологічну основу послідовного 
застосування  способів  тлумачення  для  кращого  розу-
міння змісту правової норми, виявлення волі, закріпленої 
в нормі права, розуміння правової конструкції. Мета пра-
вової герменевтики полягає в тому, щоб не тільки усвідо-
мити смисл норми,  але й перекласти цей смисл на мову 
більш  конкретних  висловлювань,  наближених  до  прак-
тичних ситуацій настільки, щоб не виникало сумнівів у їх 
належності до норми права, котра піддається тлумаченню, 
і тим самим полегшувати її застосування.

Висновки. Правова  герменевтика  володіє  методо-
логічним  інструментарієм,  за  допомогою  якого  можна 
не лише  інтерпретувати  та розуміти  текст,  але й пізнати 
автора  тексту  –  законодавця,  суспільство,  його  історію. 
Герменевтичний  спосіб  розуміння  заснований  на  про-

никненні  не  лише  в  зовні  виражений  (об’єктивний),  але 
й  у  суб’єктивний  світ,  коли  тлумачення  здійснюється 
з урахуванням позицій інтерпретатора та індивідуальних 
особливостей  мови  автора.  Герменевтика  у  дослідженні 
правових явищ спрямована на усвідомлення правової дій-
сності загалом, а не тільки на розуміння сутності позитив-
них правових приписів, зафіксованих у законодавстві. Під 
час використання правової герменевтики інтерпретаційна 
діяльність  не  може  обмежуватися  дослідженням  явища 
з точки зору його формально-логічного аналізу. Насампе-
ред потребує вивчення текст, у якому було викладене уяв-
лення про явище. Причому інтерпретація тексту повинна 
здійснюватися  із  застосуванням  методів  як  лінгвістики, 
так  і філософії,  зокрема подвійної  і  потрійної  рефлексії, 
за  якими  об’єктом  пізнання  може  бути  сам  спосіб  піз-
нання, а також знання, думка або вчинок. Правова герме-
невтика  як  частина  методології  юридичної  науки  засно-
вана на правилах  тлумачення, необхідних для розуміння 
всього  масиву  юридичних  текстів  і  символів.  Це  метод 
інтерпретації, тлумачення і розуміння юридичних текстів. 
Правова  герменевтика пов’язана  з  виявленням не  тільки 
«букви», але й «духу» правових явищ. Правова герменев-
тика як методологія юридичної аргументації являє собою 
засіб пошуку й реалізації смислу правової норми, а також 
самостійний  етап  процесу  застосування  права,  обумов-
лений  правосвідомістю  суб’єктів  пізнання  та  учасників 
юридичних процесів, а також спрямований на підвищення 
ефективності правозастосування. Виділення правової гер-
меневтики  як  самостійної  методології  юридичної  науки 
й  розділу  юридичної  аргументації  сприятиме  подаль-
шому  вдосконалення  правничих  студій,  законодавства 
і правозастосовної практики. У наступних дослідженнях 
доцільно  звернутись  до  вивчення  окремих  інструментів 
правової герменевтики.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА 
В УМОВАХ ДІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

PECULIARITIES OF THE PROCEDURE OF IMPLEMENTATION OF RULES OF LAW 
IN THE CONDITIONS OF EXTRAORDINARY LEGAL REGIMES

Сатаренко В.В., командир полку
патрульної служби поліції особливого призначення «Київ»

Головне управління Національної поліції в місті Києві

Метою статті є висвітлення особливостей процедури реалізації норм права в умовах дії надзвичайних правових режимів. Методологічну 
основу дослідження становлять методи, що дозволили отримати обґрунтовані та логічно вивірені висновки, метод порівняння використано 
з метою виявлення спільного та відмінного в різних процедурах реалізації прав. Метод герменевтики застосовано у процесі опрацювання 
текстів нормативних та доктринальних джерел, виявлення сутності окремих наукових позицій сучасних авторів. Метод абстрагування 
дозволив здійснити осмислення окремих явищ, що перебувають у сфері процедури реалізації норм права в умовах дії надзвичайних право-
вих режимів. Метод узагальнення надав можливості зробити відповідні логічно вивірені висновки. Наукова новизна. У статті описано особ-
ливості реалізації норм права під час дії надзвичайних правових режимів. Висновки. Реалізація норм права залежно від співвідношення 
між матеріальними та процесуальними нормами може існувати у трьох варіаціях: реалізація норм права поза правовими відносинами за 
відсутності процедурно-процесуальної складової частини, реалізація норм права за наявності правових відносин і процесуальної складо-
вої частини, а також існування тільки «прямих» учасників правових відносин, а також реалізація у процесі правових відносин за наявності 
процесуальної складової частини та третьої, спеціально передбаченої й уповноваженої сторони, що бере участь у процесі реалізації. Реа-
лізація норм права за умов надзвичайних правових режимів може мати особливості, що полягають у додаткових умовах та процесуальних 
особливостях стосовно звичайної реалізації, що вводиться окремими нормативно правовими актами та має тимчасовий характер, повинна 
вводитись сут до окремої категорії прав і свобод, на основі об’єктивності, обґрунтованості та доцільності, залежно від ситуації, що склалася 
та була причиною введення надзвичайних правових режимів як на окремій території, так і в державі загалом.

Ключові слова: норма права, реалізації, надзвичайний правовий режим.

The purpose of the article is to highlight the features of the procedure for implementing the rules of law in the context of emergency legal 
regimes. The methodological basis of the study were methods that allowed to obtain reasonable and logically verified conclusions, the method 
of comparison was used to identify common and different in different procedures for the implementation of rights. The method of hermeneutics is 
applied in the process of elaboration of texts of normative and doctrinal sources, revealing the essence of separate scientific positions of modern 
authors. The method of abstraction made it possible to comprehend certain phenomena that are in the field of the procedure of implementation 
of legal norms in the conditions of emergency legal regimes. A method of generalization that provided opportunities to draw appropriate 
logically verified conclusions. Scientific novelty. The article describes the peculiarities of the implementation of legal norms during the operation 
of extraordinary legal regimes. Conclusions. Implementation of law depending on the relationship between substantive and procedural rules can 
exist in three variations: the implementation of law outside the legal relationship in the absence of procedural component, the implementation 
of law in the presence of legal relations in the presence of procedural component, and the existence of only “direct” participants legal relations, 
as well as the implementation in the process of legal relations in the presence of a procedural component and a third specially provided 
and authorized party involved in the implementation process. The implementation of legal norms during the existence of emergency legal regimes 
may have certain features, consisting in additional conditions and procedural features, in relation to the usual implementation, which is introduced 
by certain regulations and is temporary and should be introduced only to a separate category of rights and freedoms, on the basis of objectivity, 
reasonableness and expediency, depending on the current situation and was the reason for the introduction of emergency legal regimes both in 
a particular territory and the state as a whole.

Key words: rule of law, implementation, emergency legal regime.

Вступ.  Права  і  свободи  людини  і  громадянина  –  це 
невід’ємна і беззаперечна цінність будь-якого демократич-
ного, правового суспільства та держави. Невідчужуваність 
прав  і  свобод  передбачається  не  тільки  національними 
актами  України,  Конституцією  України,  а  і  комплексом 
ратифікованих міжнародних правових  актів, Конвенцією 
про захист прав людини і основоположних свобод, Загаль-
ною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про 
громадянські і політичні права тощо.

Усі  ці  акти  вказують  на  важливість,  невідчужуваність, 
непорушність  прав  і  свобод  людини,  проте  можливість  за 
виняткових обставин, у межах принципів доцільності, про-
порційності  та  відповідно  до  норм  національного  законо-
давства  обмеження  або  встановлення  особливих  процедур 
реалізації окремих категорій прав людини, за винятком тих, 
що додатковим умовам і обмеженню піддаватись не можуть.

У  сучасних  умовах  розвитку  незалежної  України, 
наявності  територій,  де  діє  надзвичайний  правовий 
режим (тимчасово окупована територія), постала потреба 
в дослідженні особливостей здійснення норм права, прав 
і свобод людини з метою вдосконалення механізмів їх реа-
лізації та запобігання свавільному обмеженню.

Огляд літератури. Дослідження проблематики реаліза-
ції норм права здійснювалось багатьма як вітчизняними, 

так і закордонними авторами, серед яких В.Б. Авер’янов, 
Ю.М. Бисага,  І.Я. Вдовчин, М.Д. Лазарєва, Ю.П. Пацур-
ківський, Н.І Ткачук та інші.

Метою статті є висвітлення особливостей процедури 
реалізації норм права в умовах дії надзвичайних правових 
режимів.

Для  досягнення мети  пропонується  вирішення  таких 
завдань:

1.  Визначити  варіанти  співвідношення  між  нормами 
матеріального  та  процесуального  права  в  контексті  про-
цедури реалізації норм права.

2.  Розкрити  особливості  спеціальних  процедурно-
процесуальних аспектів процедури реалізації норм права 
в разі дії надзвичайних правових режимів.

Методологічну основу дослідження особливої проце-
дури реалізації норм права в умовах дії надзвичайних пра-
вових режимів становлять методи, що дозволили отримати 
обґрунтовані  та  логічно  вивірені  результати.  Так,  метод 
порівняння  використано  з  метою  виявлення  спільного 
та відмінного в різних процедурах реалізації прав. Метод 
герменевтики застосовано у процесі опрацювання текстів 
нормативних  та  доктринальних  джерел,  виявлення  сут-
ності окремих наукових позицій сучасних авторів. Метод 
абстрагування  дозволив  здійснити  осмислення  окремих 
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явищ, що перебувають у сфері процедури реалізації прав. 
Метод узагальнення надав можливості зробити відповідні 
логічно вивірені висновки.

Виклад основного матеріалу. Традиційним для  тео-
рії  держави  та  права  й  інших  юридичних  наук  є  виді-
лення реалізації права як окремої категорії. Що передба-
чає втілення розпоряджень правових норм у правомірній 
поведінці суб’єктів права, у  їхній практичній діяльності. 
Реалізацію права розглядають як процес  (реалізація сво-
боди  слова,  совісті,  пересування,  права  на  життя  тощо) 
та як кінцевий результат (право на освіту, право на працю 
тощо).  У  будь-якому  з  варіантів  право, що  реалізується, 
відносять до матеріального права, а процес реалізації – до 
процесуального.

В  Україні  процес  реалізації  норм  права  відбувається 
в  кілька  етапів.  На  першому  етапі  відбувається  процес 
закріплення прав, людини і громадянина та визнання їх дер-
жавою у вигляді зазначення їх визначення й об’єму у відпо-
відному нормативно-правовому акті (щодо прав людини це 
здійснюється шляхом конституційного закріплення).

На другому етапі через процеси конкретизації закону, 
правотлумачення,  створення  та  закріплення  процесу-
альних  норм,  що  регулюють  порядок  ухвалення,  засто-
сування та дотримання закону право набуває свого змісту.

На третьому етапі відбувається власне процес реаліза-
ції норм права шляхом безпосереднього втілення правової 
норми в діяльності суб’єктів права.

Здебільшого  правові  норми  реалізуються  в  рамках 
правовідносин,  у  яких  учасники  цих  відносин  виступа-
ють носіями конкретних суб’єктивних прав і юридичних 
обов’язків стосовно один одного, проте не завжди.

Для здійснення суб’єктивних прав у рамках правовідно-
син необхідний вияв ініціативи з боку суб’єктів права. Вод-
ночас саме реалізація відповідних норм права приводить до 
виникнення, зміни або припинення правовідносин [1].

Для  більш  повного  розкриття  механізму  реалізації 
права  важливо  розглянути  співвідношення між нормами 
матеріального і процесуального права.

Так, можна  виділити  три  варіанти  їх  співвідношення 
в рамках реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Перший  варіант  реалізації  відбувається  за  умови, 
що  права  і  свободи  реалізуються  поза  правовими  від-
носинами,  зазвичай  в  такому  разі  відсутня  передбачена 
процедурно-процесуальна  складова  частина  їх  утілення 
в життя. Прикладами таких прав можна вважати право на 
свободу совісті, право на недоторканість житла, право на 
життя тощо.

Другим  варіантом  реалізації,  залежно  від  співвідно-
шення норм матеріального і процесуального права, можна 
виділити  реалізацію  за  умови,  що  наявна  процедурно-
процесуальна  складова  частина,  а  також  існують  тільки 
«прямі»  учасники  правових  відносин  та  відсутні  треті 
особи, що мають та застосовують повноваження. Як при-
клад реалізації таких прав можна навести право на працю, 
право на освіту, право володіти, користуватися і розпоря-
джатися своєю власністю тощо. У даному разі законодав-
ством передбачений процедурно-процесуальний порядок 
реалізації права. Наприклад, реалізація права розпоряджа-
тись власністю включає в себе можливість її відчуження 
у вигляді продажу, процедура такої реалізації передбачена 
Цивільним кодексом України.

Третім  варіантом  реалізації,  залежно  від  співвідно-
шення, виступає наявність як матеріальних та процесуаль-
них норм, що реалізуються у процесі правових відносин, 
так  і  третьої,  спеціально  передбаченої  й  уповноваженої 
сторони, що бере участь у процесі реалізації.

Як зазначено вище, право розпоряджатись власністю, 
залежно  від  її  виду, може передбачати  як  наявність  тре-
тьої сторони, так і спрощену процедуру реалізації. У разі 
відчуження  у  вигляді,  наприклад,  продажу  нерухомого 
майна, авто-, мототранспорту, зброї й інших передбачених 

законом категорій власності уже не досить тільки, напри-
клад,  усної  домовленості  між  продавцем  та  покупцем, 
а існує чітко передбачена процедура із залученням третіх, 
уповноважених осіб, комплексу додаткових дій, що пере-
дують самому результату – відчуженню майна, як-от: екс-
пертно-грошова оцінка незалежного сертифікованого оці-
нювача,  обов’язкова  присутність  подружжя  відчужувача 
та набувача (у разі наявності), заява особи, яка не є влас-
ником, але зареєстрована у квартирі (у разі наявності), яка 
відчужується,  про  те, що  їй  відомо про  укладання дого-
вору і вона зобов’язана знятись із реєстрації, інші довідки, 
документи, заяви, посвідчення [2]. Фіксація факту відчу-
ження обов’язково підлягає залученню нотаріуса, а також 
внесення відомостей у відповідні реєстри даних.

Уведення на якійсь частині або на всій території Укра-
їни надзвичайного правового режиму призводить до низки 
наслідків, що  можуть  вносити  зміни  або  встановлювати 
процедурно-процесуальні  порядки  щодо  реалізації  прав 
і  свобод  людини  і  громадянина,  передбачених  Консти-
туцією,  щодо  яких  прямого  процесуально-процедурного 
регулювання  поза  правовим  режимом  надзвичайного 
стану не здійснювалось.

Якщо здійснити аналіз законодавства у сфері надзви-
чайних правових режимів,  то до таких прав  і особливих 
процедур можна віднести нижчезазначені.

По-перше,  встановлення  особливого  режиму  в’їзду 
і виїзду, що може і не передбачати заборони в’їзду та виїзду, 
а лише спеціальну процедуру. Так, натепер наявний уведе-
ний у дію Порядок в’їзду на тимчасово окуповану тери-
торію України та виїзду з неї, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367, 
що передбачає таке: 

– в’їзд та виїзд здійснюються через контрольно пере-
пускні пункти; 

–  перелік  документів,  що  потребують  категорії  осіб, 
що  здійснюють  перетин  лінії  розмежування  (іноземці, 
особи без громадянства, громадяни України, особи, що не 
досягли 16-тирічного віку); 

– особливі процедури в’їзду та виїзду; 
– наявність режимних зон; 
– порядок перевірки документів; 
– порядок гарантування безпеки на контрольно пере-

пускному пункті; 
– порядок взаємодії осіб, що здійснюють в’їзд і виїзд, 

одна з одною та з уповноваженою особою тощо [3].
Саме цей приклад яскраво ілюструє перехід від реалі-

зації права поза правовими відносинами без наявних спе-
ціально передбачених процесуально-процедурних аспектів 
в оформлений покроковий, передбачений законом процес, 
із залученням третіх, спеціально уповноважених на те осіб.

Наступним  приклад  –  установлення  порядку  реа-
лізації  прав  на  зайнятість,  пенсійне  забезпечення, 
загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування, 
освіту, інші соціальні послуги осіб, які проживають на тим-
часово  окупованій  території,  що  передбачений  Законом 
України «Про забезпечення прав і свобод громадян та пра-
вовий режим на тимчасово окупованій території України». 
Дані  порядки  не  обмежують  чи  нівелюють  права  особи, 
а лише, у зв’язку із ситуацією, передбачають особливу про-
цедуру реалізації, що відрізняється від процедури в інших 
регіонах України. Основною тезою даних порядків висту-
пає місце оформлення документів, місце звернення до орга-
нів  тощо.  Часто  законодавець  формулює  дане  місце  так: 
«на іншій території України» [4], без конкретизації області, 
району, міста, що дає можливість особі вибрати те, яке буде 
для неї найбільш зручне в ситуації, що склалася.

На особливу увагу заслуговують порядок і процедура 
реалізації політичного права, а саме права участі у вибо-
рах. Право обирати  і бути обраним є одним  із важливих 
елементів правової держави та демократичного правового 
режиму. Закон України «Про забезпечення прав  і  свобод  
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громадян  та  правовий  режим  на  тимчасово  окупова-
ній  території  України»  передбачає,  що  голосування  на 
тимчасово  окупованій  території  не  проводиться  [4].  Ця 
норма,  з  одного  боку,  загрожує  реалізації  права  вибору, 
з  іншого – не  скасовує його. Варто  зазначити, що право 
обирати  і  бути  обраним  є  мірою  можливої  поведінки 
суб’єкта права та здійснюється залежно від його бажання. 
Надзвичайним  правовим  режимом  встановлюється  про-
цедура  реалізації  права  і  змінюється  місце  голосування, 
проте не скасовується право обирати. Тому кожна особа, 
що має  суб’єктивне  бажання,  може  його  реалізувати,  не 
відкидаючи додаткових дій, що потрібно вчинити для реа-
лізації права, порівняно з іншою територією України.

Схожа  ситуація  стосується  й  іншого  важливого 
права – права на власність. Як зазначалося раніше, відчу-
ження та набуття права власності на окремі об’єкти потре-
бує спеціальної процедури та реєстрації. Так, зміна права 
власності на нерухоме майно здійснюється згідно із зако-
нодавством  України,  вноситься  додаткова  процедурно-
процесуальна  умова  –  місце  проведення  зміни  права 
власності із вказівкою «за межами тимчасово окупованої 
території»  [3], що ускладнює,  змінює, проте не скасовує 
самого права на розпорядження своєю власністю.

У сучасних умовах світового життя, поширення COVID-
19, протидії інфекційному захворюванню заслуговують на 
увагу  й  особливості  реалізації  прав  під  час  карантинних 
заходів «локдауну» як одного з варіантів існування надзви-
чайного правового режиму. На особливу увагу заслуговує 
спеціально-процедурний  аспект  реалізації  права  на  під-
приємницьку  діяльність.  За  аналізом  постанови  Кабінету 
Міністрів України «Про встановлення карантину з метою 
запобігання  поширенню  на  території  України  гострої 
респіраторної  хвороби  COVID-19”  від  9  грудня  2020  р. 

№ 1236 можна виявити особливу процедуру продажу това-
рів, що виявляється у встановленні обмеження на торгівлю 
визначеними категоріями товарів у торговельних залах.  Із 
зазначенням  можливості  ведення  підприємницької  діяль-
ності за допомогою онлайн-замовлень, адресних доставок, 
доставок поштою або іншим шляхом [5], що запобігає пере-
буванню великої кількості людей в одному місці  та може 
зменшити  швидкісні  та  кількісні  показники  розповсю-
дження хвороби, а отже, і зменшити ризики шкоди життю 
та здоров’ю людей. Також дана постанова передбачає осо-
бливі  процедури  отримання  послуг  у  сфері  харчування, 
реалізації культурних та інших прав.

Висновки. Реалізація  норм  права  залежно  від  спів-
відношення між матеріальними  та  процесуальними нор-
мами  може  існувати  у  трьох  варіаціях,  як-от:  реалізація 
норм  права  поза  правовими  відносинами  за  відсутності 
процедурно-процесуальної  складової частини, реалізація 
норм права за наявності правових відносин і процесуаль-
ної складової частини, а також існування тільки «прямих» 
учасників правових відносин, а також реалізація у процесі 
правових відносин за наявності процесуальної складової 
частини та третьої, спеціально передбаченої й уповнова-
женої сторони, що бере участь у процесі реалізації.

Реалізація норм права в умовах надзвичайних правових 
режимів може мати  особливості, що полягають  у  додат-
кових умовах та процесуальних особливостях, порівняно 
зі  звичайною  реалізацією,  що  вводиться  окремими  нор-
мативно- правовими актами та має тимчасовий характер, 
має вводитись суто щодо окремої категорії прав і свобод, 
на основі об’єктивності, обґрунтованості та доцільності, 
залежності  від  ситуації,  що  склалася  та  була  причиною 
введення надзвичайних правових режимів як на окремій 
території, так і в державі загалом.
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Статтю присвячено дослідженню конституційного принципу незалежності суддів, а також її видів. За період незалежності України 
законодавство, яке регулює судову владу, зазнало кардинальних змін. У статті проаналізовано основні теоретичні підходи до визначення 
сутності конституційного принципу незалежності судової гілки влади у положеннях нормативно-правових актів, міжнародних договорів, 
судових рішеннях, наукових доробках вітчизняних і зарубіжних учених із цього питання.

Проведено аналіз наукової юридичної літератури щодо поняття незалежності суддів. Встановлено, що серед українських учених 
немає єдності із приводу визначення незалежності суддів. Зокрема, представлені такі основні підходи до розуміння незалежності суддів: 
організаційна (інституціональна) та функціональна незалежність суддів; організаційна (інституціональна) та функціональна (процесу-
альна) незалежність суддів; зовнішня (або об’єктивна) та внутрішня (або суб’єктивна) тощо. Особливий підхід до тлумачення незалеж-
ності суддів виявлено в австрійській правовій доктрині, де застосовується обмежувальне тлумачення, відповідно до якого незалежність 
суддів слід розуміти як відсутність втручання з боку виконавчої влади.

Обґрунтовано, що завданням демократичної, правової держави є створення ефективної судової системи та забезпечення її належ-
ного функціонування для захисту прав і свобод. Встановлено, що конституційний принцип незалежності суддів забезпечує важливу роль 
у механізмі захисту прав і свобод громадян і є запорукою реалізації права на судовий захист, передбаченого Конституцією України.

Запропоновано авторське бачення видів незалежності суддів і виокремлення таких видів, як службова й особиста незалежність.
Ключові слова: незалежність суддів, службова незалежність, особиста незалежність, суддя, судовий захист прав і свобод.

The article is devoted to the study of the constitutional principle of independence of judges, as well as its types. During the period of Ukraine’s 
independence, the legislation governing the judiciary has undergone radical changes. The article analyzes the main theoretical approaches to 
determining the essence of the constitutional principle of independence of the judiciary in the provisions of regulations, international treaties, court 
decisions, as well as analyzes the scientific achievements of domestic and foreign scholars on this issue.

An analysis of the scientific legal literature on the concept of independence of judges. It has been established that there is no unity among 
Ukrainian scholars on determining the independence of judges. In particular, the scientific literature presents the following main approaches to 
understanding the independence of judges: organizational (institutional) and functional independence of judges; organizational (institutional) 
and functional (procedural) independence of judges; external (or objective) and internal (or subjective), etc.

A special approach to the interpretation of judicial independence is found in Austrian legal doctrine, which applies a restrictive interpretation, 
according to which the independence of judges should be understood as the absence of interference by the executive.

It is substantiated that the task of a democratic state governed by the rule of law is to create an effective judicial system and ensure its proper 
functioning to protect rights and freedoms. It is established that the constitutional principle of independence of judges provides an important role 
in the mechanism of protection of the rights and freedoms of citizens and is a guarantee of realization of the right to judicial protection provided 
by the Constitution of Ukraine.

The author’s vision on the types of independence of judges is proposed, as well as the separation of such types as official and personal 
independence.

Key words: independence of judges, official independence, personal independence, judge, judicial protection of rights and freedoms.

Вступ. Завданням держави є створення ефективної судо-
вої  системи  та  забезпечення  її  належного  функціонування 
для захисту прав і свобод. З моменту визнання незалежності 
України судова система зазнала кардинальних змін. Неодно- 
разові  судові  реформи  не  привели,  на  жаль,  до  бажаного 
результату. Все ще залишилося багато проблем у цій галузі, 
особливо на практиці. Однією з основних проблем є неза-
лежність суддів у незалежній Україні, якій і присвячена ця 
стаття, особливо у контексті останньої судової реформи.

Європейська Конвенція з прав людини (далі – ЄКПЛ) 
закріпила  принцип  незалежності  суддів  у  ст.  6  ч.  1: 
«Кожен має  право  на  справедливий  і  публічний  розгляд 
його  справи  упродовж  розумного  строку  незалежним 
і  безстороннім  судом»  [1].  Здійснюючи  свої  професійні 

обов’язки,  судді  повинні  дотримуватися  принципів, 
викладених  у  положеннях  ЄКПЛ  та  інших  міжнародно-
правових договорів. Вони мають діяти у загальних інтер-
есах  від  імені  суспільства  та  громадян. Важливо  відзна-
чити, що ст. 6 ЄКПЛ зобов’язує також органи виконавчої 
та законодавчої влади, а також будь-які інші органи влади 
незалежно  від  їх  рівня  поважати  та  виконувати  рішення 
судів, навіть якщо вони з цими рішеннями незгодні. Акту-
альність обраної теми зумовлена необхідністю дослідити 
сутність  і  зміст конституційного принципу незалежності 
судової  влади,  визначити  основні  теоретичні  підходи  до 
розуміння незалежності суддів і їх класифікацію.

Ступінь наукового дослідження теми.  Проблема 
незалежності судової гілки влади є предметом наукового 
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дослідження вітчизняних  і  зарубіжних вчених. Водночас 
у  доктрині  досі  не  визначено  чітких  критеріїв  для  кла-
сифікації  незалежності  суддів.  У  статті  проаналізовано 
окремі  правові  позиції  здебільшого  вітчизняних  науков-
ців  із  цього  питання,  положення  нормативно-правових 
актів вітчизняного законодавства та міжнародних догово-
рів,  а  також наукові  доробки Л.М. Москвич, М.В. Васи-
левич,  М.Д.  Савенка,  В.В.  Молдована,  Т.В.  Галайденко 
та ін. Проблему класифікації незалежності суддів певною 
мірою розглядали у своїх працях В.Е. Теліпко, В.В. Горо-
довенко, В.А. Кройтор, П.В.  Горінов,  однак  ґрунтовного 
дослідження цього аспекту немає.

Метою статті є здійснення теоретичного аналізу наяв-
них у правовій літературі підходів до видів незалежності 
суддів,  визначення ролі конституційного принципу неза-
лежності суддів у забезпеченні прав і свобод.

Виклад основного матеріалу.  Незалежність  суд-
дів  є  невід’ємною  складовою  частиною  їхнього  статусу 
та  конституційним принципом організації  та функціону-
вання  судів,  а  також  професійної  діяльності  суддів,  які 
при  здійсненні  правосуддя  підкоряються  лише  закону. 
Конституційний  принцип  незалежності  суддів  забезпе-
чує важливу роль судової гілки влади в механізмі захисту 
прав і свобод громадян і є запорукою реалізації права на 
судовий  захист,  передбаченого  ст.  55  Конституції  Укра-
їни  [2].  Будь-яке  зниження  рівня  гарантій  незалежності 
суддів  суперечить  конституційній  вимозі  неухильного 
забезпечення незалежного правосуддя та права громадян 
на захист прав і свобод незалежним судом, оскільки при-
зводить до обмеження можливостей реалізації цього кон-
ституційного права, а отже, суперечить ст. 55 Конституції 
України [3].

Ст.  48  п.  5  Закону України  «Про  судоустрій  і  статус 
суддів» (далі – Закон) передбачено, що незалежність судді 
забезпечується: 1) особливим порядком його призначення, 
притягнення  до  відповідальності,  звільнення  та  припи-
нення  повноважень;  2)  недоторканністю  та  імунітетом 
судді;  3)  незмінюваністю  судді;  4)  порядком  здійснення 
правосуддя, визначеним процесуальним законом, таємни-
цею ухвалення судового рішення; 5) забороною втручання 
у  здійснення  правосуддя;  6)  відповідальністю  за  непо-
вагу до суду чи судді; 7) окремим порядком фінансування 
й організаційного забезпечення діяльності судів, установ-
леним  законом;  8)  належним матеріальним  і  соціальним 
забезпеченням судді; 9) функціонуванням органів суддів-
ського  врядування  та  самоврядування;  10)  визначеними 
законом  засобами  забезпечення  особистої  безпеки  судді, 
членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх пра-
вового захисту; 11) правом судді на відставку [4].

Недоторканність судді гарантується ст. 126 Конститу-
ції України, де зазначено, що без згоди Вищої ради право-
суддя суддю не може бути затримано або утримувано під 
вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку 
судом,  за винятком затримання судді під час або відразу 
ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. 
Важливою  гарантією  незалежності  судді  є  закріплення 
положення, за яким суддю не може бути притягнуто до від-
повідальності за ухвалене ним судове рішення, за винят-
ком  вчинення  злочину  або  дисциплінарного  проступку 
(ст.  126  КУ,  абз.  2  ч.  1  ст.  49  Закону).  Конкретизується 
недоторканність та імунітет судді у ст. 49 Закону, де зазна-
чено, що суддя не може бути підданий приводу чи приму-
сово доставлений до будь-якого органу чи установи, крім 
суду, за винятком випадків, зазначених у ч. 2 ст. 49 Закону 
(ч. 3 ст. 49 Закону), а про підозру у вчиненні криміналь-
ного  правопорушення  судді  може  бути  повідомлено 
лише  Генеральним  прокурором  або  його  заступником 
(ч. 4 ст. 49 Закону) [4].

Поняття незалежності суддів. Незважаючи на досить 
ґрунтовне нормативне закріплення статусу суддів і гаран-
тій  їх професійної діяльності,  серед українських науков-

ців немає єдності поглядів на поняття незалежності суд-
дів.  Зокрема,  Л.М.  Москвич  вважає,  що  незалежність 
судді  означає  незалежну  процесуальну  діяльність  судді 
у  здійсненні  судового  розгляду  відповідно  до  процедур, 
передбачених законом, які виключають можливість будь-
якого  впливу  на  процес  прийняття  суддею  рішення  [5]. 
М.Д.  Савенко  визначає  незалежність  суддів  як  систему 
заходів,  що  забезпечують  вирішення  спірного  право-
вого питання  суддею за  своїм внутрішнім переконанням 
на підставі закону без будь-якого стороннього втручання 
у здійснення правосуддя як ефективний захист прав і сво-
бод людини [6, c. 98]. На думку Т.В. Галайденко, незалеж-
ність судді означає право й обов’язок судді вільно, законно 
і справедливо забезпечувати розгляд справи за внутрішнім 
переконанням і на підставі закону без будь-якого неправо-
мірного впливу і забезпечення ефективного захисту прав 
людини та інтересів держави [7, с. 15]. Також вважається, 
що  незалежність  суддів  полягає  в  їхньому  праві  у  здій-
сненні  правосуддя  бути  вільними  від  будь-якого  обме-
ження,  впливу,  тиску,  погроз,  втручання,  зокрема  з  боку 
посадових осіб органів державної влади [8].

Поділяємо думку, що незалежність суддів полягає у їх 
самостійності,  непов’язаності  під  час  здійснення  право-
суддя  будь-якими  обставинами  та  іншою,  крім  закону, 
волею [9, с. 9; 8].

Зарубіжний досвід. Особливий підхід до тлумачення 
незалежності  суддів  було  виявлено  нами  в  австрійській 
правовій доктрині,  де  застосовується обмежувальне  тлу-
мачення.  Відповідно  до  нього  незалежність  суддів  слід 
розуміти як відсутність втручання з боку виконавчої влади, 
однак  основна  ідея  незалежності  судової  влади  пови-
нна бути сформульована більш абстрактно: вона полягає 
у виключній пов’язаності законом та одночасному захисті 
від  будь-якого  зовнішнього  впливу. Отже,  якщо  узагаль-
нити незалежність судової влади згідно з обмежувальним 
тлумаченням, можемо визначити її як наявність надійного 
захисту  від  втручання.  Захист  спрямований  проти  втру-
чання  всіх  державних  органів,  у  т.  ч.  від  самої  судової 
влади та законодавчої влади (ст. 87, абз. 1 Федерального 
Конституційного Закону Австрії) [10].

У доктрині німецького права можна знайти узагальню-
ючий  перелік щонайменше  п’яти  основних  компонентів 
правосуддя, яке характеризує незалежність судової  гілки 
влади:  «(1)  Рішення  по  окремій  справі  в  рамках  законо-
давчо  врегульованого  провадження,  яке  (2)  виносить 
суддя, котрий (3) є нейтральним щодо учасників процесу 
і  (4)  може  вимагати  його  обов’язковості  для  виконання. 
Нарешті  (5)  додається  виключна  пов’язаність  рішення 
законом і правом» [11, с. 6–7].

У  практиці  Європейського  суду  з  прав  людини 
(далі – ЄСПЛ) термін «незалежний» означає незалежність 
від  інших  органів  державної  влади,  зокрема  виконавчих 
і законодавчих (Бомартен проти Франції, § 38), що цілком 
відповідає розкритому вище німецькому підходу, а також 
від сторін (Срамек проти Австрії, § 42) [12]. У численних 
рішеннях Суду зазначається, що незалежність суддів буде 
порушена, якщо представник виконавчої влади втрутиться 
у  справу,  що  знаходиться  на  стадії  розгляду  її  судом,  із 
метою  впливу  на  результат  (наприклад,  Совтрансавто-
Холдинг проти України, § 80).

У  визначенні  незалежності  судового  органу,  ЕСПЛ, 
окрім інших, звертається до таких критеріїв, як: порядок 
призначення членів суду та термін їх повноважень; існу-
вання гарантій проти зовнішнього тиску; чи представля-
ється орган незалежним (Ленґборґер проти Швеції, § 32; 
Клейн та інші проти Нідерландів) [ВП], § 190) [12, c. 31].

Види незалежності суддів. Важливим аспектом дослі-
дження сутності конституційного принципу незалежності 
суддів є аналіз наявних у правовій літературі підходів до 
видів незалежності суддів  і визначення прийнятних кри-
теріїв  для  їх  класифікації.  Аналіз  наукової  літератури 
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виявив,  що  серед  українських  науковців  немає  єдиної 
думки щодо класифікації незалежності суддів. У науковій 
літературі представлені такі основні підходи до розуміння 
незалежності  суддів:  організаційна  (інституціональна) 
та функціональна  [8]  незалежність  суддів;  організаційна 
(інституціональна)  та  функціональна  (процесуальна) 
[13, c. 7] незалежність суддів; зовнішня (або об’єктивна) 
та  внутрішня  (або  суб’єктивна)  [14,  c.  75];  зовнішня 
та внутрішня [15] тощо. Остання класифікація застосову-
ється Радою Європи [16] та ЄСПЛ [12]. На нашу думку, 
також доцільно розрізняти незалежність суддів як посадо-
вої  та  приватної  особи.  Таким  чином,  пропонуємо  виді-
лити такі аспекти незалежності, як службова й особиста.

Службова незалежність. Для визначення змісту кате-
горії  «службова  незалежність»  слід  встановити  відмін-
ність між посадовою та службовою особами. Так, згідно 
з ч. 2 ст.2 Закону України «Про державну службу» поса-
довими  особами  вважаються  керівники  та  заступники 
керівників державних органів і  їх апарату, інші державні 
службовці,  на  яких  законами або  іншими нормативними 
актами  покладено  здійснення  організаційно-розпоряд-
чих  і консультативно-дорадчих функцій. Посадова особа 
завжди  наділена  організаційно-розпорядчими  повно-
важеннями, що  надає  їй  можливість  визначати  завдання 
і вибирати відповідні методи діяльності, приймати управ-
лінські рішення, організовувати інших осіб на здійснення 
компетенції відповідного органу [17, c. 181].

Службовими особами є особи, котрі постійно чи тим-
часово здійснюють функції представників влади, а також 
обіймають  постійно  чи  тимчасово  посади,  пов’язані 
з  виконанням  організаційно-розпорядчих  чи  адміністра-
тивно-господарських  обов’язків,  або  виконують  такі 
обов’язки за спеціальним повноваженням [18].

Поняття  «службова  особа»  також  пов’язане 
з реалізацією владних повноважень, але їх спрямованість 
є відмінною від повноважень, належних посадовій особі 
[17, c. 181]. На відміну від посадових осіб, службові особи 
наділені  функціональною  владою. Н.  Янюк  виокремлює 
ознаки,  властиві  службовій  особі,  а  саме:  1)  наявність 
спеціальних  владних повноважень,  які  закріплені  у  нор-
мативно-правових  актах;  2)  можливість  застосовувати 
вказівки  обов’язкового  характеру щодо  фізичних  і  юри-
дичних  осіб,  із  якими  не  перебувають  в  організаційно-
правових  зв’язках;  3)  можливість  застосовувати  заходи 
адміністративного примусу у випадках,  визначених чин-
ним законодавством [17, c. 182]. На думку О. Кульбашної, 
службовою  особою  є  учасник  адміністративно-правових 
відносин, на відміну від посадової особи, котра є учасни-
ком службово-правових відносин [19, c. 98].

Отже, виходячи з вищенаведеного, суддів можна відне-
сти  до  службових  осіб  зі  спеціальними  повноваженнями, 
а  їх  конституційно-правовий  статус  можна  визначити  як 
«службову незалежність», а це означає, що суддя є незалеж-
ним від будь-яких третіх осіб і підкоряється лише закону.

Службова  незалежність  суддів  гарантується 
ст. 126 і 129 Конституції України, якими встановлено, що 
судді  при  здійсненні  правосуддя  незалежні  та  підкоря-
ються лише закону.

Ст.  126  ч.2  Конституції  України  передбачає,  що 
вплив  на  суддю  у  будь-який  спосіб  забороняється. 
Ст. 48 ч. 1 Закону передбачає, що суддя у своїй діяльності 
щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого 
незаконного впливу, тиску або втручання, а ст. 6 встанов-
лено заборону втручання у здійснення правосуддя, впливу 
на суддів у будь-який спосіб, неповагу до суддів, завдання 
шкоди авторитету суддів чи впливу на безсторонність суду.

Зазначені  положення  треба  розуміти  як  забезпечення 
незалежності суддів у зв’язку зі здійсненням ними право-
суддя та заборону будь-яких дій стосовно суддів незалежно 
від  форми  їх  прояву  з  боку  державних  органів,  органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, 

установ, організацій, громадян і їх об’єднань, юридичних 
осіб з метою перешкодити виконанню суддями професій-
них  обов’язків  чи  схилити  їх  до  винесення  неправосуд-
ного рішення [20]. П. 11 Постанови Пленуму Верховного 
Суду України «Про незалежність судової влади» передба-
чає, що під втручанням у діяльність судових органів слід 
розуміти  вплив  на  суддю  у  будь-якій  формі  (прохання, 
вимогу,  вказівку,  погрозу,  підкуп,  насильство,  критику 
судді у засобах масової інформації тощо) з боку будь-якої 
особи з метою схилення його до вчинення чи невчинення 
певних  процесуальних  дій  або  ухвалення  певного  судо-
вого рішення. Немає значення, за допомогою яких засобів, 
на якій стадії процесу та в діяльність суду якої  інстанції 
здійснюється втручання [20]. Вплив на суддю може здій-
снюватися і через третіх осіб – близьких родичів, колег по 
роботі тощо. Заборона впливу на суддів у будь-який спосіб 
поширюється на весь час обіймання ними посади судді.

Отже, суддя нікому не підзвітний у здійсненні право-
суддя, виходячи з того, що незалежність суддів є основною 
передумовою їх об’єктивності та неупередженості [8].

Особиста незалежність. Особиста незалежність судді, 
на наш погляд, полягає в наявності особливих фінансових, 
трудових гарантій судді, а також включає фізичну безпеку 
судді та членів його родини.

Особиста  незалежність  судді  проявляється  передусім 
у незмінюваності судді. Це означає гарантію того, що суддя 
може бути звільнений або його повноваження можуть бути 
припинені  виключно  з  підстав,  передбачених  законом. 
Суддя  обіймає  посаду  безстроково  (ст.  126  КУ)  та  йому 
гарантується  перебування  на  посаді  судді  до  досягнення 
ним шістдесяти п’яти  років  (ч.  1  ст.  53  Закону). Винятки 
передбачені у випадках звільнення судді з посади або при-
пинення його повноважень відповідно до законодавства.

Суддя може бути звільнений із посади виключно з під-
став, визначених ч. 6 ст. 126 Конституції України, а саме: 
1)  неспроможності  виконувати  повноваження  за  станом 
здоров’я;  2)  порушення  суддею  вимог  щодо  несуміс-
ності; 3) вчинення істотного дисциплінарного проступку, 
грубого  чи  систематичного  нехтування  обов’язками,  що 
є  несумісним  зі  статусом  судді  або  виявило  його  невід-
повідність  займаній  посаді;  4)  подання  заяви  про  від-
ставку або про звільнення з посади за власним бажанням;  
5) незгоди на переведення до іншого суду у разі ліквіда-
ції  чи  реорганізації  суду,  в  якому  суддя  обіймає  посаду; 
6) порушення обов’язку підтвердити  законність джерела 
походження майна. Більше детально питання  звільнення 
судді  з  посади  регулюються  розділом VII  Закону,  відпо-
відно до ч. 2 ст. 112 якого рішення про звільнення судді 
з посади ухвалює Вища рада правосуддя. Підстави припи-
нення повноваження судді визначені ч. 7 ст. 126 Конститу-
ції України та деталізуються у главі 2 розділу VII Закону.

Незмінюваність  судді  також  ілюструється  в  ч.  2  
ст.  53  Закону,  у  якій  зазначено, що  суддю не може  бути 
переведено  до  іншого  суду  без  його  згоди.  Винятком 
із  цього  правила  є:  1)  переведення  у  разі  реорганізації, 
ліквідації  або  припинення  роботи  суду;  2)  переведення 
у порядку дисциплінарного стягнення.

Однією з важливих ознак особистої незалежності суд-
дів вважається фінансова незалежність, тобто матеріальне 
забезпечення  судді.  Суддівська  винагорода  регулюється 
Законом  і складається з посадового окладу та доплат за: 
1)  вислугу  років;  2)  перебування  на  адміністративній 
посаді у суді; 3) науковий ступінь; 4) роботу, що передба-
чає доступ до державної таємниці (ст. 135 Закону). Базовий 
розмір посадового окладу судді, передбачений ч. 3 ст. 135, 
Закону залежить від того, у суді якого рівня працює суддя. 
Додатково до базового розміру посадового окладу засто-
совуються регіональні коефіцієнти (ч. 4 ст. 135), доплата 
за вислугу років (ч. 5 ст. 135) тощо.

Держава  забезпечує  соціальні  гарантії  суддям:  
подовжену  щорічну  та  додаткові  оплачувані  відпустки, 
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забезпечення житлом,  пакет  соціального  обслуговування 
суддям у відставці (ст. 136, 140, 142–145 Закону).

У п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України 
«Про незалежність  судової  влади»  зазначено, що важли-
вими  гарантіями  незалежності  суддів  є  забезпечення  їх 
особистої безпеки та їх державний захист [20].

Ч.  7  ст.  48  Закону  передбачає, що  під  час  прийняття 
нових  законів  або  внесенні  змін  до  чинних  законів  не 
допускається  звуження  змісту  й  обсягу  визначених Кон-
ституцією  України  та  законом  гарантій  незалежності 
судді  (ст.  48  Закону).  Тобто  не  допускається  зниження 
рівня гарантій суддів, однак на практиці це положення не 
завжди актуальне.

Висновки. Незалежність  є  невід’ємною  частиною  ста-
тусу судді та конституційним принципом організації та функ-
ціонування судів, а також професійної діяльності суддів.

Самостійність  судової  влади  зумовлена  конститу-
ційним  принципом  розподілу  влад. Кожна  з  гілок  влади 
самостійно виконує лише їй притаманні функції, не підпо-
рядковуючись одна одній. Таким чином, судді у здійсненні 
правосуддя  незалежні  та  підкоряються  лише  закону, 
а вплив на них у будь-який спосіб забороняється.

У  науковій  літературі  відсутні  єдині  критерії  визна-
чення незалежності суддів і судової гілки влади, як і від-
сутні  єдині  критерії  для  їх  класифікації.  У  вітчизняній 
науковій  літературі  представлені  такі  основні  підходи 
до  розуміння  незалежності  суддів:  організаційна  (інсти-
туціональна)  та  функціональна,  організаційна  (інститу-

ціональна)  та  функціональна  (процесуальна),  зовнішня  
(або об’єктивна) та внутрішня (або суб’єктивна).

На наш погляд, доцільно також здійснити класифіка-
цію незалежності суддів як посадової та приватної особи 
й, таким чином, виділити такі аспекти, як службову й осо-
бисту  незалежність  судді.  Службову  незалежність  судді 
слід  розуміти  як  незалежність  від  будь-яких  третіх  осіб 
і  підкорення  виключно  закону.  Вона  полягає  передусім 
у  їхній  самостійності,  непов’язаності  у  здійсненні  пра-
восуддя будь-якими обставинами та  іншою, крім  закону, 
волею.  Гарантування  незалежності  та  недоторканності 
суддів забезпечується Конституцією та законами України.

Особиста  незалежність  судді,  на  наш  погляд,  полягає 
у наявності особливих фінансових, трудових гарантій судді під 
час виконання ним своїх службових обов’язків. Встановлення 
на конституційному рівні гарантій незалежності та недоторкан-
ності суддів є важливою й обов’язковою запорукою належного 
виконання ними свого професійного обов’язку. Водночас слід 
наголосити на тому, що незалежність суддів не абсолютна, вона 
обмежена законом, процедурними рамками, у межах яких здій-
снюється  судова  влада.  Незалежність  суддів  легітимна  лише 
у процесі здійснення процесуальної діяльності судді.

Незважаючи на нормативне закріплення гарантій суд-
дівської діяльності, дедалі частіше трапляються випадки 
тиску  на  суддів:  із  боку  учасників  справи,  правоохорон-
них органів, народних депутатів, громадських організацій 
тощо, про що свідчить велика кількість відповідних пові-
домлень суддів про втручання у їхню діяльність.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

ACTUAL PROBLEMS OF THE ELECTION PROCESS IN UKRAINE
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доцент кафедри політології, права та філософії

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

        У статті досліджено ряд питань, пов’язаних з актуальними проблемами виборчого процесу в Україні. Розглядувані аспекти нор-
мативно-правового регулювання з’явились з прийняттям Виборчого кодексу України (далі – ВКУ). Особлива увага приділена місцевим 
виборам, бо саме вони були проведені в Україні за новим законодавством. Ключові проблеми місцевих виборів наступні: 1) можливість 
та потреба перевірки даних, які подаються кандидатами для реєстрації; 2) процедура розподілу керівних посад у дільничних виборчих 
комісіях; 3) обрахування виборчої квоти та розподіл мандатів за пропорційною виборчою системою.

Зокрема, розглянуто конкретні судові рішення з питань оскарження фактів реєстрації територіальними виборчими комісіями кан-
дидатів на посади міських голів. Оскарження мали місце через повідомлення кандидатами у своїй автобіографії відомостей, які, на 
думку позивачів, не відповідають дійсності. Ключовим моментом є те, що судові органи наголошують на системному тлумаченні терміна 
«обставини, які позбавляють особу, висунуту кандидатом, права бути обраною». Йдеться лише про ті вимоги, яким повинна відповідати 
особа, яка балотується (а саме: вік, громадянство, дієздатність, відсутність судимості тощо) і в разі недотримання яких, особа втрачає 
право бути обраною. Надана законодавча пропозиція щодо внесення відповідних змін до ВКУ.

Для парламентських та президентських виборів актуальною залишається проблема удосконалення виборчої системи з огляду на 
передовий європейський досвід. Україна наразі відмовилася від мажоритарної складової виборчої системи на парламентських виборах, 
що є позитивним кроком і сприятиме зближенню з ЄС.

Спільними проблемами для всіх типів виборів в Україні залишаються питання оскарження різноманітних процедур виборчого про-
цесу, а також невідворотності притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності порушників виборчого процесу. Для 
подальшого удосконалення виборчого законодавства, важливо, щоб Виборчий кодекс абсолютно однозначно визначав усі дозволи, 
заборони та обмеження в процесі підготовки та проведення виборчої кампанії. Від цього значною мірою залежить наявність або відсут-
ність використання адміністративного ресурсу, підкупу виборців, нерівності можливостей суб’єктів виборчого процесу.

Ключові слова: виборчий процес, Виборчий кодекс України, місцеві вибори, парламентські вибори, мажоритарна виборча система, 
пропорційна виборча система.

The article examines aspects related to current issues of the election process in Ukraine. The problems of normative-legal regulation 
considered in the article appeared with the adoption of the Electoral Code of Ukraine. Particular attention is paid to local elections, because 
they were held in Ukraine under the new legislation. The key problems of local elections are the following: 1) the possibility and need to verify 
the data submitted by candidates for registration; 2) the procedure for the distribution of managerial positions in precinct election commissions; 
3) calculation of the electoral quota and distribution of seats according to the proportional electoral system.

In particular, specific court decisions on appeals against the registration of candidates for mayors by territorial election commissions were 
considered. The appeals took place because the candidates provided information in their CVs which, in the opinion of the plaintiffs, did not 
correspond to reality. The key point is that the judiciary emphasizes a comprehensive interpretation of the term "circumstances that deprive 
a nominee of the right to be elected". These are only the requirements that a candidate must meet (namely: age, citizenship, legal capacity, 
no criminal record, etc.) and in case of non-compliance with which, the person loses the right to be elected. A legislative proposal to amend 
the Electoral Code of Ukraine has been submitted.

For the parliamentary and presidential elections in Ukraine, the problem of improving the electoral system in view of the best European 
experience remains relevant. Ukraine has now abandoned the majority component of the electoral system in the parliamentary elections, which 
is a positive step and will promote rapprochement with the EU.

Common problems for all types of elections in Ukraine are the issues of appealing against various procedures of the election process, 
as well as the inevitability of bringing to administrative or criminal responsibility violators of the election process. In order to further improve 
the election legislation, it is important that the Electoral Code clearly defines all permits, prohibitions and restrictions in the process of preparation 
and conduct of the election campaign. The presence or absence of the use of administrative resources, voter bribery, inequality of opportunities 
for the subjects of the election process largely depends on this.

Key words: electoral process, Electoral Code of Ukraine, local elections, parliamentary elections, majority electoral system, proportional 
electoral system.

Постановка проблеми. 19 грудня 2019 року було при-
йнято  Виборчий  кодекс  України  [1],  який  став  першим 
в Україні  кодифікованим  актом,  де  вміщено  всі  ключові 
моменти організації та проведення виборчого процесу.

Вибори в Україні є основною формою народного воле-
виявлення,  способом  безпосереднього  здійснення  влади 
Українським народом. Згідно з Виборчим кодексом вибори 
в Україні є вільними й відбуваються на основі загального, 
рівного  та  прямого  виборчого  права  шляхом  таємного 
голосування.  Крім  Конституції  України  та  Виборчого 
кодексу  підготовка  та  проведення  виборів  регулюється 
також законами України «Про Центральну виборчу комі-
сію», «Про Державний реєстр виборців» тощо.

В Україні проводяться наступні типи виборів: вибори 
Президента України, вибори народних депутатів України, 
місцеві вибори.

Виборчий  процес,  на  думку  законодавця,  –  це  здій-
снення  суб’єктами  (впродовж  встановленого  Кодексом 

періоду)  виборчих процедур,  визначеними  ст.  22 Вибор-
чого кодексу, пов’язаних із підготовкою і проведенням від-
повідних виборів, встановленням та офіційним оголошен-
ням (офіційним оприлюдненням) їх результатів.

З часів отримання Україною незалежності фактично 
склалась  ситуація,  коли  майже  кожні  чергові  або  поза-
чергові вибори відбувались за новим виборчим законом 
або попереднім, куди вносились істотні зміни. Часто такі 
закони приймались зі значними перекосами в бік інтер-
есів тієї чи іншої правлячої еліти. Така ситуація не дода-
вала ефективності в роботі обраних у такий спосіб орга-
нів, сприяла втраті довіри населення до влади в цілому, 
спровокувала  ряд  кризових  політичних  ситуацій  в  дер-
жаві.  Тому,  безумовно,  введення  в  дію  єдиного  кодифі-
кованого акту, де спостерігається систематизація та уза-
гальнення  ключових  виборчих  процедур,  є  позитивним 
кроком  на  шляху  розбудови  правової  демократичної 
України.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку 
вітчизняних дослідників, вибори виступають показником 
рівня демократичності у державі та рівня довіри громадян 
до влади. Саме під час проведення виборів є можливість 
побачити наявні суспільно-політичні проблеми, характер 
боротьби  між  різними  групами  впливу,  недоліки  норма-
тивно-правової  бази  тощо.  Оскільки  виборчий  процес 
чинить вплив на формування влади та подальшого полі-
тичного  курсу  в  країні  (або  на  певній  території  за  умов 
проведення  місцевих  виборів),  то  це  питання  потребує 
пильної уваги з боку дослідників,   політиків, пересічних 
громадян, а найголовніше – представників органів влади 
усіх рівнів [2].

А.І.  Кормич,  Л.І.  Кормич  слушно  зауважують,  що 
загальна  характеристика  цього  процесу  потребує  дослі-
дження поведінки основних суб’єктів, змін правової регла-
ментації, впровадження нових форм та методів діяльності, 
факторів впливу на настрої та ряду інших важливих скла-
дових виборчого процесу [3].

Закономірно,  що  більшість  фахівців  з  конституцій-
ного  права  та  процесу  тривалий  час  наголошували  на 
необхідності  прийняття  сталого  уніфікованого  для  всіх 
типів  виборів,  кодифікованого  нормативного  акту.  Так, 
В.А.  Стукаленко  вважає,  що  для  забезпечення  стабіль-
ності у виборчому законодавстві та подальшої гармоніза-
ції, повинні докладатися зусилля для завершення виборчої 
реформи. Тобто,  зміна виборчого  законодавства повинна 
здійснюватися заздалегідь до проведення наступних вибо-
рів,  також  необхідно  встановлювати  запобіжники  проти 
внесення змін до законодавства перед виборами [4].

Наразі лише місцеві вибори 25 жовтня 2020 року відбу-
лись за новим Виборчим кодексом. Саме цей процес зробив 
помітними ряд недоліків чинного виборчого законодавства, 
зокрема, щодо цього типу виборів. Ці моменти знов потре-
бують уваги науковців з метою удосконалення нормативно-
правового регулювання виборчого процесу в Україні.

Мета статті – висвітлення актуальних проблем вибор-
чого  процесу  в  Україні  в  умовах  дії  нового  виборчого 
Закону; аналіз судової практики та обґрунтування пропо-
зицій щодо удосконалення нормативно-правового регулю-
вання виборчого процесу.

Виклад основного матеріалу.  За  Виборчим  кодексом 
значно  обмежені  повноваження  територіальних  виборчих 
комісій (далі – ТВК) у питаннях перевірки даних, які пода-
ються  кандидатами  для  реєстрації;  щодо  розгляду  скарг 
суб’єктів  виборчого процесу  тощо. Так,  в  кількох регіонах 
України під час виборчого процесу розгорталися конфліктні 
ситуації,  які  стосувалися  процедури  реєстрації  кандидатів 
на  виборах  міських  (сільських,  селищних)  голів.  Узагаль-
нене вирішення цих конфліктів може бути зведене до аналізу 
наступних норм виборчого закону та підзаконних актів.

По-перше,  відповідно  до  абз.  1  ч.  4  ст.  65  ВКУ 
та п. п. 3 п. 3.1. Порядку розгляду скарг виборчими комі-
сіями з виборів Президента України, народних депутатів 
України, місцевих виборів [5], до територіальної виборчої 
комісії,  яка встановлює результати відповідних місцевих 
виборів оскаржуються:

– рішення, дії чи бездіяльність територіальної вибор-
чої комісії нижчого рівня, яка встановлює підсумки голо-
сування з відповідних місцевих виборів;

–  рішення,  дії  чи  бездіяльність  дільничної  виборчої 
комісії, яка забезпечує організацію і проведення відповід-
них місцевих виборів (у разі, якщо підсумки голосування 
з відповідних місцевих виборів не встановлюються).

Відповідно до п. 3.4. Порядку розгляду скарг, виключно 
до  суду,  в  порядку,  встановленому Кодексом  адміністра-
тивного судочинства України, оскаржуються дії та безді-
яльність кандидата [5].

Враховуючи  вищезазначене,    тепер    ТВК  взагалі  не 
є належним суб’єктом розгляду скарги будь-якого канди-
дата на дії іншого кандидата на виборну посаду.

По-друге,  стаття  231  ВКУ  містить  вичерпний  пере-
лік  підстав  для  прийняття  ТВК  рішення  про  скасування 
реєстрації  кандидата,  вже  зареєстрованого  у  виборчому 
окрузі. У цьому переліку відсутня така підстава як: «вне-
сення недостовірних даних до автобіографії кандидата».

Так,  відповідно  до  п.  8  ч.  1  ст.  231  ВКУ    до    під-
став    для  прийняття  рішення  про  скасування  реєстрації, 
зокрема,  належить  виявлення  інших обставин, які позбав-
ляють  особу,  висунуту  кандидатом  на  посаду  міського 
голови, права  бути обраною  міським головою.

Неправдиві дані, внесені кандидатом до автобіографії, 
не є обставинами, які позбавляють особу, висунуту канди-
датом, права бути обраним міським головою.

Обставини,  які  позбавляють  особу  бути  кандидатом, 
перелічені  в  ч.  2  ст.  193 Виборчого кодексу України. До 
таких належать: судимість за вчинення тяжкого або особ-
ливо  тяжкого  злочину,  кримінального  правопорушення 
проти  виборчих  прав  громадян  чи  корупційного  кримі-
нального  правопорушення,  якщо  ця  судимість  не  пога-
шена або не знята в установленому законом порядку.

Цей перелік є вичерпним та не допускає  включення до 
нього  інших підстав.

Втім, згідно з п. 6.4 Порядку розгляду скарг виборчими 
комісіями з виборів Президента України, народних депу-
татів України, місцевих виборів, затвердженим  Постано-
вою ЦВК № 192  від  21.08.2020 року    суб’єкт  звернення 
може у скарзі заявляти вимоги про:

1)  визнання  рішення  суб’єкта  оскарження  таким, 
що  не  відповідає  вимогам  законодавства  (є  протиправ-
ним), порушує виборчі права громадян, права та законні  
інтереси суб’єкта виборчого процесу та його скасування;

2)  визнання  дій  суб’єкта  оскарження  такими,  що  не 
відповідають вимогам  законодавства  (є протиправними), 
порушують  виборчі  права  громадян,  права  та  законні 
інтереси  суб’єкта  виборчого  процесу  та  зобов’язання 
утриматися від вчинення певних дій;

3) визнання бездіяльності суб’єкта оскарження такою, 
що  не  відповідає  вимогам  законодавства  (є  протиправ-
ною), порушує виборчі права громадян, права та законні 
інтереси суб’єкта виборчого процесу та зобов’язання вчи-
нити певні дії;

4)  поновлення  в  інший  спосіб,  що  не  суперечить 
Кодексу,  порушених  виборчих  прав  громадян,  прав 
та законних інтересів суб’єкта виборчого процесу [5].

По-третє,  відомості  про місце  роботи  і  так  само про 
місце проживання ТВК отримує з документів, що їх запо-
внює  сам  кандидат,  і  він  же  несе  відповідальність  за  їх 
достовірність згідно з ч. 4 ст. 224 Виборчого кодексу Укра-
їни. ТВК не уповноважена перевіряти ці  відомості, про-
водити розслідування тощо. Запити до офіційних установ 
можуть  надсилатись  з  метою  встановлення  офіційних 
відомостей, що конкретно в  законі  зазначені  як  такі, що 
унеможливлюють реєстрацію особи або викликають необ-
хідність скасування цієї реєстрації. Йдеться про  наявність 
судимості, перетин кордону тощо. Відомості щодо місця 
роботи  та  адреси  проживання  самі  по  собі  не  позбавля-
ють особу права бути  обраним міським головою, і навіть 
у разі їх неправдивості не може бути підставою для зняття 
з реєстрації.

Враховуючи  вищезазначене,  ТВК  не  має  підстав  для 
скасування реєстрації кандидата у разі подання ним у біо-
графії  неправдивих  відомостей,  оскільки  це  не  передба-
чено Виборчим кодексом України.

Наведена позиція законодавця безумовно є виправда-
ною, виходячи з того, що ТВК не є слідчим органом та не 
має відповідних ресурсів і можливостей, щоб встановлю-
вати ті чи інші, другорядні для виборчого процесу, факти. 
Аналогічна  думка  висловлюється  в  ряді  рішень Адміні-
стративних судів за 2020 рік [6; 7].

Зокрема,  Чернігівський  окружний  адміністративний 
суд  у  своєму  Рішенні  зазначає  наступне:  «Відповідно  до 
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ч. 1–2 ст. 206 ВКУ, територіальна виборча комісія на період 
здійснення своїх повноважень забезпечує організацію і про-
ведення місцевих виборів у межах повноважень та в порядку, 
передбачених  цим  Кодексом  та  законами  України». 
Таким чином,  з  системного аналізу вищезазначених норм 
(п. 8 ч. 1 ст. 231, ст. 193, п. 1 ч. 2 ст. 230, ч. 1–4 ст. 224 ВКУ – 
М.Л.) вбачається, що вжитий у п. 8 ч. 1 ст. 231 ВКУ термін 
«обставини, які позбавляють особу, висунуту кандидатом, 
права бути обраною» стосуються тих вимог, яким повинна 
відповідати  особа,  яка  балотується  (а  саме:  вимог  щодо 
віку,  громадянства,  дієздатності  та  відсутності  судимості 
тощо) і в разі недотримання яких, особа втрачає право бути 
обраною [6].

На нашу думку,  законодавцю варто  було б  конкрети-
зувати це положення в Кодексі наступним чином: обста-
винами, які позбавляють особу, зареєстровану кандидатом 
в  депутати,  на  посаду  сільського,  селищного,  міського 
голови є повідомлення нею неправдивих відомостей щодо 
віку, громадянства, дієздатності та відсутності судимості; 
у разі встановлення факту подання неправдивих відомос-
тей  кандидатом  до  територіальної  виборчої  комісії,  суд 
своїм  рішенням  скасовує  реєстрацію  кандидата.  Відпо-
відне рішення має бути прийняте не пізніше, ніж за 2 дні 
до дня голосування.

Також багато запитань на місцевих виборах в Україні 
викликає  нинішня  процедура  розподілу  керівних  посад 
у дільничних виборчих дільницях (далі – ДВК) за принци-
пом лотереї. Подекуди це призводило до зайняття одним 
суб’єктом подання керівних посад у всіх ДВК і отримання 
таким чином переважаючого контролю над виборчим про-
цесом в місті або районі. Набагато краще себе зарекомен-
дував,  так  званий,  квотний  принцип  розподілу  керівних 
посад, пропорційно до кількості поданих партійним осе-
редком кандидатів.

Чергові  вибори народних депутатів України, що вре-
гульовані  Книгою  третьою  Виборчого  кодексу,  мають 
відбутися в останню неділю жовтня 2024 року у  зв’язку 
із  закінченням  останнього  року  повноважень  Верховної 
Ради  України.  Згідно  з  Кодексом  вони  відбуватимуться 
на  засадах  пропорційної  системи  за  єдиними  списками 
кандидатів  у депутати в  загальнодержавному виборчому 
окрузі,  з  яких  формуються  регіональні  виборчі  списки 
кандидатів у депутати від партій (ст. 133 ВКУ).

Актуальною  проблемою  в  площині  законодавчого 
врегулювання парламентських виборів в Україні є втрата 
державою фактичного контролю над частиною території 
України у  зв’язку  з  її  окупацією. В таких умовах прове-
дення виборів на зазначених територіях є або неможливим 
взагалі,  або  вкрай  неефективним процесом  з  точки  зору 
дотримання прав людини.

Принциповим рішенням законодавця щодо парламент-
ських виборів є відмова від мажоритарної системи. Диску-
сії щодо оптимальної  схеми проведення парламентських 
виборів мають місце  з  часу  проголошення  незалежності 
України, бо в існуючих політичних реаліях обидві схеми 
несуть багато ризиків. Якщо основним недоліком мажори-
тарної  системи  є  використання  в  регіонах  адмінресурсу, 
то  противники  пропорційної  системи  наголошують  на 
формальному голосуванні виборцями за партію, виходячи 
з харизматичності її лідера, без знайомства з усім списком 
кандидатів від партії.

Тривалий час парламентські вибори в Україні прово-
дились  за  змішаною  (мажоритарно-пропорційною)  сис-
темою у співвідношенні 50% / 50%. Однак мажоритарна 
складова  весь  час  була  пов’язана  зі  зловживаннями,  які 
починалися ще під  час  виборчої  компанії,  тому рішення 
про  ліквідацію  мажоритарної  складової  є  абсолютно 
виправданим.

Зокрема, у переважній більшості країн Європейського 
Союзу  парламентські  вибори  проводяться  за  пропорцій-
ними  виборчими  системами  Це  18  держав  з  25.  Мажо-

ритарні ж  системи  застосовуються у  тих  випадках,  коли 
кількість мандатів, які підлягають розподілу, мала і засто-
сування пропорційної системи видається недоцільним.

Втім, у Франції та Великобританії склад нижніх палат пар-
ламенту  повністю формується  за  мажоритарною  системою. 
В  Угорщині  та  Німеччині  застосовуються  змішані  виборчі 
системи. Однак, по суті вони також є пропорційними.

Крім цього в законодавстві більшості країн ЄС перед-
бачене  врахування  не  лише  партійних  уподобань,  але 
й рівня підтримки виборцями партійних кандидатів. Біль-
шість країн мають відкриті списки кандидатів.

Переважно  в  країнах  ЄС  законодавчо  встановлено 
такий  механізм  розподілу  мандатів  на  парламентських 
та місцевих виборах, який сприяє в першу чергу найбільш 
популярним партіям. Винятки з цього правила у цих кра-
їнах  встановлено  лише  для  партій,  які  репрезентують 
інтереси  національних  меншин.  У  ряді  країн  Східної 
Європи  з  метою  стабілізації  партійної  системи  встанов-
лено високі виборчі бар’єри для блоків.

Цікавим аспектом є те, що в таких країнах як Греція, 
Італія та Франція на місцевих виборах встановлено додат-
кові бонуси для тих партій, які набрали найбільшу кіль-
кість голосів. У такий спосіб вони одержують ще більше 
мандатів, ніж  здобули   б пропорційно до отриманої під-
тримки виборців. Однак, український  законодавець саме 
під час законодавчого врегулювання розподілу мандатів на 
місцевих виборах пішов зворотнім шляхом: було встанов-
лено порядок визначення виборчої квоти, за яким партії, 
що отримали найбільшу підтримку,  отримають у пропо-
рційному відношенні менше мандатів; а ті, що отримали 
мінімальну  кількість  голосів  (ледве  подолали  прохідний 
бар’єр) отримують додатковий мандат за рахунок фактич-
них переможців.

Нелогічність такого підходу проявилася під час місце-
вих  виборів  у  2020  році  в Україні. Через невелику  кіль-
кість мандатів, що підлягають розподілу в місцевих радах 
(залежно  від  кількості  виборців),  кожен мандат має  зна-
чення та вагу для місцевого партійного осередку.

Очевидно,  що  між  вибором  системи  для  парламент-
ських  і  місцевих  виборів  існує  певний  взаємозв’язок. 
Найчастіше  на  місцевих  виборах  повторюється  виборча 
система, що передбачена на парламентських, але у присто-
сованому та дещо модифікованому варіанті. Втім, у 8 краї-
нах ЄС місцеві виборчі системи істотно відрізняються від 
виборчих систем на парламентських виборах.

Часто вирішальне значення для того, яку систему оби-
рає  законодавчий  орган, має  кількість  виборців  у межах 
адміністративної одиниці, які мають голосувати на місце-
вих виборах.

Що  стосується  президентських  так  званих  мерських 
виборів, то вони, як правило, обираються шляхом непря-
мих виборів, що пов’язано із забезпеченням ефективності 
інституту політичної відповідальності за результати впро-
вадження загальнодержавної політики на місцевому рівні. 
Мажоритарна система відносної більшості на прямих пре-
зидентських виборах не застосовується взагалі, а на мер-
ських виборах – дуже рідко.

Варто  погодитись  з  думкою  науковців,  що  порядок 
проведення,  можливі  загрози  зловживань  та  порушень 
з боку усіх учасників процесу залежить від багатьох фак-
торів. Серед них:

– усталеність політичної системи в країні;
– стабільність суспільно-політичних відносин;
– фундаментальність діючих законів;
– рівень організації виборчого процесу на усіх етапах;
–  наявність  високої  політичної  та  правової  культури 

у переважної більшості учасників (представників органів 
публічної влади, політичних діячів, політтехнологів, пере-
січних громадян-виборців тощо);

–  імідж  політичної  еліти  та  громадська  думка  
про неї [2].
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В  Україні  всі  ці  фактори  поки  що  залишаються  на 
вкрай низькому рівні, але прийняття єдиного кодифікова-
ного акту є важливим кроком, який сприятиме фундамен-
тальності діючого виборчого законодавства.

Кримінальним  кодексом  України,  Кодексом  Укра-
їни  про  адміністративні  правопорушення  передбачено 
юридичну  відповідальність  за  неправомірне  втручання 
у виборчий процес з боку органів влади, суб’єктів вибор-
чого  процесу  тощо.  Втім,  на  практиці  переважна  біль-
шість  зловживань  та  відвертих  маніпуляцій  під  час 
виборів залишаються безкарними. Причиною є, в першу 
чергу,  той  факт,  що  суспільна  думка  не  виробила  одно-
значного  засудження таких дій, навіть відверто  злочинні 
дії  членів  виборчих  комісій  сприймаються  суспільством 
поблажливо.  Крім  цього,  невідпрацьована  також  і  прак-
тика покарання за неправомірне перешкоджання вільному 
волевиявленню, відкритий підкуп голосів виборців тощо. 
Місцеві вибори в Україні ускладнені також незавершеною 
адміністративно-територіальною реформою.

Актуальною і зараз є думка ряду дослідників, що нор-
мативно-правовий акт (який регулює організацію та про-
ведення виборів – М.Л.) має абсолютно однозначно трак-
тувати  усі  дозволи,  заборони  та  обмеження  в  процесі 
підготовки та проведення виборчої кампанії, бо від цього 
значною мірою залежить наявність або відсутність таких 
негативних  явищ  як  використання  адміністративного 

ресурсу,  підкуп  виборців,  нерівність  можливостей  інше. 
І саме в такому напрямку має вдосконалюватись виборче 
законодавство.  І  правотворчість,  і  правозастосування 
повинні відповідати головній меті – зробити вибори чес-
ними, прозорими, демократичними [3].

Висновки. Таким чином, ключові проблеми місцевих 
виборів  є  наступними:  1)  можливість  та  потреба  пере-
вірки даних, які подаються кандидатами для реєстрації; 
2)  процедура  розподілу  керівних  посад  у  дільничних 
виборчих комісіях; 3) обрахування виборчої квоти та роз-
поділ  мандатів  за  пропорційною  виборчою  системою. 
Для  парламентських  та  президентських  виборів  акту-
альною  залишається  проблема  удосконалення  виборчої 
системи  з  огляду  на  передовий  європейський  досвід. 
Спільними проблемами для всіх типів виборів в Україні 
залишаються  питання  оскарження  різноманітних  про-
цедур виборчого процесу, а також невідворотності при-
тягнення  до  адміністративної  або  кримінальної  відпо-
відальності порушників цього процесу. Для подальшого 
удосконалення  виборчого  законодавства,  важливо,  щоб 
Виборчий  кодекс  абсолютно  однозначно  визначав  усі 
дозволи,  заборони  та  обмеження  в  процесі  підготовки 
й  проведення  виборчої  кампанії.  Від  цього  значною 
мірою залежить наявність або відсутність використання 
адміністративного ресурсу, підкупу виборців, нерівності 
можливостей суб’єктів виборчого процесу.
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У статті досліджено обмеження конституційної свободи на підприємницьку діяльність окремих фізичних осіб. Підприємці як фізичні 
особи, що зареєструвалися в установленому законом порядку, можуть здійснювати підприємницьку діяльність за умови, що така діяль-
ність не заборонена або не обмежується законами для окремих категорій фізичних осіб. Обмеження конституційної свободи фізичної 
особи на підприємницьку діяльність в Україні – це урегульовані нормами міжнародного та національного права й деталізовані у поточному 
законодавстві та індивідуально-правових актах заборони для окремих державних службовців і службовців місцевого самоврядування 
здійснювати корупційні дії чи займатися будь-якою оплачуваною діяльністю, за винятком викладацької, наукової та творчої, у вільний 
від виконання основної роботи час задля досягнення необхідного балансу приватних і публічних інтересів і зміцнення правового госпо-
дарського порядку у сфері свободи підприємництва. Ознаками обмежень конституційної свободи особи на підприємницьку діяльності 
є межі свободи, визначені конституцією, законами, підзаконними та індивідуальними правовими актами України; коло фізичних осіб, 
щодо яких установлені обмеження (депутати, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
військовослужбовці, судді, атестовані працівники прокуратури і правоохоронних органів, особи, яких суд обмежив у праві займати певні 
посади чи займатися певною діяльністю, та особи, засуджені за корисливі злочини); досягнення необхідного балансу приватних і публіч-
них інтересів та зміцнення правового господарського порядку у сфері свободи підприємництва. Як рекомендацію пропонуємо прийняти 
Закон України «Про обмеження конституційної свободи окремих категорій фізичних осіб».

Ключові слова: підприємницька діяльність, фізичні особи, державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, 
обмеження підприємницької діяльності.

The article examines the restrictions on constitutional freedom for entrepreneurial activity of individuals. Entrepreneurs as natural persons 
registered in the manner prescribed by law may carry out entrepreneurial activities, provided that such activities are not prohibited or restricted 
by law for certain categories of individuals. Restrictions on the constitutional freedom of an individual to do business in Ukraine are regulated by 
international and national law and detailed in current legislation and individual legal acts prohibitions for certain civil servants and local government 
officials to commit acts of corruption or engage in any paid activity, teaching, scientific and creative in free time from the main work in order to 
achieve the necessary balance of private and public interests and strengthen the legal economic order in the field of freedom of enterprise. 
Signs of restrictions on a person’s constitutional freedom to engage in entrepreneurial activity are: 1) the limits of freedom are determined 
by the constitution, laws, by-laws and individual legal acts of Ukraine; 2) the range of individuals in respect of whom restrictions are imposed 
(deputies, officials and officials of public authorities and local governments, servicemen, judges, certified employees of the prosecutor’s office 
and law enforcement agencies, persons whom the court has restricted the right to hold certain positions or hold certain activities and persons 
convicted of mercenary crimes, etc.); 3) achieving the necessary balance of private and public interests and strengthening the legal economic 
order in the field of freedom of enterprise. As recommendations, we propose to adopt the Law of Ukraine “On Restriction of Constitutional 
Freedom of Certain Categories of Individuals”.

Key words: entrepreneurial activity, individuals, civil servants, employees of local self-government bodies, restriction of entrepreneurial activity.

Відповідно  до  Конституції  України,  свобода  підпри-
ємницької  діяльності,  яка не  заборонена  законом,  гаран-
тована кожному. Щодо окремих категорій фізичних осіб, 
то  їх  підприємницька  діяльність  може  обмежуватися 
законом. Така постановка питання має велике теоретичне 
значення та зв’язок із практикою. Теоретичне вирішення 
питань  нормативного  удосконалення  регулювання  обме-
жень  конституційної  свободи  окремих  фізичних  осіб  на 
підприємницьку діяльність дасть змогу забезпечити прак-
тичну  реалізацію  названої  діяльності  згаданих фізичних 
осіб. Наукові дослідження обмежень конституційної сво-
боди на підприємницьку діяльність здійснюються такими 
авторами, як О. Віхров, С. Іщук, Г. Ільющенко, Ю. Кири-
люк,  А.  Ковач,  А.  Кучеренко,  Л.  Нікітенко,  А.  Олійник, 
С.  Різник,  І.  Солод,  К.  Харківська.  Обмеження  консти-
туційної свободи окремих фізичних осіб на підприємни-
цтво досліджується в різних наукових джерелах, таких як 
дисертації, монографії, підручники, навчальні посібники, 
наукові  статті,  доповіді  на  конференціях  і  семінарах, 
інших наукових працях.

Метою дослідження є обмеження конституційної сво-
боди на підприємницьку діяльність окремих фізичних осіб. 
Відповідно до мети, задачами дослідження є аналіз науко-
вих праць і нормативно-правових актів з проблем, що дослі-
джуються; пропозиція ознак і надання визначення названих 

обмежень конституційної свободи окремих фізичних осіб; 
формулювання висновків і рекомендацій.

Вирішення  питань  конституційної  свободи  фізичної 
особи  на  підприємництво  передбачає  дослідження  праць 
окремих авторів щодо розуміння обмеження названої сво-
боди.  Різні  автори  розглядають  або  види  обмежень,  або 
види  заборон  та  обмежень.  В  широкому  розумінні  вони 
встановлюються виключно законом  і умовно поділяються 
на  обмеження  займатися  підприємницькою  діяльністю 
певним  категоріям  осіб  (державні  службовці,  військовос-
лужбовці, представники місцевих органів самоврядування, 
особи,  обмежені  в  праві  займатися  певним  видом  діяль-
ності  за  вироком  суду);  пов’язані  з  монополією  держави 
на  деяку  діяльність  (виготовлення  і  реалізація  наркотич-
них речовин, зброї, видобуток деяких корисних копалин); 
пов’язані  з  організаційно-правовою  формою  (наприклад, 
ломбарди можуть  існувати  тільки  у  вигляді  повних  това-
риств);  пов’язані  з  розміром  статутного  капіталу  (напри-
клад, мінімальний  розмір  статутного  капіталу,  передбаче-
ний для акціонерних товариств); заняття певними видами 
економічної діяльності, яке можливо тільки за умови отри-
мання ліцензії на право здійснювати цю діяльність (банків-
ська справа, фінансові послуги, будівництво, освіта тощо) 
[1]. Зупинимось на дослідженні обмежень підприємницької 
діяльності певних категорій осіб. Так, О. Віхров проводить 
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теоретичний аналіз правовідносин у сфері здійснення дер-
жавного контролю (нагляду) за господарською діяльністю 
окремих суб’єктів. Правовідносини, що виникають під час 
здійснення названого контролю (нагляду), є організаційно-
господарськими, мають свій склад та включають суб’єктів, 
об’єкти і зміст. Суб’єкти організаційно-господарських від-
носин  (контрольно-наглядових  відносин)  наділені  відпо-
відними  зобов’язаннями щодо  учасників  господарювання 
та  мають  господарську  компетенцію.  Об’єктами  назва-
них  зобов’язань  є конкретна правова поведінка учасників 
названих правовідносин (дія чи бездіяльність). Зміст такої 
поведінки визначений законом у вигляді конкретних прав 
і  обов’язків,  що  реалізуються  суб’єктами  під  час  здій-
снення названого  контролю  (нагляду). Підставами  виник-
нення організаційно-господарських зобов’язань з контролю 
(нагляду) за господарською діяльністю є норми законів, що 
закріплюють  контрольно-наглядові  повноваження  відпо-
відних органів, а також акти цих органів, які запроваджу-
ють вжиття певних контрольних заходів щодо конкретних 
суб’єктів господарювання [1, с. 77, 81]. Отже, контрольно-
наглядова  діяльність,  відповідно  до  чинних  нормативно-
правових  актів,  здійснюється  як  органами  держави,  так 
і органами місцевого самоврядування за підконтрольними 
суб’єктами підприємницької діяльності  і обмежує консти-
туційну свободу окремих фізичних осіб-підприємців.

С. Іщук досліджує роль економіки в процесі становлення 
громадянського  суспільства  в Україні  і  характеризує  кон-
ституційно-правове забезпечення свободи підприємницької 
діяльності  та межі  індивідуальної  свободи  в  економічних 
відносинах. Межі  індивідуальної  свободи  особи  в  еконо-
мічних  відносинах,  на  його  думку,  є  значно ширшими  за 
обсяг суб’єктивних прав, якими фізична особа наділяється 
державою, оскільки в цьому разі законодавець вважає недо-
цільним або неможливим регулювати повною мірою сферу 
реалізації економічної свободи. Зміст економічної свободи 
тлумачиться відповідно до доктрини верховенства права як 
межі  втручання держави у  вільне  здійснення  економічної 
діяльності  [2,  с.  12]. Отже, С.  Іщук обмеження  конститу-
ційної  свободи  на  підприємницьку  діяльність  в  Україні 
пов’язує  з  характеристикою  меж  індивідуальної  свободи 
фізичної особи в економічних відносинах.

Г.  Ільющенко  характеризує  деякі  аспекти  обмеження 
права  на  підприємницьку  діяльність  і  вважає,  що  саме 
обмеження  права  на  підприємницьку  діяльність,  попри 
свою  актуальність,  залишаються  малодослідженими.  Він 
розглядає обмеження свободи підприємницької діяльності 
за суб’єктивним критерієм і здійснює аналіз чинного та пер-
спективного законодавства, а також пропонує рекомендації 
щодо вдосконалення регулювання реалізації названої сво-
боди. На його думку, умовами здійснення підприємницької 
діяльності  є  повна  цивільна  дієздатність  фізичної  особи 
та  її державна реєстрація. Обмеження правоздатності від-
бувається за вироком суду в разі осудження до позбавлення 
волі  (особа на певний строк позбавляється права обирати 
рід занять і місце проживання); позбавлення права займати 
визначені  посади  або  займатися  визначеною  діяльністю 
[3, с. 111]. Отже, Г. Ільющенко вважає, що обмеження кон-
ституційної свободи особи на підприємництво може бути 
також у разі обмеження цивільної правосуб’єктності.

А. Ковач підкреслює, що конституційне право на під-
приємницьку діяльність базується на свободі підприємни-
цтва, що означає реальну можливість здійснення фізичною 
особою на власний розсуд і ризик господарської діяльності, 
не  забороненої  законом,  задля одержання прибутку.  Існує 
нагальна  потреба  вдосконалення  чинного  законодавства 
в цій сфері, приведення його у відповідність до принципів, 
проголошених  чинною Конституцією України. Особа має 
дотримуватися вимог господарського та цивільного законо-
давства України, а саме мати цивільну і господарську дієз-
датність; дотримуватися встановлених державою обмежень 
щодо здійснення підприємницької діяльності в Україні (за 

колом  осіб,  за  дієздатністю  і  правоздатністю,  за  вироком 
суду щодо конкретних осіб тощо); здійснювати підприєм-
ницьку діяльність у будь-яких організаційних формах, що 
передбачені  законом,  за  вибором  підприємця  [4].  Отже, 
А. Ковач переконаний у необхідності удосконалення чин-
ного  законодавства  у  сфері  правового  регулювання  обме-
жень  конституційної  свободи  особи  на  підприємницьку 
діяльність  та  приведення  вимог  чинного  законодавства 
у відповідність до конституційних принципів.

А.  Кучеренко  вважає,  що  конституційна  свобода  на 
підприємницьку діяльність не може бути реалізована без 
усебічної участі в цьому держави, бо відбувається безпо-
воротна  інтеграція  України  у  світове,  зокрема  європей-
ське,  співтовариство,  тому  існує  потреба  вдосконалення 
чинного  законодавства  в  цій  сфері,  приведення  його 
у  відповідність  до  принципів,  проголошених  чинною 
Конституцією  України.  Держава  встановила  коло  осіб, 
яким  обмежується  свобода  займатися  підприємниць-
кою діяльністю,  а  саме  народним  депутатам;  посадовим 
і  службовим особам органів  державної  влади  та  органів 
місцевого  самоврядування;  військовослужбовцям;  суд-
дям, працівникам прокуратури, правоохоронних органів; 
особам, яких суд обмежив у праві  займати певні посади 
чи займатися певною діяльністю (протягом строку такого 
обмеження); особам, засудженим за корисливі злочини (до 
зняття чи погашення судимості)  [5]. Отже, А. Кучеренко 
обмеження  конституційної  свободи  на  підприємництво 
розглядає залежно від суб’єктивних критеріїв групування.

Л.  Нікітенко  переконаний  у  тому,  що  закони  та  інші 
нормативно-правові акти створюють необхідний правовий 
режим забезпечення публічних інтересів у сфері економіки. 
Конституція  України,  цивільне,  господарське,  податкове, 
земельне, бюджетне та інше законодавство чітко виділяють 
державні  інтереси  та  запроваджують  засоби  їх  забезпе-
чення. Такими є і повноваження державних органів, і поря-
док  вирішення  справ,  і  критерії  оцінювання  актів  та  дій, 
і  процедури призупинення,  скасування актів,  які порушу-
ють інтереси держави, і стимулювання суспільно корисної 
діяльності. З ними кореспондуються відповідні обов’язки 
підприємств, установ, організацій, фізичних осіб [6]. Отже, 
Л.  Нікітенко  питання  обмеження  конституційної  свободи 
окремої фізичної особи на підприємницьку діяльність від-
носить до нормотворчої діяльності держави.

А.  Олійник  щодо  правового  регулювання  обмежень 
конституційної  свободи  особи  на  підприємницьку  діяль-
ності  зазначає, що це урегульовані нормами міжнародного 
та національного права принципи, деталізовані у поточному 
законодавстві  та  індивідуально-правових  актах,  суспільні 
відносини, що  виникають між  державою,  органами місце-
вого самоврядування й окремими фізичними особами щодо 
досягнення необхідного балансу приватних і публічних інтер-
есів та зміцнення правового господарського порядку у сфері 
обмеження свободи підприємництва. Обмеження підприєм-
ницької діяльності за суб’єктивним критерієм регулюються 
такими  законами,  як  Конституція  України  від  28  червня 
1996 р.; Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.; Гос-
подарський  кодекс України  від  16  січня  2003  р.;  ЗУ  «Про 
державну службу» від 10  грудня 2015 р.;  ЗУ «Про службу 
в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р.; 
ЗУ «Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 р.; 
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 
1997 р.; ЗУ «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р.; 
ЗУ «Про службу безпеки України» від 25 березня 1992 р.;  
ЗУ  «Про  запобігання  корупції»  від  14  жовтня  2014  р.;  
ЗУ «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. [7].

Докладніше  зупинимось  на  характеристиці  названих 
законів  щодо  обмежень  окремих  фізичних  осіб  за 
суб’єктивним критерієм. Чинна Конституція України закрі-
плює, що підприємницька діяльність депутатів, посадових 
і службових осіб органів державної влади та органів місце-
вого  самоврядування  обмежується  законом  (ст.  42)  [8]. 
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Названий принцип конституційної свободи фізичної особи 
деталізується  в  правових  нормах  Господарського  кодексу 
(ГК) України  від  16  січня  2003  р. Так,  підприємці мають 
право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку під-
приємницьку діяльність,  яку не  заборонено законом. Під-
приємницька діяльність посадових і службових осіб орга-
нів державної влади та органів місцевого самоврядування 
обмежується законом (ст. 43) [9]. Закон України «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань» від  5 травня 2003 р. регу-
лює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбаче-
них  законом),  громадських формувань, що  не мають  ста-
тусу  юридичної  особи,  та  фізичних  осіб  –  підприємців. 
Обмеження конституційної свободи фізичної особи на під-
приємництво  поширюється  на  відносини,  що  виникають 
у сфері державної реєстрації фізичних осіб – підприємців. 
Пропонуємо запровадити відповідні зміни до ст. 4 Закону, 
що закріплює загальні засади державної реєстрації. Якщо 
під час прийому документів для державної реєстрації або 
проведення  реєстраційних  дій  у  суб’єкта  державної  реє-
страції,  державного  реєстратора  виникає  сумнів  щодо 
справжності поданих документів, вони негайно повідомля-
ють  про  це  відповідним  правоохоронним  органам  для 
вжиття необхідних  заходів  (ст.  33).  За порушення  законо-
давства  у  сфері  державної  реєстрації  відповідальність 
несуть суб’єкти державної реєстрації у порядку, встановле-
ному законом (ст. 35) [10]. Обмеження конституційної сво-
боди фізичної особи на підприємницьку діяльність держав-
них  службовців  регулюється  Законом  України  «Про 
державну службу» від 10 грудня 2015 р., де визначаються 
принципи,  правові  та  організаційні  засади  забезпечення 
публічної, професійної, політично неупередженої, ефектив-
ної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функ-
ціонує в інтересах держави й суспільства, а також порядок 
реалізації  громадянами України права рівного доступу до 
державної служби, що базується на їхніх особистих якостях 
та  досягненнях  [11].  Вступаючи  на  державну  службу, 
фізична особа,  крім прав  та  основних обов’язків  держав-
ного службовця, свідомо й добровільно приймає встанов-
лені законодавством антикорупційні обмеження і заборони. 
Правові обмеження державних службовців зумовлено спе-
цифікою виконуваних ними державних функцій і службо-
вих  повноважень.  Головною  метою  правових  обмежень 
є  забезпечення  прозорого  й  ефективного  функціонування 
інституту  державної  служби,  встановлення  правових 
бар’єрів  перед  можливими  зловживаннями  державних 
службовців,  створення  умов  для  належного  виконання 
посадових  повноважень.  Державний  службовець 
зобов’язаний  неухильно  дотримуватись  обмежень,  перед-
бачених антикорупційним законодавством, уникати дій, які 
можуть розглядатись як підстава підозрювати його в коруп-
ції  [12].  Відносини,  що  виникають  у  сфері  запобігання 
корупції,  регулюються  Конституцією  України,  міжнарод-
ними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Вер-
ховною Радою України, Законом України «Про запобігання 
корупції» від 14 жовтня 2014 р. та іншими законами, а також 
прийнятими  на  їх  виконання  іншими  нормативно-право-
вими актами. Обмеження конституційної свободи окремих 
фізичних осіб на підприємницьку діяльність здійснюються 
щодо суб’єктів, на яких поширюється дія названого Закону, 
таких як особи, уповноважені на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування; особи, які для досяг-
нення цілей названого Закону прирівнюються до осіб, упо-
вноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування; особи, які постійно або тимчасово обійма-
ють  посади,  пов’язані  з  виконанням  організаційно-розпо-
рядчих  чи  адміністративно-господарських  обов’язків. 
Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією право-
порушенням  передбачає  обмеження  щодо  використання 
службових  повноважень  чи  свого  становища;  одержання 

подарунків;  сумісництва  та  суміщення  з  іншими  видами 
діяльності;  припинення  діяльності,  пов’язаної  з  виконан-
ням функцій держави, місцевого самоврядування; спільної 
роботи близьких осіб тощо [13]. Закон «Про статус народ-
ного депутата України» від 21 листопада 1992 р. закріплює 
несумісність  депутатського  мандата  з  іншими  видами 
діяльності, отже, депутат не має права бути членом Кабі-
нету Міністрів  України,  керівником  центрального  органу 
виконавчої влади; мати інший представницький мандат чи 
одночасно  перебувати  на  державній  службі;  обіймати 
посаду міського, сільського, селищного голови; займатися 
будь-якою,  крім  депутатської,  оплачуваною  роботою,  за 
винятком  викладацької,  наукової  та  творчої  діяльності, 
а  також  медичної  практики,  у  вільний  від  виконання 
обов’язків народного депутата час;  залучатись як  експерт 
органами у кримінальному провадженні, а також займатися 
адвокатською діяльністю; входити до складу керівництва, 
правління чи ради підприємства, установи, організації, що 
має на меті одержання прибутку. Він зобов’язаний додер-
жуватись  інших  вимог  та  обмежень,  які  встановлюються 
законом (ст. 3) [14]. Закон «Про Кабінет Міністрів України» 
від 27 лютого 2014 р. закріплює, що Кабінет Міністрів (КМ) 
України (Уряд України) є вищим органом у системі органів 
виконавчої влади. Уряд здійснює виконавчу владу безпосе-
редньо та через міністерства, інші центральні органи вико-
навчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим 
та  місцеві  державні  адміністрації,  спрямовує,  координує 
та контролює діяльність цих органів. На членів КМ України 
поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом 
України «Про запобігання корупції». Стосовно кандидатів 
на посади членів КМ України за їх письмовою згодою про-
водиться  спеціальна  перевірка  в  порядку,  встановленому 
Законом України  «Про  запобігання  корупції»  (cт.  7)  [15]. 
Відповідно до ст. 54 Закону України «Про судоустрій і ста-
тус  суддів»  від  2  червня  2016  р.,  перебування  на  посаді 
судді несумісне  із зайняттям посади в будь-якому іншому 
органі державної влади, органі місцевого самоврядування 
та з представницьким мандатом. Суддя не може поєднувати 
свою діяльність  із підприємницькою, адвокатською діяль-
ністю, обіймати будь-які  інші оплачувані посади,  викону-
вати іншу оплачувану роботу (крім викладацької, наукової 
чи творчої), а також входити до складу керівного органу чи 
наглядової  ради  підприємства  або  організації,  що  має  на 
меті  одержання  прибутку.  Особи,  які  є  власниками  акцій 
або володіють іншими корпоративними правами чи мають 
інші майнові  права  або  інший майновий  інтерес  у  діяль-
ності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання 
прибутку,  зобов’язані  передати  такі  акції  (корпоративні 
права) або  інші відповідні права в управління незалежній 
третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо 
розпорядження  такими  акціями,  корпоративними  або 
іншими правами або щодо реалізації прав, які з них виника-
ють) на час перебування на посаді судді. Суддя може отри-
мувати  відсотки,  дивіденди  та  інші  пасивні  доходи  від 
майна,  власником  якого  він  є  [16].  Закон  України  «Про 
органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судо-
вих рішень  і  рішень  інших органів»  від  2  червня 2016 р. 
закріплює, що державні виконавці та інші працівники орга-
нів державної виконавчої служби, які є державними служ-
бовцями, призначаються на посади та звільняються з посад 
у порядку, встановленому Законом України «Про державну 
службу» з урахуванням особливостей, визначених законо-
давством (ст. 11) [17]. Відповідно до ст. 18 Закону України 
«Про  прокуратуру»  від  14  жовтня  2014  р.,  закріплено 
вимоги щодо несумісності. Так, перебування на посаді про-
курора несумісне з обійманням посади в будь-якому органі 
державної влади, іншому державному органі, органі місце-
вого  самоврядування  та  з  представницьким  мандатом  на 
державних виборних посадах. На прокурора поширюються 
обмеження  щодо  сумісництва  та  суміщення  
з  іншими  видами  діяльності,  визначені  Законом  України 
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«Про запобігання корупції» [18]. Обмеження щодо осіб, які 
претендують  на  атестовані  посади  для  служби  в  органах 
безпеки  України,  урегульовані  Законом  України  «Про 
Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р. Особи, які 
претендують на службу в органах Служби безпеки України, 
до призначення на відповідну посаду подають декларацію 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого  самоврядування,  відповідно  до  Закону України 
«Про  запобігання  корупції»,  а  також  зобов’язані  повідо-
мити керівництву органу, на посаду в якому вони претенду-
ють, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб (ст. 19) 
[19]. Законами України регулюються відносини щодо кон-
ституційної  свободи  фізичної  особи  на  підприємницьку 
діяльність під час служби в поліції. Проходження служби 
в  поліції  урегульовано  Законом  «Про  Національну  полі-
цію» від 2 липня 2015 р. та іншими нормативно-правовими 
актами (ст. 60). На поліцейських поширюються обмеження, 
визначені  також  Законом  «Про  запобігання  корупції» 
та іншими законами України. Поліцейський не може під час 
проходження служби займатися іншою оплачуваною діяль-
ністю, крім науково-педагогічної, наукової або творчої [20]. 
Законом України «Про  соціальний  і  правовий  захист  вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 р. 
урегульовані  питання  соціального  захисту  (включаючи 
обмеження щодо свободи на підприємництво) військовос-
лужбовців. Це діяльність держави, що спрямована на вста-
новлення  системи  правових  і  соціальних  гарантій,  що 
забезпечують  реалізацію  конституційних  прав  і  свобод, 
задоволення  матеріальних  і  духовних  потреб  військовос-
лужбовців  відповідно  до  особливого  виду  їх  службової 
діяльності,  статусу  в  суспільстві,  підтримання  соціальної 
стабільності у військовому середовищі. Це право на забез-
печення  їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття з не залеж-
них від них обставин, у старості, а також в інших випадках, 
передбачених законом. Законодавство про соціальний і пра-
вовий захист військовослужбовців та членів їх сімей базу-
ється  на  Конституції  України  і  складається  з  названого 
Закону та інших нормативно-правових актів. Якщо міжна-
родним  договором,  згода  на  обов’язковість  якого  надана 
Верховною Радою України, встановлені більш високі норми 
щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх 
сімей, ніж ті, що містить законодавство України, то застосо-
вуються  норми  міжнародного  договору.  Військовослуж-
бовці  користуються  усіма  правами  й  свободами  людини 
та громадянина, гарантіями цих прав і свобод з урахуван-
ням особливостей, установлених законами. У зв’язку з осо-
бливим  характером  військової  служби,  яка  пов’язана  із 
захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визна-
чені законом пільги, гарантії та компенсації. Ніхто не вправі 
обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у пра-
вах  і  свободах,  визначених  законодавством  України  [21]. 
Отже,  питання  щодо  обмеження  конституційних  свобод 

військовослужбовців та інших посадових і службових осіб 
на  підприємництво  вирішуються  в межах  чинних  законів 
України та міжнародних договорів, згоду на обов’язковість 
яких надала Верховна Рада України.

Систему  місцевого  самоврядування  закріплює  Закон 
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  від 
21 травня 1997 р. В названу систему включаються тери-
торіальна  громада;  сільська,  селищна,  міська  рада;  сіль-
ський, селищний, міський голова; виконавчі органи сіль-
ської, селищної, міської ради; староста; районні та обласні 
ради, що представляють спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення 
[22]. Отже, фізичні особи, які входять в органи місцевого 
самоврядування,  регулюються  окремими  законами  про 
статус депутатів місцевих рад, про органи місцевої само-
організації  населення,  про  об’єднані  територіальні  гро-
мади та про службу в органах місцевого самоврядування.

Відповідальність  за  порушення  законодавства  про 
органи  самоорганізації  населення  (включаючи  питання 
несумісництва  професій)  закріплюється  в  Законі  Укра-
їни «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 
2001 р., де визначено, що особи, винні в порушенні зако-
нодавства  про  органи  самоорганізації  населення,  несуть 
відповідальність згідно із законом (ст. 29) [23].

Підсумовуючи, пропонуємо такі висновки і рекомендації.
1)  Обмеження  конституційної  свободи  фізичної 

особи на  підприємницьку  діяльність  в Україні  –  це  уре-
гульовані нормами міжнародного та національного права, 
деталізовані у поточному законодавстві та індивідуально-
правових  актах  заборони  для  окремих  державних  служ-
бовців  і  службовців  місцевого  самоврядування  здійсню-
вати корупційні дії чи займатися будь-якою оплачуваною 
діяльністю,  за  винятком  викладацької,  наукової  та  твор-
чої,  у  вільний  від  виконання  основної  роботи  час  задля 
досягнення  необхідного  балансу  приватних  і  публічних 
інтересів та зміцнення правового господарського порядку 
у сфері свободи підприємництва.

2)  Ознаками обмежень конституційної свободи особи 
на підприємницьку діяльності є межі свободи, визначені 
конституцією,  законами,  підзаконними  та  індивідуаль-
ними  правовими  актами  України;  коло  фізичних  осіб, 
щодо  яких  установлені  обмеження  (депутати,  посадові 
та службові особи органів державної влади й органів міс-
цевого  самоврядування,  військовослужбовці,  судді,  атес-
товані  працівники  прокуратури  й  правоохоронних  орга-
нів, особи, яких суд обмежив у праві займати певні посади 
чи  займатися певною діяльністю,  та  особи,  засуджені  за 
корисливі злочини); досягнення необхідного балансу при-
ватних і публічних інтересів та зміцнення правового гос-
подарського порядку у сфері свободи підприємництва.

3)  Як  рекомендацію  пропонуємо  прийняти  Закон 
України  «Про  обмеження  конституційної  свободи  окре-
мих категорій фізичних осіб».
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ, КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 

І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ

THE CONCEPT AND FEATURES OF COUNTERINTELLIGENCE PROTECTION 
OF STATE SOVEREIGNTY, CONSTITUTIONAL ORDER 

AND TERRITORIAL INTEGRITY OF THE STATE

Павленко В.П., науковий співробітник
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних проблем гарантування державної безпеки України – дослідженню поняття й осо-
бливостей контррозвідувального захисту державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності держави України. 
Обґрунтовано, забезпечення та захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності є одним із ключових 
завдань державної влади, а також залишається гострою проблемою сучасної міжнародної політики. В умовах гібридних війн, сучасного 
інформаційного суспільства, протистояння політичних систем та світової економічної кризи процес отримання, система тизації, аналізу 
й оцінювання інформації контррозвідувального характеру є невід’ємною складовою частиною діяльності національної спецслужби щодо 
гарантування безпеки людини, суспільства, державного суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності держави.

Аргументовано, що у процесі проведення аналізу контррозвідувального захисту необхідно наголосити на тому, що під ним розумі-
ється  гарантування безпеки особи, державного суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності від протиправних посягань. 
Тобто контррозвідувальний захист здійснюється Службою безпеки України в разі наявності ознак складу злочинів. Виділено основні завдання 
контррозвідувального захисту, а також класифікацію щодо здійснення контррозвідувальних заходів. Автором обґрунтовано, що контррозвіду-
вальний захист уповноважених органів полягає у сполученні як гласних, так і негласних методів та способів роботи з використанням переважно 
таємних, прихованих від інших осіб, прийомів для досягнення своїх намірів. Проаналізовано, що основним способом здійснення контррозві-
дувального захисту є проведення оперативно-розшукових заходів, перелік яких встановлений законом. У статті автором, на основі аналізу 
чинного законодавства та спеціальної наукової літератури, подано визначення поняття контррозвідувального захисту.

Ключові слова: контррозвідувальний захист, контррозвідувальна діяльність, оперативно-розшукова діяльність, державна безпека, 
загрози.

This article is devoted to one of the current problems of state security of Ukraine – the study of the concept and features of counterintelligence 
protection of state sovereignty, the constitutional order and territorial integrity of the state of Ukraine. Reasonably, the issue of ensuring 
and protecting state sovereignty, constitutional order and territorial integrity is one of the key tasks of state power, and also remains an acute 
problem of modern international politics. In conditions of hybrid wars, modern information society, confrontation of political systems and world 
economic crisis, the process of obtaining, systematizing, analyzing and evaluating counterintelligence information is an integral part of the national 
intelligence service to ensure human security, society, state sovereignty, constitutional order and territorial integrity of the state. It is argued that 
analyzing the counterintelligence protection, it is necessary to emphasize that it means ensuring the security of the individual, state sovereignty, 
constitutional order and territorial integrity from unlawful encroachments. That is, counterintelligence protection is provided by the Security 
Service of Ukraine in the presence of signs of corpus delicti. The main tasks of counterintelligence protection, as well as the classification 
of counterintelligence measures are highlighted. The author substantiates that the counterintelligence protection of authorized bodies consists 
in combining both overt and covert methods and methods of work with the use of mostly secret, hidden from other persons, methods to achieve 
their intentions. It is analyzed that the main way of carrying out counterintelligence protection is to carry out operative-search measures, the list 
of which is established by law. In the article, the author, based on the analysis of current legislation and special scientific literature, provides 
a definition of counterintelligence protection.

Key words: counterintelligence protection, counterintelligence activity, operative-search activity, state security, threats.

Постановка проблеми. У сучасних умовах складна еко-
номічна,  політична,  соціальна  ситуація,  а  також  події,  які 
відбуваються на Сході Україні, мають безпосередній вплив 
на сталий розвиток держави і можуть бути використані іно-
земними спеціальними службами, окремими організаціями, 
групами  осіб  для  здійснення  протиправних  посягань  на 
державний суверенітет, конституційний лад і територіальну 
цілісність української держави. А тому, з урахуванням цього, 
а  також  першочергової  необхідності  подолання  терорис-
тичної  загрози  і  збереження  територіальної цілісності дер-
жави  України,  особливої  актуальності  набувають  питання 
правового  й  організаційного  забезпечення  діяльності  дер-
жави,  які  спрямовані  на  гарантування  державної  безпеки, 
суверенітету, державного ладу та територіальної цілісності, 
захисту  законних  інтересів  держави  і  прав  громадян  від 
розвідувально-підривної  та  будь-якої  іншої  протизаконної 
діяльності  іноземних  спеціальних  служб,  окремих  органі-
зацій,  індивідуальних  осіб  або  груп  у  межах  встановленої 
компетенції. З огляду на специфіку охорони соціальних цін-
ностей та гарантування належної безпеки в сучасних умовах 
розвитку держави та суспільства, зумовлюється доцільність 
дослідження  поняття  та  виявлення  особливих  характерис-
тик контррозвідувального захисту державного суверенітету, 

конституційного  ладу  і  територіальної  цілісності  держави 
України. Питання забезпечення та захисту державного суве-
ренітету,  конституційного  ладу  і  територіальної  цілісності 
є одним із ключових завдань державної влади, а також зали-
шається  гострою  проблемою  сучасної  міжнародної  полі-
тики. Необхідність захисту державного суверенітету, консти-
туційного ладу і територіальної цілісності держави України 
породжує актуальність  такої безпекової  складової частини, 
як контррозвідувальний захист.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблемним питанням окремих особливостей здійснення 
контррозвідувальної  діяльності  присвячено  велику  кіль-
кість  наукових  праць  багатьох  науковців.  Науково-тео-
ретичну  базу  для  написання  даної  статті  становлять 
праці  А.В.  Ватраль,  О.В.  Кожелянко,  Р.М.  Кравченко, 
В.М.  Редкоус,  О.М.  Рєзнік,  Є.Д.  Скулиш,  О.О.  Степан-
ченко, О.В. Шамара, О.М. Юрченко й інших.

Формулювання мети статті. Метою  статті  є  дослі-
дження  поняття  й  особливостей  контррозвідувального 
захисту  державного  суверенітету,  конституційного  ладу 
і територіальної цілісності держави України.

Виклад основного матеріалу дослідження.  На 
сучасному  проміжку  становлення  української  держави, 
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що відбувається  в  умовах  зовнішньої  агресії,  активізації 
розвідувально-підривних  посягань,  особливо  актуаль-
ним  залишається  питання  контррозвідувального  захисту 
національних інтересів України від наявних загроз. Варто 
відзначити,  що  питання  вдосконалення  законодавчого 
регулювання  здійснення  контррозвідувальної  діяльності 
в сучасному правовому суспільстві постійно перебувають 
у полі зору не лише національних науковців, але й практи-
ків. Так, О.В. Кожелянко у своїй роботі зазначає, у резуль-
татів зробленого аналізу наукових праць радянських часів, 
що  контррозвідувальний  захист  визначався  сукупністю 
дій контррозвідувальних підрозділів, сутність яких поля-
гала  в  негласному  запобіганні  посяганням,  виявленні 
та припиненні посягань спецслужб  іноземних держав на 
державну безпеку шля хом застосування спеціальних сил 
та засобів, форм та методів [1, с. 213].

А.В.  Ватраль  досліджує  сучасний  стан  правового 
регулювання контррозвідувального пізнання як важливої 
складової частини контррозвідувальної діяльності, у своїй 
роботі зазначає, що усунення прогалин правового регулю-
вання пізнавального процесу в контррозвідці є запорукою 
успішного  вирішення  завдань у  сфері  гарантування дер-
жавної  безпеки України  [2]. На  думку  автора,  за  умови, 
коли державна безпека характеризує ступінь захищеності 
держави  від  зовнішніх  і  внутрішніх  загроз,  головними 
напрямами діяльності щодо гарантування її безпеки можна 
вважати своєчасне прогнозування та виявлення відповід-
них загроз, ужиття заходів щодо  їх попередження й усу-
нення, а також створення та підтримку в належній готов-
ності сил та засобів, які для цього призначені [3, с. 365]. 
Висхідним  поняттям  для  терміна  «контррозвідувальний 
захист» є «контррозвідувальна діяльність».

Так,  відповідно  до  Закону  України  «Про  контрроз-
відувальну  діяльність»  від  26  грудня  2002  р.,  контрроз-
відувальна  діяльність  визначається  як  спеціальний  вид 
діяльності  у  сфері  гарантування  державної  безпеки,  яка 
здійснюється  з  використанням  системи  контррозвіду-
вальних,  пошукових,  режимних,  адміністративно-пра-
вових  заходів,  спрямованих  на  запобігання  зовнішнім 
та внутрішнім загрозам безпеці України, розвідувальним, 
терористичним та іншим протиправним посяганням спе-
ціальних  служб  іноземних  держав,  а  також  організацій, 
окремих  груп  та  осіб  на  інтереси  України,  своєчасне 
виявлення таких загроз [4]. М.С. Романов у своєму дослі-
дженні  зазначає,  що  особливістю  контррозвідувальної 
діяльності  як  об’єкта  правового  регулювання  виступає 
необхідність  здійснення  практичних  заходів  із  метою 
виявлення та припинення розвідувально-підривної діяль-
ності  іноземних  спецслужб  і  запобігання  їй,  для  чого 
потрібно  створити  належні  сприятливі  правові  умови, 
які б найкраще сприяли підрозділам контррозвідки щодо 
виявлення  та  недопущення  фактів  розвідувально-під-
ривної  діяльності  з  боку  іноземних  спецслужб  [5,  с.  5]. 
У п. 2 ст. 6 даного Закону закріплено положення про те, 
що одним із видів контррозвідувальної діяльності є контр-
розвідувальний  захист  органів  державної  влади,  розвід-
увальних  та  правоохоронних  органів,  охорони  держав-
ної  таємниці,  а  також  контррозвідувальне  забезпечення 
інформаційного, економічного, науково-технічного потен-
ціалу,  оборонно-промислового  і  транспортного  комплек-
сів  і  їх об’єктів, національної системи зв’язку, Збройних 
сил України й інших військових формувань, які утворені 
відповідно  до  законодавства  України,  військово-техніч-
ного  співробітництва,  дотримання  міжнародних  режи-
мів  нерозповсюдження  [4].  Служба  безпеки  України 
(далі – СБУ) на підставі ст. 5 даного Закону є спеціально 
уповноваженим органом державної влади у сфері контр-
розвідувальної діяльності. Отже, згідно із Законом Укра-
їни «Про контррозвідувальну діяльність», СБУ – єдиний 
орган в Україні, який відповідає за розвиток та зміцнення 
контррозвідувального  захисту держави. Правовий статус 

СБУ визначається Законом України «Про службу безпеки  
України» від 25 березня 1992 р., у ст. 1 якого зазначається, 
що Служба безпеки України – державний орган спеціаль-
ного  призначення,  наділений  правоохоронними  функці-
ями, який гарантує державну безпеку України  [6]. Щодо 
цього О.М. Рєзнік і Н.С. Андрійченко у своїй роботі від-
значають, що  одним  з  обов’язків,  який  суттєво  вирізняє 
СБУ з-поміж діючих державних органів, є контррозвіду-
вальна діяльність [7, с. 158].

До  того ж  у  науковій  літературі  зазначено, що  ефек-
тивність функціонування Служби безпеки України щодо 
реалізації  прав  і  свобод  людини  залежить  від  послідов-
ності дій органів і підрозділів, а також участі конкретного 
співробітника  в  даному  процесі  [8,  с.  36].  О.О.  Степан-
ченко  досліджує  поняття  контррозвідувального  захисту 
й у своїй роботі зазначає, що контррозвідувальний захист 
має державний характер, тому що здійснюється як в інтер-
есах,  так  і  за  встановленими  державою  правилами  спе-
ціально  уповноваженим  державним  органом,  діяльність 
якого має суто правовий характер, оскільки здійснюється 
відповідно до вимог чинного законодавства. У зв’язку  із 
цим контррозвідувальний захист є одним із видів право-
охоронної діяльності, оскільки містить функції спеціаль-
них органів державної влади з метою охорони права шля-
хом  застосування  заходів юридичного  впливу  в  порядку 
та відповідно до вимог, встановлених законом [9, с. 308].

Варто  зазначити,  що  основним  способом  здійснення 
контррозвідувального  захисту  є  проведення  оперативно-
розшукових  заходів, перелік яких встановлений Законом 
України  «Про  оперативно-розшукову  діяльність»  від 
18  лютого  1992  р.  [10]. Лише  за  допомогою проведення 
оперативно-розшукових  заходів  досягаються  поставлені 
цілі,  через  які  спеціально  уповноважений  державний 
орган здійснює контррозвідувальний захист.

Отже, у процесі проведення аналізу контррозвідуваль-
ного  захисту  можна  констатувати,  що  це  гарантування 
безпеки особи, державного суверенітету, конституційного 
ладу та територіальної цілісності від протиправних пося-
гань.  Тобто  контррозвідувальний  захист  здійснюється 
Службою безпеки України в разі наявності ознак складу 
злочинів. Проте, як зазначається в літературі, оперативно-
розшукова  діяльність  підрозділів  Служби  безпеки  Укра-
їни, які здійснюють контррозвідувальний захист держави, 
може вийти за межі відповідних складів злочинів, за умови 
лише  наявності  ознаки  суспільної  небезпеки,  і  в  цьому 
разі  органи,  у  компетенції  яких  здійснення  оперативно-
розшукової діяльності, під час вирішення завдань контр-
розвідувального захисту, після отримання іншої інформа-
ції про дії чи події, які загрожують суспільству та державі, 
доводять її до відома відповідних органів державної влади 
або державних установ [11, с. 65]. Поняття контррозвіду-
вального  захисту  тісно  пов’язане  з  його  завданнями,  до 
яких,  відповідно  до  Закону  України  «Про  контррозвіду-
вальну діяльність», належать: 

–  виявлення,  усунення  загроз щодо безпеки України, 
запобігання таким загрозам; 

–  виявлення  й  ідентифікація  осіб,  які  своїми  діями 
створюють загрозу безпеці України, а також припинення 
їхньої протиправної діяльності або запобігання їхнім про-
типравним діянням; 

–  здобуття  інформації  про  діяльність  (бездіяльність), 
події,  які  створюють  загрозу  безпеці  України  з  боку  як 
спеціальних  служб  іноземних  держав,  так  і  організацій, 
окремих осіб або груп осіб.

Першочерговим завданням контррозвідувальних служб 
є  запобігання  проникненню  іноземних  розвідувальних 
служб, а також політичних рухів і груп у державні організа-
ції, які підтримуються іноземними розвідувальними служ-
бами, збройні сили та цивільні відомства, які знаходяться 
як у державі, так і за її межами, з метою залучення у шпи-
гунство, політичні перевороти або диверсії [12].
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Контррозвідувальний захист є невід’ємною частиною 
всього процесу роботи спецслужб, розробленого з метою 
підтвердження  достовірності  отриманої  інформації шля-
хом  багаторазового  здійснення  перевірки  як  інформато-
рів, так і джерел походження даної інформації. Діяльність 
контррозвідки  відрізняється  від  діяльності  спецслужб 
загалом, яка спрямована на виявлення загрози, яка похо-
дить  від  ворожих  розвідувальних  служб  або  недержав-
них  угруповань,  і  на  часткове  реагування  на  це.  Резуль-
тати  діяльності  контррозвідки  зазвичай  не  виявляються 
в короткі терміни, хоча деякі винятки існують, проте роз-
слідування  контррозвідувальних  служб  не  можуть  бути 
лімітовані довільними тимчасовими рамками.

Варто  відзначити,  що  одним  із  ключових  питань 
у сфері гарантування державної безпеки, якому належить 
важливе місце в системі контррозвідувальної діяльності, 
є  питання  класифікації  щодо  здійснення  контррозвіду-
вальних заходів.

Так,  у  ч.  ч.  4  та  5  ст.  8  Закону України  «Про  контр-
розвідувальну діяльність»  [4]  закріплено поділ на  гласні 
та  негласні  контррозвідувальні  заходи.  Що  стосується 
гласних контррозвідувальних заходів, то зазначається, що 
вони  передбачають  використання  відкритих  /  офіційних 
форм та методів роботи у сфері  гарантування державної 
безпеки.

Негласні  контррозвідувальні  заходи  здійснюються 
із  залученням  осіб,  які  конфіденційно  співпрацюють  із 
контррозвідувальними органами та підрозділами, а також 
із  використанням  оперативних,  оперативно-технічних 
та  спеціальних  сил  і  засобів.  Порядок  використання 
негласних  методів  та  засобів  під  час  здійснення  контр-
розвідувальної  діяльності  визначається  Законом України 
«Про контррозвідувальну діяльність», нормативно-право-
вими актами Служби безпеки України [4].

Тобто  контррозвідувальний  захист  уповноважених 
органів полягає у сполученні як гласних, так і негласних 
методів  та  способів  роботи  з  використанням  переважно 
таємних, прихованих від інших осіб, прийомів для досяг-
нення  своїх  намірів. Негласний  характер  роботи  в  поєд-
нанні з адекватними методами покликані швидко й ефек-
тивно  боротися  із  загрозами  національній  безпеці,  коли 
за допомогою застосування гласних способів неможливо 
досягнути  бажаного  результату.  Зазвичай  методи  контр-
розвідувального  захисту  застосовуються  лише  за  умови, 
коли  відсутні  інші  способи  та  можливості  досягнення 
поставлених цілей. Водночас, оскільки контррозвідуваль-
ний  захист  здійснюється  у  відкритому  демократичному 
суспільстві, то він допускає і певну, хоча й обмежену, глас-
ність проведеної роботи.

Варто відзначити, що основним способом здійснення 
контррозвідувального  захисту  є  проведення  оперативно-
розшукових  заходів,  перелік  яких  визначається  в  Законі 
України  «Про  оперативно-розшукову  діяльність»  [10]. 
Лише  за допомогою проведення оперативно-розшукових 
заходів  досягається  поставлена  мета,  заради  якої  спеці-
ально  уповноважений  державний  орган  здійснює  контр-
розвідувальний  захист.  Дана  мета  закріплена  в  Консти-
туції України шляхом  ієрархії цінностей, де на першому 
місці  –  інтереси  людини  і  громадянина.  Контррозвіду-
вальний захист і оперативно-розшукові заходи в його сис-
темі здійснюються з метою захисту життя, здоров’я, прав 
і свобод людини і громадянина, державного суверенітету, 
конституційного ладу і територіальної цілісності держави 
України від злочинних посягань.

Варто погодитися  із  твердженням окремих дослідни-
ків, які у своїй роботі зазначають, що відповідно до Закону 
України  «Про  оперативно-розшукову  діяльність»  контр-
розвідувальні  заходи  спрямовані  на  досягнення  вста-
новленої  законодавством  мети  оперативно-розшукової 
діяльності.  Проте  це  не  стосується  контррозвідувальної 
діяльності загалом [13, с. 131].

До того ж оперативно-розшукові заходи фактично здій-
снюються встановленим колом суб’єктів для досягнення 
мети і виконання завдань контррозвідувальної діяльності.

Оперативно-розшукова діяльність – це система пошу-
кових,  розвідувальних  та  контррозвідувальних  заходів. 
Контррозвідувальна  діяльність  здійснюється  за  допомо-
гою використання системи, що включає в себе контрроз-
відувальні, пошукові, режимні й адміністративно-правові 
заходи. Отже, пошукові та контррозвідувальні заходи вхо-
дять  до  системи  як  оперативно-розшукової,  так  і  контр-
розвідувальної діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про контррозві-
дувальну діяльність» [4], Закону України «Про оперативно-
розшукову  діяльність»  [10],  передбачається,  що  під  час 
контррозвідувальної діяльності органи, підрозділи та спів-
робітники Служби безпеки України мають право: здійсню-
вати оперативно-розшукові заходи з використанням опера-
тивних та оперативно-технічних сил та засобів; проводити 
контррозвідувальні  операції  та  відповідні  оперативні 
й  оперативно-технічні  заходи  з  метою  своєчасного  вияв-
лення  і припинення розвідувально-підривної, терористич-
ної та іншої протиправної діяльності, що створює загрозу 
державній  безпеці  України,  запобігати  такій  діяльності; 
виявляти,  фіксувати  та  документувати  гласно  і  негласно 
розвідувальні, терористичні й інші посягання на державну 
безпеку  України,  вести  їх  оперативний  облік;  використо-
вувати  документи,  що  зашифровують  особу  чи  відомчу 
належність працівників, приміщень і транспортних засобів 
органів та підрозділів, що здійснюють контррозвідувальну 
діяльність; витребовувати, збирати та вивчати, у разі наяв-
ності  визначених  законом  підстав,  відповідні  документи 
та відомості, які містять інформацію про діяльність підпри-
ємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих 
осіб, розміри та джерела їхніх доходів, з метою запобігання 
розвідувальним,  терористичним  та  іншим  протиправним 
посяганням  на  державну  безпеку  України,  припинення 
таких посягань. Однак у даному переліку прав органів, під-
розділів та співробітників Служби безпеки України важко 
виокремити ті заходи, які можна назвати суто контррозвіду-
вальними, за винятком контррозвідувальної операції.

Отже, на підставі положення ч. 2 ст. 7 Закону України 
«Про  контррозвідувальну  діяльність»  [4], що  стосується 
прав  органів,  підрозділів  та  співробітників  Служби  без-
пеки  України  щодо  здійснення  оперативно-розшукових 
заходів у процесі контррозвідувальної діяльності, можна 
відзначити, що оперативно-розшукові  заходи спрямовані 
на досягнення мети контррозвідувальної діяльності, вста-
новленої законодавством.

Крім  того,  як  зазначає  у  своїй  роботі  В.В.  Тищук, 
система контррозвідувальної діяльності передбачає  здій-
снення  режимних  і  адміністративно-правових  заходів, 
які  взаємопов’язані  один  з  одним  і  направлені  на  забез-
печення низки адміністративно-правових режимів у сфері 
захисту державної безпеки [14].

Тобто  контррозвідувальна  діяльність  за  своєю  суттю 
є стратегічним інструментом національної безпеки, прово-
диться з метою виявлення, оцінки, нейтралізації та вико-
ристання загроз зовнішньої розвідки [15, с. 7].

Поділяємо  позицію  Р.М.  Кравченко  про  необхідність 
ужиття  дієвих  заходів  щодо  вдосконалення  загально-
державної  системи  забезпечення  контррозвідувального 
режиму  загалом  в  Україні  [16,  с.  113],  про що  свідчить 
Концепція  забезпечення  контррозвідувального  режиму 
в  Україні,  затверджена  Указом  Президента  України  від 
6 жовтня 2017 р. № 310/2017 [17].

Даною Концепцією передбачається застосування орга-
нізаційних  форм,  що  спрямовуються  на  забезпечення 
ефективного функціонування механізму своєчасного вияв-
лення зовнішніх і внутрішніх загроз безпеці Україні, запо-
бігання таким загрозам, припинення розвідувальних, теро-
ристичних та інших небезпечних протиправних посягань  
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спеціальних  служб  іноземних держав,  організацій,  окре-
мих  індивідів  чи  окремих  груп щодо  державної  безпеки 
України, ліквідація умов, що їм сприяють, або причин їх 
виникнення.

Висновки. Отже, із цією метою вважаємо, що першо-
черговим  напрямом  підвищення  ефективності  контрроз-
відувального  захисту  є  внесення  змін  до  чинного  зако-
нодавства  України  щодо  визначення  основних  завдань, 
повноважень  та функцій  суб’єктів  системи  забезпечення 
контррозвідувального  режиму  в  Україні,  а  також  поси-

лення юридичної відповідальності за порушення у сфері 
дії окремих їхніх елементів.

На основі проведеного дослідження можна зазначити, 
що контррозвідувальний захист – це система оперативно-
пошукових,  контррозвідувальних  та  інших  заходів,  що 
здійснюються гласно і негласно шляхом виявлення загроз 
щодо безпеки України, запобігання таким загрозам, вияв-
лення  та  припинення  протиправної  діяльності  осіб  або 
груп осіб, а також здобуття  інформації про окремі дії чи 
події, які створюють загрозу безпеці держави.
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АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

INTERNATIONAL ACTS AS A COMPONENT OF THE SYSTEM 
OF ANTI-DISCRIMINATION LEGISLATION OF UKRAINE
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Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Проведення дослідження, результати якого викладено в статті, зумовлено тим, що дискримінація – одна з гострих проблем, які 
постали перед усіма країнами світу, в тому числі Україною, в контексті забезпечення прав та свобод людини. Необхідним є вдоско-
налення вітчизняного антидискримінаційного законодавства з урахуванням міжнародного, в тому числі європейського, досвіду. Мета 
статті – на основі комплексного підходу визначити, які міжнародні акти є складником системи антидискримінаційного законодавства 
України та яку роль вони відіграють у врегулюванні відповідних відносин. Антидискримінаційне законодавство України у статті визначено 
як систематизовану сукупність (систему) актів різного правового характеру – вітчизняних нормативно-правових актів різної юридичної 
сили (Конституція України, Закони України, підзаконні акти) та міжнародних документів, ратифікованих Україною. Останні розглянуто як 
узгоджений комплекс, в якому виокремлено: документи ООН (Загальна декларація прав людини, Конвенції, Хартії); акти Ради Європи 
(ЄКПЛ та Протокол № 12 до неї, інші Конвенції); акти Європейського Союзу (антидискримінаційні директиви). Встановлено, що в актах 
ООН, зокрема Декларації, термін «дискримінація» застосовується на різних рівнях: загальному; рівні окремих прав; рівні окремих прав 
і визначених категорій осіб. Підтримано позицію, що ЄКПЛ як джерело антидискримінаційного законодавства має недоліки, зокрема 
не містить визначення поняття дискримінації та загальної заборони дискримінації. Встановлено, що цю прогалину заповнено в Прото-
колі № 12 до ЄКПЛ. Підтверджено, що особливе місце в комплексі міжнародних актів як джерел антидискримінаційного законодавства 
посідає практика ЄСПЛ, урахування якої є обов’язковим для національних судів у процесі розгляду справ відповідної категорії. Акти 
ООН та європейське антидискримінаційне право в сукупності є підґрунтям для формування вітчизняної системи антидискримінаційного 
законодавства, визначають вектор її подальшого розвитку й удосконалення. Перспективним у напрямі дослідження є аналіз вітчизняних 
нормативно-правових актів як складника системи антидискримінаційного законодавства України.

Ключові слова: ООН, Рада Європи, Європейський Союз, конвенція, стандарти, права і свободи людини, дискримінація, принцип 
недискримінації.

The research, the results of which are presented in the article, is due to the fact that discrimination is one of the acute problems facing 
all countries of the world, including Ukraine, in the context of ensuring human rights and freedoms. It is necessary to improve domestic anti-
discrimination legislation taking into account international, including European, experience. The purpose of the article is to determine, on the basis 
of a comprehensive approach, which international acts are part of the system of anti-discrimination legislation of Ukraine, and what role they play 
in the settlement of relevant relations. The article defines anti-discrimination legislation of Ukraine as a system of acts of different legal nature – 
domestic regulations of different legal force (Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine, bylaws) and international documents ratified by Ukraine. 
The latter are considered as an agreed complex, which highlights: UN documents (Universal Declaration of Human Rights, Convention, Charter); 
acts of the Council of Europe (ECHR and Protocol № 12, other Conventions); acts of the European Union (anti-discrimination directives). It is 
established that in UN acts, in particular the Declaration, the term “discrimination” is used at different levels: general; levels of individual rights; 
levels of individual rights and certain categories of persons. The supported position that the ECHR as a source of anti-discrimination legislation 
has shortcomings, in particular, does not contain a definition of discrimination and a general prohibition of discrimination. It is established that 
this gap is filled in Protocol № 12 to the ECHR. It has been confirmed that a special place in the complex of international acts as a source 
of anti-discrimination legislation is occupied by the case law of the European Court of Human Rights, which is mandatory for national courts in 
the consideration of cases of this category. UN acts and European anti-discrimination law together are the basis for the formation of the domestic 
system of anti-discrimination legislation, determine the vector of its further development and improvement. Promising in the direction of the study 
is the analysis of domestic regulations as part of the system of anti-discrimination legislation of Ukraine.

Key words: United Nations, Council of Europe, European Union, declaration, convention, standards, human rights and freedoms, 
discrimination, principle of non-discrimination.

Постановка проблеми. Одним  з  основних  напрямів 
функціонування сучасної демократичної, соціальної, пра-
вової  держави  є  ефективна  діяльність  у  галузі  забезпе-
чення прав та свобод людини, налагодження дієвих меха-
нізмів  їх реалізації та захисту. Поряд із першочерговими 
завданнями щодо зміцнення національної безпеки, подо-
лання економічної та екологічної криз, реформування дер-
жавного управління, забезпечення прав та свобод людини 
залишається  головним  обов’язком  держави  та  визначає 
зміст і спрямованість її діяльності, як акцентовано в Наці-
ональній Стратегії у сфері прав людини (далі – Стратегія). 
Забезпечення пріоритетності прав і свобод людини пози-
ціонується  в  цьому  документі  як  визначальний  чинник 
формування та реалізації державної політики, здійснення 
повноважень органів державної влади та місцевого само-
врядування, ведення господарської діяльності [18].

Однією  з  гострих  проблем,  які  постали  перед  усіма 
країнами  світу  в  контексті  забезпечення  прав  та  свобод 
людини, є дискримінація. Не втрачає вона своєї актуаль-
ності і в Україні. Як справедливо зазначає З.П. Равлінко, 

дискримінація найбільш яскраво проявляється в тих від-
носинах, де сторони фактично нерівні: трудових, адміні-
стративно-правових відносинах між особами та органами 
державної виконавчої влади тощо [20, с. 92]. Факти дис-
кримінації,  як  вказує  Т.  Фулей,  оточують  нас  у  повсяк-
денному  та  професійному житті,  приватній  та  публічній 
сферах,  проте  багато  людей  їх  не  помічають,  отже,  не 
кваліфікують як такі [14, с. 5]. Вирішення цієї проблеми 
вимагає  застосування  результативних  заходів  і  засобів 
запобігання і протидії дискримінації, дієвого антидискри-
мінаційного законодавства. Наразі не можна не погодитися 
із  твердженням  С.  Ковбасюка,  що  саме  недосконалість/ 
недієвість  антидискримінаційного  законодавства  –  одна 
з  перешкод  на  шляху  європейської  інтеграції  України  
[7, с. 259]. У згаданій вище Стратегії його недосконалість 
віднесено до переліку проблем, нагальне вирішення яких 
є  умовою  ефективного  запобігання  та  протидії  дискри-
мінації.  До  відповідних  завдань  у  документі  віднесено 
забезпечення комплексності такого законодавства з ураху-
ванням найкращого міжнародного, в тому числі європей-
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ського, досвіду та реальних викликів у сфері прав і свобод 
людини в Україні, а в його основу, крім інших, мають бути 
покладені заснований на правах людини та антидискримі-
наційний підходи [18].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Антиди-
скримінаційне  законодавство,  в  тому  числі  міжнародні 
та  національні  акти,  а  також  відповідна  практика  Євро-
пейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) досліджува-
лися вітчизняними вченими з позицій різних юридичних 
наук – загальнотеоретичної юриспруденції, міжнародного, 
конституційного,  трудового,  адміністративного,  кримі-
нального  права.  У  доступних  нам  наукових  працях  від-
повідний аналіз проведено в контексті вивчення сутності 
принципу  недискримінації,  зокрема,  йдеться  про  праці 
О.М. Бачинської (співвідношення принципів недискримі-
нації  та  рівності  у  праві), О.Р. Дашковської  (міжнародні 
механізми  забезпечення  принципу  недискримінації), 
Н.В.  Дрьоміної-Волок,  О.З.  Панкевича  (принцип  недис-
кримінації у практиці ЄСПЛ), О.С. Калмикової  (правова 
природа принципу недискримінації), Р.Я. Мандель (укра-
їнське законодавство щодо закріплення принципу недис-
кримінації), Л.О. Нікітенко  (принцип недискримінації  за 
ознакою місця проживання) та  ін. На наш погляд, дослі-
дження  вітчизняного  антидискримінаційного  законодав-
ства вимагає реалізації системного підходу, чим  і  зумов-
лені тема і мета нашої статті.

Мета статті –  реалізуючи  комплексний  підхід  до 
дослідження  вітчизняного  антидискримінаційного  зако-
нодавства, визначити, які міжнародні акти є компонентом 
відповідної системи законодавства, та яку роль вони віді-
грають у врегулюванні відповідних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пере-
дусім слід вказати на те, що ми розуміємо під системою 
антидискримінаційного  законодавства.  Зазначимо,  що 
питання системи законодавства в певних сферах уже були 
предметом наших досліджень. Так, систему законодавства 
про наукову  і  науково-технічну  діяльність  нами  розгля-
нуто як цілісну,  ієрархічну сукупність взаємоузгоджених 
і  таких,  що  доповнюють  і  розвивають  положення  одне 
одного,  нормативно-правових  актів  –  Конституції  Укра-
їни,  Законів  України,  підзаконних  актів,  міжнародних 
і  регіональних  актів  та  міжнародних  договорів  України 
[22, с. 4]; систему законодавства про правову освіту насе-
лення  України  –  як  систематизовану  сукупність  норма-
тивно-правових актів різної юридичної сили, складниками 
якої  є:  Конституція України,  Закони України,  підзаконні 
нормативно-правові акти, міжнародні та регіональні акти 
[23, с. 38]. Вважаємо, що до дослідження антидискриміна-
ційного  законодавства  доцільно  реалізувати  аналогічний 
підхід  і  розглядати  його  як  систематизовану  сукупність 
вітчизняних нормативно-правових актів різної юридичної 
сили,  а  також міжнародних,  у  тому  числі  європейських, 
документів, ратифікованих Україною, адже відповідно до 
ч.  1  ст.  9  Конституції  України  «Чинні  міжнародні  дого-
вори,  згода  на  обов’язковість  яких  надана  Верховною 
Радою України, є частиною національного законодавства 
України» [11], а згідно зі ст. 2 Закону України «Про міжна-
родні договори України», міжнародним договором Укра-
їни є документ, укладений в письмовій формі з іноземною 
державою або іншим суб’єктом міжнародного права, який 
регулюється міжнародним правом; міжнародним  є  дого-
вір України незалежно від того, міститься він в одному чи 
декількох пов’язаних між собою документах, а також від 
його  конкретного  найменування  (договір,  угода,  конвен-
ція, пакт, протокол тощо) [17].

Насамперед  звернемося  до  Конституції  України. 
Визначальною  в  контексті  нашого  дослідження  є  кон-
ституційна  засада,  закріплена  в  ст.  3  Основного  Закону, 
згідно  з  якою  «людина,  її  життя  і  здоров’я,  честь  і  гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються в Україні най-
вищою  соціальною  цінністю.  Права  і  свободи  людини 

та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави».  Особливе  значення  мають  і  такі  конститу-
ційні приписи: «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності 
та правах» (ст. 21); «Громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етніч-
ного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання,  за мовними  або  іншими  ознаками»  (ст.  24) 
[11].  У Конституції України  не  використовується  термін 
«дискримінація»,  однак  прямо  вказується  на  недопус-
тимість  привілеїв  та  обмежень.  Наведені  конституційні 
положення відповідають міжнародним актам у сфері прав 
людини, в тому числі щодо забезпечення рівності.

Звернемося до міжнародного законодавства, передусім 
до Загальної декларації прав людини (далі – Декларація) – 
документа, який є осередком формування системи міжна-
родних актів щодо забезпечення прав та свобод людини. 
У  документі  термін  «дискримінація»  застосовується  на 
різних рівнях:

– на загальному рівні; так, у ст. 2 зазначено, що кожна 
людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені 
Декларацією. Наразі визначено дві групи відповідних кри-
теріїв, а саме: певні риси самої особи (расу, колір шкіри, 
стать,  мову,  релігію,  політичні  або  інші  переконання, 
національне чи соціальне походження, майнове або інше 
становище); статус (політичний, правовий, міжнародний) 
країни  або  території,  до  якої  людина  належить  (чи  є  ця 
територія  незалежною,  підопічною,  несамоврядованою 
або інакше обмеженою у своєму суверенітеті). Незалежно 
від конкретної ознаки особи або статусу території не пови-
нно проводитися ніякого розрізнення. У ст. 7 наголошено, 
що всі люди є рівними перед законом  і мають право без 
будь-якої різниці на рівний захист законом, а також право 
на рівний захист від будь-якої дискримінації і будь-якого 
підбурювання до неї;

–  на  рівні  окремих  прав;  так,  згідно  зі  ст.  23,  кожна 
людина без будь-якої дискримінації має право на працю, 
вільний  вибір  роботи,  справедливі  і  сприятливі  умови 
праці, захист від безробіття, рівну оплату за рівну працю;

– на  рівні  окремих прав  і  визначених  категорій  осіб; 
так,  відповідно  до  ст.  16  чоловіки  й  жінки,  які  досягли 
повноліття, без будь-яких обмежень за ознакою раси, наці-
ональності або релігії мають право одружуватися і засно-
вувати сім’ю, при цьому вони користуються однаковими 
правами щодо одруження під час шлюбу та під час його 
розірвання [5].

До документів ООН,  які  становлять  частину  антиди-
скримінаційного  законодавства України,  належать  також 
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації  (ратифікована  Україною  21.09.1969  р.), 
Конвенція  щодо  дискримінації  в  галузі  праці  та  занять, 
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 
жінок  (ратифікована  Україною  12.03.1981  р.),  Конвен-
ція  про  права  осіб  з  інвалідністю  (ратифікована  Украї-
ною  16.12.2009  р.)  тощо.  Під  расовою  дискримінацією 
ООН  розуміє  будь-яке  розрізнення,  виняток,  обмеження 
чи  перевагу,  які  ґрунтуються  на  ознаках  раси,  кольору 
шкіри, родового, національного чи етнічного походження, 
мета/наслідок яких – знищення або применшення визна-
ння, використання чи здійснення на рівних засадах прав 
людини  та  основних  свобод  у  політичній,  економічній, 
соціальній, культурній, інших галузях суспільного життя. 
Держави-учасниці  Конвенції  про  ліквідацію  всіх  форм 
расової дискримінації мають засуджувати такі дії та всіма 
можливими способами проводити політику ліквідації всіх 
форм  расової  дискримінації  і  сприяти  взаєморозумінню 
між усіма расами [12].

Конвенція  про  ліквідацію  всіх  форм  дискриміна-
ції  щодо  жінок  популяризує  модель  «дійсної  рівності»,  
елементами  якої  є:  1)  рівність  можливостей  у  площині 
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рівного  доступу  жінок  до  всіх  ресурсів  країни,  що  має 
гарантуватися  законодавством  і  політикою  держави 
та  підтримуватися  відповідними механізмами й  інститу-
тами; 2) рівність у доступі до можливостей, тобто держава 
зобов’язана забезпечити відсутність перешкод щодо реа-
лізації жінками своїх прав; 3) рівноцінність результатів – 
показником  ефективності  виконання  державами-учасни-
цями цієї Конвенції  є  те, наскільки дії влади призводять 
до реальної зміни становища жінок [14, с. 77–78].

Антидискримінаційні норми Декларації та Конвенцій 
ООН  своє  логічне  продовження  і  закріплення  знайшли 
в  документах  Ради  Європи  (далі  –  РЄ),  передусім  Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі  –  ЄКПЛ)  (ратифікована  Україною  17.09.1997  р.). 
Виходячи  зі  ст.  14 «Заборона дискримінації» цього  акту, 
користування  правами  та  свободами,  визнаними  в  ній, 
має  забезпечуватися  без  дискримінації,  незалежно  від 
таких  ознак,  як:  стать,  раса,  колір  шкіри,  мова,  релігія, 
політичні чи інші переконання, національне чи соціальне 
походження, майновий стан, належність до національних 
меншин тощо [8].

Закріплення РЄ антидискримінаційних вимог на кон-
венційному  рівні  є  надзвичайно  важливим  кроком  на 
шляху  формування  системи  відповідного  європейського 
законодавства.  Разом  із  тим  не  можна  не  погодитися 
із  вченими,  які  вказують  на  недоліки ЄКПЛ  як  джерела 
антидискримінаційного законодавства. О.З. Панкевич, до 
прикладу,  справедливо  зазначає,  що  цей  акт  не  містить 
визначення  поняття  дискримінації,  а  його  тлумачення 
ускладнено  тим,  що  офіційні  (франкомовний  та  англо-
мовний) варіанти тексту цього акта мають термінологічні 
розбіжності у формулюванні статті 14. Остання також не 
містить  загальної  заборони  дискримінації,  обмежується 
метою  забезпечення  користування  без  дискримінації 
правами  та  свободами,  закріпленими  в ЄКПЛ.  Згаданий 
вчений позначає таке формулювання ст. 14 як обмежене, 
«урізане», що у практиці застосування, передусім у прак-
тиці  Європейського  Суду  з  прав  людини  (далі  –  ЄСПЛ) 
виявило свою недостатність, «неповноцінність», «несамо-
стійне» значення ст. 14 та спричинило необхідність при-
йняття Протоколу № 12 до ЄКПЛ [13, с. 333].

У  ст.  1  Протоколу  №  12  (ратифіковано  Україною 
09.02.2006  р.)  проголошено  загальну  заборону  дис-
кримінації,  продубльовано  перелік  ознак,  закріплених 
у  ст.  14  ЄКПЛ,  та  зазначено,  що  здійснення  будь-якого 
права,  передбаченого  законом,  забезпечується  без  дис-
кримінації за цими ознаками, а також акцентовано, що за 
будь-якою  із  цих  ознак  ніхто  не може  бути  дискриміно-
ваний  будь-яким  органом  державної  влади.  Виходячи  зі 
змісту цієї статті, від Сторін вимагається забезпечення без 
дискримінації  за  будь-якою  ознакою  прав,  передбачених 
як  ЄКПЛ,  так  і  національним  законодавством.  У  цьому 
Протоколі  принцип  загальної  заборони  дискримінації 
(недискримінації) позиціонується у взаємозв’язку з прин-
ципом рівності всіх осіб перед законом та рівного захисту 
за законом як основоположного принципу [19].

Саме тому ці принципи переважно розглядаються вче-
ними у сув’язі. У науковій літературі репрезентовано різні 
підходи до їх співвідношення, а саме: принцип недискримі-
нації ототожнюють із принципом рівності; перший розгля-
дають як похідний від другого; обстоюють самодостатність 
цих  принципів.  О.З.  Панкевич,  до  прикладу,  вважає,  що 
вимога  недискримінації  є  складовою  частиною  загально-
правової засади рівності, яка, однак, не вичерпується лише 
цією  вимогою,  оскільки  необхідність  диференціації  юри-
дичного регулювання покликана також забезпечувати фак-
тичну («повну й реальну») рівність [13, с. 327]. На думку 
О.М.  Бачинської,  ці  принципи  відрізняються  за  своєю 
сутністю.  Так,  якщо  принцип  рівності  –  це  забезпечення 
рівних умов для реалізації особистістю належних їй прав, 
свобод  і обов’язків, то принцип недискримінації – непри-

пустимість обмеження прав та свобод людини у зв’язку з її 
соціальними чи антропологічними якостями [1, с. 167]. Так 
чи інакше, не можна не погодитися з думкою З.П. Равлінко, 
що  принципи  правової  рівності  і  заборони  дискримінації 
тісно  взаємопов’язані,  доповнюють  один  одного,  позаяк 
правова рівність – основа правового статусу учасників сус-
пільних відносин, а заборона дискримінації як принцип – 
додаткова гарантія правової рівності [20, с. 86]. Наразі слід 
акцентувати, що принцип рівності необхідно відрізняти від 
принципу  рівного  ставлення,  проголошеного  в  багатьох 
документах ЄС, зміст якого – відсутність/заборона дискри-
мінації за будь-якою ознакою.

Загалом,  дискримінація  –  це  неправове  обмеження 
прав  особи,  за  умов  відсутності  його розумного  виправ-
дання та недомірності з метою, у зв’язку зі статтю, віком, 
кольором шкіри, політичними чи релігійними переконан-
нями, соціальним станом,  іншими підставами, які наразі 
постають як дискримінаційні ознаки, мотиви. Елементами 
дискримінації  є:  відмінне  ставлення  будь-якого  прояву; 
негативний  характер;  завдання  суб’єкту шкоди;  значуща 
ознака,  яка  в  конкретній  ситуації  постає  як  дискриміна-
ційна; відсутність суспільно необхідної мети. Отже, дис-
кримінація  є  тоді,  коли  суб’єкт  зазнав  шкоди  внаслідок 
відмінного  негативного  ставлення  будь-якого  характеру 
за дискримінаційною ознакою без об’єктивного й достат-
нього обґрунтування, що суперечить суспільній необхід-
ності. При цьому погоджуємось із З.П. Равлінко в тому, що 
як явище дискримінація має два аспекти, а саме: негативна 
дискримінація – необґрунтоване, свавільне й упереджене 
ставлення до особи, що призводить до порушення осно-
вних прав і свобод; позитивна дискримінація – розрізнене 
ставлення, обґрунтоване об’єктивною нерівністю певних 
суб’єктів  у  суспільному  житті  з  метою  забезпечення  їх 
формальної рівності [20, с. 52, 55–56, 96].

Як вже зазначалося, у Протоколі № 12 до ЄКПЛ про-
голошено  загальну  заборону  дискримінації.  На  рівні 
окремих прав та/або визначених категорій осіб заборону 
дискримінації закріплено в спеціальних актах РЄ, до при-
кладу, у Рамковій Конвенції про захист національних мен-
шин (ратифікована Україною 09.12.1997 р.). Виходячи з її 
змісту,  сторони  зобов’язуються:  гарантувати  особам,  які 
належать до національних меншин, право рівності перед 
законом  та  право  на  рівний  правовий  захист,  у  зв’язку 
з  чим  заборонено  дискримінацію  за  ознакою  приналеж-
ності  до  національної  меншини  (ст.  4);  вживати  заходи 
для захисту осіб, які можуть стати об’єктами погроз або 
актів дискримінації, ворожого ставлення чи насильства за 
ознакою їхньої етнічної, культурної, мовної або релігійної 
самобутності (ч. 2 ст. 6); забезпечувати в рамках своїх пра-
вових  систем, щоб особи, належні до національної мен-
шини, не дискримінувалися в їх доступі до засобів масо-
вої інформації (ст. 9) [21].

Важливий складник вітчизняного антидискримінацій-
ного законодавства – Європейська соціальна хартія (рати-
фікована Україною 14.09.2006 р.), у ст. 20 якої закріплено 
право всіх працівників на рівні можливості та рівне став-
лення у вирішенні питань працевлаштування і професії без 
дискримінації за ознакою статі. Забезпечувати ефективне 
здійснення  цього  права  сторони  зобов’язуються  в  таких 
напрямах,  як:  працевлаштування,  захист  від  звільнення, 
професійна  реінтеграція,  орієнтація,  підготовка,  пере-
підготовка,  перекваліфікація;  умови  працевлаштування  i 
праці, в тому числі винагорода; професійний ріст, у тому 
числі  просування  по  службі.  У  ст.  27  цього  документа 
визначено  право  працівників  із  сімейними  обов’язками 
(працюючих  чоловіків  та  жінок)  на  рівні  можливості 
та рівне ставлення до них [4].

Принцип  недискримінації  проголошено  також 
у ст. 3 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії 
торгівлі  людьми  (ратифікована  Україною  21.09.2010  р.), 
зокрема  передбачено  гарантоване  застосування  заходів 
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для захисту й підтримки прав жертв без дискримінації за 
будь-якою з переліку ознак, закріплено в ст. 14 ЄКПЛ [10]. 
Розкриваючи тему нашої статті, не можна залишити поза 
увагою і Додатковий протокол до Конвенції про кіберзло-
чинність, який стосується криміналізації дій расистського 
та  ксенофобного характеру,  вчинених через  комп’ютерні 
системи (ратифікована Україною 21.07.2006 р.). Виходячи 
зі  ст.  2  документу,  расистським  та  ксенофобним  є  будь-
який письмовий матеріал, зображення чи інше представ-
лення  ідей/теорій,  які  захищають,  сприяють  або  підбу-
рюють до ненависті,  дискримінації  чи насильства проти 
будь-якої особи або групи осіб за ознаками раси, кольору 
шкіри, національного або етнічного походження, а також 
віросповідання,  якщо  вони  використовуються  як  привід 
для будь-якої з цих дій. Відповідними формами, зокрема 
у ст. ст. 4 та 5, визначено погрозу та образу з расистських 
та ксенофобних мотивів. Цим Протоколом Сторонам реко-
мендовано на законодавчому рівні визнати такі дії як зло-
чинні й передбачити за їх вчинення кримінальну відпові-
дальність [3]. Однією з останніх, ратифікованих в Україні 
(20.05.2020 р.), і такою, що розширила систему вітчизня-
ного  антидискримінаційного  законодавства,  є  Конвенція 
Ради Європи про доступ до офіційних документів. Відпо-
відно до ст. 2 цієї Конвенції кожному за вимогою гаран-
тується  право  на  доступ  до  офіційних  документів,  що 
знаходяться в розпорядженні державних органів без дис-
кримінації за будь-якою ознакою [9].

Окрему  групу  міжнародних  документів,  спрямованих 
на  боротьбу  з  дискримінацією,  становлять  акти Європей-
ського Союзу (далі – ЄС). Оскільки ми обмежені вимогами 
до обсягу статті, зупинимось лише на Хартії основних прав 
Європейського Союзу. Стаття 14 «Недопущення дискримі-
нації» цього документу містить пряму заборону будь-якої 
дискримінації,  зокрема  за  ознаками  статі,  раси,  кольору 
шкіри, етнічного або соціального походження, генетичних 
характеристик, мови, релігії або переконань, політичних або 
інших поглядів, приналежності до національної меншини, 
майнового  стану,  походження,  обмеженої  працездатності, 
віку або сексуальної орієнтації [24]. Як видно з документа, 
ЄС визначає вичерпний перелік ознак як потенційних під-
став  для  дискримінації,  на  відміну  від  актів ОНН  та  РЄ, 
в яких цей перелік не є вичерпним. Крім того, перелік ознак 
як  підстав  для  дискримінації  в  цій Хартії  дещо  відрізня-
ється від тих, які закріплені в документах ООН та РЄ.

Фахівці  застерігають, що  європейське  антидискримі-
наційне право – це лише на перший погляд єдина загаль-
ноєвропейська  система  правил  протидії  дискримінації, 
натомість вона складається з різних за своїм характером 
і сутністю компонентів, які виникли в різний час  і з різ-
них причин й особливе значення серед яких мають право 
ЄКПЛ та право ЄС, які взаємодоповнюють одне одного. 
На  наш  погляд,  досить  точним  і  лаконічним  є  визна-
чення  поняття  європейського  антидискримінаційного 
права  як  сукупності  антидискримінаційних  директив 
ЄС, статті 14 ЄКПЛ та Протоколу № 12 до ЄКПЛ, якими 
забороняється дискримінація в різноманітних контекстах 
і на різноманітних підставах. Наразі «практичне значення 
європейської  системи  антидискримінаційного  права 
полягає в тому, що за необхідності можна безпосередньо 
посилатися на антидискримінаційні інструменти і судову  

практику перед національними судами та органами влади»  
[15, с. 11, 12, 196].

Отже, особливу роль у розвитку концепції недискримі-
нації відіграє практика ЄСПЛ, яка надзвичайно важливою 
є  і для України, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону 
«Про  виконання  рішень  та  застосування  практики  Євро-
пейського суду з прав людини» суди при розгляді справ як 
джерело права застосовують ЄКПЛ та практику ЄСПЛ [16].

У  результаті  узагальнення  правових  позицій  ЄСПЛ 
О.Р. Дашковська  зробила такі  висновки: принцип недис-
кримінації не означає заборони різного ставлення під час 
здійснення прав і свобод, натомість таке різне ставлення 
має спрямовуватися виключно на коригування фактичної 
нерівності; дискримінація – застосування без об’єктивних 
і розумних підстав різного ставлення до осіб, які перебу-
вають  в  однаковій  ситуації,  та  однакового  ставлення  до 
осіб, які перебувають у різному становищі, під час здій-
снення одного й того ж права, при цьому підставою або 
мотивом  дискримінаційного  ставлення  є  ознаки  (закрі-
плені  у  ст.  14  ЄКПЛ)  особи/групи  осіб,  за  якими  вони 
відрізняються  від  інших  осіб/груп  осіб  [2,  с.  124–125]. 
О.З.  Панкевич  теж  вказує,  що  в  динамічній  інтерпрета-
ції ЄСПЛ дискримінація – застосування без об’єктивного 
чи розумного обґрунтування різного підходу до осіб, які 
знаходяться  в  аналогічних  ситуаціях,  а  також  однакове 
поводження з особами, що перебувають в абсолютно різ-
них ситуаціях [13, с. 331]. Саме такий підхід реалізують 
в  авторських визначеннях вітчизняні  вчені.  За О.С. Кал-
миковою,  принцип  недискримінації  –  загальновизнана 
норма  міжнародного  права,  сутність  якої  –  у  забороні 
різного правового становища людей (володіння ними нео-
днаковим обсягом прав  і  свобод),  якщо  така  відмінність 
заснована  на  природних  або  соціальних  ознаках  людей  
та/або  порушує  правову  рівність  як  гарантовану  держа-
вою рівну можливість реалізувати однаковий обсяг прав 
і свобод людини [6, с. 154]. Зміст принципу недискримі-
нації З.П. Равлінко вбачає у встановленні в праві заборони 
на  свавільні  й  необґрунтовані  обмеження  і  переваги  за 
будь-якими ознаками, що може призвести/призводить до 
порушення основних прав і свобод [20, с. 90].

Висновки. Отже,  антидискримінаційне  законодав-
ство України  –  це  систематизована  сукупність  (система) 
актів  різного  правового  характеру  –  вітчизняних  норма-
тивно-правових актів різної юридичної сили (Конституція 
України, Закони України, підзаконні акти) та міжнародних 
документів, ратифікованих Україною. Останні утворюють 
узгоджений комплекс, в якому можемо виокремити: доку-
менти ООН (Загальна декларація прав людини, Конвенції, 
Хартії);  акти Ради Європи  (ЄКПЛ та Протокол № 12 до 
неї, інші Конвенції); акти ЄС (антидискримінаційні дирек-
тиви). Особливе місце в цьому комплексі посідає практика 
ЄСПЛ,  урахування  якої  є  обов’язковим  для  національ-
них судів у процесі розгляду справ відповідної категорії. 
У  сукупності  акти  ООН  та  європейське  антидискримі-
наційне право  є  підґрунтям для формування  вітчизняної 
системи  антидискримінаційного  законодавства,  визнача-
ють вектор її подальшого розвитку й удосконалення. Пер-
спективним у напрямі дослідження є  аналіз  вітчизняних 
нормативно-правових актів як складника системи антиди-
скримінаційного законодавства України.
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СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ: 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

INTER-MUNICIPAL COOPERATION IN ZAKARPATTYA OBLAST: 
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION
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У статті досліджується правове регулювання співробітництва територіальних громад, надаються практичні пропозиції з удоскона-
лення правового регулювання даної сфери суспільних відносин на обласному рівні. Аналіз співробітництва територіальних громад здій-
снено в контексті продовження реформи та децентралізації. Співробітництво територіальних громад набуває популярності як дієвий 
інструмент підвищення якості надання публічних послуг та підвищення ефективності витрат місцевих бюджетів, проте кількість зареє-
строваних договорів про співробітництво територіальних громад свідчить про те, що даний інструмент має різний рівень поширення в різ-
них областях, дуже часто значну роль відіграє політика обласної ради та наявність окремих обласних цільових програм, що підтримують 
розвиток співробітництва громад. Проведено дослідження наявних обласних цільових програм підтримки співробітництва територіаль-
них громад у Закарпатській області. Здійснено аналіз обласних цільових програм у всіх областях України, детально проаналізовано від-
повідні програми у Львівській та Полтавській областях. Досліджено зареєстровані договори про співробітництво в Закарпатській області. 
Виявлено проблеми правового регулювання укладення договорів про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних 
проєктів та запропоновано механізм удосконалення законодавства.

У результаті проведеного аналізу цільових програм Закарпатської області зроблено висновки, що на обласному рівні немає окре-
мих програм підтримки співробітництва територіальних громад, крім того, немає програм, у яких були б визначені окремі заходи щодо 
підтримки даної сфери. Запропоновано розробити й ухвалити окрему цільову програму Закарпатської обласної ради – «Програму під-
тримки співробітництва територіальних громад у Закарпатській області на 2022–2025 роки».

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, співробітництво територіальних громад, реформа децентралізації, обласні 
цільові програми, рішення місцевих рад.

The article examines the legal regulation of inter-municipal cooperation, provides practical proposals for improving the legal regulation of this 
area of public relations at the regional level. The analysis of inter-municipal cooperation was carried out in the context of continuing the reform 
and decentralization. Inter-municipal cooperation is gaining popularity as an effective tool to improve the quality of public services and increase 
the efficiency of local budgets, however, the number of registered agreements on cooperation of territorial communities indicates that this tool 
has different levels of distribution in different oblasts. The policy of the oblast council and the availability of separate oblast target programs that 
support the development of community cooperation have a significant impact. A study of existing regional targeted programs to support inter-
municipal cooperation in the Zakarpattia oblast. The analysis of oblast target programs in all oblasts of Ukraine was carried out and the respective 
programs in Lviv and Poltava oblasts were analyzed in detail. Registered agreements on cooperation in the Zakarpattia oblast have been studied. 
Problems of legal regulation of concluding agreements on inter-municipal cooperation in the form of realization of joint projects are revealed 
and the mechanism of improvement of the legislation is offered.

After analyzing the target programs of the Zakarpattia oblast, it was concluded that at the regional level there are no separate programs 
to support inter-municipal cooperation, in addition, there are no programs that have separate measures to support this area. It is proposed 
to develop and adopt a separate target program of the Zakarpattia oblast council – “Program to support the inter-municipal cooperation in 
Zakarpattia oblast for 2022–2025”.

Key words: local self-government bodies, inter-municipal cooperation, decentralization reform, regional target programs, decisions of local 
councils.

Постановка проблеми. Незважаючи на те, що вибори 
в територіальних громадах відбулися у 2020 р. і територі-
альні громади покривають всю територію України, робота 
над формуванням ефективного місцевого самоврядування 
й  оптимальної  системи  територіальної  організації  влади 
триває. Саме тому нині Кабінет Міністрів України спільно 
з комітетами Верховної Ради України розробляють низку 
законодавчих  ініціатив  із  метою  успішного  завершення 
реформи децентралізації. Одним із напрямів такої роботи 
є вдосконалення нормативного регулювання співробітни-
цтва громад, адже, незважаючи на наявність законодавчої 
бази в багатьох областях, даний інструмент не використо-
вується активно. Крім того, важливу роль у питанні роз-
витку співробітництва громад відіграють обласні цільові 
програми, які діють в окремих областях України.

Останні дослідження і публікації. Маємо  чимало 
публікацій  закордонних  учених,  присвячених  дослі-
дженню  проблемних  аспектів  розвитку  співробітництва 
територіальних  громад.  Це  праці  таких  науковців,  як: 
С.  Болгеріні,  Л.  Гулст,  А.  ван  Монфорт,  П.  Св’яневіч, 
П.  Сілва,  Д.  Попов,  Р.  Герцог  та  інші.  Дану  тематику 
також досліджували українські науковці,  а  саме: А. Тка-
чук, О. Врублевський, В. Толкованов, В. Купрій, М. Бай-
муратов  та  інші.  Проте  питання  нормативно-правового 

регулювання  розвитку  співробітництва  громад  в Україні 
в сучасних умовах євроінтеграції та проведення реформи 
децентралізації потребують подальшого дослідження.

Мета статті – визначити основні проблемні питання, 
що характеризують сучасний стан нормативно-правового 
регулювання  розвитку  співробітництва  громад на  облас-
ному рівні,  та  запропоновувати  відповідні  напрями його 
вдосконалення.

Викладення основного матеріалу. Співробітництво 
територіальних  громад  –  це  відносини  між  двома  або 
більше  територіальними  громадами;  відносини  здійсню-
ються на договірних засадах у визначених законом формах; 
метою співробітництва є забезпечення соціально-економіч-
ного,  культурного  розвитку  територій,  підвищення  якості 
надання  послуг  населенню  на  основі  спільних  інтересів 
та  цілей,  ефективне  виконання  органами місцевого  само-
врядування визначених законом повноважень [1, ст. 28–29].

Співробітництво  територіальних  громад  регулюється 
Законом  «Про  співробітництво  територіальних  гро-
мад» та низкою підзаконних нормативно-правових актів. 
У результаті проведеного аналізу правового регулювання 
започаткування  співробітництва  громад  можна  зазна-
чити,  що  інститут  співробітництва  територіальних  гро-
мад активно почав працювати після 2014 р., а саме після  
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ухвалення  Закону  «Про  співробітництво  територіальних 
громад»,  який  став  законодавчою основою для  розвитку 
співробітництва  територіальних  громад  в Україні.  Закон 
«Про  співробітництво  територіальних  громад»  визначає 
організаційно-правові  засади  співробітництва  територі-
альних громад, принципи, форми, механізми такого спів-
робітництва, його стимулювання, фінансування та контр-
олю, є ключовим нормативно-правовим актом, що регулює 
дану сферу суспільних відносин.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про співробітни-
цтво  територіальних  громад»,  співробітництво  територі-
альних громад здійснюється у формі:

1)  делегування  одному  із  суб’єктів  співробітництва 
іншими суб’єктами співробітництва виконання одного чи 
кількох завдань із передачею йому відповідних ресурсів;

2)  реалізації  спільних  проєктів, що  передбачає  коор-
динацію діяльності суб’єктів співробітництва й акумулю-
вання ними на визначений період ресурсів з метою спіль-
ного здійснення відповідних заходів;

3)  спільного  фінансування  (утримання)  суб’єктами 
співробітництва підприємств, установ та організацій кому-
нальної форми власності – інфраструктурних об’єктів;

4)  утворення  суб’єктами  співробітництва  спільних 
комунальних підприємств, установ та організацій – спіль-
них інфраструктурних об’єктів;

5)  утворення  суб’єктами  співробітництва  спільного 
органу  управління  для  спільного  виконання  визначених 
законом повноважень [2].

Форми  співробітництва  територіальних  громад,  які 
закріплені  в  законодавстві  України,  дозволяють  нала-
годжувати  ефективну  співпрацю  між  територіальними 
громадами,  активно  використовуються  територіальними 
громадами.  За  інформацією  Міністерства  розвитку  гро-
мад та територій України,  станом на 13 липня 2021 р. до 
Реєстру  договорів  про  співробітництво  територіальних 
громад  внесено  723  таких  договорів  [3].  Проте  громади 
Закарпатської  області  зареєстрували  всього  7  договорів 
про співробітництво громад. Серед яких Договір № 46 про 
співробітництво територіальних громад у формі реалізації 
спільного проєкту «Капітальний ремонт автодороги Верхні 
Ворота – Лази, км 0 + 000 – км 3 + 213, у Воловецькому 
районі  (вул.  Л.  Українки  в  с.  Верхні  Ворота,  довжиною 
2,134 км, вул. Центральна в с. Лази, довжиною 1,079 км)», 
Договір № 66 про співробітництво територіальних громад 
у формі реалізації спільного проєкту «Капітальний ремонт 
автодороги місцевого значення», договір про співробітни-
цтво  територіальних  громад  у  формі  реалізації  спільного 
проєкту  «Створення  Центру  надання  адміністративних 
послуг  (далі  – ЦНАП) у  селі Горонда  з  організацією від-
далених робочих місць (далі – ВРМ) у селах Страбичово, 
Жнятино  і  Чомонин»,  договір  про  співробітництво  тери-
торіальних  громад  у  формі  реалізації  спільного  проєкту 
«Створення Центру надання адміністративних послуг насе-
ленню (ЦНАП) в селі Кам’яниця з організацією віддалених 
робочих місць  (ВРМ) у  селі Невицьке»,  закінчився  строк 
дії  відповідних  договорів.  Тобто  кількість  договорів  про 
співробітництво в Закарпатській області є досить низькою, 
натепер ми маємо всього три чинні договори про співробіт-
ництво територіальних громад.

У  Закарпатській  області  два  чинні  договори  (договір 
про співробітництво територіальних громад у формі реалі-
зації спільного проєкту з будівництва та розміщення сміт-
тєсортувального  заводу  на  території Полянської  сільської 
ради (15 суб’єктів співробітництва) та договір про співро-
бітництво територіальних громад у формі реалізації спіль-
ного  проєкту  щодо  розвитку  туризму  «ГУЦУЛ  ЕТНОС» 
(14  суб’єктів  співробітництва)),  укладені  у  формі  реалі-
зації  спільних проєктів. Укладення даної форми договору 
можливе  з  дотриманням  спрощеної  процедури. Цікавими 
особливостями цих договорів є велика кількість суб’єктів 
співробітництва,  що  свідчить  про  актуальність  обраних 

тем  співробітництва,  крім  того,  договір  про  співробітни-
цтво  територіальних  громад  у  формі  реалізації  спільного 
проєкту щодо розвитку туризму «ГУЦУЛ ЕТНОС» перед-
бачає залучення суб’єктів співробітництва  із трьох різних 
областей (Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька 
області).  Третім  чинним  договором  є  договір  про  співро-
бітництво  територіальних  громад  у  частині  делегування 
виконання завдань (у сфері первинної медичної допомоги), 
учасниками якого є Ужгородська ТГ і Оноківська ТГ. Оно-
ківській громаді не доведеться створювати власний центр 
надання первинної медичної допомоги, адже, за договором 
співробітництва територіальних громад, дана громада пере-
дає частину цих повноважень Ужгородській громаді.

Важливою  проблемою,  яка  була  виявлена  у  процесі 
укладення відповідних договорів у Закарпатській області, 
є відсутність можливостей, передбачених чинним законо-
давством, щодо приєднання інших громад до діючих про-
єктів  співробітництва  територіальних  громад.  Зокрема, 
31  травня  2021  р.  зареєстровано  та  внесено  в  Реєстр 
договорів  про  співробітництво  територіальних  громад 
[3]  договір  про  співробітництво  територіальних  гро-
мад у формі реалізації спільного проєкту щодо розвитку 
туризму «ГУЦУЛ ЕТНОС». Після реєстрації даного дого-
вору ініціатор проєкту Ясінянська селищна рада отримала 
пропозиції від територіальних громад, які не є сторонами 
даного  договору, щодо приєднання  до  нього,  однак,  від-
повідно  до  чинного  законодавства,  такої  процедури  не 
передбачено. Така ситуація знижує мотивацію громад до 
збільшення кількості суб’єктів співробітництва у зв’язку 
з тим, що процедура укладання такого договору є досить 
складною, адже потрібно знову перезатвердити відповід-
ний договір на пленарних засіданнях сесій усіма учасни-
ками  співробітництва  територіальних  громад, що  забере 
багато  часу.  Видається  за  доцільне  розробити  спрощену 
процедуру долучення до договору співробітництва тери-
торіальних громад додаткових суб’єктів співробітництва.

Одним із лідерів щодо кількості укладених договорів 
про  співробітництво  територіальних  громад  в  Україні 
є Полтавська область, у якій протягом 2014–2019 рр. було 
укладено  111  договорів  [4,  ст.  3].  Відповідні  дані  свід-
чать  про  те,  що  співробітництво  територіальних  громад 
у  Закарпатській  області  перебуває  на  зародковому  етапі 
і  потребує  активізації,  адже  після  завершення  фунда-
ментальної  частини  реформи  місцевого  самоврядування 
та територіальної організації влади – укрупнення терито-
ріальних громад питання співробітництва громад стає все 
більш  актуальним,  адже  це  є  хороша можливість  підви-
щити якість надання публічних послуг на місцях та раціо-
нальніше використовувати наявні ресурси.

Натепер  українське  законодавство  не  містить  дієвих 
механізмів  стимулювання  співробітництва  громад,  хоча 
Закон  «Про  співробітництво  територіальних  громад» 
визначає,  що  державне  стимулювання  співробітництва 
здійснюється шляхом:

1) надання субвенцій місцевим бюджетам суб’єктів спів-
робітництва у пріоритетних сферах державної політики;

2) передачі об’єктів державної власності в комунальну 
власність суб’єктів співробітництва;

3)  методичної,  організаційної  та  іншої  підтримки 
діяльності суб’єктів співробітництва [2].

Пріоритетні напрями державної регіональної політики 
закріплені в Державній стратегії  регіонального розвитку 
на період 2021–2027 рр. Зокрема, у даному документі міс-
титься завдання за напрямом «Підтримка програм міжре-
гіональної кооперації та обмінів між регіонами України», 
яке  передбачає  забезпечення  розвитку  транскордонної, 
міжмуніципальної та макрорегіональної співпраці у сфері 
розроблення та реалізації спільних проєктів сталого роз-
витку  та  створення  умов  для  стимулювання  регіонів 
і територіальних громад до співробітництва та реалізації 
спільних міжрегіональних проєктів [5].



45

Юридичний науковий електронний журнал
♦

Проте натепер в Україні так  і не запроваджено ефек-
тивні механізми стимулювання співробітництва територі-
альних громад на державному рівні,  адже в державному 
бюджеті не передбачено коштів для підтримки проєктів, 
які реалізуються в рамках співробітництва територіальних 
громад. Досвід інших областей показує, що значний вне-
сок у стимулювання співробітництва територіальних гро-
мад  зробили програми міжнародної  технічної  допомоги, 
які  діяли  протягом  останніх  років  на  території  окремих 
областей  та  надавали  методологічну  підтримку  і  фінан-
сове стимулювання. Крім того, ефективні механізми сти-
мулювання можуть бути запроваджені обласними радами 
у вигляді окремих обласних цільових програм.

У ст. 16 Закону України «Про співробітництво терито-
ріальних  громад» передбачено, що фінансування співро-
бітництва здійснюється з:

1) місцевих бюджетів суб’єктів співробітництва;
2) самооподаткування;
3)  інших  не  заборонених  законодавством  джерел, 

зокрема  державного  бюджету,  міжнародної  технічної 
та фінансової допомоги, кредитних ресурсів [2].

Аналіз  обласних  цільових  програм  (далі  –  ОЦП) 
у  всіх  областях України  засвідчив, що  спеціальних  про-
грам, орієнтованих на розвиток ММС, станом на 2018 р. 
не було, за винятком Сумської області, де у 2018 р. стар-
тувала  «Обласна  програма  підтримки  співробітництва 
об’єднаних територіальних громад у Сумській області на 
2018–2019 рр.». Серед ОЦП, які максимально наближені 
до інтересів громад і серед пріоритетів яких декларується 
підтримка ММС, у більшості областей України є програми 
підтримки ініціатив громад, які зазвичай реалізуються на 
конкурсній основі.

Тематичний  напрям  «Міжмуніципальне  співробіт-
ництво»  закріпився  в  обласних  цільових  програмах,  що 
підтримували розвиток територіальних громад у 7 облас-
тях – Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, 
Полтавській, Харківській,  Сумській  та Херсонській. Ще 
2 області (Тернопільська та Рівненська) офіційно заявили 
про започаткування цього напряму у 2019 р. Аналіз тема-
тики  проєктів,  що  були  підтримані  в  рамках  напряму 
«Міжмуніципальне  співробітництво»,  засвідчив,  що 
в основному підтримані проєкти торкалися розвитку міс-
цевих  пожежних  частин,  вуличного  освітлення,  енергоз-
береження,  розвитку  сільського  туризму,  запровадження 
сучасної  системи  поводження  із  твердими  побутовими 
відходами.  Кількість  партнерів,  що  подавали  спільний 
проєкт, коливалася від 2-х до 16-ти [6, ст. 6].

У  результаті  проведеного  аналізу  цільових  програм 
Закарпатської області можемо зазначити, що на обласному 
рівні  немає  окремих  програм  підтримки  співробітництва 
територіальних  громад,  крім  того,  немає  програм,  у  яких 
є окремі заходи щодо підтримки даної сфери. Стратегія роз-
витку Закарпатської області на період 2021–2027 рр. також 
не передбачає напрямів підтримки розвитку співробітництва 
територіальних громад на території Закарпатської області.

Видається  цікавим  досвід  Львівської  області,  де 
обласна  рада  у  2018  р.  ухвалила  «Програму  підтримки 
співробітництва  територіальних  громад  у  Львівській 
області на 2019–2020 рр.».

Метою  даної  програми  є  забезпечення  соціально-
економічного  розвитку  територіальних  громад  Львів-
ської  області  із  застосуванням  механізму  співробітни-
цтва  сільських,  селищних,  міських  рад  та  об’єднаних 
територіальних  громад  шляхом  проведення  щорічного 
Конкурсу  проєктів  міжмуніципального  співробітництва 
та навчально-консультаційних заходів з  їх дофінансуван-
ням за допомогою субвенції обласного бюджету місцевим 
бюджетам.

Завдання Програми такі: 
–  розвиток  співпраці  органів  місцевого  самовряду-

вання в реалізації проєктів місцевого розвитку; 

– підвищення професійного рівня представників орга-
нів  місцевого  самоврядування,  громадськості  з  питань 
управління проєктами й активізації їхньої участі в націо-
нальних і міжнародних програмах [7].

Дана  програма  передбачала,  що  співфінансування 
з боку територіальних громад / суб’єктів співробітництва 
громад  має  становити  не  менше  50%  від  коштів  облас-
ного бюджету, що є досить хорошим фінансовим стиму-
лом. Крім  того,  важливим  завданням регіональної  влади 
є  методологічна  підтримки  розвитку  співробітництва 
територіальних  громад. Натепер  у  Закарпатській  області 
така  підтримка  органами  обласної  влади  не  надається, 
єдиною  структурою,  яка  підтримує  громади  в  цьому 
напрямі,  є  Закарпатський  регіональний  офіс  програми 
“U-LEAD з Європою».

Найбільша  кількість  договорів  про  співробітництво 
територіальних  громад  зареєстрована  в  Полтавській 
області. Полтавська обласна рада не має окремої цільової 
програми,  яка  стосується  розвитку  співробітництва  гро-
мад, проте протягом останніх років у Полтавській області 
діє  обласний  конкурс  проєктів  розвитку  територіальних 
громад Полтавської області, у рамках якого передбачено 
дві  категорії  учасників:  перша  категорія  –  проєкти  сіль-
ських,  селищних,  міських  рад,  друга  категорія  –  спільні 
проєкти,  що  реалізуються  органами  місцевого  самовря-
дування – суб’єктами співробітництва. Основні завдання 
Конкурсу,  відповідно  до  рішення  Полтавської  обласної 
ради № 159 «Про затвердження нової редакції Положення 
про обласний конкурс проєктів розвитку територіальних 
громад Полтавської області» від 9 квітня 2021 р., такі:

– поліпшення  співпраці  обласної  ради  з  територіаль-
ними  громадами  з  метою  вивчення  проблем  розвитку 
територій та визначення шляхів їх вирішення;

–  розвиток  співпраці  органів  місцевого  самовряду-
вання, громадських організацій, суб’єктів підприємниць-
кої діяльності в реалізації перспективних проєктів розви-
тку територій;

–  узагальнення  та  поширення  позитивного  досвіду 
громад  щодо  розв’язання  проблем  місцевого  розвитку, 
набутого у процесі реалізації проєктів;

– підвищення рівня професійної компетентності пред-
ставників органів місцевого самоврядування із проєктної 
діяльності [8].

Досвід  Полтавської  області  дозволяє  зробити  висно-
вок, що наявність обласних цільових програм щодо під-
тримки  розвитку  співробітництва  громад  є  надзвичайно 
ефективним механізмом активізації та популяризації спів-
робітництва  громад, що  є  особливо  актуальним  для  тих 
областей,  у  яких  міжмуніципальне  співробітництво  не 
є широковикористовуваним.

Як  свідчить  досвід  деяких  європейських  країн 
(зокрема,  Німеччини,  Бельгії  та  інших),  корисним  може 
бути  надання  методологічної  підтримки  громадам  щодо 
співробітництва  територіальних  громад  шляхом  утво-
рення ресурсних центрів («центри компетенцій») з питань 
ММС на регіональному і місцевому рівнях. Так, у феде-
ральній землі Гессен (Федеративна Республіка Німеччина) 
у  2004  р.  ухвалили директиву про  сприяння міжмуніци-
пальному співробітництву (Рамкова угода), де викладено 
цілі та процедури сприяння ММС. У 2009 р. в Міністерстві 
внутрішніх справ та спорту землі Гессен створено відділ із 
питань ММС, а також Центр компетенцій із питань ММС, 
створений асоціацією міст та громад і Міністерством вну-
трішніх справ та спорту федеральної землі Гессен.

До основних сфер відповідальності Центру компетен-
цій  належать  стратегія  та  визначення  змісту міжмуніци-
пальної співпраці в Гессені, консультування громад, під-
готовка  та  проведення  інформаційних  заходів  із  метою 
залучення громадян та органів місцевого самоврядування, 
розроблення відповідних методичних рекомендацій, бро-
шур  та  публікацій,  розроблення  та  збір  інформаційних 
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матеріалів  про  можливості  міжмуніципальної  співпраці 
[9, ст. 90–91].

Висновки. У результаті проведеного аналізу цільових 
програм Закарпатської  області можемо  зазначити, що на 
обласному рівні немає окремих програм підтримки спів-
робітництва  територіальних  громад,  крім  того,  немає 
програм,  у  яких  були  б  визначені  окремі  заходи  щодо 
підтримки  даної  сфери.  Уважаємо  за  доцільне  розро-
бити й ухвалити окрему цільову програму Закарпатської 
обласної  ради  –  «Програму  підтримки  співробітни-
цтва  територіальних  громад  у  Закарпатській  області  на 

2022–2025  рр.».  Крім  того,  видається  за  доцільне  вне-
сти  зміни у  стратегію розвитку Закарпатської  області на 
період 2021–2027 рр.  і передбачити окремі напрями під-
тримки розвитку співробітництва територіальних громад 
на  території  Закарпатської  області.  Зважаючи  на  малу 
кількість  наявних  договорів  співробітництва  територі-
альних  громад  у  Закарпатській  області,  рекомендуємо 
утворити  ресурсний  центр  із  розвитку  співробітництва 
територіальних  громад,  провести  активну  інформаційну 
кампанію та навчальні семінари щодо переваг співробіт-
ництва та форм, змісту і процедур укладення договорів.
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ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

THE CONCEPT OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF THE SUPREME 
COUNCIL OF JUSTICE: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS
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доцент кафедри конституційного права і прав людини

Національна академія внутрішніх справ

Стаття присвячена юридичному дослідженню теоретико-методологічних аспектів визначення юридичного змісту категорії «конститу-
ційно-правовий статус Вищої ради правосуддя». Україна стала на шлях утвердження Вищої ради правосуддя як органу, що має конституцій-
ний статус лише зі здобуттям незалежності. У цей період відбувається легальне оформлення інституційних основ судової влади і правового 
статусу її носіїв, закріплення гарантій їх незалежності і самостійності суддів. Базові засади незалежності суддівського корпусу в частині його 
формування та функціонування, які безпосередньо стосуються добору кандидатів на посади суддів, їх призначення та звільнення з посад 
закладені з урахуванням низки міжнародних актів та відповідного зарубіжного досвіду. Органи, які за функціональним призначенням є від-
повідними Вищій раді правосуддя також у переважній більшості, мають конституційний статус, що підкреслює їх місце та роль в державі 
та гарантії незалежності. У системі судової влади України Основний Закон передбачив положення про такий конституційний орган, як Вища 
раду правосуддя. Згідно із Законом України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 р. – це є колегіальний, незалежний консти-
туційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової 
влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного 
корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Дослідження категорії «статус» потребує системного підходу, що сприяє досягненню максимального ступеню об’єктивності за умови 
чітко визначеного методологічного інструментарію. За таких обставин виникає необхідність суттєвого вдосконалення теоретичних док-
тринальних концепцій щодо розуміння конституційно-правового статусу Вищої ради правосуддя і його змістовних ознак та розроблення 
нових юридичних конструкцій, що відповідають сучасним вимогам щодо розбудови правової держави і громадянського суспільства.

Ключові слова: статус, правовий статус, конституційно-правовий статус, Вища рада правосуддя, судоустрій, правосуддя.

The article is devoted to the legal research of theoretical and methodological aspects of determining the legal content of the category 
“constitutional and legal status of the High Council of Justice”. Ukraine has embarked on the path of establishing the High Council of Justice 
as a body that has a constitutional status only after gaining independence. During this period there is a legal registration of institutional bases 
of judicial power and the legal status of its holders, fixing of guarantees of their independence and autonomy of judges. The basic principles 
of the independence of the judiciary in terms of its formation and functioning, which are directly related to the selection of candidates for judges, 
their appointment and dismissal are laid down taking into account a number of international instruments and relevant foreign experience. Bodies 
that are functionally relevant to the High Council of Justice also, in the vast majority, have a constitutional status that emphasizes their place 
and role in the state and guarantees independence. In the system of the judiciary of Ukraine, the Basic Law provided for the provision of such 
a constitutional body as the High Council of Justice. According to the Law of Ukraine «On the High Council of Justice» of December 21, 2016, it 
is a collegial, independent constitutional body of state power and judicial governance, which operates in Ukraine on a permanent basis to ensure 
the independence of the judiciary, its accountability and accountability. society, the formation of a virtuous and highly professional corps of judges, 
compliance with the Constitution and laws of Ukraine, as well as professional ethics in the activities of judges and prosecutors.

The study of the category “status” requires a systematic approach that helps to achieve the maximum degree of objectivity in terms of clearly 
defined methodological tools. In such circumstances, there is a need to significantly improve theoretical doctrinal concepts to understand 
the constitutional and legal status of the High Council of Justice and its substantive features and develop new legal structures that meet modern 
requirements for the rule of law and civil society.

Key words: status, legal status, constitutional and legal status, High Council of Justice, judiciary, justice.

Постановка проблеми. Українська держава, здобувши 
незалежність, розпочала процес побудови власної системи 
незалежного судочинства. Для сучасного українського сус-
пільства, що стало на шлях демократичних перетворень, 
актуалізується питання ефективного функціонування всіх 
його інституцій. Посилення процесів глобальної інтеграції 
в багатьох галузях державного та суспільного життя, праг-
нення світової спільноти до об’єднання, подолання полі-
тичних,  економічних  та  правових  перешкод  не  оминули 
й Україну. Європейська інтеграція України – це розвиток 
політичних,  економічних,  культурних та  інших відносин 
України  з Європейським  союзом,  який  є  її  стратегічною 
зовнішньою функцією і який має зумовити розвиток з Укра-
їною повноправних партнерських відносин. Обраний курс 
до Європейської спільноти вимагає суттєвих перетворень, 
в тому числі вдосконалення чинного законодавства Укра-
їни.  Все  це,  безумовно,  стосується  і  судоустрою  зага-
лом і Вищої ради правосуддя, зокрема. Питання статусу, 
повноважень, формування складу Вищої ради правосуддя, 
а перед тим і Вищої ради юстиції, протягом усього періоду 
їх  діяльності  залишається  предметом  дискусії  та  зазнає 
постійного  удосконалення  вітчизняного  законодавства 
відповідно  до  вимог  міжнародних  стандартів  діяль-

ності  відповідних  органів  у  контексті  судово-правової  
та  конституційної  реформ  в  Україні.  При  цьому  безза-
перечним  є  розуміння  того, що  передусім  існує  потреба 
у  теоретико-правовому  аналізі  категорії  «конституційно-
правового статусу» з метою подальшого формування уні-
фікованого підходу  та чіткого розуміння природи Вищої 
ради правосуддя та перспектив удосконалення  її  статусу 
на основі теоретичних узагальнень.

Очевидно, що  конституційно-правовий  статус Вищої 
ради правосуддя України потребує вдосконалення відпо-
відно  до  вимог  міжнародних  актів,  з  урахуванням  того 
факту, що  судово-правова  реформа 2016 року привнесла 
суттєві зміни, які спрямовані на посилення незалежності 
судової гілки влади і суддів безпосередньо.

Ступінь розробки проблеми.  Вищій  раді  правосуддя 
(юстиції) як конституційному органу в системі судових орга-
нів  приділяли  увагу  в  межах  своїх  досліджень  достатньо 
багато науковців, серед яких слід відмітити О.В. Гончаренко, 
В.В. Долежан, Р.В.  Ігонін, В.М. Колесниченко, Ю.О. Кост-
кіна,  В.В.  Кривенко,  О.Л.  Марчук,  І.В.  Назаров,  В.  Нор 
Ю.Є. Полянський, С.В. Прилуцький, В.І. Татьков та ін.

При  цьому  суттєвий  вклад  у  розробку  на  науковому 
та  науково-практичному  рівнях  проблем  визначення  
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теоретико-методологічних підходів щодо таких категорій, 
як «статус», «правовий статус» та «конституційно-право-
вий  статус»,  приділяли  такі  конституціоналісти,  фахівці 
у галузі загальної теорії держави і права, як М.О. Байму-
ратов, О.В.  Батанов, Н.А.  Богданова, В.М. Корельський, 
О.В.  Малько,  О.В.  Марцеляк,  В.С.  Нерсесянц, 
Н.Р. Нижник, М.П. Орзiх, Р.С. Павловський, В.Д. Перева-
лов, О.В. Петришин, В.Ф. Погорілко, М.О. Пухтинський, 
О.Ф. Скакун, Ю.М. Тодика, О.Ф. Фрицький та інші.

Мета даної статті полягає у необхідності сформулю-
вати дефініцію поняття конституційно-правового статусу 
Вищої ради правосуддя в Україні, виокремити ознаки, які 
характеризують  згадане  поняття.  Вищеозначене  надасть 
можливість  в  подальших  наукових  розробках  визначити 
правову  природу  даного  органу  і  запропонувати  власне 
концептуальне  бачення  перспективного  розвитку  відпо-
відного статусу Вищої ради правосуддя.

Виклад основного матеріалу. Отож для  дослідження 
змісту  поняття  «конституційно-правового  статусу  Вищої 
ради правосуддя», найперше, необхідно розглянути окремі 
складові  частини  розглядуваного  поняття,  що  надасть 
можливість  сформулювати  науково-обґрунтоване  поняття 
та виокремити його ознаки. Дотримуючись вказаної логіки 
викладу,  зосередимось  на  дослідженні  таких  понять,  як 
«статус»,  «правовий  статус»,  «конституційний  статус»,  і, 
відповідно, запропонуємо власний понятійний апарат.

Одним із ключових понять є поняття «статусу». Загалом 
поняття «статус» є одним із фундаментальних у юридичній 
науці,  оскільки  дає  можливість  визначити  місце  суб’єкта 
права в системі суспільних відносин, його права і обов’язки 
стосовно  інших  суб’єктів. Саме  тому  з  урахуванням його 
комплексного значення поняття «статус» набуло широкого 
використання в законодавстві та правовій літературі.

У загально-філософському розумінні «статус» (від лат. 
status  «стан,  положення»)  –  це  соціальне,  співвідносне 
положення  (позиція)  індивідуума або групи в соціальній 
системі,  яке  визначається  за  низкою  ознак,  специфічних 
для  такої  системи  (економічних,  професійних,  етніч-
них  та  інших)  [1,  с.  488].  Автори  політичного  словника 
визначають категорію «статус» як певну сукупність прав 
та обов’язків, що визначають юридичне положення особи, 
державного органа або міжнародної організації; комплек-
сний  показник  положення  певної  спільності,  групи  або 
індивідів  у  соціальній  системі,  один  із  найважливіших 
параметрів  соціальної  стратифікації  [2,  с.  400].  У  свою 
чергу,  у  юридичному  словнику  розглядуване  поняття 
визначається  як  правове  становище  громадян,  виборних 
осіб, державних і громадських органів, установ, організа-
цій, міжнародних організацій [3, с. 770].

Особливо цінними, з нашої точки зору, є напрацювання 
учених-конституціоналістів, які в межах своїх досліджень 
розглядали  зазначене поняття. На думку Н.А. Богданової, 
поняття «статус» вказує на те, що в науці конституційного 
права – це теоретична конструкція, яка поєднує в собі нор-
мативні  характеристики,  теоретичні  уявлення  і  практику 
реалізації правових установ [4, c. 9]. Також варто наголосити 
на тому, що поняття «статус» охоплює не тільки формальне 
право, але й найрізноманітніші конституційно-правові від-
носини, які складаються у зв’язку та з приводу конкретного 
предмету  регулювання.  Статус  у  конституційному  праві 
залежить передусім від ролі, яку він відіграє у визначенні 
та фіксуванні стану учасників конституційно-правових від-
носин, та підходів до його характеристик. Але за будь-якого 
прояву  конституційно-правовий  статус  володіє  стійкістю, 
відносною постійністю, внутрішньою узгодженістю та сис-
темоутворюючою значущістю [5, с. 56]. При цьому перера-
ховані основні характеристики стосуються вищих держав-
них органів і мають свої особливості [6, с. 30].

В юридичних доктринальних джерелах, коли йдеться 
про «статус» фізичної або юридичної особи, то найперше 
йдеться  про  «правовий  статус».  Якщо  ж  говорити  про 

правовий  статус  того  чи  іншого  суб’єкта  права,  то  він 
визначається сукупністю прав та обов’язків, що визнає за 
ним законодавство [7, с. 465]. Натомість теоретики права 
В.М. Корельський  та В.Д. Перевалов  визначають право-
вий  статус  як  багатоаспектну  категорію,  яка,  по-перше, 
має  загальний,  універсальний  характер,  містить  статуси 
різних  суб’єктів  правовідносин:  держави,  суспільства, 
особи  тощо;  по-друге,  відображає  індивідуальні  особли-
вості  суб’єктів  і  реальне положення  їх у  системі багато-
манітних суспільних відносин; по-третє, правовий статус 
не може бути реалізований без обов’язків, що кореспонду-
ються правам, без юридичної відповідальності в необхід-
них випадках, без правових гарантій; по-четверте, катего-
рія «правовий статус» визначає права і обов’язки суб’єктів 
у системному вигляді, що дає змогу здійснити порівняль-
ний аналіз статусів різних суб’єктів для відкриття нових 
шляхів їх вдосконалення [8, с. 549].

На  думку  О.Ф.  Скакун,  правовий  статус  (від  лат. 
status  –  положення,  стан)  – юридично  закріплене  стано-
вище людини в суспільстві, відповідно до якого фізична 
особа  як  суб’єкт  права  вступає  у  правовідносини,  коор-
динує свою діяльність і поведінку в суспільстві. До ознак 
правового  статусу  учена  відносить  такі:  1)  залежить  від 
сутності соціального ладу, в умовах якого він складається 
і функціонує; зазнає впливу безлічі чинників, основними 
з яких є праця і власність як основа формування громадян-
ського суспільства; 2) виступає як юридична міра соціаль-
ної свободи суб’єкта права; 3) установлюється спеціально 
уповноваженими  органами  держави,  його  зміст  зміню-
ється з волі законодавця, а не окремих суб’єктів права, на 
яких він поширюється; 4) відображається у правових нор-
мах і принципах, формально закріплених у приписах нор-
мативно-правових  актів,  нормативно-правових  договорів 
та  в  інших  джерелах  (формах)  права;  5)  має  визначену 
структуру, ядро якої становлять суб’єктивні права, законні 
інтереси, обов’язки, що є однаковими для всіх його носіїв 
одного виду; 6) встановлює межі, за які не повинні вихо-
дити діяльність і поведінка людини в суспільстві [9, с. 58].

Таким  чином,  поняття  «статус»  надає  можливість 
говорити про місце суб’єкта у певній соціальній спільноті, 
що носить правовий характер. При цьому ми свідомо не 
диференціюємо такі наближені поняття, як «правовий ста-
тус», «правове положення», «правове становище» та «пра-
вовий стан», адже це не є предметом нашого дослідження 
і може стати окремим науковим напрацюванням. До того 
ж, варто погодитись з О.В. Совгирею в тому, що наділення 
різним  змістом  цих  понять  є  штучним  і  обумовлюється 
в тому числі «різними перекладами слова «статус» (з лат. 
status  –  становище,  положення,  статус),  і,  що  найголо-
вніше, не має практичного застосування у вигляді право-
вого закріплення розмежування таких понять або доціль-
ності, обумовленої практичними потребами [10, с. 106].

У свою чергу, В.Ф. Погорілко акцентує на пріоритет-
ності  характеру  конституційного  статусу  над  правовим. 
При цьому, на думку вченого, якщо розглядати співвідно-
шення понять «конституційний статус» та «правовий ста-
тус», однозначно останнє буде ширшим, адже міститиме 
не лише конституційний, але й інші статуси (адміністра-
тивний, цивільний тощо) [11, с. 281]. Впродовж сказаного 
слід  навести  позицію Н.О.  Богданової,  яка  зазначає,  що 
конституційно-правовий статус є ширшим поняттям, ніж 
конституційний  статус.  Перший  містить  норми  не  лише 
конституції,  але й  інших джерел  конституційного права. 
Обидва ж вони (конституційний та конституційно-право-
вий статус) є складовими частинами структури правового 
(юридичного)  статусу,  який  якнайширше  характеризує 
відповідного суб’єкта права [4, с. 5].

Таким  чином,  на  підставі  наукових  підходів  заува-
жимо  на  першорядному  значення  саме  конституційного 
та конституційно-правового статусів, оскільки саме вони 
визначають  напрямки  і  межі  нормативного  закріплення 
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статусу того чи іншого суб’єкта права в конституційному 
та  інших  галузях права. На цій підставі  у  своєму дослі-
дженні ми розглянемо саме конституційно-правовий ста-
тус Вищої ради правосуддя, як такий, що дає можливість 
належним  чином  охарактеризувати  розглядуваний  пред-
мет нашого дослідження.

З урахуванням викладеного, на нашу думку, конститу-
ційно-правовий статус Вищої ради правосуддя – це закрі-
плене нормами конституційного права положення Вищої 
ради  правосуддя,  яке  обумовлюється  соціально-політич-
ними  передумовами  та  характеризується  системністю 
і структурованістю його змістовних елементів, які детер-
мінуються  через  правосуб’єктність,  принципи,  повнова-
ження та гарантії.

На підставі визначеного поняття конституційно-право-
вого статусу Вищої ради правосуддя можемо зауважити на 
його  окремих  ознаках:  1) Вища  рада  правосуддя  є  орга-
ном публічного  управління,  існування  якого  обумовлено 
наявністю соціальних, політичних та правових чинників, 
які  сприяли  формуванню  унікального  конституційно-
правового  статусу,  який  обумовлений  призначенням, 
місцем  та  роллю  в  судовій  системі,  а  також  сукупністю 
повноважень;  2)  Вища  рада  правосуддя  є  колегіальним, 
незалежним  конституційним  органом  державної  влади 
та суддівського врядування статус, повноваження, засади 
організації та порядок діяльності якої визначаються Кон-
ституцією  України,  Законом  України  «Про  Вищу  раду 
правосуддя» від 21 грудня 2016 року та Законом України 
«Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року;  
3) основною метою утворення є забезпечення незалежності 
судової влади шляхом реалізації визначених повноважень;  
4) Вища рада правосуддя є юридичною особою, видатки 
на  її  утримання  визначаються  окремим  рядком  у  Дер-

жавному  бюджеті  України,  що  забезпечує  організаційну 
і фінансову  незалежність  та  уособлює  складову  частину 
системи стримувань і противаг в конструкції поділу влад; 
5)  Вища  рада  правосуддя  як  орган  суддівського  вряду-
вання є частиною єдиної системи забезпечення функціо-
нування судової  влади –  судів,  органів  суддівського вря-
дування,  інших  державних  органів  та  установ  системи 
правосуддя.  Вища  рада  правосуддя  здійснює  взаємодію 
з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Дер-
жавною  судовою  адміністрацією  України  та  Національ-
ною школою суддів України, іншими органами державної 
влади  та  органи  місцевого  самоврядування,  які  беруть 
участь  в  організаційному  забезпеченні  діяльності  судів;  
6)  Вища  рада  правосуддя  має  державно-владні  повнова-
женнями щодо участі у формуванні суддівського корпусу, 
підтримки суддівської кар’єри, притягненню суддів до дис-
циплінарної  відповідальності,  участі  в  організаційному 
забезпеченні  діяльності  судів,  консультативними  повно-
важеннями щодо вдосконалення законодавства про судову 
владу; 7) Вища рада правосуддя має змішаний склад: судді 
мають переважну більшість щодо інших членів.

Висновки. Отже, можна констатувати наявність дифе-
ренційованого підходу науковців щодо таких теоретичних 
конструкцій,  як  «статус»,  «правовий  статус»,  «конститу-
ційний статус», «конституційно-правовий статус» та інші. 
До того ж опрацьовані доктринальні джерела містять від-
мінні підходи в питанні їх співвідношення та змістовних 
ознак.  Проте  запропонований  авторський  підхід  щодо 
поняття  конституційно-правового  статусу  Вищої  ради 
правосуддя  та  його  ознак  може  слугувати  основою  для 
подальшої  наукової  розробки  згаданого  статусу  з метою 
визначення місця та ролі даного органу в системі судоу-
строю та внесення пропозицій щодо його оптимізації.
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Статтю присвячено дослідженню правил витребовування нотаріусом відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріаль-
них дій, як складового елементу принципу обґрунтованості нотаріальних актів, а також з’ясуванню підстав та умов вчинення такої дії 
нотаріусом. Установлено, що реалізація зазначених повноважень нотаріуса досить часто набуває дискусійного тлумачення через недо-
сконалість чинного нотаріального законодавства.

Обґрунтовується, що принципової різниці між документами й відомостями в нотаріальному провадженні не існує і вони можуть бути 
об’єднані терміном «документи».

Установлюються підстави для реалізації повноважень нотаріуса щодо витребування документів і наголошується на необхідності 
диференціації порядку витребування залежно від суб’єктів, в яких така інформація витребується (зацікавлені особи, які є учасниками 
нотаріальної дії, або особи, які не беруть участь у нотаріальній справі). Висновується, що неподання документів зацікавленими учасни-
ками нотаріального процесу є невиконанням ними своїх процесуальних обов’язків, а наслідком у такому разі може бути тільки відмова 
у вчиненні нотаріальної дії.

З’ясовується зміст повноважень нотаріуса щодо витребування документів й визначаються умови, за яких реалізація таких повно-
важень має розглядатися як обов’язок нотаріуса. Передусім це обставини, за яких зазначені документи не перебувають в учасників 
нотаріальної дії та не можуть бути ними подані через наявність певних перешкод об’єктивного чи суб’єктивного характеру, але водночас 
зацікавлені особи виявляють ініціативу або не заперечують проти таких дій нотаріуса. Різновидом правової ситуації, коли в нотаріуса 
виникає обов’язок щодо витребування відомостей, можна вважати й необхідність використання відомостей єдиних і державних реєстрів. 
Невиконання такого обов’язку свідчить про порушення нотаріусом вимог закону. Крім того, обов’язок витребувати документи-докази 
може виникнути в нотаріуса й у випадку, коли надані зацікавленими особами документи-докази містять суперечливі дані, що перешко-
джає встановленню справжніх обставин нотаріальної справи.

Розглядаються правові наслідки неподання документів для вчинення нотаріальної дії та пропонується виключити з їх кола зупинення 
нотаріальної дії. Сформульовано пропозиції щодо змін у нотаріальному законодавстві, враховуючи необхідність законодавчого визна-
чення підстав, порядку й процесуального оформлення витребування документів нотаріусом, а також унормування наслідків неподання 
документів і відповідальності за невиконання вимог нотаріуса.

Ключові слова: нотаріат, нотаріальна діяльність, нотаріальний процес, принцип обґрунтованості нотаріальних актів, права 
та обов’язки нотаріуса, витребовування документів нотаріусом.

The article covers the study of the rules of reclamation notary information and documents required for notarial acts, as part of the principle 
of validity of notarial deeds, as well as to clarify the grounds and conditions of this action by a notary. It is established that the implementation 
of these powers of the notary is often debated due to the imperfection of current notarial legislation.

It is substantiated that there is no fundamental difference between documents and information in notarial proceedings and both of them can 
be combined within the umbrella term “documents”.

The grounds for exercising the powers of a notary to demand documents are established and the need to differentiate the order of demand 
depending on the subjects in which such information goes through a process of reclamation (interested persons who are participants in the notarial 
act or persons who do not participate in this notarial case).

This paper establishes the grounds for the exercise of the notary’s powers to initiate the process of reclamation of documents and emphasizes 
the need to differentiate the procedure for reclamation, depending on the subjects in which such information is required (interested persons who 
are participants in the notarial act or persons not involved in this notarial case). It is concluded that a failure to submit documents by stakeholders 
in the notarial process is a failure of their procedural obligations and the only consequence, which can arise from this case, is a refusal to perform 
a notarial deed.

This paper also determines the content of the notary’s powers in relation to reclamation of documents and clarifies the conditions under which 
the exercise of such powers should be considered as the notary’s duty. First of all, these are the circumstances under which these documents are 
not held by the participants in the notarial deed and cannot be submitted by them due to certain obstacles of either an objective or a subjective 
nature, but the interested persons take the initiative or do not object to such actions of the notary. The need to use information from the unified 
and state registers can as well be considered another kind of legal situation, when the notary has an obligation to request information. Failure to 
comply with this obligation indicates a violation of the law by a notary. In addition, the notary’s obligation to initiate the reclamation of documents 
which act as pieces of evidence may arise in the case where the evidence provided by the stakeholders contain contradictory data, which 
prevents the establishment of the true circumstances of the notarial case.

The paper considers the legal consequences of failure to submit documents for the performance of a notarial deed and proposes to 
exclude suspension of the notarial deed from their scope. Proposals for changes in the notarial legislation were formulated, taking the need 
for legislative determination of the grounds, procedure and procedural design of the notary’s demand for documents, as well as normalization 
of the consequences of non-submission of documents and liability for non-compliance with the notary’s requirements into account.

Key words: notaryship, notarial activity, notarial process, principle of validity of notarial deeds, rights and responsibilities of a notary, 
reclamation of documents by a notary.
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Вступ. Нотаріальна діяльність передбачає значне коло 
юридичних  дій,  які  вчиняються  в  межах  нотаріального 
провадження з приводу розгляду конкретної нотаріальної 
справи.  Зміст  нотаріальної  дії  визначає  коло  фактів,  що 
підлягають  встановленню  через  їх  закріплення  в  нормі, 
яка  буде  застосована.  Для  встановлення  наявності  або 
відсутності  таких  фактів  нотаріусу  необхідно  одержати 
докази, дослідити й оцінити їх. Відповідно до ст. 42 Закону 
«Про  нотаріат»  (далі  –  Закон)  надання  доказів  здійсню-
ється зацікавленими у вчиненні нотаріальної дії особами, 
але ст. 46 Закону передбачає також можливість витребо-
вування  таких  доказів  нотаріусами.  Зміст  ст.  46  Закону 
обмежується  лише  декларацією  такої  можливості,  не 
закріплюючи ані підстав, ані порядку вчинення таких дій, 
що  зумовлює  необхідність  дослідження  змісту  повнова-
жень нотаріуса щодо витребовування доказів у нотаріаль-
ному провадженні.

Зазначена  проблема  досі  не  була  предметом  само-
стійного  наукового  вивчення,  а  частково  розглядалася 
в  працях  таких  науковців,  як  В.В.  Комаров,  Л.К.  Радзі-
євська,  Л.Г.  Пасічник,  М.М.  Дякович,  М.С.  Долинська, 
С.Я. Фурса, І.М. Череватенко лише у зв’язку з викладен-
ням  змісту  правил принципу  обґрунтованості  нотаріаль-
них актів. Також предметом досліджень не були матеріали 
правозастосовної практики з означеного питання, а саме 
їх  аналіз  свідчить  про  необхідність  уточнення  обсягу 
й  умов  застосування  правових  повноважень  нотаріуса 
щодо витребовування відомостей і документів.

Постановка завдання. Метою  статті  є  визначення 
змісту  й  підстав  реалізації  повноважень  нотаріуса щодо 
витребовування документів-доказів, встановлення специ-
фічних наслідків порушення цих правил у нотаріальному 
провадженні й наслідків неподання документів на вимогу 
нотаріуса,  а  також формулювання пропозицій щодо  тен-
денцій  законодавчого  унормування  порядку  витребову-
вання документів-доказів у нотаріальному процесі.

Результати дослідження. Нотаріуси  й  інші  особи, 
які уповноважені  законом вчиняти нотаріальні дії, діють 
у межах нотаріальної процесуальної форми, дотримання 
вимог якої забезпечує постановлення законних та обґрун-
тованих  нотаріальних  актів.  Саме  дотримання  вимоги 
обґрунтованості дозволяє надалі, поза межами нотаріаль-
ної  справи,  розглядати  нотаріальний  акт  як  письмовий 
доказ, що створений заздалегідь у спокійній атмосфері за 
сприяння сторін [1, с. 116].

Прийняттю нотаріусом рішення передує встановлення 
кола фактів, передбачених нормою, яка підлягає застосу-
ванню  в  такому  випадку;  збирання,  вивчення  та  оцінка 
документів-доказів  у  справі;  перевірка  відповідності 
вчинених  дій  вимогам  закону  й  дійсним  намірам  сто-
рін та  інше. Отже, нотаріальні акти-документи фіксують 
результати  правозастосування,  і  до  них  як  до  юрисдик-
ційних актів ставиться вимога обґрунтованості, що своєю 
чергою  зумовлює  можливість  виснувати  про  існування 
принципу  обґрунтованості  нотаріальних  актів  у  нотарі-
альному процесі [2, с. 6; 3, с. 152; 4, с. 122 ; 5, с. 57].

Нотаріальний  акт-документ  є  результатом  правозасто-
совної діяльності у  сфері безспірної цивільної юрисдикції, 
що впливає на специфічність вимог до його обґрунтованості.

Визначальні  правила  принципу  обґрунтованості 
нотаріальних  актів  закріплено  в  положеннях  ст.  42, 
ст. 46, ч. 2 ст. 54, ст. 55  і низці  інших статей Закону, що 
зобов’язують нотаріуса перевірити наявність певних фак-
тів для вчинення тієї чи  іншої нотаріальної дії та поста-
новлення певного нотаріального акту-документа.

Відповідно,  обґрунтованим  слід  визнавати  нотарі-
альний  акт,  постановлений  з  урахуванням  встановле-
них у межах нотаріальної справи дійсних обставин, під-
тверджених  відповідними  передбаченими  нотаріальним 
законодавством  доказами.  Саме  обґрунтованість  нота-
ріального  акту  забезпечує  його  беззаперечний  характер, 

унаслідок чого,  як  зазначалось у літературі,  спростувати 
його зміст набагато важче, ніж інших дій, вчинених у про-
стій письмовій формі [6, с. 8].

Подання зацікавленою особою нотаріусу всіх необхід-
них документів для вчинення нотаріальної дії – найважли-
віша умова правильного вирішення нотаріальної справи, 
одна  з  гарантій  недопущення  помилок  із  боку  нотарі-
уса. Склад необхідних документів-доказів, подання яких 
є  можливим  і  необхідним  для  підтвердження  наявності 
(відсутності)  певного  юридичного  факту,  що  підлягає 
встановленню в межах конкретної нотаріальної справи, як 
правило, визначений у нотаріальному законодавстві. Вод-
ночас нотаріус чи інша особа, що вчиняє нотаріальну дію, 
не мають права вимагати від зацікавлених осіб докумен-
тів, що не стосуються суті вчиненої нотаріальної дії, крім 
передбачених законодавством.

Ст. 46 Закону «Про нотаріат» представляє нотаріусу чи 
іншій посадовій особі, що вчинює нотаріальну дію, право 
витребувати  від  фізичних  та  юридичних  осіб  відомості 
й  документи,  необхідні  для  вчинення  нотаріальної  дії. 
Відповідні документи мають бути подані протягом строку, 
визначеного нотаріусом. Цей  термін не може перевищу-
вати одного місяця. Неподання відомостей і документів на 
вимогу нотаріуса є підставою для відкладення, зупинення 
вчинення нотаріальної дії або відмови в її вчиненні.

Реалізація  зазначених  повноважень  нотаріуса,  що 
є складовою частиною механізму забезпечення дії прин-
ципу  обґрунтованості  нотаріальних  актів,  досить  часто 
набуває  дискусійного  тлумачення  через  недосконалість 
редакції зазначеної статті.

По-перше, у ст. 46 Закону «Про нотаріат» йдеться про 
можливість витребовувати в межах нотаріального прова-
дження  відомості  й  документи,  водночас  не  встановлю-
ються підстави для розмежування змісту цих категорій.

Точно розмежувати поняття «відомість» і «документ» 
складно. Очевидно, до категорії документів можна відне-
сти акти державних органів, що фіксують обставини, які 
мають юридичне значення, чи правові відносини: рішення 
суду про наявність родинних відносин, свідоцтво органів 
реєстрації актів цивільного стану (далі – РАЦС) про наро-
дження,  реєстрацію  шлюбу,  розірвання  шлюбу,  смерть, 
довідки й тому подібне.

Відповідно,  відомості  складає  будь-яка  інша  інфор-
мація, наприклад, повідомлення фінансової установи про 
відсутність внеску на  ім’я спадкодавця. Однак для вико-
ристання в нотаріальному процесі ця інформація все одно 
має бути викладена в письмовій формі й відповідати пев-
ним вимогам, передбаченим законодавством. Тому можна 
виснувати,  що  принципової  різниці  між  документами 
й  відомостями  в  нотаріальному  провадженні  не  існує, 
і вони можуть бути об’єднані терміном «документи».

По-друге, чинна редакція ст. 46 не унормовує підстав 
для  застосування  повноважень  нотаріуса  щодо  витребу-
вання документів  і не розмежовує підстав  і порядку для 
випадків такого витребування в різних суб’єктів (зацікав-
лених осіб, що є учасниками нотаріальної дії, та осіб, що 
не беруть участь у нотаріальній справі). Як наслідок, у пра-
возастосовній  практиці  іноді  такі  повноваження  розгля-
даються як право, а іноді – як обов’язок нотаріуса. Через 
зазначену правову невизначеність підстав і порядку засто-
сування розглядуваних повноважень нотаріуса зацікавлені 
особи подекуди помилково вважають, що у випадку, коли 
для  вчинення нотаріальної  дії  не  досить  даних,  наданих 
ними, нотаріус має (зобов’язаний) сам збирати необхідні 
документи. Таку позицію в нотаріальній справі не можна 
визнати правомірною, оскільки правила ч. 1 ст. 42 Закону 
«Про нотаріат» точно вказують, що нотаріальні дії вчиню-
ються після їх оплати в день подачі всіх необхідних доку-
ментів, тобто обов’язок надання документів для вчинення 
нотаріальної дії закон покладає на зацікавлених осіб, і  із 
цим погоджується більшість науковців [7, с. 178].
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Не виникає необхідності у витребуванні матеріалів, якщо 
вони  знаходяться  в  розпорядженні  зацікавленої  особи, що 
звернулась до нотаріуса, чи без ускладнень можуть бути нею 
отримані  у  відповідних  установах  (копії  судових  рішень, 
довідки  з  місця  проживання,  лікування  чи  роботи  тощо). 
У  таких  випадках  нотаріус  лише  роз’яснює  заявнику,  які 
саме документи необхідні для вчинення конкретної нотарі-
альної дії (наприклад, стягнення заборгованості на підставі 
виконавчого напису). Якщо ж потім необхідні документи не 
будуть представлені, нотаріальна дія не вчиняється.

Такі дії не слід розглядати як витребовування документів 
у сенсі застосування правил ст. 46 Закону, позаяк нотаріус 
реалізує  свої  повноваження  у  сфері  безспірної  цивільної 
юрисдикції, а на вчинення певної нотаріальної дії  завжди 
має бути висловлена ініціатива й бажання відповідних заці-
кавлених осіб. Неподання документів зацікавленими учас-
никами нотаріального процесу є невиконанням ними своїх 
процесуальних обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 42 Закону 
«Про нотаріат», і наслідком у такому разі може бути тільки 
відмова у вчиненні нотаріальної дії, інші правові санкції до 
таких суб’єктів застосовуватися не можуть.

Поряд  із  цим  існують  випадки,  коли  самому  заяв-
нику дуже складно чи просто неможливо одержати деякі 
документи,  які  перебувають  в  інших  осіб,  що  можуть 
навіть  не  брати  участі  в  нотаріальній  справі.  Така  ситу-
ація  може  бути  зумовлена  підставами  суб’єктивного  чи 
об’єктивного  характеру:  неправомірна  відмова  будь-якої 
посадової  особи  видати  такі  довідки,  тривала  затримка 
з  їх  одержанням,  заборона  отримання  конфіденційної 
інформації, інформації, що становить лікарську таємницю 
тощо.  Певні  документи  відповідно  до  чинного  законо-
давства  видаються  тільки  обмеженому  колу  визначених 
суб’єктів або взагалі не видаються без запиту компетент-
них  органів  (свідоцтва  органів  РАЦСу,  медичні  довідки, 
відомості з електронних реєстрів. інформація про внески 
й інше). Саме в таких випадках нотаріус має реалізувати 
свої  повноваження  з  витребування матеріалів  нотаріаль-
ної справи, якщо зацікавлена особа виявить ініціативу на 
такі дії нотаріуса, позаяк це може бути пов’язане з необ-
хідністю додаткових нотаріальних витрат.

Безумовний інтерес у такому сенсі представляє судова 
справа за позовом Особи 3 до Мелітопольської районної 
державної  нотаріальної  контори  про  визнання  дій  про-
типравними  і  зобов’язання  вчинити  певні  дії.  Позовні 
вимоги позивач обґрунтовував тим, що після смерті своєї 
матері  не  може  отримати  свідоцтво  про  право  на  спад-
щину, оскільки нотаріус безпідставно вимагає документи 
щодо  спадкового  майна.  Рішенням  Мелітопольського 
міськрайонного  суду  Запорізької  області  в  задоволенні 
позову було відмовлено, але позивач звернувся з апеляцій-
ною  скаргою.  У  письмових  запереченнях  на  апеляційну 
скаргу  нотаріус  повідомив,  що  свідоцтво  про  право  на 
спадщину не видавалось, оскільки спадкоємець не подав 
до нотаріальної контори необхідні документи.

Суд  апеляційної  інстанції  відмовив  у  задоволенні 
апеляційної  скарги  й  в  обґрунтування  свого  висновку 
послався  на  таке.  Спадкоємцю  був  наданий  нотаріусом 
перелік  документів,  необхідних  для  оформлення  спад-
щини.  За  даними  Державного  реєстру  речових  прав  на 
нерухоме майно інформація про зареєстровані права щодо 
права власності спадкодавця Особи 4 на житловий буди-
нок  відсутня,  а  спадкоємець  необхідних  документів  не 
подав. Положення ст. 31 Закону України «Про державну 
реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме майно  та  їх  обтя-
жень»  не  скасовує  вимоги  ст.  67  Закону  України  «Про 
нотаріат», згідно з якою свідоцтво про право на спадщину 
на  нерухоме  майно,  що  підлягає  реєстрації,  може  бути 
видане спадкоємцям на підставі правовстановлювальних 
документів  і  довідки  органу  місцевого  самоврядування 
з  викладенням  характеристики  будівлі,  на  яку  видається 
свідоцтво. Посилання позивача на те, що державний нота-

ріус не вжив заходів для оформлення права власності на 
земельну  ділянку,  було  визнано  судом  безпідставним, 
виходячи  з  такого.  Запит  до  Управління  Держгеокада-
стру Особі 3 було надано нотаріусом 14 вересня 2016 р. 
19 травня 2017 р. нотаріус спрямував запит на отримання 
Витягу  безпосередньо  до  Управління  Держгеокада-
стру в Мелітопольському районі Запорізької області,  яке 
1 червня 2017 р. повідомило нотаріуса про те, що отри-
мання  відомостей  із  державного  земельного  кадастру 
у формі витягу платне. Особа 3 відмовилась вносити плату 
за отримання вказаної адміністративної послуги, що уне-
можливило отримання  відповідних  відомостей.  З  огляду 
на встановлені обставини апеляційний суд визнав, що суд 
першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, 
що  дії  державного  нотаріуса  під  час  оформлення  спад-
щини Особи 3 відповідають вимогам чинного законодав-
ства й не протиправні [8].

Різновидом правової ситуації, коли в нотаріуса виникає 
обов’язок щодо витребування відомостей, можна вважати 
й застосування правил ст. 46-1 Закону «Про нотаріат», від-
повідно до яких нотаріус під час вчинення нотаріальних 
дій обов’язково використовує відомості єдиних і держав-
них  реєстрів  шляхом  безпосереднього  доступу  до  них. 
Невиконання  цього  обов’язку  свідчить  про  порушення 
нотаріусом  вимог  закону,  і  із  цього  виходив Луганський 
апеляційний  суд,  скасовуючи  рішення Сєвєродонецького 
міського  суду  Луганської  області  від  8  жовтня  2020  р. 
у справі за позовом Особи 1 до Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Автосервіс і Комерція», Першої Сєве-
родонецької державної нотаріальної контори про визнання 
протиправною та скасування постанови про відмову здій-
снення нотаріальної дії. Так, апеляційний суд зазначив, що 
державний нотаріус відмовив Особі 1 у видачі свідоцтва 
про  право  на  спадщину  після  смерті  її  чоловіка  Особи 
4,  посилаючись  на  відсутність  правовстановлювальних 
документів на Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Автосервіс  і  Комерція».  Проте  з  матеріалів  спадкової 
справи вбачається, що державним нотаріусом не викорис-
товувалися  відомості  Єдиного  державного  реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців  і  громадських 
формувань. За таких обставин суд визнав, що державним 
нотаріусом  не  виконані  вимоги  Закону  «Про  нотаріат», 
а постанова про відмову у видачі свідоцтва про право на 
спадщину протиправна й підлягає скасуванню [9].

Крім  того,  обов’язок  витребувати  документи-докази 
може  виникнути  в  нотаріуса  і  в  іншому  випадку,  коли 
надані  зацікавленими  особами  документи-докази  містять 
суперечливі  дані,  що  перешкоджає  встановленню  справ-
жніх обставин нотаріальної справи. Наприклад, відповідно 
до ч. 3 ст. 44 Закону в разі наявності сумнівів щодо обсягу 
цивільної дієздатності фізичної особи, яка звернулася з вчи-
ненням нотаріальної дії, нотаріус зобов’язаний звернутися 
до органу опіки й піклування за місцем проживання відпо-
відної фізичної особи для встановлення факту відсутності 
опіки  або  піклування над  нею.  Інший приклад  –  правила 
ч. 5 ст. 44 Закону: у разі наявності в нотаріуса сумнівів щодо 
поданих документів на підтвердження цивільної правоздат-
ності  й  дієздатності  юридичної  особи  він  може  витребо-
вувати від цієї юридичної особи, державного реєстратора, 
органів доходів і зборів, інших органів, установ і фізичних 
осіб додаткові відомості або документи.

Реалізація  повноважень  нотаріуса  щодо  витребову-
вання  документів-доказів  у  такому  випадку  забезпечує 
законність  та  обґрунтованість  нотаріального  акту,  вико-
нання  функцій  і  завдань  нотаріальної  діяльності.  Від-
сутність  серед суб’єктів нотаріального процесу сторін  із 
протилежними  інтересами,  відсутність  спору  про  право 
унеможливлюють  доведення  та  встановлення  обставин 
нотаріальної  справи у формі  змагальності,  і це потребує 
надання специфічних повноважень нотаріусу як суб’єкту, 
що здійснює правозастосування.
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По-третє,  стаття  закріплює  обов’язковість  виконання 
вимог  нотаріуса  щодо  витребування  документів,  але 
не  передбачає  правових  санкцій  за  невиконання  цього 
обов’язку.

Як  уже  зазначалося,  наслідки  неподання  документів 
на вимогу нотаріуса мають розрізнятися залежно від того, 
в якого суб’єкта витребовувалися документи. У разі непо-
дання документів зацікавленими особами настає відмова 
у  вчиненні  нотаріальної  дії.  Якщо  ж  вимоги  нотаріуса 
щодо надання документів-доказів не було виконано осо-
бами або органами, що не є учасниками такої нотаріальної 
дії, то закон не передбачає можливості нотаріуса вплинути 
на  поведінку  таких  осіб.  На  жаль,  наслідки  неподання 
документів  у  такому разі можуть  бути  застосовані  лише 
судом  у  результаті  розгляду  справи  за  позовом  зацікав-
леної особи, на користь якої через неподання документів 
не може бути вчинена нотаріальна дія, до особи, яка цих 
документів не надала нотаріусу.

Прикладом такої  ситуації  є  судова справа  за позовом 
Особа 1 до Головного управління Пенсійного фонду Укра-
їни  в  Чернігівській  області  за  участю  як  третьої  особи 
приватного нотаріуса Козелецького районного нотаріаль-
ного  округу  про  визнання  протиправною  бездіяльності 
й зобов’язання вчинити певні дії. Розглянувши цю справу, 
Чернігівський окружний адміністративний суд рішенням 
від 30 січня 2020 р. задовольнив позовні вимоги в повному 
обсязі  з  таких  підстав. Отримуючи  свідоцтво  про  право 
на спадщину після смерті свого чоловіка Особи 2, пози-
вачка Особа 1 дізналася про існування нарахованої, але не 
виплаченої  за життя чоловіка пенсії, що належала Особі 
2 на підставі постанови Козелецького районного суду від 
20  лютого  2018  р.  Приватний  нотаріус,  до  якого  пози-
вачка  подала  заяву  про  відкриття  спадкової  справи  для 
прийняття спадщини, звернувся до Головного управління 
Пенсійного фонду України в Чернігівській області з лис-
том,  в  якому  просила  у  зв’язку  з  відкриттям  спадщини 
й  відкриттям спадкової  справи надати  інформацію щодо 
розміру пенсії та інших соціальних виплат, які належали 
Особі 2, але не були ним одержані за життя. Листом від 
26 березня 2019 р. приватному нотаріусу було відмовлено 
в отриманні такої інформації. Визнавши таку відмову про-
типравною, суд зобов’язав відповідача в 14-денний строк 
після набрання рішенням законної сили надати інформа-
цію нотаріусу [10].

Безумовно,  виникнення  судової  справи  в  такому 
випадку є виправданим і необхідним кроком, але завдан-
нями нотаріату  є  все ж  таки  зниження  навантаження  на 
судову  систему  й  запобігання  виникненню  судових  спо-
рів.  Крім  того,  нотаріус  є  особою,  що  уповноважується 
державою (ч. 1 ст. 3 Закону), а тому вважаємо за доцільне 
запропонувати  внести  доповнення  в  чинну  редакцію 
ст. 46 Закону, передбачивши можливість стягнення штрафу 
за невиконання вимог нотаріуса.

Доречним  буде  також передбачити  й  відповідне  про-
цесуальне оформлення процесуальної дії нотаріуса щодо 
витребування документів. Наразі нотаріуси звертаються до 
суб’єктів витребування з відповідними листами-запитами, 
що мають довільну форму й містять різні реквізити. Вва-
жаємо за доцільне передбачити необхідність оформлення 
витребування  доказів  постановою нотаріуса, що містить 
такі відомості: дата винесення постанови; найменування 
нотаріального  округу  й  адреса  розташування  робочого 
місця  приватного  нотаріуса  чи  державної  нотаріальної 
контори; прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса; відомості 
про  суб’єкта,  в  якого  витребовується  інформація;  зміст 
і форма викладення інформації, що витребовується; строк 
подання  інформації  нотаріусу;  відповідальність  за  неви-
конання вимог нотаріуса (у разі її встановлення законом), 
підпис і печатка нотаріуса.

По-четверте, ч. 3 ст. 46 передбачено можливість вчи-
нення  трьох  різних  процесуальних  дій  внаслідок  непо-

дання документів на вимогу нотаріуса: відкладення, зупи-
нення вчинення нотаріальної дії та відмова в її вчиненні, 
але не зазначаються підстави, за наявності яких може бути 
вчинена кожна із зазначених дій, адже вони різні й за своїм 
змістом, і за наслідками.

Конкретизація  визначення  таких  підстав  можливі 
з урахуванням вимог ст. ст. 42 та 49 Закону. Виходячи з їх 
змісту, можна виснувати таке.

Неподання  документів-доказів  на  вимогу  нотаріуса 
може потягти  за  собою відкладення нотаріальної дії  тоді, 
коли  воно  є  тимчасовою  перешкодою  для  її  вчинення 
та  підлягає  усуненню  протягом  визначеного  строку.  Так, 
ч. 2 ст. 42 Закону передбачає, що вчинення нотаріальної дії 
може бути відкладено, зокрема, в разі необхідності витре-
бування додаткових відомостей або документів від фізич-
них та юридичних осіб. Строк, на який відкладається вчи-
нення нотаріальної дії в такому разі, не може перевищувати 
одного місяця. Якщо протягом цього строку документи не 
будуть надані, настане відмова у вчиненні нотаріальної дії.

Так, розглянувши справу за позовом Особи 1 до дер-
жавного  нотаріуса  Третьої  Черкаської  державної  нота-
ріальної  контори  про  визнання  незаконною  та  скасу-
вання постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії 
та зобов’язання вчинити певні дії, Соснівський районний 
суд  м.  Черкаси  визнав  дії  нотаріуса  законними.  Судом 
було встановлено, що позивач Особа 1 звернувся до нота-
ріуса  з  метою  отримання  свідоцтва  про  право  на  спад-
щину після смерті Особи 4. Під час встановлення складу 
спадкового майна нотаріусом було виявлено арешт майна, 
що належало спадкодавцю. Спадкоємець стверджував, що 
арешт  накладено  на майно  іншої  особи  – Особи  3,  дані 
про  яку  співпадають  з  даними  спадкодавця.  Нотаріусом 
зазначено, що спадкоємцем і Головним управлінням Дер-
жавної фіскальної служби в Черкаській області не надано 
податковий  номер Особи  4  для  встановлення факту  від-
повідності  арешту. У  зв’язку  з  відсутністю повних  відо-
мостей  щодо  власника  нерухомого  майна  відповідно  до 
ст. 46 Закону було відкладено видачу свідоцтва про право 
на  спадщину  й  спрямовано  запит  до  відділу  державної 
виконавчої  служби  Чорнобаївського  районного  управ-
ління юстиції стосовно інформації про Особу 4, однак від-
повіді на ці запити не отримано. На цій підстав нотаріусом 
було винесено постанову про відмову позивачу у  видачі 
свідоцтва про право на спадщину. Уважаючи дії нотаріуса 
правомірними, суд відмовив у задоволенні позову [11].

Водночас чинне нотаріальне  законодавство не перед-
бачає  випадків,  в  яких  неподання  документів-доказів 
передбачено  підставою  для  зупинення  нотаріальної  дії, 
адже  єдиною  підставою  для  зупинення  відповідно  до 
ч. 4 ст. 42 Закону визнається надходження до суду позо-
вної заяви особи, що оспорює право або факт, про посвід-
чення якого просить інша зацікавлена особа. Отже, з тек-
сту ч. 3 ст. 46 Закону слід виключити твердження про те, 
що неподання документів може бути підставою для зупи-
нення вчинення нотаріальної дії.

Відмова ж у  вчиненні  нотаріальної  дії  настає  в  тому 
випадку,  коли  зацікавлені  особи  не  подали  нотаріусу 
необхідних для вчинення нотаріальної дії документів, але 
вимагають рішення нотаріуса з приводу неможливості  її 
вчинення, або коли в наданні документів-доказів нотаріусу 
відмовили особи чи органи, в яких ці документи витребо-
вувалися та які не є суб’єктами нотаріального процесу.

Як  вже  зазначалося,  відповідно  до  правил  принципу 
обґрунтованості зміст нотаріальних актів має відповідати 
дійсним  обставинам,  що  підтверджуються  необхідними 
документами-доказами,  дослідженими  в  межах  нотарі-
ального провадження. Надані документи-докази нотаріус 
оцінює  з  боку  їх  належності,  допустимості,  достатності 
й  достовірності.  Відсутність  певного  документа-доказу 
унеможливить як встановлення відповідного юридичного 
факту, так і постановлення самого нотаріального акту, що 
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фіксував би результат вчинення нотаріальної дії. Навпаки, 
у такому разі передбачається можливість винесення лише 
постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії.

Висновки. Проведене  дослідження  дозволяє  висну-
вати,  що  принципової  різниці  між  документами  й  відо-
мостями  в  нотаріальному  провадженні  не  існує  і  вони 
можуть  бути  об’єднані  терміном  «документи».  Дифе-
ренціація  підстав  для  реалізації  повноважень  нотаріуса 
щодо  витребування  документів  зумовлюється  правовим 
статусом суб’єктів, до яких звертається вимога нотаріуса: 
зацікавлені особи, що є учасниками нотаріальної дії, або 
особи, що не беруть участь у нотаріальній справі й не заці-
кавлені в результатах її вчинення. Неподання документів 
зацікавленими учасниками нотаріального процесу є неви-
конанням ними своїх процесуальних обов’язків, і наслід-
ком  в  такому  разі  може  бути  тільки  відмова  у  вчиненні 
нотаріальної дії.

Реалізація повноважень щодо витребування докумен-
тів і відомостей має розглядатися як обов’язок нотаріуса 
за таких умов: у зацікавлених осіб – учасників нотаріаль-

ної дії є труднощі з поданням документів нотаріусу, й вони 
формулюють клопотання про необхідність  витребування 
їх  нотаріусом;  існує  передбачена  законом  необхідність 
використання нотаріусом відомостей єдиних і державних 
реєстрів; надані зацікавленими особами документи-докази 
містять суперечливі дані, що перешкоджає встановленню 
справжніх обставин нотаріальної справи.

Правила закону щодо наслідків неподання документів 
на вимогу нотаріуса мають розрізнятися залежно від того, 
в якого суб’єкта нотаріусом витребовувалися документи, 
і підлягають уточненню.

Отже,  правила  ст.  46  Закону  мають  унормову-
вати:  умови,  за  яких  витребування  доказів  нотаріусом 
обов’язкове;  процесуальне  оформлення  дій щодо  витре-
бування у вигляді постанови нотаріуса; відповідальність 
осіб, до яких звернена вимога нотаріуса, за її невиконання; 
диференціацію  підстав,  за  яких  неподання  документів 
тягне за собою відкладення нотаріальних дій і відмову в їх 
вчиненні;  заборону  на  витребування  документів,  що  не 
є необхідними для вчинення нотаріальних дій.
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У статті схарактеризоване поняття спорів, що виникають із сімейних правовідносин, і визначені основні особливості цієї категорії спо-
рів. Автором наголошено на актуальності дослідження зазначеної тематики, оскільки сімейні спори є не лише одними з найпоширеніших, 
але й складними з боку процедурних питань.

Більшість сімейних спорів розглядаються саме в судовому порядку, тому в статті проаналізовані окремі особливості судового роз-
гляду сімейних спорів у порядку цивільного судочинства. Зокрема, викладено випадки розгляду сімейних спорів у закритому судовому 
засіданні, особливості визначення юрисдикції, підсудності такої категорії цивільних справ. У статті зазначено, що під час розгляду сімей-
них спорів по-особливому проявляються дискреційні повноваження суду, які можуть бути застосовані відповідно до норм сімейного 
законодавства.

Автор зауважує, що для сімейних спорів характерний і особливий склад учасників справи (сімейним законодавством визначені 
права й обов’язки таких суб’єктів, як орган опіки й піклування, прокурор) щодо вступу в процес для участі в ньому у формах, визначених 
законом, що, безперечно, засвідчує прояв активних їх повноважень у випадках розгляду сімейних справ у суді. Як особливість сімейних 
спорів автор визначає те, що багато таких справ можуть бути порушені не лише за зверненням зацікавлених осіб, але й за позовною 
заявою прокурора.

Сімейним законодавством передбачена також можливість неповнолітніх осіб безпосередньо звертатися до суду в таких справах, як 
отримання права на шлюб, позбавлення батьківських прав, скасування усиновлення чи визнання його недійсним, що теж визначається 
автором як особливість справ, які виникають із сімейних правовідносин.

Автор наголошує і на тому факті, що в окремих сімейних справах цивільне процесуальне законодавство передбачає можливість 
застосування судом негайного виконання рішення, зокрема у справах про стягнення аліментів, проте в межах суми платежу за один 
місяць, і справах про відібрання дитини й повернення її особі, з якою вона проживала.

У статті автором підсумовано, що ендемічність сімейних правовідносин, що відзначаються виражено особистісним характером, 
зумовлює й особливості їх захисту.

Ключові слова: сімейний спір, особливості сімейних спорів, сімейне законодавство, судовий розгляд сімейних спорів.

The article describes the concept of cases arising from family relationships, and identifies the main features of this category of cases. The 
author emphasizes the relevance of the study of this topic, as family matters are not only one of the most common, but also complex in terms 
of procedural issues.

Most family cases are considered in court, so the article analyzes some features of the trial of family cases in civil proceedings. In particular, 
the cases of consideration of family cases in a closed court session, peculiarities of determining jurisdiction, jurisdiction of this category of civil 
cases are covered. The article states that when considering family cases, the discretionary powers of the court, which can be applied in accordance 
with the norms of family law, are especially evident.

The author notes that family cases are characterized by a special composition of the parties, namely – family law defines the rights 
and responsibilities of such entities as the body of guardianship and trusteeship, the prosecutor, to enter the process to participate in it in the forms 
prescribed by law, which undoubtedly testifies to the manifestation of their active powers in cases of family cases in court. As a feature of family 
cases, the author defines the fact that many such cases can be initiated not only at the request of interested persons, but also at the request 
of the prosecutor.

Family law also provides for the possibility of minors to apply directly to the court in such cases as obtaining the right to marry, deprivation 
of parental rights, revocation of adoption or invalidation, which is also defined by the author as a feature of cases arising from family relationships.

The author emphasizes the fact that in some family cases, civil procedural law provides for the possibility of application by the court 
of immediate execution of the decision, in particular in cases of recovery of alimony, but within the amount of payment for one month, and cases 
of child removal and return to her person. which she lived.

The author summarizes in the article that the endemic nature of family relationships, which are characterized by a pronounced personal 
nature, determines the features of their protection.

Key words: family case, features of family cases, family law, family court proceedings.

Сімейні  спори  відносять  до  справ,  найпоширеніших 
у  судовій  практиці  [1].  Окреслюючи  поняття  сімейних 
спорів,  їх можна схарактеризувати як спори, що відбува-
ються між учасниками сімейних правовідносин із приводу 
прав та обов’язків, які виникають із факту шлюбу й (або) 
приналежності до сім’ї та родини.

Сімейні  справи  складні  в  контексті  процесуальних 
процедур і з морально-психологічного боку, адже, як зау-
важують  правники-практики,  під  час  розгляду  сімейних 
справ сторони у справі, найчастіше подружжя, не можуть 
під впливом емоційних переживань, у певному психоло-
гічному стані прийняти вірне рішення щодо розв’язання 
сімейного  конфлікту,  а  тому  участь  адвоката  дає  змогу 
не  лише  отримання  стороною  в  сімейній  справі  якісної 
правничої  допомоги  відповідно  до  статті  15 Цивільного 
процесуального кодексу (далі – ЦПК) України, але й вирі-
шення справи з урахуванням усіх прав та інтересів особи 

[2,  с.  170–171].  Особливо  ускладнюється  ситуація,  коли 
розв’язується питання щодо виховання дітей.

Захист  сімейних  прав  переважно  відбува-
ється  саме  в  судовому  порядку.  Так,  відповідно  до 
частини 1 статті 19 ЦПК України до цивільної юрисдик-
ції судів належать у тому числі й справи, що виникають із 
сімейних правовідносин. Водночас поруч із судовою збе-
рігається й  адміністративна юрисдикція  сімейних  справ, 
зокрема такі окремі сімейні справи можуть бути предме-
том розгляду органів опіки й піклування [3] або ж органів 
реєстрації актів цивільного стану [4].

Порядок  судового  вирішення  справ,  що  виника-
ють  із  сімейних  правовідносин,  визначається  окремими 
положеннями  ЦПК  України  [5].  До  прикладу,  особли-
вістю  розірвання  шлюбу  в  судовому  порядку  є  те,  що 
суд  зобов’язаний  зупинити  провадження  у  справі  в  разі 
надання  сторонам  у  цій  справі  строку  для  примирення 
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(пункт  4  частини  1  статті  251  ЦПК України)  або  ж  суд 
постановляє  ухвалу  про  повернення  позовної  заяви  про 
розірвання шлюбу у випадку подання такої заяви під час 
вагітності  дружини  чи  до  досягнення  дитиною  одноріч-
ного віку (пункт 5 частини 4 статті 185 ЦПК України).

Окрім того, процесуальні норми, які регулюють поря-
док вирішення справ, що виникають із сімейних правовід-
носин, містяться в нормативних джерелах матеріального 
права. Так, відповідно до частини 3 статті 293 ЦПК Укра-
їни  саме нормами  сімейного  законодавства  в  тому числі 
визначаються справи, які розглядаються судами в порядку 
окремого провадження. До таких справ, зокрема, віднесені 
такі: справи про надання особам, які досягли шістнадця-
тирічного віку, права на шлюб (пункт 2 статті 23 Сімей-
ного кодексу (далі – СК) України); справи про розірвання 
шлюбу за заявою подружжя, яке має неповнолітніх дітей, 
за  заявою  будь-кого  з  подружжя,  якщо  один  із  такого 
подружжя  засуджений  до  позбавлення  волі;  справи  про 
встановлення  режиму  окремого  проживання  подружжя 
(стаття 119 СК України) і інші справи [6].

Аналіз  цивільного  процесуального  законодавства 
дає змогу виокремити ще особливості судового розгляду 
справ,  що  виникають  із  сімейних  правовідносин  [7]. 
Так, відповідно до частини 1 статті 7 ЦПК України роз-
гляд цивільних справ у судах проводиться в усній формі 
і відкрито, окрім випадків, що визначені цивільним про-
цесуальним  законодавством.  Такі  виключення  виділені 
в частині 7 цієї статті.

Можна  впевнено  стверджувати,  що  більшість  таких 
виключень пов’язана саме з розглядом судами справ, які 
виникають із сімейних правовідносин [1]. Зокрема, ЦПК 
України передбачає можливість розгляду справ у режимі 
закритого  судового  засідання  у  випадках,  коли  розгляд 
справи  у  відкритому  судовому  засіданні  може  зумовити 
викриття таємної інформації або інформації, яка охороня-
ється відповідно до закону, а також за клопотанням учас-
ників справи з метою забезпечення дотримання таємниці 
усиновлення  дитини,  недопущення  розголошення  відо-
мостей щодо особистого життя особи, інтимних або інші 
відомостей про особисте життя когось з учасників справи, 
відомостей, розголошення яких може принижувати честь 
і гідність особи, а також за інших обставин, передбачених 
законом. Тобто саме під час розгляду спорів, що виника-
ють  із  сімейних  правовідносин,  найчастіше  предметом 
дослідження  виступають  відомості,  які  пов’язані  з  осо-
бистим життям особи, його інтимними аспектами.

У процесі розгляду справ, що виникають  із сімейних 
правовідносин, по-особливому проявляються дискреційні 
повноваження  суду,  які  хоч  і  не  передбачені  в  чинному 
цивільно-процесуальному  законодавстві,  проте  можуть 
бути застосовані як наслідок аналізу норм сімейного зако-
нодавства  [8].  До  прикладу,  у  частині  1  статті  13  ЦПК 
України  зазначено,  що  суд  вправі  розглядати  цивільні 
справи  не  інакше,  як  за  зверненням  зацікавленої  особи, 
у межах, окреслених цією особою у зверненні  (позовній 
заяві,  заяві  про  видачу  судового  наказу,  заяві)  і  на  під-
ставі тих доказів, які подані до суду учасниками справи чи 
витребувані судом, за клопотанням учасника справи, від-
повідно до передбачених у ЦПК України випадків.

Проте окремі положення СК України дозволяють суду, 
що здійснює розгляд сімейного спору, вийти за межі заяв-
лених учасником справи вимог  [9,  с.  13–15]. Відповідно 
до  частини  3  статті  166  СК України  в  разі  задоволення 
позовної вимоги про позбавлення батьківських прав суду 
надається  право  одночасного  прийняття  рішення  щодо 
стягнення аліментів на дитину.

Як  слушно  зауважує  В.  Евко,  не  зважаючи  на  дис-
позитивний  характер  сімейно-правових  відносин,  у  цих 
відносинах дуже часто присутні ознаки, елементи публіч-
ності,  своєю  чергою  публічний  характер  окремих  кате-
горій  сімейних  справ  зумовлює  підвищення  значущості 

таких  учасників  цивільного  процесу,  як  органи  опіки 
й піклування, прокурор, а також підвищення процесуаль-
ної  активності  суду  в  певних  справах,  що  виникають  із 
сімейних правовідносин  [10, с. 142‒144]. У чинних нор-
мах СК України, які визначають права й обов’язки таких 
суб’єктів,  як  орган  опіки  й  піклування,  прокурор  наді-
лений правами щодо вступу в процес для участі в ньому 
у формах,  визначених  законом, що безперечно  засвідчує 
прояв  його  активних  повноважень  у  випадках  розгляду 
сімейних справ у суді.

До  прикладу,  нормами  СК  України  передбачені 
випадки,  коли  справи, що виникають  із  сімейних право-
відносин, можуть бути порушені не лише за зверненням 
зацікавлених осіб,  але й  за позовною заявою прокурора, 
а  саме  до  таких  сімейних  справ  належать:  справи  про 
визнання шлюбу недійсним (стаття 42 СК України), справи 
про позбавлення батьківських прав (стаття 165 СК Укра-
їни),  справи про відібрання дитини від батьків  та  інших 
осіб  без  позбавлення  батьківських  прав  (стаття  170  СК 
України), справи про скасування усиновлення або визна-
ння його недійсним (стаття 240 СК України).

Також  нормами  СК  України  передбачені  випадки 
обов’язкової участі органів опіки й піклування в цивіль-
ному  судочинстві  в  разі  розгляду  справ,  що  виникають 
із  сімейних  правовідносин,  зокрема  виходячи  зі  змісту 
частини 4 статті 19 СК України участь органу опіки й піклу-
вання  (представленого  відповідною  належною  юридич-
ною особою) обов’язкова під час розгляду судами таких 
сімейних спорів щодо: участі одного з батьків у вихованні 
дитини,  місця  проживання  дитини,  виселення  дитини, 
зняття  дитини  з  реєстрації  місця  проживання,  визнання 
дитини такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням,  позбавлення  та  поновлення  батьківських 
прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені 
батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка три-
має її в себе не на підставі закону або рішення суду, управ-
ління батьками майном дитини, скасування усиновлення 
та визнання його недійсним [6].

Нормами  цивільного  процесуального  законодавства 
передбачені  також  особливі  правила  визначення  під-
судності  справ,  що  виникають  із  сімейних  правовід-
носин.  Відповідно  до  правил  інстанційної  юрисдикції 
справ,  що  розглядаються  в  порядку  цивільного  судо-
чинства,  сімейні  спори  розмежовуються  між  двома  лан-
ками судів загальної юрисдикції. Зокрема, відповідно до 
частини 1 статті 23 ЦПК України до юрисдикції місцевих 
загальних  судів  як  судів  першої  інстанції  законодавцем 
віднесені всі справи, які підлягають розгляду й вирішенню 
в порядку цивільного судочинства.

Проаналізувавши  положення  цивільного  процесу-
ального  законодавства  з  питань  підсудності  справ,  що 
виникають  із  сімейних  правовідносин,  слід  зауважити, 
що  такі  справи  розглядаються  і  за  правилами  підсуд-
ності,  що  визначається  за  місцем  проживання  або  міс-
цем  знаходження  відповідача  (загальної  підсудності) 
(стаття 27 ЦПК України); і за правилами підсудності за вибо-
ром позивача  (альтернативної  підсудності)  (частини  1,  2  
статті 28 ЦПК України); і за правилами договірної підсуд-
ності (частина 2 статті 28 ЦПК України).

Розгляд  і  вирішення  справ,  що  виникають  із  сімей-
них  правовідносин,  здійснюється  в  порядку  позовного, 
наказного  й  окремого  провадження.  Безперечно,  біль-
шість  сімейних  справ  розглядаються  в  порядку  позо-
вного  провадження.  Водночас  відповідно  до  пунктів 
4–5 частини 1 статті 161 ЦПК України у випадках, якщо 
особа звертається до суду про стягнення аліментів та якщо 
така вимога не пов’язана з встановленням або оспорюван-
ням  батьківства  (материнства) щодо  дитини  й  не  перед-
бачає залучення в процес у цій справі інших зацікавлених 
осіб,  то  така  справа  може  бути  розглянута  в  наказному 
провадженні й по ній може бути виданий судовий наказ.
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З  вимогами  про  захист  сімейних  прав  та  інтересів 
особа може звернутися до суду й у порядку спрощеного 
позовного  провадження,  проте  за  виключеннями  справ, 
які окреслені в пункті 1 частини 4 статті 274 ЦПК Укра-
їни, тобто в порядку спрощеного позовного провадження 
можуть розглядатися лише сімейні справи про стягнення 
аліментів і поділ майна подружжя.

Перелік  сімейних  справ,  що  підлягають  розгляду 
в  порядку  окремого  провадження,  можна  виокремити, 
проаналізувавши  статтю  293  ЦПК України.  Зокрема,  до 
сімейних  справ,  що  розглядаються  в  окремому  прова-
дженні, належать справи: про усиновлення; про встанов-
лення фактів, що мають юридичне значення; про надання 
права  на  шлюб;  про  розірвання  шлюбу  подружжя,  яке 
має дітей, за заявою будь-кого з подружжя, якщо один із 
них  засуджений  до  позбавлення  волі;  про  встановлення 
режиму окремого проживання за заявою подружжя тощо.

Для  учасників  сімейних  правовідносин,  що  зверта-
ються  до  суду  за  захистом  порушених  прав  і  законних 
інтересів  у  сфері  сімейного  права,  характерним  явищем 
є так звана «знижена процесуальна дієздатність» [10, с. 8]. 
Відповідно до  частини 1  статті  18 СК України право на 
звернення  до  суду  з  метою  захисту  порушеного  права 
чи  охоронюваного  законом  інтересу  має  кожен  суб’єкт 
сімейних  правовідносин,  який  на  момент  звернення  до 
суду досяг чотирнадцятирічного віку. Натомість неповно-
літні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років 
вправі  реалізувати  свої  цивільно-процесуальні  права 
й виконувати свої процесуальні обов’язки в судах під час 
розгляду справ, що виникають із сімейних правовідносин, 
особисто. Це не виключає можливості залучення в таких 
випадках у процес розгляду справи, що виникає із сімей-
них  правовідносин,  законного  представника  неповноліт-
ньої особи – учасника справи відповідно до статті 47 ЦПК 
України.  Можна  стверджувати,  що  справи,  що  виника-
ють із сімейних правовідносин, є саме тими справами, за 
якими неповнолітні особи вправі брати участь особисто.

Окрім  того,  нормами  сімейного  законодавства  перед-
бачена  можливість  неповнолітніх  осіб  безпосередньо 
звертатися до суду. До прикладу, особи, які досягли шіст-
надцятилітнього віку, можуть звертатися до суду із заявою 
з метою надання права на шлюб  (частина 2  статті  23 СК 
України);  дитина,  яка  досягла  чотирнадцятирічного  віку, 
має право звернутися з позовною заявою про позбавлення 
батьківських прав (стаття 165 СК України), а також право 
звернутися з позовною заявою про скасування усиновлення 
чи визнання його недійсним (стаття 240 СК України).

Особливістю справ, що виникають із сімейних правовід-
носин, є те, що в багатьох із них суд допускає негайне вико-
нання. Так, відповідно до пунктів 1, 5 частини 1 статті 430 ЦПК 
України негайне виконання рішень допускається у справах 
про  стягнення  аліментів,  проте  в  межах  суми  платежу  за 
один місяць, і справах про відібрання дитини й повернення її 
особі, з якою вона проживала.

Важливо  відзначити, що для  справ, що  виникають  із 
сімейних  правовідносин,  не  характерне  укладення  між 

сторонами процесу мирової угоди за окремими виключен-
нями, хоча цивільним процесуальним законодавством не 
окреслені межі  застосування  такої  інституції,  як мирова 
угода (стаття 207 ЦПК України).

У науковій літературі відзначається, що перешкодами для 
завершення  справи  укладенням  мирової  угоди  є  виокрем-
лення  в  нормах  сімейного  законодавства  спеціальної  ком-
петенції  судів  щодо  вирішення  окремих  сімейних  спорів, 
зокрема спорів про: визнання шлюбу недійсним (стаття 40 СК 
України); позбавлення батьківських прав (стаття 164 СК Укра-
їни); розірвання шлюбу (стаття 105 СК України); усиновлення 
(стаття 207 СК України); встановлення факту батьківства або 
материнства (статті 130, 132 СК України) і інших [10, с. 9].

Часто  предметом  судового  розгляду  у  справах,  що 
виникають  із  сімейних  правовідносин,  є  права  й  інтер-
еси неповнолітніх дітей, які в процесі представляють їхні 
законні  представники,  а  у  випадках,  передбачених  зако-
ном, також і прокурори або органи опіки й піклування.

Інтереси  неповнолітньої  дитини  та  її  законного  пред-
ставника не завжди тотожні, тому укладення мирової угоди 
теж  може  зумовити  порушення  прав  та  інтересів  таких 
учасників справи. Тому суди повинні з особливою ретель-
ністю перевіряти зміст мирової угоди, з’ясовувати питання, 
чи не порушують умови такої угоди права й охоронювані 
законом  інтереси  неповнолітньої  дитини,  чи  не  виходить 
законний представник за межі своїх повноважень.

Цивільним  процесуальним  законодавством  уста-
новлені  додаткові  гарантії  дотримання  прав  осіб,  над 
якими  встановлена  опіка  чи піклування. Так,  відповідно 
до частини 4  статті  13 ЦПК України у випадку,  коли дії 
законного представника суперечать  інтересам особи, яку 
він  представляє,  суд  вправі  залучити  відповідний  орган 
або особу, якій за законом надано право захищати права, 
свободи й інтереси інших осіб.

Слід  вказати,  що  ендемічність  сімейних  правовідно-
син, що характеризуються виражено особистісним харак-
тером, зумовлює й особливості їх захисту. Безспірним слід 
визнати той факт, що для судового захисту сімейних прав 
та інтересів хоча й характерні диспозитивні засади, однак 
утілення суб’єктами сімейних правовідносин диспозитив-
них правомочностей у цивільному процесі в разі захисту 
своїх порушених сімейних прав і законних інтересів має 
обмежене  застосування  в  порівнянні  з  іншими  категорі-
ями справ, що розглядаються в порядку цивільного судо-
чинства [11, с. 312–315].

Сімейні  спори,  які  є  найпоширенішим  видом  спо-
рів,  що  розглядаються  в  порядку  цивільного  судочин-
ства,  можна  окреслити  як  спори,  що  відбуваються  між 
учасниками  сімейних  правовідносин  із  приводу  прав 
та обов’язків, які виникають із факту шлюбу й (або) при-
належності до сім’ї та родини.

Сімейні спори характеризуються рядом особливостей 
щодо  складу  учасників,  порядку  розгляду  таких  спорів, 
правового  регулювання  розгляду  і  вирішення  сімейних 
спорів, що  зумовлено  вираженим особистісним характе-
ром сімейних правовідносин.
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МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

MEDIATION AS AN ALTERNATIVE WAY TO RESOLVE CIVIL LEGAL DISPUTES

Городецька І.А., д.ю.н., професор,
професор кафедри політології, права та філософії

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Статтю присвячено викладенню особливостей і сутності такого альтернативного способу вирішення цивільно-правових спорів, як 
медіація. На основі аналізу наукових та аналітичних джерел, присвячених дослідженню різних аспектів наявних альтернативних спосо-
бів вирішення правових спорів, окреслено зміст поняття «медіація». Наголошено, що існування численних дефініцій категорії «медіація» 
зумовлене з-поміж іншого відсутністю визначення поняття в законодавстві України, а наявні в наукових джерелах різні трактування 
поняття в більшості випадків схожі, водночас відмінності полягають переважно в обраному авторами підході до розуміння сутності меді-
ації в цілому, а також сфери її застосування.

Особливу увагу в науковій роботі акцентовано на перевагах застосування медіації в порівнянні з іншими способами вирішення при-
ватноправових спорів, у тому числі цивільно-правових.

Виокремлено основні чинники, що ускладнюють процес ефективного застосування та впровадження медіації в національну систему 
захисту цивільних прав і свобод особи зокрема й у правовий простір України взагалі.

Зроблено висновок, що, зважаючи на переваги такого альтернативного способу вирішення правових (цивільно-правових) спорів, 
як медіація, а також позитивні результати практики застосування інституту примирення в багатьох зарубіжних країнах, потребу набли-
ження національного законодавства до європейських стандартів, украй необхідне зосередження зусиль держави, наукової спільноти, 
українських і міжнародних експертів на впровадженні, ефективному розвитку й посиленні можливостей медіації. Водночас першочерго-
вими кроками в реалізації такого завдання має бути насамперед забезпечення належного законодавчого підґрунтя для результативного 
функціонування інституту медіації, дієвої взаємодії останнього зі стейкхолдерами, а також комплексний підхід до усунення чинників, що 
ускладнюють процес впровадження та проведення медіації в Україні з обов’язковим урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.

Ключові слова: цивільно-правовий спір, медіація, альтернативний спосіб вирішення спорів, цивільне законодавство, судочинство.

The article is devoted to highlighting the features and essence of such an alternative way of resolving civil disputes as mediation. Based on 
the analysis of scientific and analytical sources devoted to the study of various aspects of existing alternative ways of resolving legal disputes, 
the meaning of the concept of mediation is outlined. It is emphasized that the existence of numerous definitions of the category “mediation” is 
due, inter alia, to the lack of definition of this concept in the legislation of Ukraine, and that different interpretations of this concept available in 
scientific sources are similar in most cases, and differences are mainly in author’s chosen approach to understanding the essence of mediation 
in general, as well as the area of its application.

Special attention in the scientific work is focused on the advantages of using mediation in comparison with other ways of resolving private-
legal disputes, including civil legal ones.

The main factors that complicate the process of effective application and implementation of mediation in the national system of protection 
of civil rights and freedoms in particular and in the legal space of Ukraine in general are highlighted.

It is concluded that given the advantages of such an alternative way of resolving legal (civil) disputes as mediation, as well as the positive 
results of the practice of application of the institute of conciliation in many foreign countries, the need to approximate national legislation to 
European standards, it is necessary to focus community, Ukrainian and international experts on the implementation, effective development 
and strengthening of mediation opportunities. At the same time, the first steps in the implementation of such a task should be, first of all, providing 
a proper legal basis for the effective functioning of the institute of mediation, effective interaction of the latter with stakeholders, as well as 
a comprehensive approach to eliminating factors complicating mediation in Ukraine taking into account the interests of all stakeholders.

Key words: civil legal dispute, mediation, alternative dispute resolution, civil legislation, litigation.

Постановка проблеми. Останніми  роками  надзви-
чайно  актуальною  є  проблематика  впровадження  інсти-
туту медіації  в Україні  з огляду на необхідність адаптації 
національного  законодавства  до  європейських  стандартів, 
пошуку  оптимальних  альтернативних  способів  і  методів 
вирішення  як  публічно-правових  так  і  приватноправових 
спорів,  ефективного реформування системи захисту прав, 
свобод чи  інтересів  громадян та юридичних осіб. Відтак, 
постає  потреба  у  комплексному  дослідженні  теоретико-
правових  питань  інтеграції  в  правовий  простір  України 
інституту медіації, зокрема особливостей його формування 
та  використання  на  сучасному  етапі,  а  також  з’ясування 
подальших  перспектив  удосконалення  чинного  процесу-
ального  законодавства  з  метою  забезпечення  можливості 
реалізації права на альтернативне вирішення спорів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні 
та практичні проблеми розвитку існуючих альтернативних 
способів вирішення правових конфліктів були предметом 
дослідження  таких  українських  та  зарубіжних  учених, 
практичних діячів як С. Баран, В. Баранов, О. Белінська, 
О.  Бєліков,  Т.  Білик,  Н.  Бондаренко-Зелінська,  Є.  Бори-
сова, В. Бучко, М. Вікторчук, А. Гаврилішин, Р. Гаврилюк, 
І.  Городиський,  Н.  Данилко,  Г.  Єрьоменко,  С.  Калашні-

кова, К. Канішева, Т. Кисельова, Н. Ковалко, В. Козирєва, 
В. Комаров, Д. Костя, Г. Кохан, Н. Крестовська, Б. Маан, 
В. Мамницький, В. Медведська, Ю. Микитин, О. Можай-
кіна,  Л.  Момот,  В.  Мотиль,  К.  Наровська,  Г.  Огренчук, 
Ю. Орзіх, О. Островська, І. Панова, Ю. Притика, Д. Про-
ценко, В. Рєзнікова, Ю. Розман, Л. Романадзе, А. Сергє-
єва,  С. Сергєєва, О. Середа, Ю. Сліпченко,  Г. Ульянова, 
Т. Цувіна, О. Шаповалова, Л. Швецова, О. Юнін, І. Ясинов-
ський  та  інші.  Разом  із  тим проблематика  врегулювання 
цивільно-правових спорів за участі медіатора є недостат-
ньо розробленою та потребує додаткового дослідження.

Мета статті полягає  в  тому,  щоб  на  основі  аналізу 
теорії  цивільного  процесуального  права,  національного 
законодавства  дослідити  особливості  та  сутність  такого 
альтернативного  способу  вирішення  цивільно-правових 
спорів  як  медіація,  сформулювати  науково-теоретичні 
висновки  щодо  необхідності  вдосконалення  законодав-
чого врегулювання та розвитку інституту медіації.

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових та ана-
літичних джерел, присвячених дослідженню різних аспек-
тів  існуючих альтернативних способів вирішення право-
вих  спорів,  свідчить  про  існування  численних  дефініцій 
категорії «медіація», чимала кількість і змістове розмаїття 
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яких  зумовлені,  з-поміж  іншого,  відсутністю визначення 
цього поняття  у  законодавстві України. Водночас у про-
єкті  Закону України  від  19  травня 2020 р. № 3504 «Про 
медіацію»  остання  визначається  як  «<…>  добровільна, 
позасудова,  конфіденційна,  структурована  процедура, 
під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) 
намагаються  врегулювати  конфлікт  (спір)  шляхом  пере-
говорів» [1]. Під медіацією група національних та міжна-
родних експертів, які здійснили Gap-аналіз впровадження 
інституту медіації в Україні, розуміють «активний струк-
турований процес  у формі  діалогу,  у  рамках  якого  неза-
лежна  третя  особа  (медіатор)  допомагає  сторонам  спору 
вирішити конфлікт, використовуючи цільові та спеціалізо-
вані комунікаційні та переговорні методи; сторонам про-
понується активна участь у процесі, який фокусується на 
потребах, правах та інтересах сторін» [2], а науковці про-
понують  такі  визначення:  самостійний  альтернативний 
спосіб вирішення правових, у тому числі цивільно-право-
вих,  спорів  за  допомогою незалежної  особи  – медіатора 
(Г. Огренчук  [3,  с.  8]);  самостійний  спосіб  альтернатив-
ного вирішення спорів, який полягає у забезпеченні при-
йняття  сторонами  самостійного  компромісного  взаємо-
прийнятного рішення зі спору в процесі безпосереднього 
чи  опосередкованого  спілкування  за  сприянням  обраної 
сторонами за взаємною згодою незалежної третьої особи 
(Ю. Притика, О. Козляковська [4]); переговорний процес, 
що здійснюється за допомогою незалежної сторони – ква-
ліфікованого  посередника  (медіатора)  (Н.  Бондаренко-
Зелінська [5, с. 180]).

Слід  зазначити,  що  змістовно  насичені  визначення, 
які  включають  більшу  сукупність  ознак  такого  поняття, 
зустрічаємо  у  працях  таких  науковців,  як  О.  Белінська, 
М. Вікторчук, А. Гаврилішин, Г. Єрьоменко, Т. Симоненко 
та ін. [6, с. 158; 7, с. 169, 174]. Водночас наявні у науко-
вих  джерелах  різні  трактування  поняття медіації  у  біль-
шості випадків схожі, а відмінності полягають переважно 
в обраному авторами підході до розуміння сутності медіа-
ції в цілому, а також сфери її застосування.

Попри існування таких альтернативних способів вирі-
шення спорів як переговори, інститут третейського судо-
чинства та ін., на думку багатьох науковців саме медіація 
є  найбільш  ефективною  формою  та  одним  із  визнаних 
у  світовій  практиці  способів  позасудового  вирішення 
цивільних спорів. Зокрема, здійснивши комплексний ана-
ліз існуючих альтернативних способів вирішення приват-
ноправових спорів та світового досвіду високорозвинутих 
країн у такій сфері Ю. Розман приходить до висновку, що 
медіація  є  найбільш  прогресивною  формою  неформаль-
ного врегулювання приватноправових спорів [8, с. 253].

Які  ж  переваги  застосування  медіації  порівняно 
з іншими способами вирішення приватноправових спорів, 
у тому числі цивільно-правових?

Так,  автори  підручника  створеного  в  рамках  про-
єкту  Української  академії  медіації  «Підтримка  юридич-
них  вищих  навчальних  закладів  шляхом  розроблення 
навчально-методичного  забезпечення  викладання  дис-
циплін  з  медіації  задля  поліпшення  якості  юридичної 
освіти та сприяння ширшому застосуванню альтернатив-
них  механізмів  вирішення  спорів»,  що  реалізується  за 
підтримки  американського  народу,  наданої  через  Агент-
ство США з міжнародного розвитку (USAID), здійснили 
комплексну  характеристику  особливостей  та  основних 
видів  альтернативних  способів  вирішення  спорів  (пере-
говори  (negotiation),  медіація,  консиліація,  третейське 
судочинство,  колаборативні  процедури  (collaborative 
procedure),  партисипативні  процедури  (la  procedure 
participative),  міні-розгляд  (mini-trial),  спрощений  суд 
присяжних  (summary  jury  trial), незалежна оцінка фактів 
(neutral  expert  fact-finding), попередня нейтральна оцінка 
(early  neutral  evaluation),  омбудсмен  (ombudsman),  мед-
арб  (mediation-arbitration),  приватний  суд  (private  judge)) 

та прийшли до висновку, що популярність медіації в зару-
біжних державах поряд з іншими способами альтернатив-
ного вирішення спорів зумовлена низкою факторів, серед 
яких:  її  консенсуальна  природа;  добровільність;  конфі-
денційність;  прийняття  рішення  самими  сторонами,  яке 
засноване на їхніх інтересах, а не на позиціях; можливість 
інтегрування в інші судові та квазісудові змагальні проце-
дури; швидкість та гнучкість процедури; економічність із 
точки зору фінансових та інших ресурсів. Медіація також 
надає  можливість  зняти  емоційне  напруження,  зберегти 
стосунки та досягти сталого результату [9, с. 97].

Досліджуючи  теоретичні  аспекти  медіації,  її  зміст 
та сутність О. Юнін приходить до висновку, що медіація як 
альтернативний спосіб вирішення спорів має низку пере-
ваг, серед яких, насамперед, конфіденційність, економічна 
ефективність,  гнучкість,  неформальність  та  гарантова-
ність виконання прийнятого рішення у випадку успішної 
медіації [10, с. 116].

На думку Ю. Розман медіація, як альтернативна судо-
вому  розгляду  процедура  вирішення  спорів,  економічно 
ефективна  й  доцільна,  дає  змогу  знайти  таке  вирішення 
спірного  питання,  що  влаштує  всі  сторони  конфлікту, 
не витрачаючи при цьому час на підготовку до розгляду 
й  розгляд  справи  в  суді  та  додаткові  кошти  на  обслуго-
вування  численних  судових  процедур.  Крім  того,  вчена 
наголошує,  що  проведення  процедури  медіації  в  біль-
шості випадків породжує в конфронтуючих сторонах від-
чуття  задоволення  від  способу  й  результату  вирішення 
конфлікту,  забезпечивши  конфіденційність  шляхів  його 
вирішення,  запобігає  виникненню  подібних  конфліктів 
у  майбутньому  та  підвищує  вірогідність  того,  що  при-
йняте сторонами спільне рішення буде виконано заінтер-
есованими особами [8, с. 252].

На  думку  деяких  науковців,  перевагою  медіації, 
в  порівнянні  із  судовою  процедурою  є  довга  тривалість 
судових процесів, які відтерміновують захист права, часто 
не  можливість  особи  в  повному  обсязі  захистити  своє 
право, корумпованість судової системи (В. Мамницький, 
О. Белей, В. Дулепа [11, с. 59]).

Слід констатувати, що попри всі переваги такого аль-
тернативного способу вирішення спорів як медіація, про-
цес її ефективного застосування та впровадження в наці-
ональну систему захисту цивільних прав та свобод особи 
ускладнений низкою чинників.

Насамперед,  це  відсутність  належного  правового 
регулювання  інституту медіації  в Україні. Вже протягом 
багатьох  років  провідними  вченими  і  практиками  наго-
лошується  на  необхідності  законодавчого  врегулювання 
медіації,  а  також  застосування  комплексного  підходу  до 
внесення змін у національне законодавство.

Група експертів, які здійснили ґрунтовний аналіз про-
єкту Закону України «Про медіацію» № 3504 [1] та надали 
пропозиції щодо його вдосконалення, одностайні в тому, 
що саме цивільні правовідносини в силу своєї диспозитив-
ності та різноманіття є найбільш сприятливими для засто-
сування  медіації.  Фахівці,  проаналізувавши  національне 
цивільне  законодавство,  виявили  прогалини  та  питання, 
що  потребують  вирішення,  надали  низку  рекомендацій, 
зокрема, щодо необхідності: наявності  інструментів сти-
мулювання  сторін  до  врегулювання  спору  мирним шля-
хом  за  допомогою  медіації;  проінформованості  сторін 
цивільного процесу про можливість врегулювання спору 
шляхом  медіації  на  будь-якій  стадії  судового  розгляду, 
у тому числі на стадії виконання; передбачення в Цивіль-
ному процесуальному кодексі України такої підстави для 
зупинення провадження у справі, як спільна заява сторін 
про надання їм часу для примирення; передбачення мож-
ливості  залишення  позову  без  розгляду  за  заявою  пози-
вача на будь-якій стадії судового провадження, а не лише 
до  початку  розгляду  справи  по  суті  (ст.  257  Цивільного 
процесуального  кодексу  України);  визначення  окремих  
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категорій спорів цивільного судочинства, за якими медіа-
ція є пріоритетним способом вирішення спорів та визна-
чення  рекомендованих  для  обов’язкової  інформаційної 
сесії  з  медіації;  моніторингу  таких  категорій  спорів  як 
сімейні,  земельні,  спадкові,  трудові  та  споживчі  спори, 
спори  з  питань  інтелектуальної  власності  для  аналізу 
ефективності застосування медіації [2, с. 17–18].

При  цьому,  деякі  науковці  вважають  спірною  пози-
цію авторів законопроєкту, згідно якої медіація може бути 
застосована  в  разі  виникнення  конфлікту  (спору)  як  до 
звернення до  суду  (третейського  суду),  так  і  під  час  або 
після судового чи третейського провадження, у тому числі 
під  час  виконавчого  провадження.  Учені  аргументують 
позицію,  згідно  якої  застосування медіації  під  час  вико-
навчого провадження суперечить чинному законодавству 
України  і може бути ефективним саме до моменту  звер-
нення до суду чи до початку розгляду справи по суті, на 
стадії підготовчого провадження [7, с. 172–173].

У наукових джерелах, присвячених дослідженню про-
блем  пов’язаних  із  запровадженням  в  Україні  альтерна-
тивних правосуддю способів вирішення правових спорів, 
вчені  вже  впродовж багатьох  років  акцентують  увагу  на 
необхідності  закріплення  на  законодавчому  рівні  мож-
ливості  проведення  процедури  медіації,  обґрунтовуючи 
це  позитивними  результатами  практики  застосування 
інституту примирення в багатьох країнах світу та потре-
бою  наближення  національного  законодавства  до  євро-
пейських стандартів [8; 11; 12], а також пропонують різні 
напрями та шляхи вдосконалення правового регулювання 
інституту медіації.

Окрім неналежного законодавчого забезпечення медіа-
ції, до чинників, що ускладнюють процес її впровадження 
в правовий простір України, науковці й експерти у сфері 

медіації відносять: необізнаність суб’єктів правовідносин, 
у  тому  числі  цивільних  щодо  альтернативних  способів 
вирішення  конфліктів;  відсутність  у  сторін  упевненості 
в  ефективності  та  доцільності медіації  [7,  с.  174]; фраг-
ментарний  рівень  обізнаності  населення  про  існування 
медіації  як  альтернативного  способу  вирішення  спорів, 
про сутність процедури, базові принципи медіації та роль 
медіатора;  відсутність  якісної  інформаційної  державної 
політики  щодо  соціальної  промоції  інституту  медіації 
[2, с. 47]; низьку правову культуру населення [13, с. 225], 
без  підняття  якої  неможливо  провести  реформу  щодо 
введення  того  чи  іншого  правового  інституту;  усталену 
позицію суспільства, що звернення до суду – єдиний спо-
сіб  вирішення  спору;  відсутність  правового  підґрунтя 
та  фінансового  забезпечення,  адже  будь  які  реформи 
потребують значних затрат [11, с. 63; 14, с. 261–264] тощо.

Висновки. Таким чином, зважаючи на переваги такого 
альтернативного способу вирішення правових (цивільно-
правових) спорів, як медіація, а також позитивні результати 
практики застосування  інституту примирення в багатьох 
зарубіжних  країнах,  потребу  наближення  національного 
законодавства до європейських стандартів, вкрай необхід-
ним є зосередження зусиль держави, наукової спільноти, 
українських  і  міжнародних  експертів  на  впровадженні, 
ефективному  розвитку  й  посиленні  можливостей  медіа-
ції. Водночас першочерговими кроками в реалізації такого 
завдання мають бути насамперед забезпечення належного 
законодавчого підґрунтя для результативного функціону-
вання  інституту  медіації,  дієвої  взаємодії  останнього  зі 
стейкхолдерами, а також комплексний підхід до усунення 
чинників, що ускладнюють процес впровадження та про-
ведення  медіації  в  Україні  з  обов’язковим  урахуванням 
інтересів усіх зацікавлених сторін.
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Українські клініки, які спеціалізуються на застосуванні репродуктивних технологій і надають послуги в галузі комерційного сурогат-
ного материнства, утримують понад четверть світового ринку сурогатного материнства. Значні порушення прав людини змусили такі 
центри сурогатного материнства в Індії, Таїланді й Непалі закрити свої кордони для іноземних замовників. Випадки порушення прав 
жінок – сурогатних матерів, на жаль, непоодинокі в Україні.

Відповідно до Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я вживається термін не «сурогатна мати», а «гестаційний кур’єр», 
розуміючи жінку, в якої вагітність наступила як результат запліднення ооцитів сперматозоїдами третьої сторони – пацієнтів. Виношування 
вагітності відбувається за умовами або договором, що батьками народженої дитини будуть одна чи дві особи, чиї гамети використову-
валися для запліднення». Відповідно, сурогатне материнство розглядається як реалізоване на взаємній домовленості сторін, що мають 
право на використання такого методу допоміжної репродуктивної технології, імплантацію ембріона, який належить подружжю, створеного 
в результаті екстракорпорального запліднення, з метою виношування та народження дитини з наступною передачею її відповідним особам.

За критерієм наявності винагороди сурогатне материнство поділяється на комерційне (за винагороду) і альтруїстичне (сурогатна 
мама не отримує винагороди, відшкодовуються лише її витрати, пов’язані з вагітністю та пологами).

Аналіз нормативно-правових актів і судової практики дозволив виявити цілий ряд проблем і ризиків, з якими пов’язані учасники 
відносин. Сформульована необхідність визначити модель правового регулювання інституту сурогатного материнства в українському 
законодавстві, здійснення всебічного й системного його вдосконалення.

Визнано, що правове регулювання зазначеної сфери має збалансувати права всіх залучених учасників відносин, базуючись на етич-
них, релігійних і моральних нормах. Формування єдиного підходу повинно враховувати позицію не лише правників, а й думку медиків, 
громадськості. Убачається необхідним здійснення державного контролю за організаціями, що надають посередницькі й медичні послуги 
у сфері сурогатного материнства.

Ключові слова: права людини, сурогатне материнство, допоміжні репродуктивні технології, альтруїстичне сурогатне материнство, 
комерційне сурогатне материнство, дитина, генетичні батьки.

Ukrainian clinics that specialize in the use of reproductive technologies and provide services in the field of commercial surrogacy hold more than 
a quarter of the global surrogacy market. Significant human rights violations have forced surrogacy centers such as India, Thailand and Nepal to 
close their borders to foreign customers. Unfortunately, cases of violations of the rights of surrogate mothers are not uncommon in Ukraine.

According to the World Health Organization Recommendation, the term “gestational courier” is used instead of “surrogate mother” to mean 
a woman who became pregnant as a result of fertilization of oocytes by third-party sperm. Pregnancy is carried out under the conditions or 
agreement that the parents of the newborn child will be one or two persons whose gametes were used for fertilization. Accordingly, surrogacy 
is considered as implemented by mutual agreement of the parties entitled to use this method of ART, implantation of an embryo belonging to 
the spouse, created as a result of in vitro fertilization, for childbirth and childbirth, followed by its transfer to the appropriate persons.

According to the criterion of remuneration, surrogacy is divided into commercial (for remuneration) and altruistic (surrogate mother does not 
receive remuneration, only her expenses related to pregnancy and childbirth are reimbursed).

The analysis of regulations and case law has revealed a number of problems and risks associated with the parties. The need to define 
the model of legal regulation of the institution of surrogacy in the Ukrainian legislation, the implementation of its comprehensive and systematic 
improvement is formulated.

Key words: human rights, surrogacy, assisted reproductive technologies, altruistic surrogacy, commercial surrogacy, child, genetic parents.

Постановка проблеми.  Сурогатне материнство Пар-
ламентською  асамблеєю  Ради  Європи  визнано  важли-
вим питанням прав  людини, що потребує  невідкладного 
вирішення.  Практика  сурогатного  материнства  підриває 
людську  гідність  жінки,  її  організм  використовуються 
як  товар. Має  бути  заборонено  така  експлуатація:  вико-
ристання людського тіла для фінансових чи інших вигод 
(зокрема  у  випадку  вразливих  жінок  у  країнах,  що  роз-
виваються)  [1].  Існування  різних  поглядів  і  тлумачення 
правового  регулювання  сурогатного  материнства  через 
морально-етичне  й  релігійне  сприйняття,  що  відрізня-
ються  культурним  аспектом  країн,  визначають  актуаль-
ність  обраної  теми.  Відсутність  єдиного  міжнародного 
акту, існування різних підходів до визначення походження 
дитини,  народженої  за  допомогою  допоміжних  репро-
дуктивних  технологій,  призводить  до  правових  колізій, 
що спричиняє порушення прав усіх учасників процедури 
сурогатного материнства.

Стан дослідження.  Питання  правового  регулювання 
сурогатного  материнства  було  предметом  дослідження 
таких науковців, як І. Верес, В. Вустенко, А. Головащук, 
В. Менджул, Н. Кукайло, С. Стеценко, Д. Розгон, Т. Соро-
кіна,  К.  Юзько,  О.  Юзько,  О.  Юнін,  М.  Челобітченко, 
І.  Чеховська,  А.  Штанова  й  інші.  Разом  із  цим  окремі 
аспекти,  пов’язаних  саме  із  захистом  прав  та  інтересів 
сурогатних матерів, потребують детальнішої уваги.

Метою статті є аналіз правового регулювання сурогат-
ного  материнства  в  Україні,  виявлення  правових  проблем, 
з  якими  стикаються  сурогатні  матері,  батьки,  що  до  них 
звертаються, і народжені сурогатними матерями діти. Дослі-
дження потребують так звані права «четвертого покоління» 
[2, с. 182], оскільки вони відрізняються особистісним харак-
тером і пов’язані з фізіологічною природою людини; необ-
хідність забезпечення реалізації репродуктивних прав шля-
хом закріплення як у міжнародному, так і в національному 
законодавстві, враховуючи норми моралі, етики й релігії.
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Виклад основного матеріалу. Відсутність уніфікова-
ного  нормативного  акта,  що  регулює  відносини  у  сфері 
сурогатного  материнства  й  безпосередньо  пов’язане 
з  правами  людини,  дозволяє  застосовувати  міжнародні 
акти  щодо  захисту  прав  людини.  Положення  Конвенції 
про права дитини  [3]  стосуються  ситуацій,  у  тому числі 
пов’язаних із сурогатним материнством (вивезення дітей 
за  межі  країни  їх  народження,  порушення  правил  уси-
новлення). На підставі ст. 11 Конвенції держави-учасниці 
зобов’язуються вжити заходів для боротьби з незаконною 
передачею  дітей  і  незаконним  вивезенням  їх  за  кордон. 
Також акт передбачає положення до держав-учасниць, що 
визнають і / або дозволяють систему усиновлення, забез-
печують досягнення найвищих  інтересів  дитини,  вжива-
ють усіх належних заходів для усиновлення в іншій країні, 
не  отримуючи  неналежну  фінансову  вигоду.  Такі  поло-
ження  повинні  виключати  допустимість  комерційного 
сурогатного материнства  в  тих  країнах,  де  ратифіковано 
Конвенцію про права дитини.

На додаток до положень Конвенції під час реконструк-
ції стандарту захисту дитини від сурогатного материнства 
у світлі системи обов’язкових документів ООН слід ура-
ховувати  зміст Факультативного  протоколу  до Конвенції 
про  права  дитини  про  торгівлю  дітьми,  дитячу  прости-
туцію та дитячу порнографію [3]. На підставі ст. 2 Про-
токолу торгівля дітьми означає будь-яку дію чи операцію, 
за допомогою якої дитина передається будь-якою особою 
чи  групою  осіб  іншій  особі  чи  групі  за  винагороду  або  
будь-яку іншу компенсацію.

Так,  сурогатне  материнство  заборонено  у  Франції 
законом «Про біоетику» 1994 р. [4]. Основним принципом 
французького права визнається «недоступності людського 
тіла»,  тому  людина  не  може  бути  об’єктом  договору  чи 
контракту.

Законодавець Китайської Народної Республіки у 2001 р. 
увів повну заборону на сурогатне материнство. Постано-
вою № 47 від 2000 р. «Про продовження роду з медичною 
допомогою» було заборонено комерціалізацію та викорис-
тання комерційних сурогатних матерів  [5,  с. 218]. Проте 
в грудні 2017 р. у Китаї за допомогою сурогатної матері 
народилася генетична дитина подружньої пари, що заги-
нула  в  автокатастрофі  за  4  роки  до  її  народження.  Така 
процедура мала негативну оцінку: етично неприйнятно – 
відтворення людей, що померли раніше.

У Німеччині сурогатне материнство не передбачає кри-
мінальної відповідальності потенційних батьків і сурогат-
ної матері. Відповідно до закону 1976 р. «Про посередни-
цтво під час усиновлення дитини й заборону сурогатного 
материнства» посередники й лікарі, що здійснюють штучне 
запліднення  сурогатної  матері,  караються  штрафом  або 
позбавленням волі до трьох років  [6]. Договори, укладені 
між майбутніми батьками й потенційним сурогатом, вважа-
ються недійсними й не підлягають виконанню.

Згідно із законодавством Іспанії договір, за яким жінка 
зобов’язується  завагітніти  й  народити  дитину  на  користь 
іншої сторони, визнається абсолютно нікчемним. Матір’ю 
дитини  визнається  лише  жінка,  що  народила  дитину  [7]. 
Водночас  біологічний  батько  може  скористатися  правом 
оскаржити  своє  батьківство.  Законом  надається  можли-
вість накладення штрафу й закриття медичного центру, що 
проводив зачаття за допомогою допоміжних репродуктив-
них технологій. У зв’язку із цим в Іспанії за останні роки 
зросла кількість пар, що виїжджають за кордон (до України 
й США), аби скористатися послугами сурогатних матерів.

З  2019  р.  Польща  передбачила  кримінальну  відпо-
відальність для осіб, що укладають угоду про  сурогатне 
материнство  (як для майбутніх  усиновлювачів,  так  і  для 
сурогатної матері) [8].

У  Великобританії  питання  сурогатного  материнства 
регулюється  Законом  про  посередництво  в  сурогатному 
материнстві  1985  р.,  Законом  про  усиновлення  1976  р. 

[9], Законом про запліднення та ембріологію людини [10]. 
Наведені  законодавчі  акти  дозволяють  укладати  лише 
договори,  що  стосуються  альтруїстичного  сурогатного 
материнства,  комерціалізація  заборонена.  Відповідаль-
ність  для  осіб, що  укладають  договір  сурогатного  мате-
ринства, не передбачена. Заборонена будь-яка діяльності, 
предметом якої є посередництво під час укладання дого-
ворів сурогатного материнства.

В  Ізраїлі  процедура  сурогатного  материнства  може 
буди  дозволена  після  погодження  Комітетом  із  затвер-
дження  угод  про  виношування  плоду  –Committee  for 
the Approval of Agreements to Carry a Fetus. Законодавець 
у  1996  р.  передбачив, що  чоловік  і  жінка, що  перебува-
ють у партнерських відносинах, мають право знайти суро-
гатну матір  самостійно  або  через  агентство  й  підписати 
з нею угоду (Agreement Approval and Status of the Infant). 
Для того, щоб договір між сурогатною та бездітною парою 
був визнаний, сурогатна мати й біологічні батьки повинні 
бути громадянами Ізраїлю, дотримуватися іудаїзму (дого-
вір  не  може  бути  укладений  між  особами  різних  націо-
нальностей і релігій) [11].

У США найліберальнішим є закон про гестаційне суро-
гатне материнство, Gestation Surrogacy Act  2004  р., що  діє 
лише в штаті  Іллінойс  [12].  Законною сурогатною матір’ю 
визнається жінка, що зобов’язується завагітніти й народити 
дитину, зачату в результаті запліднення in vitro за допомогою 
репродуктивної клітини одного з майбутніх батьків дитини, 
з якими відсутні генетичні зв’язки. Угода про сурогатне мате-
ринство повинна бути складена в письмовій формі й підпи-
сана до початку процедури штучного запліднення.

Не  виключені  випадки  жорстокого  поводження  май-
бутніх  батьків  або  посередників  стосовно  сурогатних 
матерів.  Під  час  застосування  такої  процедури  висока 
ймовірність багатоплідної вагітності. Також непоодинокі 
вимоги  генетичних  батьків  «вибірково  зменшити»  кіль-
кість  ембріонів,  що  стає  найпоширенішою  причиною 
абортів. Одна  з  резонансних  справ  сталася  в Каліфорнії 
у 2016 р. Сурогатна матір Меліса Кук звернулася до суду 
з вимогою встановлення опіки над одним із трьох дітей, 
яких  вона  виношувала.  Генетичний  батько  змушував 
вибірково  позбавитись  однієї  дитини,  оскільки  він  хотів 
лише двійнят [13].

Питання,  що  вирішувалося  у  справі  Кук,  стосується 
проблеми контролю сурогатної матері над власним тілом: 
по  суті,  воно  «здається  в  оренду».  Якщо  вимога  батька 
позбутися  одного  з  плодів  була  б  задоволена  судом,  це 
означало б, що жінку змусили б пройти медичну проце-
дуру всупереч її бажанням.

Виношування  жінкою  дитини,  зачатої  внаслідок 
застосування  допоміжних  репродуктивних  технологій, 
супроводжується сильнішими реакціями з боку її імунної 
системи через відсутність генетичної спорідненості. Від-
повідно, вагітність може проходити з ускладненнями. На 
різних етапах вагітності під впливом гормонів змінюється 
психологічне ставлення жінки до плоду, вона починає ста-
витися до нього як до свого власного. Усе це слугує причи-
нами психологічних травм, емоційних зривів і конфліктів 
із біологічними батьками, жінка може навіть змінити своє 
рішення віддати дитину.

Так,  наприклад,  у  рішенні  Уманського  міськрайон-
ного  суду Черкаської  області  по  справі № 705/5327/14-ц 
від  12  червня  2015  р.  [14]  генетичний  матеріал  майбут-
нього  потенційного  батька  й  сурогатної  матері  викорис-
товувався  для  зачаття  дитини  in  vitro. Між  генетичними 
батьками, сурогатною матір’ю та медичною клінікою було 
укладено  угоду  про  проведення  процедури  сурогатного 
материнства, за якою сурогатна мати погодилася вписати 
чоловіка-замовника  батьком  майбутньої  дитини.  Після 
народження дитини сурогатна мати зареєструвала дитину 
як дитину власну й свого чоловіка. Через це генетичний 
батько подав позов про визнання батьківства й внесення  



64

№ 7/2021
♦

відповідних  змін  до  свідоцтва  про  народження.  Такий 
позов  суд  задовольнив  частково,  визнавши  батьком 
дитини генетичного батька, зобов’язавши сурогатну матір 
передати дитину генетичному батькові, а також відділ реє-
страції  актів  цивільного  стану  внести  зміни  до  актового 
запису про народження дитини .

Вагітна сурогатна жінка позбавлена можливості реалі-
зувати  своє право на розірвання шлюбу у  зв’язку  з  вагіт-
ністю.  Так,  Зарічний  районний  суд  м.  Суми  своєю  ухва-
лою від 28 грудня 2019 р. [15] повернув позивачці позовну 
заяву в частині розірвання шлюбу. Оскільки 27 листопада 
2019 р. у неї відбулися пологи й фактично на час подання 
позову вона була матір’ю дитини, що не досягла 1-річного 
віку. Позивачка намагалася довести, що вона була учасни-
цею програми лікування безпліддя із застосуванням допо-
міжних  репродуктивних  технологій  методом  сурогатного 
материнства й не мала з народженою дитиною генетичної 
спорідненості,  стверджувала,  що  генетичними  батьками 
народженої  нею  дівчинки  були  громадяни  Китайської 
Народної Республіки, про що вона склала заяву 29 листо-
пада  2019  р.  Суд  обґрунтував  повернення  позовної  заяви 
в частині розірвання шлюбу тим, що відповідно до ч. ч. 2, 
4 ст. 110 Сімейного кодексу України позов про розірвання 
шлюбу  не  може  бути  пред`явлений  протягом  вагітності 
дружини й протягом одного року після народження дитини, 
крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну 
поведінку,  що  містить  ознаки  кримінального  правопору-
шення, щодо другого з подружжя або дитини. Та відповідно 
до ч. 5 ст. 177 Цивільно-правового кодексу України позивач 
зобов`язаний додати до позовної  заяви всі наявні  в нього 
докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються 
позовні вимоги, що не було здійснено позивачкою.

Згода  жінки  на  сурогатне  материнство  породжує 
цілий ряд медичних, організаційних і правових проблем. 
Клініки, що  проводять  означені  процедури,  пріоритетом 
визначають  народження  здорової  дитини,  задоволення 
інтересів  клієнтів-замовників,  а  не  здоров’я жінки. Най-
частіше  сурогатними  матерями  стають  жінки  з  уразли-
вих груп, що під тягарем тяжкого фінансового становища 
вимушені погоджуватися на будь-які умови договору. Як 

правило, вихід  із програми, відмова від аборту, недотри-
мання умов передбачають штрафи.

Репродуктивні  технології  в  нашій  державі  розвинуті 
на  високому  рівні,  послуги  клінік  і  сурогатних  матерів 
на  порядок  дешевші  в  порівнянні  з  іншими  країнами. 
Такі умови роблять нашу державу привабливою для іно-
земців, що мають  намір  народити  дитину  за  допомогою 
сурогатних матерів. Ураховуючи стан законодавства й під-
вищений попит, можна прогнозувати, що заборона суро-
гатного материнства з високою вірогідністю призведе до 
виникнення  «тіньового  ринку».  Зазначені фактори  спри-
яють діяльності ряду посередницьких фірм, що основним 
наміром  мають  отримання  прибутку,  а  не  забезпечення 
прав  сторін  договору  сурогатного  материнства  й  ново-
народженої  дитини.  Обмеження  можливості  отримання 
фінансової вигоди від посередницьких дій допоможе запо-
бігти перетворенню застосування допоміжних репродук-
тивних технологій на комерційне підприємництво. Також 
вбачається необхідним  здійснення державного контролю 
за  організаціями,  що  надають  посередницькі  й  медичні 
послуги у сфері сурогатного материнства.

Отже,  з  метою  захисту  прав  жінок,  що  дають  згоду 
бути  сурогатними  матерями,  необхідно  чітко  на  законо-
давчому рівні передбачити їхні права, Зокрема право на:

1) повну й достовірну інформацію про своє здоров’я, 
перебіг вагітності, можливі ускладнення, правові наслідки 
сурогатного материнства;

2)  переривання  вагітності  в  разі  виникнення  загрози 
життю та здоров’ю жінки;

3) вибір способу народження дитини;
4)  психологічну  підтримку  в  ході  вагітності  й  після 

пологів;
5)  свободу  пересування,  що  передбачає  самостійний 

вибір місця проживання під час вагітності, спосіб життя;
6) залишення дитини в разі відмови біологічних батьків.
Правове регулювання зазначеної сфери має збалансу-

вати права всіх залучених учасників відносин, базуючись 
на етичних, релігійних і моральних нормах. Формування 
єдиного  підходу  повинно  враховувати  позицію  не  лише 
правників, а й думку медиків, громадськості.
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У статті висвітлено сутність інституту права власності як складової частини інститутів цивільного права. Висвітлено регулювання 
питання права власності на основі аналізу Цивільного кодексу України.

Автор визначив підстави єдності та диференціації правових категорій «охорона» і «захист» права власності, виявив правову природу 
способів і форм захисту права власності, розглянув специфіку захисту права власності в разі його обмеження з метою забезпечення позову.

Розглянуто визначення сутності права власності українськими дослідниками. У ході дослідження було сформульовано поняття 
захисту права власності як особливого механізму правового регулювання відносин власності. Досліджено сутність судового захисту 
права власності та його види.

Види судового захисту права власності досліджено на основі практичних прикладів. У ході дослідження було розглянуто три справи:
1. Цивільну справу № 308/14302/18 за позовом про стягнення заборгованості, розглянуту у відкритому судовому засіданні Ужгород-

ським міськрайонним судом Закарпатської області 11 лютого 2021 р.
2. Заяву про вжиття заходів забезпечення позову, розглянуту у відкритому судовому засіданні Оболонським районним судом м. Києва 

30 травня 2019 р. по справі № 756/7276/19.
3. Заяву про забезпечення позову до пред’явлення позову, розглянуту у відкритому судовому засіданні Оболонським районним 

судом м. Києва 25 квітня 2019 р. по справі по справі № 756/5597/19.
На основі розгляду практичних прикладів автором було зроблено висновок про те, що забезпечення позову є реальним способом 

досягнення фактичної реалізації мети щодо забезпечення виконання майбутнього рішення у рамках цивільного процесу.
Ключові слова: захист цивільних прав, забезпечення позову, охорона права власності, інститут забезпечення позову, право власності.

The article highlights the essence of the institution of property law as a component of civil law institutions. The regulation of the issue 
of property rights is covered on the basis of the analysis of the Civil Code of Ukraine.

The author identified the grounds for the unity and differentiation of legal categories “guard” and “protection” of property rights, identified 
the legal nature of ways and forms of protection of property rights, considered the specifics of protection of property rights in case of restriction 
to secure the claim.

In the article the definition of the essence of property rights by Ukrainian researchers is considered. In the course of the research was 
formulated the concept of protection of property rights as a special mechanism of legal regulation of property relations. The essence of judicial 
protection of property rights and its types are studied.

Types of judicial protection of property rights are studied on the basis of practical examples. Three cases were considered during the study.
1. Civil case № 308 / 14302/18 on a claim for debt collection, considered in open court by the Uzhhorod City District Court of the Zakarpattia 

Region on February 11, 2021.
2. The plaintiff’s application for taking measures to secure the claim, considered in open court by the Obolonsky District Court of Kyiv on May 

30, 2019 № 756/726/19.
3. The application for securing the claim before filing the claim, considered in open court by the Obolonsky District Court of Kyiv on April 25, 

2019 in the case № 756 / 5597/19.
Based on these practical examples, the author concluded that securing a claim is a realistic way to achieve the actual realization of the goal 

of enforcing a future decision in civil proceedings, which can be safely used if the situation requires.
Key words: protection of civil rights, securing a claim, protection of property rights, institute of securing a claim, property right.

Постановка проблеми. Захист  цивільних  прав  нині 
є одним із найбільш актуальних питань, оскільки усклад-
нення суспільних відносин  і посилення  їх матеріального 
початку сприяє збільшенню числа спорів про порушення 
прав одних через реалізацію прав  іншими. Все це поро-
джує виникнення спору і, як наслідок, звернення до суду 
з  метою  його  дозволу  компетентним  органом,  однак, 
незважаючи  на  це,  особа,  чиї  права  були  порушені,  не 
може  бути  повністю  впевнена  у  відновленні  своїх  прав, 
і не тому, що рішення було винесено не на її користь, а вна-
слідок того, що воно виявилося фактично нездійсненним.

Особливість сучасного суспільства полягає в тому, що 
власність у ньому виступає «наріжним каменем» громадян-
ського правопорядку. Саме у власності суб’єкти суспільних 
відносин знаходять точку опори, знаряддя своєї діяльності 
та  її мету. Відповідно, чим твердіша ця  точка опори,  тим 

більшими  можливостями  володіє  суб’єкт  і  тим  вільніше 
може діяти та здійснювати свої суб’єктивні права.

Не є  секретом, що поняття власності пронизує чи не 
всі  явища  сучасного  людського  життя,  а  тому  визнання 
державою  титулу  власника  чи  іншого  власника  річчю, 
з одного боку, передбачає реалізацію правочинів, що міс-
тяться у цьому праві, а з іншого – вимагає його захисту.

Дослідження у сфері правового регулювання  захисту 
суб’єктивного  права,  зокрема  права  власності,  прово-
дили  такі  вчені-цивілісти,  як  О.Б.  Гнатів,  О.А.  Шурин, 
Н.С. Алєксєєва, С.І. Шимон, О. Захарова.

Основна мета  дослідження  полягає  у  комплексному 
аналізі теоретичних  і практичних аспектів цивільно-пра-
вового  регулювання  захисту  й  охорони  права  власності 
у разі його обмеження з метою забезпечення позову. Для 
досягнення цієї мети ставляться такі завдання:
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–  сформулювати  поняття  захисту  права  власності  як 
особливого  механізму  правового  регулювання  відносин 
власності;

– визначити підстави єдності та диференціації право-
вих категорій «охорона» і «захист» права власності;

–  виявити  правову  природу  способів  і  форм  захисту 
права власності;

– розглянути специфіку захисту права власності у разі 
його обмеження з метою забезпечення позову.

Наукова новизна статті полягає в тому, що проведено 
системну оцінку захисту права власності в разі його обме-
ження з метою забезпечення позову як особливого меха-
нізму  правового  регулювання  відносин  власності.  Нові 
ідеї висловлені щодо змісту й особливостей захисту права 
власності, а також самозахисту.

Виклад основного матеріалу. Відомо,  що  особливе 
місце серед  інститутів цивільного права  займає  інститут 
права власності. Його істотна роль не є випадковою, адже 
право  власності  –  найбільш  повне  суб’єктивне  майнове 
право,  котре  визначається  цивільним  законодавством  як 
можливість власника здійснювати щодо майна, яке йому 
належить, будь-які правомірні дії на свій розсуд.

Необхідно  відзначити,  що  правові  норми,  які  охоро-
няють  відносини  власності,  передбачені  багатьма  галу-
зями права. Так, конституційне право визначають загальні 
принципи регулювання належності та захисту права влас-
ності;  цивільне  право  встановлює  різні  форми  захисту 
прав  власників  і  більш  детально  регламентує  питання 
відповідальності у разі порушення прав власності; кримі-
нальне й адміністративне право закріплюють відповідаль-
ність за протиправне посягання на чуже майно; земельне 
та  сімейне  право  передбачають  особливі  відносини 
належності матеріальних благ; трудове право встановлює 
матеріальну  відповідальність  працівників  за  заподіяну 
роботодавцю майнову шкоду і т. д.

Цивільний Кодекс України детально регулює питання 
захисту прав власності. Можна сказати, що тим чи іншим 
чином  майже  всі  інститути  цивільного  права  містять 
норми, націлені на захист прав власника [1].

На  всіх  етапах  розвитку  людського  суспільства 
задля  забезпечення  належним  чином  безперешкодного 
здійснення  права  власності  існувала  система  охорони 
та захисту права власності. Це насамперед категорії науки 
цивільного  права,  з’ясування  теоретичного  змісту  яких 
має особливе методологічне значення.

Із вищевикладеного логічно випливає, що захист права 
власності є складовою частиною захисту цивільних прав 
загалом. Це питання детально врегульовано у законодав-
стві багатьох країн, у т. ч. й України. У юридичній літе-
ратурі  також було  приділено пильну  увагу  дослідженню 
й аналізу проблемних питань цього інституту.

Важливо  зазначити,  що  право  власності  як  правова 
категорія є гранично абсолютне, «ідеальне» речове право, 
у ньому найбільш повно втілюється природа речових прав. 
В об’єктивному сенсі право власності є сукупністю пра-
вових  норм, що  закріплюють,  регламентують  і  охороня-
ють належність майна певним особам, а в суб’єктивному 
сенсі це є право одного або декількох осіб одноосібно або 
спільно володіти, користуватися, розпоряджатися належ-
ним йому (або їм) майна.

Способи захисту права власності дані власнику законо-
давством. Проблема, яка постає перед кожним учасником 
цивільного  процесу,  полягає  насамперед  у  правильному 
виборі, у згодом й ефективному використанні та реаліза-
ції передбачених законодавством способів захисту. Вирі-
шення  цієї  проблеми  може  бути  забезпечено  широкою 
обізнаністю положень законодавства, що регулюють різні 
способи захисту цивільних прав, і вмінням правильного їх 
застосування у процесі [2, с. 81].

Не  є  новими  для  законодавства  України  традиційні 
способи захисту прав, такі як віндикаційний і негаторний 

позови, а тому вважаємо, що немає необхідності розгля-
дати кожен із них окремо.

Для  забезпечення  достатньої  свободи  створення 
певних  умов  для  виникнення  права  власності,  а  також 
забезпечення  володіння,  користування  і  розпорядження 
власністю необхідною умовою є постійне зміцнення меха-
нізмів захисту цього права. Як стверджувала О.Б. Гнатів: 
«Суб’єктивне право, надане особі, але не забезпечене від 
його  порушення  необхідними  засобами  захисту,  є  лише 
декларативним правом» [3, с. 41].

На думку К. Головко, захист права власності повинен 
вдосконалюватися  на  законодавчому  рівні  з  ефективним 
використанням  правозастосовчої  практики.  Згодом  цю 
тезу науковець розвинув у своїх подальших роботах, пояс-
нивши, що  «зазначену  впевненість  йому  надають  діяль-
ність Європейського суду з прав людини та правові пози-
ції таких понять, як “власність”, “право власності”, “право 
спільної власності” та “судовий захист права громадянина 
і людини”» [4, с. 27].

Як уже  зазначалося,  захист права  власності  здійсню-
ється різними способами, що у своїй сукупності станов-
лять комплекс особливих процедур. У юридичній літера-
турі зазвичай виділяють юрисдикційну і неюрисдикційну 
форми  захисту  права  власності.  У  першій  формі  захист 
прав  власності  здійснюється  шляхом  звернення  до  упо-
вноважених державних органів у встановленому законом 
порядку.  Серед  цих  уповноважених  державних  органів 
особливо відрізняється судова форма захисту прав.

Цивільний кодекс України містить норму, згідно з якою 
кожна  особа  має  право  на  звернення  до  суду  з  метою 
захисту  свого  особистого  немайнового  або  майнового 
права  й  інтересу.  Ним  також  визначено  судові  способи 
захисту цивільного права чи інтересу [5, с. 31].

Судовий  захист  права  власності  пов’язаний  із  вжит-
тям  заходів  із  боку  уповноваженого  суб’єкта  шляхом 
його звернення до суду. Ці заходи спрямовані на поперед-
ження порушення права власності, або припинення його 
порушення, або відновлення порушеного права власності 
у підприємницькій діяльності. Взагалі під судовим захис-
том  права  власності  пропонується  розуміти  заходи,  які 
вживаються  уповноваженою  особою  шляхом  звернення 
до  суду,  спрямовані  на  попередження  порушення  права 
власності,  припинення  його  порушення  або  відновлення 
порушеного права власності на об’єкт цивільних прав, що 
підлягає охороні у встановленому законом порядку.

Можна  сказати,  що  судовий  захист  прав  власності 
поширюється також на осіб, котрі, хоч і не є власниками, 
але  володіють  майном  на  підставі  інших  речових  прав, 
або з інших підстав, встановлених законом або договором. 
Сучасною теорією цивільного права і судовою практикою 
визнаються ще і такі позови про захист права власності, як 
позов  про  скасування  адміністративного  ненормованого 
акта, що порушує право власності, або позов про визнання 
права власності на речі у випадках, якщо вона помилково 
потрапило під арешт або конфіскацію майна, і про виклю-
чення її з опису майна.

Необхідно відзначити, що судовий  захист може  здій-
снюватися ефективним чином лише в разі, якщо позива-
чем заявлено вимогу, позов, задоволення якого відновить 
його порушені права. Між способом захисту і порушенням 
права  повинен  бути  взаємозв’язок.  Вони  разом  повинні 
утворити систему, один елемент якої узгоджений з іншим, 
але найчастіше на практиці виникають труднощі з визна-
ченням способу захисту права. У разі вибору неправиль-
ного способу захисту суди повинні відмовити в позові.

З огляду на вищесказане інститут забезпечення позову як 
спосіб захисту прав не втрачає свого значення, а від реаліза-
ції особою права на забезпечення своїх вимог багато в чому 
залежить ефективність правосуддя у цивільних справах.

Дослідники-цивілісти  вважають  забезпечення  позову 
процесуальною дією судді (суду) у розглянутій справі, яка 
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викликана необхідністю застосувати передбачені у законі 
заходи забезпечення, коли їх неприйняття може утруднити 
або зробити неможливим виконання судового рішення, що 
набрало законної сили [6, с. 214].

Аналогічних  висновків  дійшла  у  своїх  дослідженнях 
О.Б. Гнатів, котра виходила також із трьохелементної фор-
мули  та  підкреслювала  у  своїй  роботі,  що  забезпечення 
позову, будучи міжгалузевим процесуальним інститутом, 
призначене для застосування судом з ініціативи позивача 
і  відповідно до правил адекватності  заходів,  які  спрямо-
вані на здійснення і виконання судових актів, якщо їм буде 
задоволено позов,  однак вона ще й  вказує, що «забезпе-
чення позову – міра процесуального примусу» [3, с. 99].

К.  Головко  вважає,  що  цей  інститут  захищає  права 
позивача на той випадок, коли відповідач буде діяти недо-
бросовісно або коли взагалі невжиття заходів може спри-
чинити неможливість виконання судового акта [4, с. 30].

Із  цього можемо  зробити  висновок, що  забезпечення 
позову  є  сукупністю  заходів,  які  гарантують  реалізацію 
рішення  суду  в  разі  задоволення  позовних  вимог.  Воно 
виражається  у  вжитті  судом  тимчасово  зобов’язуючих 
або заборонних заходів, спрямованих на реальне  і повне 
відновлення майнових прав  громадян  і юридичних  осіб, 
порушених  внаслідок  вчинення  цивільного  правопору-
шення.  Об’єктивною  підставою  для  прийняття  судом 
рішення про накладення заходів забезпечувального харак-
теру є обґрунтоване побоювання позивача щодо того, що 
виконати рішення суду буде важко або неможливо через 
недобросовісні дії відповідача.

При вирішенні питання про необхідність забезпечення 
своїх  цивільних  прав  необхідно  пам’ятати  і  про  те,  що 
цивільне законодавство не передбачає забезпечення вимог 
до особи, які будуть пред’явлені у майбутньому [4, с. 27], 
а  тому  забезпечувальні  заходи  можуть  бути  застосовані 
тільки в тому випадку, якщо позов вже пред’явлено, а справу 
порушено. Також не слід забувати про своє право просити 
суд застосувати забезпечення на будь-якій стадії процесу.

Способи  забезпечення  позову  перераховані 
у ст. 150 ЦПК України. До них належать накладення аре-
шту  на  майно,  що  належить  відповідачу  і  знаходиться 
у  нього  чи  інших  осіб;  заборона  відповідачеві  вчиняти 
певні  дії;  заборона  іншим  особам  вчиняти  певні  дії,  які 
стосуються предмета спору, у т. ч. передавати майно від-
повідачеві чи виконувати щодо нього  інші  зобов’язання; 
призупинення  реалізації  майна  у  випадку  пред’явлення 
позову  про  звільнення  майна  з-під  арешту  (виключення 
з  опису);  призупинення  стягнення  за  виконавчим  доку-
ментом, спаровуються боржником у судовому порядку [1].

З метою того, щоб уникнути буквалістського підходу 
до питань забезпечення позову, законодавством не перед-
бачено конкретних вказівок на те, які конкретні способи 
забезпечення повинні бути застосовані судом. Це питання 
необхідно вирішити самому суду, виходячи з конкретики 
обставин  справи.  Ефективність  застосовуваних  заходів 
забезпечення  також  залежить  від  їх  пропорційності  тим 
вимогам, які вони будуть забезпечувати [7, с. 15].

Важливо зазначити й те, що ефективність правосуддя 
у цивільних справах залежить не тільки від того, наскільки 
глибоко опрацьовані в науці, як чітко закріплені в законі 
та  наскільки  безпомилково  реалізуються  у  правозасто-
совчій діяльності положення про порядок судочинства по 
суті, але і від процесуальних умов розгляду та вирішення 
приватних питань, які також вимагають серйозного теоре-
тичного осмислення, докладного легального оформлення 
і дійсного практичного виконання.

На  наш  погляд,  поряд  із  закріпленими  способами 
захисту прав власності самостійну групу цивільно-право-
вих способів захисту повинні становити позови до публіч-
ної  влади,  оскільки  в  такому  разі  виключається  рівність 
сторін,  а  традиційні  способи  захисту права  власності не 
настільки ефективні.

У  національній  цивілістиці  тривалий  час  ведеться 
суперечка про необхідність виділення позовів до публіч-
ної  влади  в  окрему  групу  цивільно-правових  способів 
захисту [8, с. 67].

Варто відзначити, що прихильниками виділення позо-
вів до публічної влади є досить багато вчених-теоретиків.

Для  захисту  від  неправомірних  дій  публічної  влади, 
які порушують речові права приватних осіб, використову-
ється наступний вид позову.

Закон допускає вимогу про повне відшкодування збит-
ків,  заподіяних  приватним  особам  внаслідок  незаконних 
дій  (чи бездіяльності) державних органів, органів місце-
вого самоврядування або їх посадових осіб, у т. ч. шляхом 
видання як нормативного, так і ненормативного акта, який 
не  відповідає  закону  чи  іншому  правовому  акту.  Якщо 
такі  дії  чи  акти  порушують  речові  права,  цей  загальний 
спосіб захисту цивільних прав можна розглядати і як спо-
сіб захисту права власності або обмежених речових прав 
[9, с. 173].

Не дивно, що у цивільній практиці найчастіше вини-
кають  суперечки  саме  щодо  права  власності.  Так,  із 
метою  закріплення  вищеподаної  теоретичної  частини 
дослідження вважаємо за необхідне додати ще приклади 
судової практики для розуміння застосування на практиці 
цього поняття.

1.  Ужгородським  міськрайонним  судом  Закарпат-
ської  області  11  лютого  2019  р.  було  розглянуто  справу 
№ 3098/14302/18 за позовом про стягнення заборгованості 
[10].  У  ході  розгляду  справи  було  встановлено,  що  між 
Особою  1  (позивачем)  та Особою  2  (відповідачем)  було 
укладено  усний  договір  позики  грошових  коштів  у  сумі 
200 000,00 грн строком на півроку (із 30 квітня до 30 жов-
тня 2018 р.), про що відповідачем була складена розписка, 
однак  на  момент  розгляду  справи  кошти  повернуті  не 
були,  на  вимогу  позивача  відповідач  пояснив,  що  борг 
визнає, але кошти не може повернути у зв’язку зі скрут-
ним  матеріальним  становищем,  нині  ним  вживаються 
заходи щодо  реалізації  наявного  в  нього майна  з  метою 
наступного погашення заборгованості. У відзив на позо-
вну заяву відповідач позов визнав у повному обсязі. Вод-
ночас, з огляду на висловлений намір відповідача реалізу-
вати наявне йому на праві власності майно, позивач разом 
із  позовом  подала  також  заяву  про  забезпечення  позову 
шляхом  накладення  арешту  на  все  належне  відповідачу 
майно, яке знаходиться у нього або третіх осіб [10]. Судом 
було задоволено цю заяву у справі, як і надалі було задо-
волено позов. Вважаємо, що така заява про забезпечення 
позову  була  подана  позивачем  вчасно,  адже  реалізація 
майна  відповідачем  третім  особам  могла  б  ускладнити 
виконання  рішення  суду  про  стягнення  заборгованості. 
Оскільки  відповідач  по  справі  мав  намір  реалізувати 
майно для погашення заборгованості, то для гарантування 
та  захисту прав позивача все ж таки кращеою є реаліза-
ція цього майна саме в ході виконавчого провадження по 
виконанню  рішенню  суду  про  стягнення  заборгованості 
саме на користь позивача.

2. Оболонський районний суд м. Києва 25 квітня 2019 р. 
у справі № 756/5597/19 розглянув заяву Особи 1 про забез-
печення позову до пред’явлення позову [11]. У своїй заяві 
позивач  вказав  на  те,  що  має  намір  подавати  позов  про 
визнання  шлюбу  з  Особою  2  недійсним,  оскільки  він 
не  пам’ятає,  щоб  09  березня  1993  р.  під  час  укладання 
шлюбу у відділі реєстрації актів громадського стану Мін-
ської  райдержадміністрації  він  розписувався  у  будь-якій 
книзі реєстрації актів цивільного стану, тобто добровільну 
згоду на шлюб не давав, однак на час звернення до суду 
із  заявою  про  забезпечення  майбутнього  позову  приват-
ними виконавцями у ході шести виконавчих проваджень 
вживаються заходи щодо стягнення з Особи 1 на користь 
Особи 2. У зв’язку з чим Особа 1 у заяві про забезпечення 
майбутнього  позову  просив  накласти  арешт  на  майно 
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Особи 2  та  зупинити стягнення  за шістьма виконавчими 
провадженнями з Особи 1 на користь Особи 2 [11]. Така 
заява  про  забезпечення  позову  до  пред’явлення  позову 
була  судом  задоволена  ухвалою  від  25  квітня  2019  р., 
у зв’язку з тим, що на підставі ч. 2 ст. 149 ЦПК України 
допускається  подання  заяви  про  забезпечення  позову  до 
його  пред’явлення,  якщо  невжиття  заходів  забезпечення 
майбутнього  позову  може  істотно  ускладнити  чи  уне-
можливити поновлення порушених прав чи оспорюваних 
прав  та  інтересів  позивача.  Вважаємо,  що  у  цій  справі 
шляхом  задоволення  заяви  про  забезпечення  позову  до 
пред’явлення позову судом було здійснено захист майно-
вих прав та  інтересів Особи 1, оскільки визнання недій-
сним шлюбу  з Особою 2 надалі  вплине на  статус майна 
цих осіб, набутого ними за час такого недійсного шлюбу. 
У  зв’язку  з  цим  і  зупинення  стягнення  на  це  майно  до 
пред’явлення  позову  про  визнання  шлюбу  недійним 
є  слушним  і  своєчасним заходом,  адже  захищає майнові 
права й інтереси Особи 1.

3.  Ухвала  Оболонського  районного  суду  м.  Києва  від 
30 травня 2019 р. у справі № 756/7276/19 про відмову у задо-
воленні  заяв про забезпечення позову  [12] яскраво демон-
струє важливість правильного оформлення такого роду заяв 
із метою захисту своїх майнових прав та інтересів, надання 
обґрунтування  необхідності  вжиття  цих  заходів  і  підкрі-
плення їх доказами. Так, у цій справі Особа 1 звернулася до 
АТ «Укрсоцбанк» із позовом про визнання недійсним дого-
вору іпотеки (предметом якого є належна їй на праві влас-
ності квартира), виключення з державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно відомостей про іпотеку та відомос-
тей про обтяження майнових прав на нерухоме майно. Зго-
дом Особа 1 подала заяву про забезпечення позову, у якій 
просила накласти арешт на квартиру, що є предметом дого-
вору  іпотеки,  та  до  набрання  законної  сили  рішення  суду 
у  справі  заборонити АТ  «Укрсоцбанк»  і  будь-яким  іншим 
особам у будь-який спосіб вчиняти будь-які дії стосовно цієї 
квартири  [12]. Відмовляючи у  задоволенні  вказаної  заяви, 

суд вказав на те, що, по-перше, у разі визнання договору іпо-
теки недійсним будь-яких примусових заходів щодо майна 
позивача  не  здійснюватиметься,  а  тому жодним  чином  не 
забезпечить  можливого  рішення  суду  про  задоволення 
позову. Як  зазначив  суд,  забезпечення позову по  суті  – це 
обмеження суб’єктивних прав, свобод та інтересів відпові-
дача або пов’язаних із ними інших осіб в  інтересах забез-
печення реалізації у майбутньому актів правосуддя і задово-
лення вимог позивача (заявника). По-друге, суд вказав на те, 
що він позбавлений можливості вжити заходи забезпечення 
позову щодо заборони АТ «Укрсоцбанк» і будь-яким іншим 
особам  у  будь-який  спосіб  вчиняти  будь-які  дії  стосовно 
квартири, оскільки позивачем не вказано, які саме дії щодо 
квартири  та  якими  саме  особам  позивач  просить  заборо-
нити вчиняти. У цьому випадку, на нашу думку, позивачем 
у заяві про забезпечення позову слід було просити лише про 
заборону вчиняти дії АТ «Укрсоцбанку» або його можливих 
правонаступників за іпотечним договором щодо звернення 
стягнення на квартиру як на предмет іпотеки. Така вимога 
у  цій  справі  була  би  співрозмірною  заявленим  позовним 
вимогам і цілком зрозумілою для суду. Без сумніву, визна-
ння договору іпотеки квартири недійсним суттєво впливає 
на майнові права й  інтереси позивача,  і до розгляду цього 
позову банк має право звернути стягнення на предмет іпо-
теки  за  договором.  Саме  таке  обґрунтування  заявлених 
вимог позивача могло би бути прийняте та враховане судом 
і гарантувало б захист прав позивача.

Висновки. Таким чином, підбиваючи підсумок, можна 
зробити висновок про те, що забезпечення позову є реаль-
ним способом досягнення фактичної реалізації мети щодо 
забезпечення  виконання  майбутнього  рішення  у  рамках 
цивільного  процесу,  однак  важливо  й  розуміти,  що  все 
це  вимагає  ретельного  правового  аналізу,  розгляду  під 
різними  кутами,  порівняння  із  чинним  законодавством, 
вивчення  судової  практики  у  сфері  захисту  права  влас-
ності. Тільки тоді ми зможемо створити дійсно ефектив-
ний цивільно-правовий інститут захисту права власності.
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОМ СПРАВ ПРО ОБМЕЖЕННЯ 
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У ВІДВІДУВАННІ ГРАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА УЧАСТІ 

В АЗАРТНИХ ІГРАХ ЯК КАТЕГОРІЯ СПРАВ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

PROCEDURAL FEATURES OF TRIAL OF CASES ABOUT RESTRICTIONS 
OF A NATURAL PERSON ON VISITS OF GAMBLING HOUSES AND TAKING PART 

IN GAMBLING AS A CATEGORY OF CASES OF SEPARATE PROCEEDING
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Робота присвячена дослідженню проблемних питань забезпечення доступу до правосуддя та здійснення ефективного судового захисту 
у нещодавно впроваджених у цивільне процесуальне законодавство справах окремого провадження щодо обмеження фізичної особи у від-
відуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, адже з огляду на легалізацію грального бізнесу в Україні необхідним є встановлення 
цивільно-процесуальним законодавством дієвого механізму захисту осіб від гральної залежності. Проаналізовано особливості процесуаль-
ної природи зазначеної категорії справ окремого провадження, а також визначено її відмінність від справ щодо обмеження цивільної дієз-
датності особи. Виокремлено проблемні питання судового розгляду справ щодо обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів 
та участі в азартних іграх. Досліджено та запропоновано визначення кола осіб, які можуть виступати заявниками у справах щодо встанов-
лення обмежень доступу до азартних ігор, а також встановлено перелік підстав, за яких може бути здійснено обмеження у відвідуванні 
гральних закладів та участі в азартних іграх. На підставі аналізу чинного процесуального законодавства встановлено відсутність механізму 
поновлення строків обмеження особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, хоча це є необхідною умовою для такої 
категорії справ, враховуючи, що обмеження у доступі до азартних ігор є видом обмеження правосуб’єктності особи. І тому за аналогією 
з обмеженням цивільної дієздатності потребує законодавчого закріплення можливість подовження строків дії судового рішення. Запропо-
новано внести зміни до чинного процесуального законодавства у частині регулювання процедури обмеження фізичної особи у відвідуванні 
гральних закладів та участі в азартних іграх шляхом надання дискреційних повноважень для судді, яке полягає у можливості встановлення 
обов’язку для залежної особи відвідувати спеціальну терапію для лікування від гральної залежності.

Ключові слова: окреме провадження, гральний бізнес, обмеження участі в азартних іграх.

The work addresses the study of problematic issues of access to justice and effective judicial protection in the recently introduced in civil 
procedural law cases of separate proceedings about restriction of a natural person on visits of gambling houses and taking part in gambling, 
because enforcing gambling’s legalization in Ukraine causes necessity of establishing an effective mechanism for protecting individuals from 
gambling addiction. The procedural nature of this category of cases in a separate proceeding and its difference from cases concerning the restriction 
of a person’s civil capacity are analysed. Problematic issues of judicial review of cases concerning the restriction of an individual in visiting gambling 
establishments and participation in gambling have been identified. The staff who can act as applicants in cases of establishing of restrictions on 
access to gambling and the list of grounds that cause restrictions on visiting gambling establishments and participation in gambling have been 
researched into and proposed improvements in mentioned institutes. According to the analysis of Ukrainian legislation a lack of mechanism for 
renewing the terms of restriction of a person’s access to gambling establishments and participation in gambling that is necessary for this category 
of cases has been identified. According to that fact that restriction of access to gambling is a kind of restriction of legal personality, by analogy 
with restriction of civil capacity requires the possibility of extending the validity of a court decision. It is proposed to amend the current procedural 
legislation to regulate the procedure for restriction of a natural person on visits of gambling houses and taking part in gambling, in particular to provide 
for discretionary powers for a judge to establish the additional obligation to attend special therapy for gambling addiction.

Key words: separate proceeding, gambling, restriction on taking part in gambling.

Врегулювання діяльності грального бізнесу та доступу 
до нього в Україні викликало чимало дискусій із моменту 
проголошення її незалежності, що вплинуло і на розвиток 
законодавства у цій сфері. Протягом одинадцяти років – 
із 15 травня 2009 і до 13 серпня 2020 рр. – гральний біз-
нес в Україні був заборонений. Так, положеннями Закону 
України «Про заборону грального бізнесу в Україні» забо-
ронялася участь в азартних іграх і відповідно організація 
грального бізнесу загалом [1]. Як зазначив Європейський 
суд  з прав людини у  справі  «ТОВ «Світ  розваг»  та  інші 
проти  України»,  вказаний  державний  акт  переслідував 
загальний суспільний інтерес і слугував законним цілям: 
запобігти злочинності, правопорушенням серед неповно-
літніх, ухиленню від сплати податків і боротьбі із залеж-
ністю  від  азартних  ігор  [2].  Тому  протягом  одинадцяти 
років Україна вважала, що єдиним способом протидії ігро-
вій залежності є повна заборона грального бізнесу.

Ситуація кардинально змінилася після прийняття Вер-
ховною Радою України 13 серпня 2020 р. Закону України 
«Про державне регулювання діяльності щодо організації 

та проведення азартних ігор», яким гральний бізнес у дер-
жаві було легалізовано. Такий крок викликав необхідність 
пошуку  органами  державної  влади шляхів  забезпечення 
протидії  ігровій  залежності  й  убезпечення  громадян  від 
надмірної  захопленості  азартними  іграми,  тобто  будь-
якими  іграми, умовою участі в яких є внесення гравцем 
ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імо-
вірність отримання і розмір якого повністю або частково 
залежать  від  випадковості,  а  також  знань  і майстерності 
гравця  [3].  Насамперед  нагальна  потреба  у  виробленні 
механізмів протидії лудоманії, тобто гральній залежності, 
була  викликана  попереднім  досвідом  держави  у  лега-
лізації  азартних  ігор,  адже  відповідно  до  статистичних 
показників  2008  р.  (тобто  періоду  першого  досвіду  для 
України у легалізації грального бізнесу) 4 млн українців 
із 48,5 млн громадян нашої держави були залежними від 
азартних  ігор  [4].  Тому  здійснення  легалізації  грального 
бізнесу у 2020 р. цілком вірогідно може знову призвести 
до  достатньо  тривожних  показників  кількості  гравців 
у  країні,  що  викликає  необхідність  створення  дієвого 



70

№ 7/2021
♦

механізму  протидії  ігровій  залежності  після  легалізації 
грального бізнесу в Україні.

Нині законодавством передбачено три способи забез-
печення  протидії  гральній  залежності,  за  умови,  якщо 
ознаки  такої  залежності  вже  наявні  та  можуть  створити 
небезпеку як для гравця, так і для членів його сім’ї. Так, 
відповідно  до  Закону  України  «Про  державне  регулю-
вання діяльності щодо організації та проведення азартних 
ігор»  обмеження  участі  особи  в  азартних  іграх передба-
чено шляхом внесення до Реєстру осіб, котрим обмежено 
доступ  до  гральних  закладів  та/або  участь  в  азартних 
іграх, і здійснюється такими способами:

1)  самостійно за заявою залежної особи;
2)  уповноваженим органом у сфері регулювання граль-

ного бізнесу за обґрунтованою заявою членів сім’ї першого 
ступеня споріднення або законних представників;

3)  за рішенням суду [3].
Останній  спосіб,  який  і  буде  об’єктом  подальшого 

більш детального дослідження, підпадає під регулювання 
Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК 
України),  а  саме  положень  Глави  2-1  Розділу  IV.  Обме-
ження  фізичної  особи  у  відвідуванні  гральних  закладів 
та участі в азартних іграх є однією із категорій справ, які 
розглядаються в порядку окремого провадження [5].

Слід зазначити, що вказана категорія справ не підпадає 
під процедуру розгляду справ щодо обмеження цивільної 
дієздатності особи, які також належать до справ окремого 
провадження, тому, незважаючи на зазначення у Цивіль-
ному кодексі України (далі – ЦК України)  ігрової залеж-
ності  серед  підстав  обмеження  цивільної  дієздатності 
[6],  обмеження у доступі до  гральних  закладів  та участі 
в  азартних  іграх  і  обмеження цивільної дієздатності має 
різну  правову  природу.  Фактично  під  час  обмеження 
доступу до гральних закладів та участі в азартних іграх, 
окрім  часткового  обмеження  можливості  брати  участь 
у  цивільних  правовідносинах,  пов’язаних  виключно  із 
гральним  бізнесом,  наявне  обмеження  свободи  пере-
сування,  що  виявляється  у  забороні  відвідувати  гральні 
заклади,  а  також  гральна  залежність  у  такому  випадку 
є обов’язковою передумовою для здійснення таких обме-
жень. Водночас обмеження цивільної дієздатності направ-
лене  саме  на  обмеження  у  здійсненні  цивільних  прав 
і  набутті  цивільних  обов’язків  незалежно  від  сфери,  де 
такі права чи обов’язки мають місце, а ігрова залежність 
виступає у такому разі лише однією з можливих підстав 
для здійснення таких обмежень.

Що стосується змісту положень Глави 2-1 ЦПК Укра-
їни, якими регулюється обмеження фізичної особи у від-
відуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, то 
вони  нечітко  визначені  та містять  чимало  положень, що 
потребують більш ґрунтовного аналізу і пошуку шляхів їх 
удосконалення.

Насамперед  це  стосується  невизначеності  кола  осіб, 
котрі  можуть  виступати  заявниками  у  зазначених  спра-
вах окремого провадження. Так, відповідно до положень 
ст. 300-1 і 300-3 ЦПК України особа може бути обмежена 
у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх 
виключно за заявою, яка подається за місцем проживання 
особи, щодо котрої здійснюється обмеження, і в якій має 
міститися підтвердження наявності підстав, за яких особа 
має  право  на  таке  звернення,  а  саме  наявність  одного 
з таких фактів, спричинених поведінкою гравця:

1)  перевищення  витрат  на  гру  над  його  особистими 
доходами,  що  ставить  гравця  або  його  сім’ю  у  скрутне 
матеріальне становище;

2)  наявність  у  нього  боргових  зобов’язань  на  суму 
понад 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;

3)  несплата аліментів впродовж більш ніж трьох місяців;
4)  отримання самим гравцем або членами його сім’ї 

житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комуналь-
них послуг;

5)  скрутне матеріальне становище залежної особи чи 
членів  її сім’ї, а також інших осіб, яких вона за законом 
зобов’язана утримувати.

Водночас  право  на  таке  звернення  передбачається 
виключно для членів сім’ї першого ступеня споріднення 
або законних представників особи, щодо якої здійснюва-
тиметься обмеження [5]. Відповіді на питання, хто нале-
жить  до  першого  ступеня  споріднення  у  зазначеному 
випадку, ні у положеннях Закону України «Про державне 
регулювання  діяльності  щодо  організації  та  проведення 
азартних  ігор»,  ні  у  нормах ЦПК України  не  надається. 
Тому  логічно  припустити, що  для  визначення  кола  осіб, 
які  можуть  виступати  заявниками  у  вказаних  справах, 
слід  керуватися  загальними  положеннями  ЦК  України. 
Виходячи із ч. 1 ст. 1261 ЦК України, до першого ступеня 
споріднення слід віднести дітей, іншого члена подружжя 
(чоловіка  або  дружину  гравця)  та  батьків  [6].  Відпо-
відно до положень ЦПК України, якими врегульовуються 
питання  встановлення  обмежень  у  доступі  до  гральних 
закладів, саме у зазначений вище осіб, враховуючи їхню 
сімейну  наближеність  до  гравця,  і  має  бути  можливість 
подавати заяви у зазначених справах.

Водночас  встановлення  процесуальної  можливості 
для звернення до суду за критерієм спорідненості є нове-
лою для процесуального законодавства, і такий підхід був 
вперше використаний саме для категорії справ щодо обме-
ження у доступі до гральних закладів. Така занадто чітка 
визначеність критерію спорідненості члена  сім’ї,  котрий 
може  набути  статусу  заявника  у  справі,  не  є  логічною 
і може спричинити процесуальні перепони для реалізації 
права на звернення до суду саме для осіб, які не є членами 
сім’ї  першого  ступеня  споріднення,  але  прямо  залежать 
від особи, що має таку азартну залежність.

Проілюструємо це на такій ситуації. Так, якщо особа 
не перебуває у  зареєстрованому шлюбі, не має  спільних 
дітей,  але  проживає  разом  однією  сім’єю  із  гравцем  не 
менш  як  п’ять  років  і  веде  з  ним  спільне  господарство, 
така  особа  не  має  права  на  звернення  до  суду  з  метою 
обмеження доступу залежної особи до участі в азартних 
іграх,  адже  відповідно  до  ч.  1  ст.  1264 ЦК України  між 
гравцем і такою особою наявний тільки четвертий рівень 
споріднення [6]. Враховуючи, що такі особи перебувають 
у постійному контакті із гравцем і мають певну фінансову 
залежність від нього, обмеження для них доступу до суду 
із заявою у досліджуваній категорії справ окремого про-
вадження здається недоцільним, адже фактично природа 
їхніх стосунків є аналогічною стосункам із членами сім’ї 
першого рівня споріднення.

Таким  чином,  вважаємо,  що  ст.  300-2  ЦПК  України 
потребує  змін  її  редакції  щодо  розширення  визначення 
кола осіб, котрі можуть виступати у ролі заявника у спра-
вах  щодо  обмеження  у  відвідуванні  гральних  закладів 
та  участі  в  азартних  іграх.  Тому  доцільним  і  логічним 
є зміна формулювання «член сім’ї першого ступеня спо-
ріднення»  на  «член  сім’ї»,  що  значно  розширить  коло 
потенційних  заявників  і  забезпечить  більш  ефективне 
досягнення  мети  впровадження  судової  процедури  для 
встановлення обмеження щодо фізичної особи у відвіду-
ванні гральних закладів та участі в азартних іграх і надасть 
змогу членам сім’ї, які піклуються про залежну від азарт-
них ігор особу та перебувають із нею у тісних стосунках, 
своєчасно вжити заходів для її порятунку від залежності.

Однією  із проблем, що виникають у  зв’язку  із реалі-
зацією права на звернення до суду у справах щодо вста-
новлення  обмеження  особи  у  відвідуванні  гральних 
закладів  та  участі  в  азартних  іграх,  є  визначення  пере-
ліку підстав, які надають право на звернення до суду. Так, 
п. 2 ч. 1 ст. 300-3 ЦПК України визначає однією з таких 
підстав наявність  у  особи боргових  зобов’язань на  суму 
понад 100 прожиткових мінімумів доходів громадян. Зако-
нодавством у такому випадку застосовується формальний 
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підхід для визначення цієї підстави виходячи з розрахунку 
доходів середньостатистичного громадянина.

Так, перевищення розміру боргових зобов’язань більше 
ніж на 100 прожиткових мінімумів доходів громадян може 
дійсно  ставити  особу  або  її  сім’ю  у  скрутне  матеріальне 
становище, що є підставою для встановлення обмеження, 
передбаченого у п. 5 зазначеної статті ЦПК України. Водно-
час для певної частини суспільства 100 прожиткових міні-
мумів  доходів  громадян  є  цілком прийнятною  сумою для 
здійснення витрат на дозвілля, зокрема і на участь в азарт-
них іграх. Тобто у такому разі особа, незважаючи на розмір 
грошових зобов’язань, який перевищує суму, передбачену 
у п. 2 ч. 1 ст. 300-3 ЦПК України, жодним чином не страж-
дає від скрутного матеріального становища та не потребує 
захисту від ігрової залежності.

Отже, вважаємо за потрібне виключити з переліку під-
став п. 2 ч. 1 ст. 300-3 ЦПК України, враховуючи, що поло-
ження  п.  5  зазначеної  статті  є широким  для  тлумачення 
й охоплює будь-який варіант, за якого особа чи член її сім’ї 
перебуватиме у скрутному матеріальному становищі.

Проблемним  питанням,  яке  постає  під  час  розгляду 
зазначеної категорії справ окремого провадження, є строк 
обмеження  особи  у  відвідуванні  гральних  закладів 
та участі  в  азартних  іграх. Відповідно до  ст.  300-5 ЦПК 
України  у  судовому  рішенні  по  справі щодо  обмеження 
особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азарт-
них іграх суд має встановити строк, протягом якого буде 
діяти  таке  обмеження.  Водночас  законодавством  вста-
новлюється вимога до  строку,  за  якою він не може бути 
меншим від строку, встановленого Законом України «Про 
державне регулювання діяльності щодо організації та про-
ведення азартних ігор» [5]. Зазначеним законом передба-
чається, що мінімальний строк самообмеження у доступі 
до  участі  в  азартних  іграх  становить  шість  місяців  [3]. 
Враховуючи це, можна зробити висновок, що мінімальний 
строк обмеження, який може встановлюватися за рішен-
ням суду, становить шість місяців.

Таке  посилання  на  мінімальну  межу  для  обмеження 
свободи волевиявлення особи,  якою фактично  і  є участь 
в азартних іграх, у ЦПК України одночасно із відсутністю 
зазначення  критеріїв  визначення  максимального  строку 
обмеження  є  порушенням  принципу  правової  визна-
ченості.  Так,  обмеження  особи  у  відвідуванні  гральних 
закладів  та  участі  в  азартних  іграх  є  особливим  видом 
обмеження  її  правосуб’єктності,  а  тому  цивільним  про-
цесуальним  законодавством  має  бути  чітко  сформульо-
вана  процедура  для  визначення  періоду,  з  якого  особа 
обмежується  у  реалізації  свого  права  на  участь  в  азарт-
них  іграх,  котра  нині  передбачена  в  іншому  норматив-
ному  акті  –  Законі України «Про державне регулювання 
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», 
де  у  ч.  13  ст.  16  вказано максимальний  строк  для  обме-
ження у  вигляді  трьох років  [3]. Таким чином,  дія  судо-
вого рішення про таке обмеження може тривати від шести 
місяців до трьох років.

Виникає питання щодо подальшої дії такого рішення. 
Як зразок передбачення процедури подовження дії такого 
рішення можна використати положення ч. 7 ст. 300 ЦПК 
України,  за  яким  клопотання  про  продовження  строку 
дії  рішення  про  визнання  фізичної  особи  недієздатною 
має  право  подати  заінтересована  особа  не  пізніше,  ніж 
за  п’ятнадцять  днів  до  закінчення  строку  дії  судового 
рішення, яким було таке визнання здійснене [5].

Таким  чином,  вважаємо,  що  необхідним  є  врегулю-
вання  процедури  поновлення  строків  обмеження  особи 
у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх 
із  зазначенням строку, протягом якого може бути подана 
така  заява,  і  визначенням  кола  осіб,  котрі  мають  право 
подати таку заяву.

Одним  із  питань,  яке  потребує  врегулювання  у  цій 
категорії справ, є питання щодо виконання рішення суду. 

Право на справедливий судовий розгляд передбачає наяв-
ність  можливості  виконання  судового  рішення,  тобто 
виконання  рішення,  ухваленого  будь-яким  судом,  і  має 
розцінюватися як складова частина «судового розгляду», 
на  чому  наголошує  Європейський  суд  з  прав  людини, 
зокрема, у рішенні по справі «Горнсбі проти Греції»  [7]. 
Про  це  говориться  й  у  ст.  1  Закону України  «Про  вико-
навче  провадження»,  за  якою  виконавче  провадження 
є завершальною стадією судового провадження [8].

Так, головною гарантією виконання рішення у справах 
щодо  обмеження  особи  у  відвідуванні  гральних  закла-
дів та участі в азартних іграх є своєчасне надання судом 
органу  державного  регулювання  у  сфері  організації 
та проведення азартних ігор такого рішення для внесення 
даних про особу, щодо якої встановлюється обмеження, до 
Реєстру осіб, котрим обмежено доступ до гральних закла-
дів та/або участь в азартних  іграх [3; 5]. Слід зазначити, 
що  саме  внесення  інформації  до  зазначеного Реєстру не 
завжди  може  стати  достатнім  заходом  для  забезпечення 
обмеження особи у відвідуванні гральних закладів, адже 
обов’язок перевірки наявності даних особи у зазначеному 
Реєстрі покладається на організатора азартних ігор зі вста-
новленням у разі допущення обмеженої особи до  граль-
ного закладу відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 
п’ятисот мінімальних заробітних плат [3].

Слід зазначити, що виключно обмеження шляхом вне-
сення  відомостей  до  Реєстру  може  бути  недостатнім  для 
забезпечення протидії гральній залежності в особи. Доціль-
ним  є  впровадження  дискреційних  повноважень  суду 
у зазначених справах встановлювати обов’язок для залеж-
ної особи відвідувати терапію для лікування від залежності. 
Такий  механізм  буде  забезпечувати  ефективну  протидію 
гральній залежності у членів українського суспільства.

Підсумовуючи  усе  наведене  вище,  необхідно  зазна-
чити,  що  після  легалізації  грального  бізнесу  в  Україні 
у 2020 р. може постати загроза підвищення рівня кількості 
осіб, залежних від азартних ігор, тому необхідно встано-
вити дієвий механізм для обмеження доступу таких осіб 
до гральних закладів. Одним  із таких механізмів  запобі-
гання лудоманії є встановлення судом у порядку розгляду 
справ  окремого провадження  обмеження фізичної  особи 
у  відвідуванні  гральних  закладів  та  участі  в  азартних 
іграх, що потребує удосконалення шляхом внесення змін 
до Глави 2-1 Розділу IV ЦПК України.

Так,  для  реалізації  більш  ефективного  захисту  прав 
осіб  і  забезпечення  доступу  до  правосуддя  пропонуємо 
внести  зміни  у  ч.  1  ст.  300-1 ЦПК України,  виклавши  її 
у  такій  редакції:  «Заяву  про  обмеження  фізичної  особи 
у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх 
може бути подано членами сім’ї або законними представ-
никами такої особи».

Окрім цього, необхідно виключити п. 2 ч. 1 ст. 300-3 ЦПК 
України  (наявність у особи боргових зобов’язань на суму 
більшу, ніж 100 прожиткових мінімумів доходів громадян) 
із переліку підстав встановлення обмежень для особи, вра-
ховуючи недоцільність застосування формального підходу 
законодавцем під час включення зазначеного положення.

Також  вважаємо,  що  положення  Глави  2-1  Розділу 
IV  ЦПК  України  потребують  доповнення  статтями,  які 
передбачають процедуру поновлення  строків  обмеження 
особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азарт-
них іграх із зазначенням строку, протягом якого може бути 
подана  така  заява,  і  визначенням  кола  осіб,  котрі  таку 
заяву  матимуть  право  подати.  Окрім  цього,  необхідним 
є впровадження дискреційних повноважень суду у зазна-
чених справах щодо встановлення обов’язку для залежної 
особи відвідувати терапію для лікування від залежності.

Зазначені зміни до процедури розгляду досліджуваної 
категорії справ окремого провадження забезпечать ефек-
тивний судовий захист для суспільства від гральної залеж-
ності та дадуть змогу врятувати залежних осіб.
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НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 
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Стаття присвячена огляду законодавчих новел щодо захисту споживачів у врегулюванні простроченої заборгованості та встанов-
ленні вимог до взаємодії зі споживачем під час врегулювання простроченої заборгованості.

Встановлено, що 19 квітня 2021 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту спо-
живачів при врегулюванні простроченої заборгованості« від 19 березня 2021 р. № 1349-IX, який має на меті захист прав споживачів-
боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів.

Вказано, що вперше на законодавчому рівні запроваджено та застосовано поняття вимоги щодо етичної поведінки, під якими дефіні-
ковано вимоги щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами у врегулюванні простроченої заборгованості. Така законодавча новела 
вперше в українському законодавстві чітко запровадила правила й умови взаємодії колекторської компанії та боржника. Мета – захист 
інтересів боржників, шляхом встановлення чіткого механізму та способів комунікацій.

Виділено той факт, що вперше на законодавчому рівні визначається поняття «врегулювання простроченої заборгованості»  
та розкривається система заходів врегулювання простроченої заборгованості.

Визначено, що законом встановлено вимоги до колекторських компаній і засади контролю за їх діяльністю.
У Законі України «Про споживче кредитування» наведено низку вимог до договору про споживчий кредит, внаслідок порушення яких 

такий договір є нікчемним. Такі вимоги до договору про споживчий кредит, на нашу думку, врівноважують менш захищене становище 
споживача, котрий фактично не міг домогтися внесення змін у типові банківські договори про споживчий кредит.

Визначено, що одним із механізмів захисту прав споживачів банківських послуг під час врегулювання простроченої заборгованості 
є встановлення у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» значних санкцій щодо 
«сильнішої» сторони цих правовідносин – банків і колекторських компаній. Права боржника захищені шляхом застосування до банків 
і колекторських компаній істотних штрафних санкцій у разі порушення вимоги щодо етичної поведінки.

Ключові слова: споживче кредитування, врегулювання простроченої заборгованості, колекторська компанія, правила взаємодії 
з боржником.

The article is devoted to the review of legislative novelties on consumer protection in the settlement of overdue debt and the establishment 
of requirements for interaction with the consumer during the settlement of overdue debt.

Determined that on April 19, 2021 the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of Ukraine on Consumer Protection in Settlement 
of Overdue Debts” of March 19, 2021 № 1349-IX came into force, which aims to protect the rights of debtor consumers and restrict market access 
for potential unscrupulous collectors.

Was indicated that for the first time at the legislative level the concept of requirements for ethical behavior was introduced and applied, under 
which defined the requirements for interaction with consumers and other persons in settling overdue debts are defined. This legislative novella for 
the first time in the Ukrainian legislation clearly introduced the rules and conditions of interaction between the collection company and the debtor. 
The objective is to protect the interests of debtors by establishing a clear mechanism and methods of communication. At the same time, defining 
the prohibitions for collection companies.

That’s the fact that for the first time at the legislative level the concept of “settlement of overdue debt” and is highlighted, the system 
of measures of settlement of overdue debt is defined.

t is determined that the law establishes requirements for collection companies and principles of control over their activities.
The fact that the Law of Ukraine “On Consumer Lending” contains a number of requirements to the consumer credit agreement, as a result 

of which such an agreement may become void. Such requirements for a consumer loan agreement, in our opinion, balance the less protected 
position of the consumer, who in fact could not achieve any changes in the standard bank agreements on consumer credit.

It is determined that one of the mechanisms to protect the rights of consumers of banking services in settling overdue debts is to establish in 
the Law of Ukraine “On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets” significant sanctions against the “stronger” side 
of these relationships – banks and collection companies. Therefore, the debtor’s rights are also protected by imposing significant penalties on 
banks and collection companies in the event of a breach of the ethical conduct requirement.

Key words: consumer crediting, settlement of overdue debt, collection company, rules of interaction with the debtor.

Постановка проблеми. Споживче кредитування посі-
дає важливе місце у суспільних відносинах у всьому світі 
та в Україні зокрема. Внаслідок нестабільності банківської 
системи,  спровокованої  економічною  кризою  та  низкою 
глобальних  викликів,  виникла  проблема  –  несвоєчасне 
повернення  кредитних  коштів.  За  умов,  що  склалися, 
банки вживають заходи стосовно врегулювання простро-
ченої  заборгованості,  звертаючись  і  до послуг  колектор-
ських компаній,  діяльність  яких в Україні  є недостатньо 
врегульованою на законодавчому рівні, хоча нині їх нара-
ховується більше 200.

Колекторська  діяльність  нерідко  межує  із  порушен-
нями  законодавства.  Для  спонукання  боржників,  котрі 
прострочили  повернення  боргу,  до  виконання  обов’язку 
перед кредиторами колектори вдаються до психологічного 

тиску  на  них  і  членів  їхніх  родин  [1,  с.  8–9],  застосову-
ючи протиправні методи. Це є нехтуванням людською гід-
ністю, вторгненням у приватне життя особи та порушен-
ням прав і свобод людини.

Основним принципом діяльності колекторів у зарубіж-
них країнах є забезпечення так званої «реанімації» борж-
ників, тобто створення умов для їх адаптації за умов ринку 
після стягнення суми кредиту. Йдеться про те, щоб борж-
ник міг пережити цю процедуру та не залишитися банкру-
том. Таким чином, методи діяльності колекторів у Європі 
значно відрізняються від методів вітчизняних колекторів, 
що змінює і зміст самих правовідносин [2 с. 65].

Законодавство  України  донедавна  не  містило 
обов’язкових єдиних вимог до етичної поведінки суб’єктів, 
які  займаються  колекторською  діяльністю,  та  правил  
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взаємодії  таких осіб  із боржником під час врегулювання 
простроченої заборгованості.

У зв’язку із зазначеним питання законодавчого врегу-
лювання взаємодії з боржником під час повернення про-
строченої заборгованості є вкрай актуальним.

Аналіз останніх досліджень. Вітчизняні  науковці 
досліджують  різноманітні  аспекти  фінансових  послуг: 
В. Корнєєв – становлення та розвиток фінансового посе-
редництва  [3],  І. Школьник  –  стратегію  розвитку фінан-
сового ринку України [4], Є. Бойко – стабілізацію, євроін-
теграцію [5]  та глобалізацію фінансового ринку України 
[6], С. Науменкова – розвиток ринків фінансових послуг 
[7], Н. Внукова – управління розвитком фінансових послуг 
[8]. На жаль, питання захисту прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема у взаємодії під час повернення простроче-
ної  заборгованості,  у  роботах українських вчених дослі-
джено частково або опосередковано.

Метою цієї статті є  огляд  законодавчих  новел  щодо 
захисту споживачів у врегулюванні простроченої заборго-
ваності та встановлення вимог до взаємодії зі споживачем 
під час цієї процедури, зокрема вимог до етичної поведінки.

Виклад основного матеріалу. У 2009 р. схвалено «Кон-
цепцію  захисту прав  споживачів небанківських фінансо-
вих установ в Україні» [9] (далі – Концепція), метою якої 
є удосконалення системи захисту прав споживачів фінан-
сових  послуг  через  їх  убезпечення  від  ризиків  і  можли-
вих наслідків покладення на них додаткових фінансових 
зобов’язань.  У  Концепції  визначено  принципи  системи 
захисту прав споживачів фінансових послуг: ефективність 
державного регулювання, дотримання гарантованих зако-
ном прав споживачів на захист, збалансованість інтересів 
виконавців і споживачів фінансових послуг тощо.

Загалом можна погодитися з наведеними принципами 
формування системи захисту прав споживачів фінансових 
послуг,  але  важливим  є  засновок,  на  якому  ґрунтується 
формування  та  подальше  вдосконалення  цієї  системи. 
Сьогодні  в  Україні  захист  прав  споживачів  фінансових 
послуг не має ознак системності [10].

19 квітня 2021 р. набрав чинності Закон України «Про 
внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо  захисту 
споживачів  при  врегулюванні  простроченої  заборгова-
ності«  від  19  березня  2021  р.  №  1349-IX  (далі  –  Закон 
№ 1349-IX) [11], який покликаний захистити права спожи-
вачів-боржників та обмежити доступ до ринку потенційно 
недобросовісних  колекторів.  Закон №  1349-IX  введений 
у дію із 14 липня 2021 р. і запроваджує чимало новел, які 
заповнять  прогалину  у  правовому  регулюванні  захисту 
прав  споживачів  –  боржників,  зокрема  під  час  взаємодії 
з банками та колекторськими компаніями.

Вперше на  законодавчому рівні  визначається  «врегу-
лювання простроченої заборгованості», а саме – це здій-
снювані  кредитором,  новим  кредитором,  колекторською 
компанією заходи,  спрямовані на погашення у позасудо-
вому порядку заборгованості споживача, який прострочив 
виконання грошового зобов’язання (прострочена заборго-
ваність) за договором про споживчий кредит [11].

Найбільшою  проблемою  для  споживача  банківських 
послуг було залучення кредитодавцем колекторської ком-
панії, адже діяльність цих суб’єктів перебувала поза меж-
ами правового регулювання. Законом № 1349-IX ці відно-
сини частково унормовані.

Так,  на  законодавчому  рівні  встановлено  вимоги  до 
колекторських компаній і контроль за їхньою діяльністю. 
Колекторською компанією визначається юридична особа 
(зокрема  небанківська  фінансова  установа,  яка  відпо-
відно до закону має право надавати кошти у позику, у т. 
ч. на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з фак-
торингу),  включена  до  реєстру  колекторських  компаній, 
яка  в  інтересах  кредитодавця  (первісного  кредитора)  та/
або нового кредитора (у разі заміни первісного кредитора) 
відповідно  до  договору  з  таким  кредитодавцем  та/або 

новим кредитором має право  здійснювати  врегулювання 
простроченої заборгованості [11].

Крім  того,  для  споживачів фінансових послуг  перед-
бачено  низку  додаткових  гарантій.  Зокрема,  кредитода-
вець, новий кредитор не має права залучати колекторську 
компанію до врегулювання простроченої заборгованості, 
якщо  у  договорі  про  споживчий  кредит  таке  право  не 
закріплено.

Умови договору про споживчий кредит повинні перед-
бачати заборону кредитодавцю, новому кредитору, колек-
торській компанії повідомляти інформацію про укладення 
споживачем договору про споживчий кредит, його умови, 
стан  виконання,  наявність  простроченої  заборгованості 
та  її  розмір  особам,  які  не  є  стороною  цього  договору 
[11].  Така  заборона  не  поширюється  на  випадки повідо-
млення  зазначеної  інформації  представникам,  спадкоєм-
цям,  поручителям,  майновим  поручителям  споживача, 
третім особам, взаємодія з якими передбачена договором 
про  споживчий  кредит  і  які  надали  згоду  на  таку  вза-
ємодію, а також на випадки передачі інформації про про-
строчену  заборгованість  близьким  особам  споживача,  за 
умови наявності у договорі про споживчий кредит волеви-
явлення споживача щодо передачі зазначеної  інформації. 
У  разі,  якщо  такий  договір  укладається  шляхом  приєд-
нання, зазначене волевиявлення має міститися в індивіду-
альній частині договору.

Кредитодавець не має права зазначати у договорі про 
споживчий кредит як поручителя або майнового поручи-
теля  особу,  з  якою  не  укладено  відповідний  письмовий 
договір.

Закон №  1349-IX  встановлює  додатковий  інструмент 
захисту  прав  позичальника,  оскільки  передбачає,  що 
договір про споживчий кредит, укладений із порушенням 
зазначених вимог, є нікчемним [11].

Наведені  вище  вимоги  до  договору  про  споживчий 
кредит  корелюються  із  приписами Закону України  «Про 
споживче кредитування» [12], до якого були внесені від-
повідні зміни.

Зазначені  нововведення,  на  наше  переконання,  спри-
ятимуть  досягненню  балансу  між  інтересами  фінансо-
вих  установ  і  більш  слабкої  сторони  договору  –  спожи-
вача,  який фактично  був  позбавлений можливості  брати 
участь у визначені умов договору, вносити до нього зміни 
та вимушено акцептував типові банківські договори про 
споживчий кредит.

У випадку, якщо умовами договору про споживчий кре-
дит таки передбачено право банку залучати колекторську 
компанію для врегулювання простроченої заборгованості, 
законодавство  встановлює  низку  вимог  щодо  взаємодії 
із  споживачами,  у  т.  ч.  вимоги щодо  етичної  поведінки, 
та відповідні санкції у разі порушення таких вимог. Проа-
налізуємо такі вимоги на предмет їх достатності та впливу 
на становище споживача фінансових послуг.

Взаємодія кредитодавця, нового кредитора, колектор-
ської  компанії  зі  споживачем,  його  близькими  особами, 
представником,  спадкоємцем,  поручителем,  майновим 
поручителем  або  третіми  особами,  взаємодія  з  якими 
передбачена договором про споживчий кредит і які надали 
згоду  на  таку  взаємодію,  у  врегулюванні  простроченої 
заборгованості може здійснюватися виключно шляхом:

1)  безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопере-
говори, особисті зустрічі). Проведення особистих зустрі-
чей  можливе  виключно  з  9  до  19  години,  за  умови,  що 
особа, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти 
проведення з нею зустрічі та попередньо надала згоду на 
особисту зустріч під час телефонної розмови або окрему 
письмову  згоду  на  це.  Місце  і  час  зустрічі  підлягають 
обов’язковому попередньому узгодженню;

2)  надсилання текстових, голосових та інших повідо-
млень через засоби телекомунікації, у т. ч. без залучення пра-
цівника кредитодавця, нового кредитора або колекторської  
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компанії,  шляхом  використання  програмного  забезпе-
чення або технологій;

3)  надсилання  поштових  відправлень  із  позначкою 
«Вручити  особисто»  за  місцем  проживання  чи  перебу-
вання або за місцем роботи фізичної особи.

Під  час  першої  взаємодії  зі  споживачем,  його  близь-
кими  особами,  представником,  спадкоємцем,  поручите-
лем, майновим поручителем або третіми особами, взаємо-
дія з якими передбачена договором про споживчий кредит 
і які надали згоду на таку взаємодію, у рамках врегулю-
вання простроченої заборгованості кредитодавець, новий 
кредитор, колекторська компанія зобов’язані повідомити:

1)  повне  найменування  кредитора  (у  разі,  якщо  вза-
ємодію  здійснює  новий  кредитор  або  колекторська  ком-
панія),  своє  повне  найменування,  номер  телефону  для 
здійснення зв’язку й адресу (електронну або поштову) для 
листування;

2)  прізвище,  власне  ім’я,  по  батькові  (за  наявності) 
особи, котра здійснює взаємодію зі споживачем, його близь-
кими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, 
майновим  поручителем  або  третіми  особами,  взаємодія 
з якими передбачена договором про споживчий кредит і які 
надали згоду на таку взаємодію, або ім’я та індекс, за допо-
могою якого кредитодавець, новий кредитор, колекторська 
компанія однозначно ідентифікують особу, котра здійснює 
взаємодію, або зазначення про використання для взаємодії 
програмного  забезпечення  або  технології,  якщо  взаємо-
дія  здійснюється  без  залучення працівника  кредитодавця, 
нового кредитора чи колекторської компанії;

3)  правову підставу взаємодії;
4)  розмір  простроченої  заборгованості  (розмір  кре-

диту, проценти за користування кредитом, розмір комісії 
та  інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслугову-
ванням і поверненням кредиту), розмір неустойки та інших 
платежів,  що  стягуються  при  невиконанні  зобов’язання 
за  договором  про  споживчий  кредит  або  відповідно  до 
закону. У разі звернення відповідно до договору про спо-
живчий кредит до третіх осіб, взаємодія з якими передба-
чена договором про споживчий кредит і які надали згоду 
на таку взаємодію, у т. ч. до близьких осіб, інформація про 
розмір простроченої заборгованості повідомляється лише 
за наявності згоди споживача на передачу інформації про 
наявність простроченої заборгованості таким особам. Роз-
рахунок розміру простроченої  заборгованості  для колек-
торської компанії здійснюється кредитодавцем або новим 
кредитором [11].

З  метою  стягнення  заборгованості  з  боржника  колек-
торські компанії вдавалися до різноманітних заходів, збира-
ючи інформацію про боржника та його близьких, вчиняючи 
у  такий спосіб  тиск на фізичну особу та  її  родичів. Тому 
доцільно зосередити увагу на нормативному нововведенні 
щодо заборони колекторам здійснювати використання пер-
сональних  даних  споживача  банківських  послуг  із  зазна-
ченням переліку забороненої до обробки інформації.

Зокрема, кредитодавцю та колекторській компанії при 
врегулюванні простроченої заборгованості забороняється 
здійснювати  обробку  персональних  даних  третіх  осіб, 
у т. ч. близьких осіб споживача, котрі не надали згоди на 
обробку їхніх даних, а також таких даних про споживача, 
його  близьких  осіб,  представника,  спадкоємця,  поручи-
теля  або  майнового  поручителя,  третіх  осіб,  взаємодія 
з  якими  передбачена  договором  про  споживчий  кредит 
і які надали згоду на таку взаємодію щодо: графіка його 
роботи;  місця  та  часу  відпочинку;  поїздок  у  межах  і  за 
межі України; місця та часу  зустрічі  з рідними, друзями 
та іншими особами; щодо інформації, розміщеної у соці-
альних мережах; щодо стану  здоров’я; щодо політичних 
поглядів  і  релігійних  переконань;  щодо  членства  у  пар-
тіях  і  громадських  об’єднаннях; фото  та  відеоматеріалів 
із зображенням споживача, його близьких осіб, представ-
ника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, 

третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про 
споживчий  кредит  і  які  надали  згоду  на  таку  взаємодію 
(крім випадків створення, зберігання, використання таких 
фото- та/або відеоматеріалів для виконання передбачених 
законодавством  обов’язків,  а  також  випадків  створення, 
зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріа-
лів на підставі письмової згоди споживача, його близьких 
осіб,  представника,  спадкоємця,  поручителя  або  майно-
вого поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передба-
чена договором про споживчий кредит і які надали згоду 
на таку взаємодію) [11].

Законодавець також не оминув своєю увагою питання 
здійснення  ефективного  державного  контролю  за  дотри-
манням банками та колекторськими компаніями окресле-
них вимог етичної поведінки у взаємодії з божниками.

Так,  у  разі  порушення  кредитодавцем,  новим  креди-
тором  та/або  колекторською  компанією  законодавства 
у  сфері  споживчого  кредитування,  у  т.  ч.  порушення 
вимог щодо взаємодії зі споживачами у врегулюванні про-
строченої  заборгованості,  споживач  наділений  правом 
звернутися до Національного банку України або до суду 
з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу 
у процесі врегулювання простроченої заборгованості.

Національний  банк  України  спільно  Уповноваженим 
верховної Ради України з прав людини запровадили про-
ект #ЗнайСвоїПрава. Метою цієї  інформаційної  кампанії 
є покращення обізнаності громадян про права й обов’язки 
під час користування фінансовими послугами [13].

Національний  банк  України  має  повноваження  на 
захист прав споживачів фінансових послуг і регулює пове-
дінку банків  та небанківських фінансових установ щодо 
їхніх клієнтів. Спеціальним підрозділом, на якого покла-
дено  виконання  цих  завдань,  є Управління  захисту  прав 
споживачів  фінансових  послуг.  На  сайті  НБУ  за  поси-
ланням  https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-
appeals створено спеціальну платформу для подачі скарг 
і звернень споживачами, у т. ч. з метою захисту від пору-
шень із боку колекторських компаній [14].

У разі порушення законодавства про захист прав спо-
живачів фінансових послуг, зокрема вимог щодо взаємодії 
зі  споживачами  у  врегулюванні  простроченої  заборгова-
ності (вимог щодо етичної поведінки), Національний банк 
України вправі застосувати такі заходи впливу, адекватні 
вчиненому порушенню:

1)  направити  кредитодавцю,  новому  кредитору  та/або 
колекторській  компанії  письмове  застереження  з  вимогою 
про усунення виявленого порушення та/або вжиття заходів 
для недопущення такого порушення у подальшій діяльності;

2)  накласти відповідно до Закону України «Про фінан-
сові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» штраф на кредитодавця, нового кредитора та/або 
колекторську компанію;

3)  тимчасово заборонити колекторській компанії здій-
снювати врегулювання простроченої заборгованості;

4)  виключити  відомості  про  колекторську  компанію 
з реєстру колекторських компаній;

5)  тимчасово  зупинити  або  відкликати  (анулювати) 
ліцензію  кредитодавця  –  небанківської  фінансової  уста-
нови, нового кредитора – небанківської фінансової уста-
нови  на  провадження  діяльності  з  надання  фінансових 
послуг.

Національний банк України застосовує заходи впливу 
з дотриманням принципів співмірності, врахування харак-
теру й обставин вчинення порушення, причин, що зумо-
вили  вчинення  такого  порушення,  заходів,  вжитих  для 
запобігання порушенню та його усунення, а також враху-
вання наслідків порушення.

Ефективним  елементом  захисту  прав  позичальників 
має стати запроваджений обов’язок кредитодавця, нового 
кредитора  достроково  і  в  односторонньому  порядку 
розірвати  договір  із  колекторською  компанією,  яка  два 
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та більше разів вчинила порушення встановлених законо-
давством вимог етичної поведінки [11].

Одним із ефективних засобів захисту прав споживачів 
банківських  послуг  під  час  врегулювання  простроченої 
заборгованості є закріплення у Законі України «Про фінан-
сові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг»  [15]  значних  штрафних  санкцій  за  порушення 
нормативних  приписів  «сильною»  стороною  цих  право-
відносин – банками та колекторськими компаніями.

Зокрема,  передбачені  штрафні  санкції  за  такі  пору-
шення  прав  споживачів:  неповідомлення  надавачем 
фінансової  послуги  споживача  про  відступлення  права 
вимоги  за  договором  про  надання  фінансової  послуги, 
якщо  обов’язковість  такого  повідомлення  встановлена 
законом,  –  у  розмірі  від  300  до  600  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого непо-
відомлення; недотримання встановлених  законодавством 
вимог  щодо  взаємодії  зі  споживачами  у  врегулюванні 
простроченої  заборгованості  (вимог щодо  етичної  пове-
дінки) – у розмірі від 3 000 до 6 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів  громадян;  залучення до врегулювання 
простроченої  заборгованості юридичної особи, не вклю-
ченої  до  реєстру  колекторських  компаній,  –  у  розмірі 
від 5 000 до 8 000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян; недотримання встановлених законом вимог до 
договору про споживчий кредит – у розмірі від 5 000 до 
7 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Висновки. Резюмуючи  викладене,  відзначимо,  що 
Законом України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законів 
України щодо захисту споживачів при врегулюванні про-
строченої заборгованості» унормовано чимало новел, які 
покликані подолати прогалини у правовому регулюванні 

захисту прав споживачів-боржників, зокрема під час вза-
ємодії з банками та колекторськими компаніями.

Слушною новелою є законодавче встановлення вимог 
до  кредитодавців,  включаючи  колекторські  компанії, 
у  врегулюванні  простроченої  заборгованості,  а  саме: 
вимоги дотримуватися  етичної  поведінки  та правил  вза-
ємодії з боржником; інформувати боржника про залучення 
колекторської  компанії  до  врегулювання  простроченої 
заборгованості та/або відступлення права вимогу новому 
кредитору;  укладати  договори  лише  з юридичними  осо-
бами,  включеними  до  Реєстру  колекторських  компаній; 
повідомити  Національний  банк  України  про  укладення 
з колекторською компанією договору (у строки та порядку, 
що  визначені  Національним  банком  України);  контро- 
лювати дії  залучених колекторських компаній  і надавати 
рекомендації  щодо  усунення  порушень;  обов’язок  розі-
рвати договір із колекторською компанією в односторон-
ньому порядку  у  разі  її  виключення  з  Реєстру  колектор-
ських  компаній  або  в  разі  порушення  нею  вимог  щодо 
етичної поведінки (2 і більше разів за рік) тощо.

Запроваджено  важливі  законодавчі  вимоги  до  дого-
вору  про  споживчий  кредит,  котрі  врівноважують  менш 
захищене  становище  споживача,  який  не  міг  домогтися 
внесення змін у типові банківські договори про спожив-
чий кредит, що de facto є договорами приєднання.

Також Національний банк України наділено повнова-
женнями зі здійснення нагляду за додержанням банками, 
колекторськими  компаніями  законодавства  про  захист 
прав споживачів фінансових послуг, у т. ч. вимог до взає-
модії зі споживачами у врегулюванні простроченої забор-
гованості, та встановлено на законодавчому рівні санкції 
у разі виявлення Регулятором порушень.
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ВИЗНАЧЕННЯ СІМЕЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДИТИНИ 
У СІМ’Ї ЇЇ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

DETERMINING THE FAMILY LAW STATUS OF A CHILD 
IN A FAMILY OF NATURAL

Конончук Н.М., к.ю.н.,
доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу

Національний університет «Чернігівська політехніка»

Стаття присвячена висвітленню проблеми визначення правового статусу дитини у її біологічній сім’ї. Для набуття конституційно-пра-
вового статусу достатньо факту народження людини, і надалі із природним розвитком особа набуває тих нових конституційних прав, умо-
вою набуття яких є досягнення певного віку. Так само єдиною умовою набуття дитиною сімейної правоздатності (здатності мати сімейні 
права й обов’язки) є факт її народження, проте цього факту недостатньо для набуття сімейно-правового статусу дитини – його основою 
є належність дитини до сім’ї. Тому сімейно-правовий статус дитина набуває на підставі певного юридичного факту (фактичного складу), 
який зумовлює виникнення сімейних правовідносин між дитиною та членами її сім’ї, а це означає, що сімейно-правовий статус дитини 
може змінюватися, наприклад, внаслідок смерті її батьків, позбавлення їх батьківських прав тощо і передання її на виховання в іншу сім’ю 
відповідно до закону. Слід виділити два види сімейно-правового статусу дитини: а) сімейно-правовий статус дитини, котра виховується 
у сім’ї її природного походження (у сім’ї її батьків); б) сімейно-правовий статус дитини, що передана на виховання в сім’ю осіб, які не 
є її батьками. У другому випадку йдеться про влаштування дитини-сироти чи дитини, що позбавлена батьківського піклування, у сім’ю 
опікуна, піклувальника, патронатного вихователя, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, сім’ю фактичного вихователя. У тих 
випадках, коли на виховання передається дитина, котра має батьків, що про неї піклуються, вона не втрачає свого статусу в сім’ї її при-
родного походження. Питання може виникати щодо дитини, яку відібрано від батьків без позбавлення їх батьківських прав відповідно до 
ст. 179 Сімейного кодексу України, про що буде сказано нижче. Указані форми влаштування дитини передбачені законодавчими актами 
України; кожна з них має свої особливості, тому існує потреба у з’ясуванні питання: чи забезпечують ці форми виховання дитини її 
сімейне виховання, оскільки лише за такої умови можна говорити про те, що вони визначають її сімейно-правовий статус.

Ключові слова: дитина, батьки, сім’я, сімейно-правовий статус, юридичний факт, презумпція, правовий зв’язок.

This article is devoted to the problem of determining the child’s status in its biological family. The fact of a person’s birth is sufficient to 
acquire constitutional and legal status and further with natural development a person acquires those new constitutional rights, the condition 
of which requires the attainment of certain age. Similarly, the only condition for the child to acquire family legal capacity (ability to have family 
rights and responsibilities) is the fact of its birth. However, this fact is not enough to acquire family law status of a child as it is based on child’s 
belonging to the family. That is why a child acquires family legal capacity on the basis of a certain legal fact (actual composition), which causes 
the emergence of family relationships between a child and its family members. This means that family law status of the child can alter, for 
example, as a result of its parents’ death, deprivation of their parental rights etc. and transferring it to another family in accordance with the law. 
Practically, it is necessary to distinguish two types of family law status of the child: a) family law status of the child raised in its family of natural 
origin (its parents’ family); b) family law status of the child that is transferred for upbringing into a family, members of which are not its parents. 
The second case concerns the placement of an orphan or a child deprived of parental care in the family of a guardian, trustee, foster caretaker, in 
a foster family, a family-type orphanage, the family of a de facto caregiver. As in those cases when a child that is being transferred has parents that 
take care of it, it doesn’t lose its status in its natural origin family. A question may appear concerning a child taken away from its parents without 
deprivation of their parental rights according to Family Code of Ukraine (p. 179), which is mentioned below. Stated forms of placement of the child 
are provided by legislative acts of Ukraine; each of them has its features, so there is the need to clarify whether these forms of upbringing 
of a child provide its family upbringing as only under this condition the subject of their determination of its family law status can be discussed.

Key words: child, parents, family, family legal status, legal fact, presumption, legal relationship.

Постановка проблеми. Сім’я природного походження 
дитини – це сім’я  її батьків чи одного з них; природним 
походженням  дитини  є  її  кровний  зв’язок  із  батьками 
чи одним із них, тобто дитина має генетичний зв’язок із 
матір’ю та батьком або одним  із них. Водночас  способи 
визначення  походження  дитини  від  батьків  свідчать  про 
те,  що  в  певних  ситуаціях  матір’ю  чи  батьком  дитини 
записується  особа,  котра  не  має  прямого  генетичного 
зв’язку  з  дитиною  (запис  про  батьківство  на  підставі 
спільної заяви матері дитини та чоловіка, який юридично 
визнає своє батьківство, не будучи батьком фактично) або 
цей зв’язок є опосередкованим (у випадках застосування 
допоміжних  репродуктивних  технологій). Фахівці  зазна-
чають, що законодавство закріплює соціальну концепцію 
встановлення  походження  дитини  та  керується  її  біоло-
гічним  і  генетичним  походженням  [1].  На  нашу  думку, 
українське  законодавство  встановлює  природну  концеп-
цію походження дитини: по-перше, закріплює презумпції 
батьківства  чоловіка  щодо  дитини,  яку  народжує  його 
дружина;  по-друге,  дозволяє  визнання  батьківства  за 
спільною заявою матері та чоловіка, котрий не перебуває 
з нею у шлюбі; тут також має місце презумпція батьків-
ства – закон не ставить у залежність таке батьківство від 
реального  кровного  зв’язку:  якщо  батьки  визнають  його 

наявність, то закон розглядає їх як осіб, від яких походить 
дитина; по-третє, у випадках, коли один із батьків не має 
кровного зв’язку з дитиною, але подає заяву про визнання 
свого  материнства/батьківства,  він  записується  матір’ю/
батьком дитини  (у разі  застосування допоміжних репро-
дуктивних технологій); у цих випадках ми маємо справу 
з  юридичною фікцією  материнства/батьківства  –  визна-
ння батьками осіб, які за природою не є такими. У випад-
ках,  коли  діє  презумпція  батьківства,  воно  може  бути 
оскаржено в суді; коли діє юридична фікція, оскарження 
є неможливим.

Виклад основного матеріалу.  Дитина  належить  до 
сім’ї своїх батьків незалежно від того, чи проживає з ними 
спільно, чи ні (ч. 2 ст. 3 Сімейного кодексу України (далі – 
СКУ)). Відносини, що виникають між батьками та дітьми, 
регулюються  нормами  сімейного  права  та  мають  назву 
батьківські  правовідносини.  У  літературі  вони  розгля-
даються як «самостійний різновид сімейних правовідно-
син, які характеризуються специфікою свого елементного 
складу, особливостями їх виникнення, розвитку та закін-
чення»  (О. Негода)  [2]; як такі, що виникають на основі 
фактичного складу, який утворюють два юридичні факти – 
народження  дитини  та  державна  реєстрація  народження 
органом РАЦС (В.С. Гопанчук) [3, с. 67].
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Правовий  зв’язок  між  дитиною  та  батьками  уста-
новлюється  шляхом  визначення  походження  дитини  від 
матері/батька,  зареєстрованого  державними  органами 
РАЦС  у  порядку,  передбаченому  законом. Народження 
дитини та визнання батьківства – це факти й акти цивіль-
ного стану, які визначають сімейно-правовий статус особи. 
Реєстрація народження – це юридичний факт, на підставі 
якого дитина, котра народилася, стає повноправним учас-
ником правовідносин, держава визнає її суб’єктом права.

Народження дитини зумовлює споріднений зв’язок між 
нею  та  батьками.  Спорідненістю  є  кровний  зв’язок  між 
особами, які походять одна від одної або від спільного пра-
щура.  Пряма  спорідненість  поєднує  осіб,  що  послідовно 
походять одна від одної, і може бути висхідною (від нащад-
ків до предків – син, батько, дід) і низхідною (від предків до 
нащадків – дід, батько, син, онук) [4, с. 54]. Батьки та діти 
є родичами першого ступеня прямої лінії споріднення.

Відносини  між  батьками  та  дітьми  є  взаємними 
та  мають  немайновий  (духовний)  і  майновий  характер. 
Підставами  виникнення  цих  прав  та  обов’язків  є  похо-
дження  дитини  від  батьків,  яке  засвідчується  у  встанов-
леному  законом  порядку шляхом  реєстрації  народження 
дитини  в  державних  органах  РАЦС  на  підставі:  1)  пре-
зумпції  батьківства,  коли  батьки  дитини  перебувають 
у зареєстрованому шлюбі; 2) визнання батьківства чоло-
віком,  котрий  не  перебуває  у  шлюбі  з  матір’ю  дитини; 
3)  встановлення  батьківства  у  судовому  порядку,  якщо 
батько/мати заперечує своє батьківство/материнство.

У  СКУ  презумпція  шлюбного  походження  викла-
дена  достатньо  чітко.  Відповідно  до  ч.  1  ст.  122  СКУ 
дитина, зачата та (або) народжена у шлюбі, походить від 
подружжя,  що  визначається  на  підставі  Свідоцтва  про 
шлюб  і  документа  закладу  охорони  здоров’я  про  наро-
дження дитини дружиною; дружина записується матір’ю, 
а чоловік – батьком дитини (ст. 133 СКУ).

Шлюбна презумпція батьківства є досягненням сучас-
ного  світу.  У  давні  часи  для  встановлення  законності 
народження вимагалося довести, що мати дитини перебу-
вала у законному шлюбі у період зачаття, і саме її чоловік 
є  батьком  дитини.  Надалі  доказами  народження  у  закон-
ному шлюбі визнавалися метричне свідоцтво, а за його від-
сутності  – місцеві,  громадські  книги, формулярні  списки, 
ревізькі казки, а як доповнення – свідоцтво священнослу-
жителя, який здійснював хрещення дитини [5, с. 122].

Установлена нормою СКУ презумпція шлюбного похо-
дження дитини охоплює презумпцію материнства дружини 
та презумпцію батьківства чоловіка. Презумпція материн-
ства дає підставу стверджувати, що саме дружина є матір’ю 
тієї дитини, котру вона забрала з медичного закладу.

Відповідно  до  презумпції  батьківства  чоловіка  саме 
він є батьком дитини, народженої його дружиною, яка не 
має обов’язку доводити, хто є батьком її дитини. Презумп-
ція батьківства чоловіка (шлюбного батьківства) поширю-
ється на дітей: 1) котрі були зачаті та народженні у шлюбі; 
2)  які  були  зачаті  до  шлюбу,  але  народжені  у  шлюбі; 
3)  котрі  були  зачаті  у  шлюбі,  але  народжені  після  його 
припинення  або  визнання  недійсним  (строк  не  повинен 
перевищувати  десяти  місяців  –  ст.  122  СКУ).  Винятком 
є положення ст. 124: «Якщо дитина народилася до спливу 
десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання 
шлюбу недійсним, але після реєстрації повторного шлюбу 
її матері з іншою особою, вважається, що її батьком є чоло-
вік матері у повторному шлюбі».

Презумпція шлюбного батьківства є правовим інстру-
ментом  охорони  інтересів  матері  та  дитини  та  слугує 
й інтересам чоловіка, надаючи йому право вимагати реє-
страції себе батьком. Службова особа не в змозі відмовити 
у записі чоловіка батьком дитини на тій, наприклад, під-
ставі, що він на час зачаття перебував за кордоном чи від-
бував покарання у місцях позбавлення волі. Одностороння 
заява іншої особи про її батьківство не є достатньою під-

ставою для того, щоб не реєструвати чоловіка матері бать-
ком її дитини [6].

Презумпція материнства дружини та презумпція бать-
ківства  чоловіка  мають  правове  значення.  За  тверджен-
нями вчених, права й обов’язки матері та батька дитини 
виникають із моменту народження й будь-якого додатко-
вого  документарного  підтвердження  з  боку  дружини  чи 
чоловіка не потребують  [7,  c.  281]. На нашу думку,  слід 
уточнити, що юридичний зв’язок і права й обов’язки бать-
ків  і дитини виникають у момент реєстрації народження 
дитини та запису їх батьками, але з цього моменту норми 
закону  про  їх  права  й  обов’язки щодо  дитини  поширю-
ються на весь період до реєстрації її народження.

Спільна  заява  чоловіка  та жінки,  які  не  перебувають 
у шлюбі  між  собою  про  реєстрацію  їх  матір’ю  та  бать-
ком  дитини,  свідчить  про  добровільність  і  взаємність  їх 
рішення. У таких випадках закон не вимагає встановлення 
кровної спорідненості між батьком і дитиною. Заяву про 
визнання свого батьківства в змозі подати і неповнолітня 
особа. Як зазначав ще професор В.О. Рясенцев, законода-
вець не виключає можливості визнання батьківства з боку 
неповнолітніх [8, с. 123].

Добровільне визнання батьківства є юридичним фак-
том,  який  В.О.  Рясенцев  оцінював  як  односторонній 
незворотний юридичний акт, що здійснюється в органах 
РАЦС і породжує правовідносини між батьком і дитиною 
[9, с. 165]. Визнання дитини своєю без дотримання цього 
порядку не призводить до реєстрації батьківства, офіцій-
ного підтвердження кровного споріднення та виникнення 
сімейних прав і обов’язків щодо дитини.

До прийняття Закону України «Про державну реєстра-
цію актів цивільного стану» від 1 липня 2010 р. [10] чоло-
вік, котрий не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, мав 
змогу  подати  до  органів  РАЦС  заяву  про  визнання  себе 
батьком дитини, мати якої померла або оголошена помер-
лою, визнана недієздатною, безвісно відсутньою, позбав-
лена батьківських прав або якщо мати дитини не прожи-
ває з нею не менше як шість місяців  і не виявляє до неї 
материнської  турботи  та піклування.  Із  введенням у дію 
вказаного  закону  такі  питання  вирішуються  виключно 
у судовому порядку.

Визнання  батьківства  може  бути  здійснене  у  судо-
вому порядку. Позов про визнання батьківства може бути 
пред’явлений матір’ю, опікуном, піклувальником дитини, 
особою,  яка  утримує  та  виховує  дитину,  особою,  котра 
вважає себе батьком дитини (ч. 3 ст. 18 СКУ). Позов при-
ймається  судом,  якщо  запис  про  батька  дитини  у  Книзі 
реєстрації народжень здійснено за вказівкою матері відпо-
відно до ст. 135 СКУ.

Підстави для визнання батьківства  за рішенням суду, 
визначені  у  ст.  128  СКУ,  відрізняються  від  аналогічних 
підстав, що містилися у ст. 53 КпШС, тому суд має врахо-
вувати дату народження дитини. При розгляді справ про 
встановлення  батьківства  щодо  дитини,  народженої  до 
1 січня 2004 р., слід застосовувати норми КпШС, беручи 
до уваги всі докази про визнання відповідачем свого бать-
ківства,  спільне  проживання  та  ведення  спільного  гос-
подарства  ним  і  матір’ю  дитини  до  народження  дитини  
[11,  с.  217].  Відповідно  до  постанови  Пленуму  ВСУ 
№ 3 від 15 травня 2006 р. «Про застосування судами окре-
мих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ 
щодо  батьківства,  материнства  та  стягнення  аліментів» 
визнання  походження  дитини,  народженої  після  1  січня 
2004 р., встановлюється судом відповідно до норм СКУ на 
підставі будь-яких доказів [12].

Факт  батьківства  може  бути  встановлений  у  суді 
у порядку окремого провадження у разі смерті фактичного 
батька дитини, котрий не перебував у шлюбі з її матір’ю, 
та відсутності спору щодо батьківства (ст. 130 СКУ). Від-
повідно  до  ст.  132  СКУ  в  судовому  порядку  може  бути 
встановлений і факт материнства, підставами для цього є: 
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смерть жінки, яка за життя вважала себе матір’ю дитини, 
відсутність спору щодо її материнства.

Ст.  123 СКУ  визначає  походження  дитини,  народже-
ної внаслідок використання допоміжних репродуктивних 
технологій, які досить широко застосовуються у сучасній 
медичній практиці на допомогу сім’ям, що не в змозі наро-
дити  дітей  природним шляхом. Перша  в Україні  дитина 
народилася  внаслідок  запліднення  in  vitro  19  березня 
1991  р.;  першою ж  у  світі  дитиною  «із  пробірки»  стала 
Луїза  Браун,  котра  з’явилася  на  світ  у  1978  р.  у  клініці 
Кембриджського університету. Сурогатне материнство як 
метод  народження  дитини  в  Україні  вперше  було  вико-
ристано у 1993 p., коли бабуся виносила свого онука, бо 
її  донька  не  в  змозі  була  народити  дитину  [13,  с.  226]. 
Відповідно до Основ законодавства України про охорону 
здоров’я від 19 листопада 1992 р. [14] та Інструкції «Про 
порядок  застосування  допоміжних  репродуктивних  тех-
нологій»,  затвердженої  наказом  Міністерства  охорони 
здоров’я України у 2008 р. № 771 [15], штучне запліднення 
й  імплантація  ембріона  здійснюються  згідно  з  умовами 
та порядком, встановленими МОЗ, за медичними показан-
нями щодо повнолітньої жінки, з якою проводиться така 
дія, за наявності письмової згоди подружжя.

Сьогодні медицині  відомі  різноманітні форми репро-
дуктивних  технологій,  однією  з  яких  є  сурогатне  мате-
ринство,  щодо  якого  немає  чіткого  визначення  у  законі. 
На підставі ж нормативно-правових актів, які регулюють 
питання допоміжних репродуктивних технологій в Укра-
їні, можна дійти висновку, що сурогатне материнство – це 
процедура  запліднення  у  пробірці,  після  чого  ембріон 
майбутньої дитини імплантується в організм жінки, котра 
дала згоду стати сурогатною матір’ю; для такої процедури 
може застосовуватися підготовлена сперма чоловіка паці-
єнтки або донора.

Позиції вчених щодо права на  існування сурогатного 
материнства  та  закріплення його на  законодавчому рівні 
дуже  різні.  Одні  вважають  аморальним  виношування 
дитини сурогатною матір’ю: «Маленька людина виношу-
ється  інкубатором,  дев’ять  місяців  існує  як  товар,  який 
обмінюють  на  гроші.  Жінка  <…>  продає  за  гроші  своє 
тіло, у якому розвивається чужа істота…» [16, с. 24]. При-
хильники  ж  ідеї  сурогатного  материнства  розцінюють 
його як гуманний акт любові та співпраці, який, звичайно, 
пов’язаний  із  потенційною  небезпекою  для  сурогатної 
матері,  але  вона може  її  оцінити  та  свідомо  ризикувати. 
На їхню думку, сурогатне материнство не є формою екс-
плуатації  жінок,  бо  жінка,  що  добровільно  вирішила 
стати сурогатною матір’ю, отримує за виконання цієї ролі 
достатню компенсацію, а також моральне задоволення від 
користі, яку вона приносить суспільству [17, с. 135].

Оскільки сьогодні досить актуальною є проблема визна-
чення походження дитини в разі застосування спеціальних 
методів репродуктивної медицини, ст. 123 СКУ встанов-
лює порядок визнання подружжя батьками дитини, котра 

народилася  внаслідок  застосування  допоміжних  репро-
дуктивних технологій. Відповідно до ч. 1 цієї статті у разі 
штучного  запліднення дружини, проведеного  за письмо-
вою згодою  її чоловіка, він  записується батьком дитини, 
народженої  його  дружиною.  У  ч.  2  статті  передбачено 
можливість  перенесення  в  організм  іншої  жінки  ембрі-
она людини, зачатого подружжям внаслідок застосування 
допоміжних  репродуктивних  технологій.  Ч.  3  визнає 
подружжя батьками дитини, народженої дружиною після 
перенесення  в  її  організм  ембріона  людини,  зачатого  її 
чоловіком та іншою жінкою. Таким чином, стаття перед-
бачає  три  випадки  визначення  походження  дитини  від 
подружжя із застосуванням допоміжних репродуктивних 
технологій.  Вважаємо,  що  зміст  статті  достатньо  повно 
вказує випадки з визначенням походження дитини, наро-
дженої внаслідок застосування таких технологій.

Права  кожного  з  учасників  програми  застосування 
допоміжних  репродуктивних  технологій  (подружжя, 
сурогатної  матері,  закладу  охорони  здоров’я)  потребу-
ють належного правового  захисту,  який  здійснюється на 
підставі  і  законодавства,  і  договорів,  що,  серед  іншого, 
передбачають  виплату  компенсації.  Н.А.  Аблятіпова 
вважає  істотним  питання  про  строки:  строк  договору 
має  включати  два  моменти:  перший  (початку  дії  дого-
вору) – імплантація в організм сурогатної матері генетич-
ного матеріалу  подружжя;  другий  – момент  народження 
й передача дитини подружжю [18, с. 169]. У договорі має 
передбачатися відповідальність сурогатної матері за пору-
шення конфіденційності, приписів і рекомендацій лікарів, 
намагання залишити дитину собі тощо. Порушуючи такі 
вимоги, сурогатна мати не тільки може втратити права на 
компенсацію, а й буде зобов’язана відшкодувати батькам 
усі їхні витрати за договором, із чим слід погодитися.

З моменту народження кожна дитина набуває сімейної 
правоздатності, проте належність дитини до певної сім’ї 
та набуття конкретних сімейних прав юридично встанов-
люється  внаслідок  визначення  її  походження  від  батька 
та  матері,  що  здійснюється  у  момент  реєстрації  наро-
дження дитини.

Висновки. Сімейно-правовий  статус  у  сім’ї  її  при-
родного  походження  дитина  набуває  з  моменту  реєстра-
ції  її  народження  у  встановленому  законом  порядку.  До 
моменту реєстрації народження дитина набуває сімейно-
правового  статусу  у  випадках:  а)  подання  її  батьком 
заяви  про  визнання  батьківства  щодо  зачатої  дитини; 
б) оформлення особами зобов’язань щодо визнання свого 
батьківства  стосовно  дитини,  яка  народиться  внаслідок 
застосування  допоміжних  репродуктивних  технологій: 
подружжям – у разі перенесення в організм іншої жінки 
зародка, зачатого подружжям; чоловіком – у разі перене-
сення в організм його дружини ембріона людини, зачатого 
цим чоловіком та іншою жінкою, або застосування щодо 
його  дружини  інших  форм  репродуктивних  технологій, 
здійснених за його письмовою згодою.
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МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ В АСПЕКТІ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

MEDICAL TOURISM IN UKRAINE IN THE ASPECT OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Корнєва П.М., к.ю.н.

Медичний туризм є новим поняттям, яке з’явилося в останнє десятиліття як наслідок глобалізації. Щороку медичний туризм набирає 
обертів, дедалі більша кількість людей у світі відкриває для себе пов’язані з цим можливості. Таким чином, медичний туризм виконує 
насамперед важливі функції, пов’язані з лікуванням і профілактикою захворювань, а також різноманітними заходами, спрямованими на 
охорону здоров’я населення. Завдяки медичному туризму будь-який пацієнт може звернутися за допомогою до фахівців зі світовим ім’ям 
і досвідом. Останнім часом він набуває стрімких обертів: кількість медичних туристів щороку збільшується, число бар’єрів для них змен-
шується. Всі вищезгадані процеси формують зараз ядро нової бізнес-моделі у сфері охорони здоров’я, яка містить як повний комплекс 
планових медичних процедур і високоспеціалізованих операцій, так і системне вивчення складних медичних випадків, альтернативні 
види лікування, психологічну допомогу і догляд за хворими.

Сьогодні велика кількість іноземних пацієнтів звертаються за медичною допомогою до українських установ охорони здоров’я, як 
приватних, так і державних, а ті, у свою чергу, намагаються адаптувати і медичні послуги, і сервіс до потреб медичних туристів з інших 
країн. Практично у кожному регіоні України є можливість надати медичні послуги іноземцям. Регіональний підхід дозволить розвивати 
галузь лікувального й оздоровчого туризму і в невеликих містах і курортах, залучати інвестиції, будувати сучасні центри, відкривати нові 
робочі місця й утримувати медичні кадри від пошуку альтернативної роботи за кордоном. Українська асоціація медичного туризму про-
тягом багатьох років системно і планово представляє українські клініки й основні напрями лікування в Україні на найбільших міжнародних 
виставках і світових конгресах із медичного туризму.

Ключові слова: міжнародний медичний туризм, медичний туризм, в’їзний медичний туризм, стоматологічний туризм,  
репродуктивний туризм.

Medical tourism is a relatively new concept that has emerged relatively recently and has become another consequence of globalization. But with 
each passing year, medical tourism is gaining momentum, and more and more people around the world are discovering new opportunities. Thus, 
medical tourism performs, first of all, important social functions related to the treatment and prevention of diseases, as well as various measures 
aimed at protecting the health of the population. For Ukrainians, medical tourism is a new trend that has emerged relatively recently, despite the fact 
that it has long been popular in the world. Thanks to medical tourism, any patient can seek help from world-renowned professionals. Qualitatively, 
cheaper, faster – these three whales support the development of medical tourism in the world. Recently, it is gaining momentum: the number 
of medical tourists is increasing every year, barriers for them are decreasing, Ukraine is on the list of top leaders in reproductive medicine.

Today, many patients from abroad seek medical help from Ukrainian health care facilities, both private and public. And they in turn try to 
adapt both medical services, and service to needs of medical tourists. Almost every region of Ukraine has something to offer medical tourists. The 
regional approach will allow the development of health and wellness tourism in small towns and resorts, attract investment, build modern centers, 
create new jobs and keep medical personnel from looking for alternative jobs abroad. For many years, the Ukrainian Medical Tourism Association 
has been systematically and systematically promoting Ukrainian clinics and the main areas of treatment in Ukraine at the largest international 
exhibitions and world congresses on medical tourism.

Key words: international medical tourism, medical tourism, inbound medical tourism, dental tourism, reproductive tourism.

Стан обробки проблематики.  Питання  розвитку 
медичного  туризму  досліджувалося  великою  кількістю 
зарубіжних і вітчизняних учених і практиків. У контексті 
економічної науки його вивчали А.Ю. Бордун, В.В. Баєв, 
І.М.  Вахович,  І.В.  Власенко,  Л.І.  Галька,  К.Д.  Діденко, 
М.П.  Кляп,  Е.  Мазурек,  В.В.  Малімон,  Ю.В.  Набока, 
М.Ю. Поворозник, Ф.Ф. Шандор, Г.П. Щука та ін. У пра-
вовій сфері різні  аспекти медичного туризму розглядали 
у своїх роботах Е.С. Гнедік, С.В. Куцепал, А.А. Подзіров, 
Е.Ю Рижкова, І.Н. Сопілко, В.Б. Череватюк, Т.Н. Ямненко 
та ін. Водночас недослідженим медичний туризм залиша-
ється в аспекті саме міжнародного приватного права.

Метою статті є дослідження міжнародного медичного 
туризму в Україні.

Виклад основного матеріалу. Глобальний режим віль-
ного переміщення товарів і послуг вводиться під егідою СОТ 
і її Генеральної угоди про торгівлю послугами, а також чин-
них регіональних і двосторонніх торговельних угод [1, с. 18]. 
Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про туризм» едич-
ний туризм – отримання медичних послуг всередині країни 
та за  її межами [2]. Діяльність у сфері медичного туризму, 
крім  Закону  України  «Про  туризм»,  регулюється  також 
Законами  України  «Про  зовнішньоекономічну  діяльність» 
від 16 квітня 1991 р № 959-XII, «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775-
III;  наказом  Міністерства  інфраструктури  України  «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження туроператор-
ської діяльності» від 10 липня 2013 р. № 465 (зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 р. № 1275  / 
23807) та іншими нормативно-правовими актами [3].

Законодавство країн ЄС стимулює переміщення через 
кордон медичних послуг, медпрацівників, взаємне визна-
ння  сертифікатів  і  кваліфікаційних  стандартів.  У  квітні 
2009 р. Європарламент узаконив вільний вибір країни для 
лікування незалежно від місця проживання, право на ком-
пенсацію витрат [4].

Міжнародний  медичний  туризм  –  один  із  вагомих 
факторів  розвитку  охорони  здоров’я,  поповнення  дер-
жавного бюджету, залучення іноземних інвестицій і ство-
рення позитивного іміджу країни [5, c. 57]. Так, зокрема, 
М.П.  Кляп  і  Ф.Ф.  Шандор  вважають,  що  «медичний 
туризм  (лікувально-оздоровчий  туризм,  оздоровчий 
туризм,  лікувальний  туризм,  пологовий  туризм)  –  різно-
вид туризму, головною метою якого є лікування або пере-
бування  у  медичних  установах  за  межами  своєї  країни» 
[6,  с.  238].  Відповідно  до  їхніх  досліджень  змінюється 
мотивація  придбання медичного  туристичного  продукту. 
Якщо для придбання звичайного туру головним є емоцій-
ний  мотив,  що  характеризується  такими  факторами,  як 
мода, амбіції, мрії, нові враження, то мотивом придбання 
медичного  туристичного  продукту  є  раціональність,  або 
раціональний  мотив,  пов’язаний  із  необхідністю  поліп-
шення психофізичного стану, зміцнення здоров’я і мінімі-
зацією витрат [5, c. 173–174].

Міжнародний медичний туризм, який можна кваліфі-
кувати як специфічний вид суспільно корисної діяльності, 
спрямований  на  надання  туристичних  послуг  лікуваль-
ного й оздоровчого характеру у формі тимчасового виїзду 
окремої людини або групи осіб за кордон або в’їзду грома-
дянина іншої держави в Україні.
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Оскільки у законодавстві України відсутнє чітке фор-
мулювання  терміна  «міжнародний  медичний  туризм», 
вважаємо,  що  його  можна  кваліфікувати  як  специфіч-
ний  вид  суспільно  корисної  діяльності,  спрямований  на 
надання туристичних послуг лікувального й оздоровчого 
характеру  у  формі  тимчасового  виїзду  окремої  людини 
або групи осіб за кордон.

Водночас  медичний  туризм  передбачає  отримання 
медичної допомоги для подолання цілком певної конкрет-
ної проблеми  зі  здоров’ям. У  такому контексті  він  тісно 
інтегрований  із  системою медичних  установ,  а  оздоров-
чий туризм орієнтується на рекреаційно-туристичну інф-
раструктуру [7].

Щорічно  в  Україну  в’їжджають  на  лікування  майже 
50  000  пацієнтів  із  Німеччини,  Франції,  Великої  Брита-
нії,  США,  Росії,  Білорусі  та  Ізраїлю  через  низькі  (порів-
няно  з  більшістю  європейських  держав)  ціни  на  медичні 
послуги, їх належну якість (і не тільки у приватному сек-
торі),  доступність  медичної  допомоги  (відсутність  черг, 
листів очікування), сприятливу законодавчу базу для окре-
мих напрямів (наприклад, репродуктології та стоматології), 
наявність  професійних  кадрів,  частина  з  яких  отримала 
досвід роботи у провідних зарубіжних клініках [1, с. 19].

Основними  напрямами  в’їзного  медичного  туризму 
в  Україні  є  надання  медичних  послуг  за  такими  лікар-
ськими  спеціальностями,  як:  репродуктивна  медицина; 
стоматологія;  офтальмологія;  кардіологія;  естетична 
медицина та косметологія; пластична хірургія; санаторно-
курортне лікування; клітинна інженерія, у т. ч. можливість 
використання  банку  пуповинної  крові  [8].  Додатковими 
перевагами  для  розвитку  в’їзного  медичного  туризму 
в  Україні  є  укомплектованість  сучасною  медичною  тех-
нікою спеціалізованих  і  приватних лікувально-профілак-
тичних установ, відсутність практики листів очікування, 
безвізовий режим для багатьох країн [1, с. 20].

Наприклад,  у  США  поширюються  випадки  відмови 
лікарів  із  релігійних  міркувань  (наприклад,  виконувати 
операції зі штучного переривання вагітності), а в багатьох 
інших  країнах  аборт  повністю  заборонений  на  законо-
давчому  рівні  (Єгипет, ОАЕ,  Ірландія, Чилі)  або  дозволе-
ний  тільки  за  певними  медичними  показаннями  (Іспанія, 
Польща,  Мексика,  Аргентина,  Бразилія,  Ізраїль  і  т.  д.). 
Жителі Канади або Великої Британії  забезпечуються дер-
жавним страхуванням, однак змушені протягом тривалого 
часу  (від  двох  місяців  до  двох  років)  чекати  проведення 
необхідної  процедури  або  операційного  втручання фахів-
ців. У деяких країнах (у Сінгапурі, наприклад) санкціоно-
ваним  є  застосування методів  лікування  з  використанням 
стовбурових клітин, тоді як у більшості країн світу ведуться 
гострі дискусії про їхню доцільність і дозволеність.

Є  також  пацієнти,  котрі  вирішують  скористатися 
медичним  напрямком  туризму  з  метою  захисту  приват-
ності та конфіденційності їх потреб завдяки віддаленості 
місця медичного втручання (стосується пластичної хірур-
гії зі зміни статі).

Завдяки  співпраці  із  провідними  фармацевтичними 
компаніями-виробниками українськими клініками репро-
дуктивного здоров’я застосовуються найсучасніші препа-
рати  та  схеми лікування,  які  використовуються  у  репро-
дуктології,  тому  результативність  лікування  безпліддя 
в Україні знаходиться на рівні світових стандартів, а іноді 
і перевершує їх.

Варто  відзначити,  що  Україна  є  тією  державою,  що 
пропонує сурогатне материнство. Сурогатне материнство 
відповідно до Порядку  застосування допоміжних репро-
дуктивних  технологій  в  Україні,  затвердженого  наказом 
Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  9  вересня 
2013  р. №  787,  визначено  як  одну  з  допоміжних  репро-
дуктивних технологій, що дозволяє подружжю стати біо-
логічними  батьками  своєї  дитини  за  наявності  в  одного 
з  них  вроджених  або  придбаних  недуг,  які  викликають 

безпліддя  [9]. Процес  сурогатного материнства  супрово-
джують досвідчені юристи, повністю дотримуючись всіх 
правових  аспектів  законодавства,  а  сам метод проводять 
тільки за медичними показаннями.

Приватно-правові  відносини,  що  містять  іноземний 
елемент, мають юридичну зв’язок із правопорядками двох 
або більше країн,  тому у  їх регулюванні  виникає колізія 
правових систем держав, із якими пов’язані суб’єкти або 
об’єкти правовідносин, або ж юридичні факти, що впли-
нули  на  їх  виникнення,  зміну  або  припинення.  Правове 
регулювання  одних  і  тих  самих  правовідносин  у  краї-
нах світу настільки відрізняється, що юридичні наслідки 
застосування  того  чи  іншого  правопорядку можуть  при-
вести  до  прямо  протилежних  наслідків  [10,  с.  15].  Осо-
бливо це стосується таких сфер міжнародного медичного 
туризму, як репродуктивна медицина. Незважаючи на це, 
вона є однією з найбільш затребуваних і тих, які швидко 
розвиваються, сегментів медицини в Україні.

Велика  кількість  пар  із  країн  Європейського  Союзу 
звертається  саме  із  проблемами  безпліддя.  Насамперед 
їх  приваблює  висока  якість послуг, що надаються медич-
ними центрами у поєднанні з відносно невисокою вартістю 
репродуктивної медицини в Україні й абсолютною закон-
ністю послуг [7, с. 39]. Наприклад, у багатьох європейських 
країнах (таких як Італія, ОАЕ, Іспанія, Португалія, Польща, 
Нідерланди, Сербія, Англія та ін.) репродуктивна медицина 
знаходиться в жорстких законодавчих рамках, які не дозво-
ляють провести необхідну процедуру, оскільки в багатьох 
державах  (незважаючи на прийняту ще  у  1989  р. Міжна-
родну  конвенцію  ООН,  що  задекларувала  право  кожної 
людини на продовження роду) будь-яке втручання у люд-
ське життя  на  його  ранніх  стадіях,  котре  викликає  низку 
проблем етичного і релігійного характеру, то безплідні пари 
й окремі індивіди активно вдаються до використання всіх 
можливих  ресурсів,  щоб  стати  батьками,  насамперед  на 
основі допоміжних репродуктивних технологій і включення 
у глобальні потоки репродуктивного туризму [11, с. 80].

Прикладом може служити генетичне дослідження емб-
ріона на предмет вроджених захворювань, яке заборонене 
повністю  в  таких  країнах,  як Німеччина, Австрія,  Італія 
та  Швейцарія,  але  без  проблем  проводиться  в  Україні, 
однак слід  зазначити, що тут має місце колізія правових 
норм нашої держави та держави громадянства, яким воло-
діють іноземці, через що на практиці виникають усклад-
нення  реєстрації  дитини  її  біологічними  батьками,  що 
тягне  за  собою  неможливість  вивезення  дитини  за  кор-
дон,  на  батьківщину  батьків.  На  жаль,  такі  випадки  не 
рідкість,  а  правова  регламентація  вирішення  такої  про-
блеми відсутня у законодавстві України. Тому вважаємо, 
що  слід  доповнити  Наказ Міністерства  юстиції  України 
«Про  затвердження  Правил  державної  реєстрації  актів 
цивільного стану в Україні» в частині реєстрації дитини 
народженої жінкою, якій в організм було перенесено емб-
ріон людини, зачатий подружжям внаслідок застосування 
допоміжних  репродуктивних  технологій,  і  встановити 
порядок і правила реєстрації дитини, біологічними бать-
ками якої є іноземці, окремим пунктом [9].

Слабкою стороною медичного туризму є рівень юри-
дичного  захисту  від  різних  видів  медичної  недбалості. 
Формування  і  реалізація  в  Україні  політики  держав-
ного регулювання діяльності у сфері медичного туризму 
характеризується  недосконалістю  і  суперечливістю  нор-
мативно-правового  регулювання.  Існує  необхідність 
розгляду  законопроектів  у  медичній  сфері,  зокрема 
законопроекту  про  надання  більшої фінансової  й  управ-
лінської  автономії  закладам  охорони  здоров’я,  нової 
редакції  Закону  України  «Про  трансплантацію  органів 
та  анатомічних  матеріалів»;  адаптації  законодавства  
України до норм ЄС (щодо сфери громадського здоров’я 
та прав споживачів). Потребує розробки міжсекторальна 
програма  підтримки  ВМТ,  заснована  на  принципах  
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державно-приватного партнерства. Щодо якості медичних 
послуг,  то  визначення цього поняття  також не міститься 
в  чинних  нормативно-правових  актах  України,  проте 
є поняття «якість медичної допомоги».

Так, п. 3 Порядку контролю за якістю медичної допо-
моги,  затвердженого  наказом  Міністерства  охорони 
здоров’я України від 28 вересня 2012 р. № 752, передбача-
ється, що якість медичної допомоги – це надання медич-
ної  допомоги  та  проведення  інших  заходів  з  організації 
надання закладами охорони здоров’я медичної допомоги 
відповідно до стандартів у галузі охорони здоров’я.

Особливу  увагу  хочемо  звернути  на  важливість  поло-
ження Директиви 2011/24 / ЄС Європейського парламенту 
та Ради Європейського Союзу від 9 березня 2011 р. «Про 
застосування  прав  пацієнтів  на  транскордонні  послуги 
в галузі охорони здоров’я», метою якої є забезпечення права 
громадян  звертатися  за  медичною  допомогою  за  кордон. 
Законодавство  України,  незважаючи  на  його  недоскона-
лість, передбачає і те, і інше, містить майже повний перелік 
прав пацієнта, визначається законодавством країн ЄС (крім 
права  на  повагу  часу  пацієнта,  також  чітко  не  позначено 
право на інновації). Згідно зі ст. 11 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листо-
пада 1992 р. № 2801-XII права й обов’язки у сфері охорони 
здоров’я іноземних громадян та осіб без громадянства, які 
тимчасово перебувають на території України, визначаються 
вітчизняним законодавством і відповідними міжнародними 
договорами.  За  ст.  79  цього  Закону  Україна  є  учасником 
міжнародного  співробітництва  у  галузі  охорони  здоров’я, 
членом  Всесвітньої  організації  охорони  здоров’я  (ВООЗ) 
та інших міжнародних організацій [3].

Висновки. Внаслідок  проведеного  дослідження 
можна  зробити  висновок,  що  міжнародний  медичний 
туризм  є  специфічним  видом  суспільно  корисної  діяль-
ності, спрямованим на надання туристичних послуг ліку-
вального  й  оздоровчого  характеру  у  формі  тимчасового 
виїзду окремої людини або групи осіб за кордон.

Основними  напрямками  в’їзного  медичного  туризму 
в  Україні  є  надання  медичних  послуг  за  такими  лікар-
ськими  спеціальностями,  як:  репродуктивна  медицина; 
стоматологія;  офтальмологія;  кардіологія;  естетична 
медицина та косметологія; пластична хірургія; санаторно-
курортне лікування; клітинна інженерія, в т. ч. можливість 
використання банку пуповинної крові [8, с. 103].

Додатковими перевагами для розвитку в’їзного медич-
ного  туризму  в  Україні  укомплектованість  сучасною 
медичною  технікою  спеціалізованих  і  приватних  ліку-
вально-профілактичних  установ,  відсутність  практики 
листів очікування,  безвізовий режим для багатьох країн, 
дешевші  ціни  на  лікування  порівняно  з  іншими  держа-
вами.  Незважаючи  не  це,  слабкою  стороною  медичного 
туризму  є  рівень  юридичного  захисту  від  різних  видів 
медичної недбалості. Це пов’язано з відсутністю комплек-
сного підходу у здійсненні правового регулювання медич-
ного  туризму,  недосконалістю  окремих  нормативно-пра-
вових актів та / або відсутністю механізмів їх реалізації.

За таких умов виникає ситуація, коли правила, сфор-
мульовані  в  окремих  законах  і  підзаконних нормативно-
правових  актах,  не  здатні  упорядкувати  суспільні  відно-
сини, вирішити велику кількість колізій у  законодавстві, 
а  нормативно-правові  акти  існують  незалежно  від  прак-
тичного життя.
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У науковій статті автор розглядає особливості захисту сімейних прав та інтересів учасників сімейних відносин в окремому прова-
дженні, виділяє окремі проблеми у зазначеній сфері. На підставі проведеного дослідження в науковій статті встановлено, що в окре-
мому провадженні здійснюється передусім розв’язання питання про наявність або відсутність певного факту, наявність або відсутність 
правомочності неповнолітньої особи щодо укладення шлюбу, можливості усиновлення дитини або наявності підстав для встановлення 
режиму окремого проживання подружжя. Така охорона та захист можливі за наявності загальних, спеціальних та особливих передумов, 
які законодавчо в правовій доктрині виділяють такі передумови щодо справ про встановлення фактів, які мають юридичне значення. 
У зв’язку із цим, було визначено особливі передумови щодо інших справ про охорону та захист сімейних прав в окремому провадженні: 
неможливість чи небажання дружини і (або) чоловіка проживати спільно, наявність спільної згоди подружжя на встановлення режиму 
сепарації шлюбу (для встановлення режиму окремого проживання подружжя); вік заявника 16–18 років, наявність обставин, які свідчать 
про те, що надання права на шлюб неповнолітній особі відповідатиме її інтересам (для надання права на шлюб); відповідність особи 
заявника вимогам, які ставляться до усиновлювача, відсутність підстав, які свідчать про те, що особа не може бути усиновлювачем, наяв-
ність згоди батьків на усиновлення їх дитини, згоди дитини на усиновлення, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її 
висловити (для усиновлення); наявність письмового договору про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов 
їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей; 
спільна ініціатива подружжя на розірвання шлюбу (для розірвання шлюбу подружжям, яке має дітей); наявність вироку суду, який набрав 
законної сили та в якому чітко зазначено, що особу засуджено саме до позбавлення волі, а не до будь-якого іншого виду покарання (для 
розірвання шлюбу за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі).

Ключові слова: сімейне право, законний інтерес, окреме провадження, загальні, спеціальні та особливі передумови, учасники 
сімейних відносин.

In the scientific article the author considers the features of protection of family rights and interests of participants in family relations in 
a separate proceeding, to identify certain problems in this area. Based on the research, the scientific article established that in a separate 
proceeding, the issue of the presence or absence of a certain fact, the presence or absence of a minor's right to marry, the possibility 
of adopting a child or the existence of grounds for establishing a separate residence of the spouses. Such protection and protection is possible 
in the presence of general, special and special preconditions which are legislative. The legal doctrine distinguishes the following preconditions 
for cases of establishing facts that have legal significance; in this regard, special preconditions were determined for other cases on protection 
and protection of family rights in separate proceedings: impossibility or unwillingness of the wife and (or) husband to live together, the presence 
of joint consent of the spouses to establish a regime of separation (to establish a separate regime). residence of the spouses); age of the applicant 
16-18 years, the presence of circumstances that indicate that granting the right to marry a minor will meet his interests (to grant the right to marry), 
the applicant's compliance with the requirements of the adopter, the absence of grounds that a person cannot be an adoptive parent, the presence 
of parental consent for the adoption of their child, the child's consent for adoption, if he has reached such an age and level of development that 
can express it (for adoption); the existence of a written agreement on which of them the children will live with, what part of the parents who will live 
separately will take part in ensuring their living conditions, as well as on the conditions of exercising the right to personal upbringing, joint initiative 
of the spouses to divorce ( for divorce by a couple who has children); the existence of a court judgment which has entered into force and which 
clearly states that the person is sentenced to imprisonment and not to any other type of punishment (for divorce at the request of either spouse, 
if one of them is sentenced to imprisonment will).
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Постановка проблеми. Однією з суттєвих ознак будь-
якого суб’єктивного права та законного інтересу є можли-
вість примусового  захисту останніх у разі  їх порушення 
або  неврахування,  тобто  застосування  міри  державного 
примусу до особи,  яка порушила чуже право або чужий 
інтерес  [1,  с.  58],  реального  відновлення  порушеного 
права  та  інтересу  [2,  с.  62]  судом,  іншим  юрисдикцій-
ним органом або самим учасником правовідносин (само-
захист). Як визначено у ст. ст. 55 та 124 Конституції, що 
права  та  свободи  людини  і  громадянина  захищаються 
судом, юрисдикція судів поширюється на всі правовідно-
сини, які виникають у державі, що зумовлює надзвичайно 
велике значення суду у механізмі захисту прав та законних 
інтересів  учасників  приватноправових  відносин,  в  тому 
числі  сімейних  прав  та  інтересів.  Їх  захист  в  правовій 
доктрині визначається як передбачені законом заходи, що 
здійснюються державними, зазвичай, судовими та іншими 
органами, і спрямовані на визнання цих прав, поновлення 
останніх та покладення краю їх порушенням [3, с. 36], як 
законодавчо закріплена можливість уповноваженої особи 
використовувати  правоохоронні  засоби  для  відновлення 

свого порушеного права або його визнання [4, с. 92]; зако-
нодавчо  забезпечена  можливість  уповноваженої  особи 
використовувати  правоохоронні  засоби  для  відновлення 
свого  порушеного  сімейного  права  або  його  визнання 
[5,  с.  73].  Належна  та  безперешкодна  реалізація  сімей-
них  прав  та  законних  інтересів  учасників  сімейних  від-
носин,  виконання  ними  сімейних  обов’язків  неможлива 
без  системи  охорони  та  захисту  цих  прав  та  обов’язків, 
в тому числі судового захисту. Водночас частина цих прав 
та  законних  інтересів може бути  захищена не в порядку 
вирішення  спору  про  право,  а  в  непозовних  проваджен-
нях, передусім в окремому провадженні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блематика  теоретико-правових  та  прикладних  проблем 
захисту  сімейних  прав  та  законних  інтересів  учасни-
ків  сімейних  відносин  в  окремому  провадженні  стала 
предметом  наукових  досліджень  таких  учених,  як: 
І.В. Апопій, М.І. Байрачна, Л.М. Баранова, В.І. Борисова, 
В.А.  Ватрас,  І.В. Жилінкова,  Л.В.  Красицька, М.В.  Лог-
вінова,  В.П.  Мироненко,  З.В.  Ромовська,  О.В.  Розгон, 
О.І. Сафончик, А.А. Скіченко, Л.В. Туманова, Г.В. Чурпіта  
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та  інших.  Попри  фундаментальний  характер  багатьох  із 
цих  наукових  пошуків  та  досліджень,  вони  потребують 
уточнення  в  аспекті  визначення  особливостей  захисту 
сімейних прав учасників сімейних відносин саме в окре-
мому провадженні.

Мета статті –  провести  наукове  дослідження  осо-
бливостей  захисту  сімейних  прав  та  інтересів  учасників 
сімейних  відносин  в  окремому  провадженні,  виділити 
окремі проблеми у зазначеній сфері.

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до 
ч. 1 ст. 18 Сімейного кодексу (далі – СК) України кожен 
учасник  сімейних  відносин,  який  досяг  14  років,  має 
право  на  безпосереднє  звернення  до  суду  за  захистом 
свого  права  або  інтересу.  Частина  2  цієї  статті  передба-
чає,  що  способами  захисту  сімейних  прав  та  інтересів, 
зокрема,  є:  встановлення  правовідношення  (наприклад, 
визнання  батьківства,  встановлення  факту  батьківства, 
материнства);  примусове  виконання  добровільно  неви-
конаного  обов’язку  (наприклад,  стягнення  аліментів); 
припинення правовідношення,  а  також його  анулювання 
(наприклад,  визнання  недійсним шлюбу,  недійсним  уси-
новлення,  виключення  імені  особи  як  матері,  батька 
з  актового  запису  про  народження  дитини);  припинення 
дій, які порушують сімейні права (наприклад, розірвання 
шлюбу,  скасування  усиновлення,  припинення  права  на 
аліменти, поділ спільної власності подружжя, відібрання 
дитини);  відновлення  правовідношення,  яке  існувало  до 
порушення права (наприклад, усунення перешкод у здій-
сненні  права  на  виховання  або  спілкування,  поновлення 
у  батьківських  правах,  визнання  розірвання шлюбу фік-
тивним); відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 
якщо це передбачено цим Кодексом або договором; зміна 
правовідношення (наприклад, встановлення режиму окре-
мого проживання подружжя, припинення права на утри-
мання у зв’язку із набуттям права власності на нерухоме 
майно);  визнання  незаконними  рішень,  дій  чи  бездіяль-
ності органу державної влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим  або  органу місцевого  самоврядування, 
їх  посадових  і  службових  осіб  (наприклад,  визнання 
незаконним рішення про припинення діяльності прийом-
ної сім’ї) [1, с. 58–59; 6; 7, с. 73–74; 8, с. 69; 9, с. 72–74; 
10, с. 32–33]. Як бачимо, нас цікавитимуть передусім такі 
способи захисту сімейних прав, як встановлення правовід-
ношення або його зміна, оскільки саме такі способи засто-
совуються  в  окремому  провадженні.  Звичайно,  позовне 
провадження  є  більш  частою  формою  судового  захисту 
сімейних  прав  та  законних  інтересів,  оскільки  найчас-
тіше в учасників сімейних відносин у випадку порушення 
сімейних прав одного із них, виникає спір про те, чи було 
порушення права, про види та обсяги відновлення пору-
шених  прав.  В  окремому  ж  провадженні  здійснюється 
передусім розв’язання питання про наявність або відсут-
ність певного факту, наявність або відсутність правомоч-
ності неповнолітньої особи щодо укладення шлюбу, мож-
ливості  усиновлення  дитини  або  наявності  підстав  для 
встановлення режиму окремого проживання подружжя.

Говорячи  про  встановлення  правовідношення  судом 
як  один  зі  способів  захисту  сімейних  прав,  слід  зазна-
чити, що це діє у випадках, коли той чи інший юридичний 
факт, який міг би слугувати підставою виникнення сімей-
ного  правовідношення,  не  визнається  або  оскаржується 
однією зі сторін. Наприклад, за рішенням суду може бути 
визнане батьківство або материнство особи відносно пев-
ної дитини (ст. ст. 128, 131 СК України), а також встанов-
лено факт батьківства або материнства (ст. ст. 130, 132 СК 
України).  Таким  чином,  суд  своїм  рішенням  встановлює 
правовідношення  між  дитиною  та  її  матір’ю  (батьком), 
внаслідок  чого між цими особами  виникають  відповідні 
сімейні права та обов’язки [6].

Як  вважає  Т.Ц.  Кашперська,  під  час  розгляду  справ 
у порядку окремого провадження про встановлення фак-

тів, що мають юридичне значення у сфері сімейних пра-
вовідносин, відбувається правова охорона сімейних прав 
та інтересів, яка включає і їх захист. Фактами, які мають 
значення  для  охорони  сімейних  прав  та  інтересів,  слід 
вважати конкретні життєві обставини, що регламентовані 
нормами сімейного права і тягнуть за собою виникнення, 
зміну  чи  припинення  сімейних  правовідносин  (у  тому 
числі  сімейних  прав,  інтересів  та  обов’язків).  Такими 
юридичними фактами є факти:

а)  родинних  відносин  між  фізичними  особами 
(п. 1 ч. 1 ст. 315 Цивільного процесуального кодексу Укра-
їни  (далі  – ЦПК України)),  якщо  в  силу  певних  причин 
зазначений факт не був зареєстрований органами держав-
ної реєстрації актів цивільного стану;

б) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення 
(п. 4 ч. 1 ст. 315 ЦПК України), якщо в органах державної 
реєстрації актів цивільного стану не зберігся відповідний 
запис, у його відновленні було відмовлено або запис може 
бути відновлений лише на підставі рішення суду про вста-
новлення факту реєстрації акту цивільного стану;

в) батьківства (материнства) – у разі смерті чоловіка, 
який  не  перебував  у  шлюбі  з  матір’ю  дитини  (смерті 
жінки, яка вважала себе матір’ю дитини), якщо запис про 
батька  дитини  у  Книзі  реєстрації  народжень  проведено 
за прізвищем матері, а ім’я та по батькові батька дитини 
записані за вказівкою матері (ч. 1 ст. 135 СК України) або 
запис про матір дитини, батьки якої невідомі, проведено 
за рішенням органу опіки та піклування (ч. 2 ст. 135 СК 
України);

г)  проживання  однією  сім’єю  чоловіка  та  жінки  без 
шлюбу (п. 5 ч. 1 ст. 315 ЦПК України), якщо цей факт поро-
джує виникнення,  зміну або припинення правовідносин, 
наприклад, виникнення права спільної сумісної власності 
на майно, набуте чоловіком і жінкою за час спільного про-
живання,  виникнення права на утримання відповідно до 
положень ст. 76 СК України тощо;

д) народження особи в певний час у разі неможливості 
реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного 
стану факту народження (п. 7 ч. 1 ст. 315 ЦПК України)  
[6; 11; 12, с. 160–161].

Слід зазначити, що крім розв’язання питання про вста-
новлення факту, що має юридичне значення для учасни-
ків сімейних відносин, в порядку окремого провадження 
відповідно до ст. 293 ЦПК України, також розглядаються 
справи: про усиновлення, про надання права на шлюб, про 
розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, за 
заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засудже-
ний до позбавлення волі, про встановлення режиму окре-
мого проживання за заявою подружжя [13, с. 144].

Справи окремого провадження переважно характери-
зують як такі, у яких відсутній спір про право, об’єктом 
судового захисту виступає охоронюваний законом інтерес, 
а  предметом  судової  діяльності  –  встановлення  певних 
юридичних  фактів  і  станів  із  метою  подальшого  здій-
снення  заінтересованими  особами  суб’єктивних  прав, 
а також специфічна судова процедура [14, с. 28; 15, с. 65]. 
Для  захисту  сімейних  прав  та  законних  інтересів  учас-
ників  сімейних  відносин  в  окремому  провадженні,  слід 
дотримуватися ряду передумов. В правовій доктрині пере-
дусім йдеться про загальні, спеціальні та особливі переду-
мови; перші мають значення для відкриття провадження 
у  справі  та  стосуються усіх  заяв,  які подаються до  суду, 
другі – притаманні лише справам окремого провадження, 
треті – лише конкретній категорії  справ  [12,  с. 161-162], 
хоча  можуть  виділятися  лише  загальні  передумови 
(які  поєднують  у  собі  загальні  та  спеціальні)  та  спеці-
альні  передумови  (як  інша  назва  особливих  передумов) 
[16, с. 2–3].

В  переліку  загальних  передумов  надання  права  на 
захист сімейних прав в окремому провадженні, виділяють 
наступні:
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1) об’єктивні позитивні: а) цивільна юрисдикція (заява 
підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочин-
ства; п. 1 ч. 1 ст. 186 ЦПК України); б) правовий характер 
вимоги  (відсутність  закріплення  в  матеріальному  законі 
певного  абстрактного  права  або  способу  його  захисту, 
обраного  особою,  повинна  тягнути  відсутність  права  на 
процес  щодо  його  захисту,  хоча  дана  передумова  юри-
дично  не  закріплена,  однак  вона  випливає  із  суті  вимог 
щодо  охорони  права  та  законного  інтересу  в  окремому 
провадженні);

2)  об’єктивні  негативні:  а)  відсутність  рішення  або 
ухвали  суду  про  відмову  у  відкритті  провадження  або 
закриття провадження у справі, які набрали законної сили, 
у справі того самого заявника, про той самий предмет і з тих 
самих підстав (п. 2 ч. 1 ст. 186, 255 ЦПК України); б) відсут-
ність у провадженні цього чи іншого суду справи про той 
самий предмет і з тих самих підстав (п. 3 ч. 1 ст. 186 ЦПК 
України); в) після смерті фізичної особи, а також у зв’язку 
з  припиненням  юридичної  особи,  які  є  однією  зі  сторін 
у справі, відповідні правовідносини допускають правонас-
тупництво (п. 6 ч. 1 ст. 186 ЦПК України);

3) суб’єктивні: наявність цивільної процесуальної пра-
воздатності у заявника (ст. 46 ЦПК України) та юридична 
зацікавленість  (ч.  1  ст.  4 ЦПК України)  [12,  с.  161–162; 
16, с. 2–3, 112, 122–125].

Якщо  говорити  про  спеціальні  передумови  звернення 
до  суду  із  заявою  про  відкриття  окремого  провадження 
у  справах  про  встановлення фактів, що мають юридичне 
значення,  то  такими  є:  а)  відсутність  спору  про  право; 
б) у законі непередбачений інший порядок встановлення фак-
тів, що мають юридичне значення; в) заявник не має іншої 
можливості одержати або відновити загублений чи знище-
ний документ, який посвідчує факт, що має юридичне зна-
чення; г) згідно з законом такі факти породжують юридичні 
наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або при-
пинення особистих чи майнових прав [12, с. 161–162].

У справах про встановлення факту родинних відносин 
між фізичними особами  (п.  1 ч.  1  ст.  315 ЦПК України) 
особливою передумовою звернення до суду є відсутність 
реєстрації  даного  факту  органами  державної  реєстрації 
актів цивільного стану; у справах про встановлення фак-
тів  реєстрації  шлюбу,  розірвання  шлюбу,  усиновлення 
(п.  4  ч.  1  ст.  315 ЦПК України)  –  відсутність  в  органах 
державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  відповід-
ного запису; відмова у його відновленні; можливість від-
новлення запису лише на підставі рішення суду про вста-
новлення  факту  реєстрації  цього  акту  цивільного  стану; 
у  справах  про  встановлення  факту  батьківства  (ст.  130, 
ч. 1 ст. 135 СК України) – смерть чоловіка, який не пере-
бував у шлюбі з матір’ю дитини; проведення запису про 
батька дитини у Книзі реєстрації народжень за прізвищем 
матері, а ім’я та по батькові батька дитини – за вказівкою 
матері;  у  справах  про  встановлення  факту  материнства 
(ст. 132, ч. 2 ст. 135 СК України) – смерть жінки, яка вва-
жала себе матір’ю дитини; проведення державної реєстра-
ції народження дитини за рішенням органу опіки та піклу-
вання;  у  справах  про  встановлення  факту  народження 
особи в певний час (п. 7 ч. 1 ст. 315 ЦПК України) – немож-
ливість  реєстрації  органом  державної  реєстрації  актів 
цивільного стану факту народження, що може бути зумов-
лена  різними  обставинами,  у  тому  числі  й  обставинами 
суспільно-політичного життя країни [12, с. 162–163].

Як зазначає Г.В. Чурпіта, рішення суду у справах про 
встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка 
та жінки без шлюбу не є підставою для виникнення цивіль-

них,  сімейних  та  інших  прав  зазначених  суб’єктів.  Від-
повідні права чоловіка та жінки, які проживають однією 
сім’єю без шлюбу, виникають внаслідок факту спільного 
проживання, а рішенням суду лише підтверджується наяв-
ність  такого  факту,  тобто  створюються  умови  для  здій-
снення  цих  прав.  Таким  чином,  особливістю  здійснення 
та  захисту  цивільних,  сімейних  та  інших  прав  чоловіка 
та  жінки,  які  проживають  однією  сім’єю  без  шлюбу, 
є нерозривний зв’язок механізму здійснення відповідних 
прав із механізмом їх захисту, що виявляється в умовній 
формулі – «здійснення прав через їх захист» [17, с. 17].

На жаль,  в  правовій  доктрині  не  визначені  спеціальні 
та  особливі  передумови  звернення  до  суду щодо  захисту 
та охорони інших сімейних прав та законних інтересів, які 
вирішуються  в  порядку  окремого  провадження,  зокрема 
щодо  усиновлення,  надання  права  на  шлюб,  розірвання 
шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-
кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбав-
лення волі, встановлення режиму окремого проживання за 
заявою  подружжя.  Водночас  можна  точно  зазначити,  що 
такими передумовами є відсутність спору про право, відсут-
ність іншого порядку розв’язання цього питання (за винят-
ком встановлення режиму окремого проживання подружжя, 
який може бути встановлений судом і в позовному прова-
дженні). Особливими передумовами для звернення до суду 
щодо  захисту  та  охорони  інших  сімейних  прав  та  закон-
них  інтересів,  які  вирішуються  в  порядку  окремого  про-
вадження,  на  нашу думку,  є:  неможливість  чи небажання 
дружини  і  (або)  чоловіка  проживати  спільно,  наявність 
спільної згоди подружжя на встановлення режиму сепара-
ції шлюбу (для встановлення режиму окремого проживання 
подружжя); вік заявника 16–18 років, наявність обставин, 
які  свідчать про те, що надання права на шлюб неповно-
літній особі відповідатиме її інтересам (для надання права 
на шлюб), відповідність особи заявника вимогам, які став-
ляться  до  усиновлювача,  відсутність  підстав,  які  свідчать 
про те, що особа не може бути усиновлювачем, наявність 
згоди батьків на усиновлення  їх дитини,  згоди дитини на 
усиновлення, якщо вона досягла такого віку та рівня роз-
витку, що може її висловити (для усиновлення); наявність 
письмового договору про те, з ким із них будуть проживати 
діти,  яку  участь  у  забезпеченні  умов  їхнього  життя  бра-
тиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про 
умови здійснення ним права на особисте виховання дітей, 
спільна  ініціатива  подружжя  на  розірвання  шлюбу  (для 
розірвання  шлюбу  подружжям,  яке  має  дітей);  наявність 
вироку  суду,  який  набрав  законної  сили  та  в  якому  чітко 
зазначено, що особу засуджено саме до позбавлення волі, 
а не до будь-якого іншого виду покарання (для розірвання 
шлюбу за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього 
засуджений до позбавлення волі).

Висновки та пропозиції. Таким чином, можна ствер-
джувати про те, що в окремому провадженні здійснюється 
передусім розв’язання питання про наявність або відсут-
ність певного факту, наявність або відсутність правомоч-
ності неповнолітньої особи щодо укладення шлюбу, мож-
ливості  усиновлення  дитини  або  наявності  підстав  для 
встановлення  режиму  окремого  проживання  подружжя. 
Така  охорона  та  захист можливі  за  наявності  загальних, 
спеціальних  та  особливих  передумов,  які  законодавчо 
в  правовій  доктрині  виділяють  такі  передумови  щодо 
справ про встановлення фактів, які мають юридичне зна-
чення; у  зв’язку  із цим, було визначено такі передумови 
щодо  інших справ про охорону  та  захист  сімейних прав 
в окремому провадженні.
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Стаття присвячена дослідженню прояву недобросовісної конкуренції у вигляді неправомірного та оманливого використання геогра-
фічного зазначення. Враховуючи важливість географічного зазначення для суб’єктів підприємницької діяльності та легкість порушення 
прав, в дослідженні зосереджено увагу на особливостях неправомірного та оманливого використання географічного зазначення та зако-
нодавчо передбачених можливостях його захисту.

З моменту підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, з кожним роком збільшується чисельність 
реєстрацій географічних зазначень в Україні. З’ясовано, що підписання Угоди про асоціацію стало хорошим поштовхом для України 
в розвитку власних географічних зазначень. Такі українські товаровиробники у своїй діяльності повинні використовувати інструменти 
добросовісної конкуренції, яка є запорукою ефективності економіки. Проте, поряд із добросовісним використанням географічних зазна-
чень існують непоодинокі випадки, коли суб’єкти господарювання здійснюють дії, які відносяться до недобросовісної конкуренції щодо 
географічних зазначень. Недобросовісні виробники хочуть скористатись відомістю певного географічного зазначення та отримати конку-
рентні переваги над іншими товаровиробниками.

Зважаючи на те, що українські товаровиробники після закінчення перехідного періоду не зможуть використовувати географічні зазна-
чення Європейського Союзу, якими в Україні дуже часто називають свою продукцію, досліджується практика Антимонопольного комітету 
України стосовно неправомірного та оманливого використання географічного зазначення як прояву недобросовісної конкуренції. Найчас-
тіше трапляються випадки оманливого використання географічних зазначень щодо походження товару, коли у споживачів складається 
неправильне уявлення стосовно такого походження.

Обґрунтовано, що хоча в Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» прямо не написано про порушення щодо гео-
графічних зазначень, проте такі порушення, згідно зі змістом статей, відбуваються за ст. 4 (неправомірне використання позначень) та за 
ст. 151 (поширення інформації, що вводить в оману).

Наведена статистика різних країн світу щодо кількості зареєстрованих географічних зазначень. Встановлено, що Україні потрібно 
брати приклад із наведених в статті країн щодо реєстрації своїх географічних зазначень.

Ключові слова: недобросовісна конкуренція, географічні зазначення, Угода про асоціацію, Антимонопольний комітет України, вве-
дення в оману.

An article devoted to the study of unfair competition in the appearance of incorrect and misleading use of geographical indication. Considering 
the importance of geographical indication for the entrepreneur and easiness of violation of the rights the research mainly focuses on the specificities 
of the incorrect and misleading use of geographical indication and legally stipulated ways of protection.

With the signing of the Association Agreement between Ukraine and the European Union, the number of geographical indication 
registrations in Ukraine increases every year. It was found out that the signing of the Association Agreement was a good impetus for Ukraine 
to develop its own geographical indications. Such Ukrainian goods producers should use in their activities the instrument indications. 
Unscrupulous producers want to take advantage of a certain geographical indication and gain a competitive advantage over other producers 
of fair competition, which is the key to economic efficiency. However, along with the fair use of geographical indications, there are individual cases 
where business entities carry out actions that constitute unfair competition on the geographical.

Despite the fact that Ukrainian goods producers after the end of the transition period will not be able to use the geographical indications 
of the European Union, which are often referred to as their products in Ukraine, also analysed practice of the Antimonopoly Committee of Ukraine 
concerning the improper and deceptive use of geographical indication as a manifestation of unfair competition. Most often there are cases 
of misleading use geographical indications, when consumers have an incorrect idea of the origin of the goods.

It was explained that although the Law of Ukraine "On protection against unfair competition" does not directly violations to offenses 
regarding geographical indications, but such violations based on the content of the articles occur under Article 4 (misuse of designations)  
and Article 151 (distribution of information that misleads).

The article provides statistics on various countries of the world on the number of registered geographical indications. It was established that 
Ukraine should follow the example of the countries mentioned in the article on registration of geographical indications.

Key words: unfair competition, geographical indications, Association Agreement, Antimonopoly Committee of Ukraine, misleading.

З  кожним  роком  прояви  недобросовісної  конкуренції 
дедалі частішають, більш того, вони з року в рік стають 
прихованішими  та  продуманішими  з  боку  правопоруш-
ників. Після  підписання Угоди  про  асоціацію між Укра-
їною  та Європейським Союзом  зацікавленість  до  такого 
об’єкту  інтелектуальної  власності  як  географічне  зазна-
чення тільки зросла. Пояснюється вона тим, що Україна 
взяла під свою охорону більш ніж 3 тисячі географічних 
зазначень Європейського Союзу. В той час як для охорони 
в Європейському Союзі з української сторони було подано 
менше ніж 10 географічних зазначень.

Зважаючи на те, що українські товаровиробники після 
закінчення  перехідного  періоду  не  зможуть  використо-
вувати географічні зазначення ЄС, якими в Україні дуже 
часто  називають  свою  продукцію,  постає  ряд  запитань 
стосовно можливості неправомірного та оманливого вико-

ристання географічного зазначення як прояву недобросо-
вісної конкуренції.

Водночас  необхідно  наголосити,  що  сьогодні  вже 
є рішення Антимонопольного комітету України та судових 
органів  щодо  неправомірного  використання  географіч-
ного  зазначення  як  прояву  недобросовісної  конкуренції, 
які будуть також розглянуті в цій статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Окре-
мими питаннями захисту від недобросовісної конкуренції 
в інтелектуальної власності займались такі провідні вчені: 
Г.О. Андрощук, О.В. Безух, Ю.Л. Бошицький, О.О. Джу-
ринський,  Ю.М.  Капіца,  А.О.  Кодинець,  О.І.  Мельни-
ченко, Ю.В.  Носік,  О.П.  Сергєєв,  Д.І.  Серьогін  та  інші. 
Науково-теоретичним  проблемам  щодо  географічних 
зазначень  присвячено  праці  таких  вчених:  М.І.  Архі-
пової,  Ю.Л.  Бошицького  Ю.М.  Капіци,  А.О.  Кодинця, 
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О.О.  Ковальчук,  М.С.  Ковальчук,  Ю.С.  Мельниченко 
та інших. Проте, детально не було проаналізовано непра-
вомірне  та  оманливе  використання  географічного  зазна-
чення як прояву недобросовісної  конкуренції, що й обу-
мовило написання цієї статті.

Мета статті полягає  у  дослідженні  прояву  недобро-
совісної  конкуренції  у  вигляді  неправомірного  та  оман-
ливого  використання  географічного  зазначення,  аналізу 
стану чинного законодавства та практики рішень Антимо-
нопольного комітету України.

Виклад основного матеріалу. З моменту підписанням 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Сою-
зом з кожним роком збільшується чисельність реєстрацій 
географічних  зазначень  в Україні. Так,  наприклад,  серед 
нових географічних зазначень можна виокремити: гуцуль-
ська  овеча бринза, мелітопольська  черешня,  кролевецькі 
рушники, петриківський розпис тощо.

Безумовно  підписання  Угоди  про  асоціацію  стало 
хорошим поштовхом для України в розвитку власних гео-
графічних  зазначень.  Такі  українські  товаровиробники 
у своїй діяльності повинні використовувати  інструменти 
добросовісної конкуренції, яка є запорукою ефективності 
економіки  та  дієвим  інструментом  колективного  просу-
вання  товарів  на  ринок.  Проте,  поряд  із  добросовісним 
використанням  географічних  зазначень  є  непоодинокі 
випадки,  коли  суб’єкти  господарювання  здійснюють  дії, 
які  належать  до  недобросовісної  конкуренції  щодо  гео-
графічних  зазначень.  Недобросовісні  виробники  хочуть 
скористатись відомістю певного географічного зазначення 
та отримати конкурентні переваги над іншими товарови-
робниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист від 
недобросовісної  конкуренції»  неправомірним  є  викорис-
тання імені, комерційного (фірмового) найменування, тор-
говельної марки  (знака для  товарів  і послуг),  рекламних 
матеріалів, оформлення паковання товарів  і періодичних 
видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта гос-
подарювання, який раніше почав використовувати  їх або 
схожі на них позначення у  господарській діяльності, що 
призвело чи може призвести до змішування з діяльністю 
цього суб’єкта господарювання [1].

В цій статті прямо не йдеться про географічне зазна-
чення,  але  словосполучення  «інших  позначень»  дає  нам 
підстави  віднести  й  географічні  зазначення  до  такого 
неправомірного  використання.  Більш  того  в  попередніх 
редакціях  цієї  статті  було  словосполучення  «назв  місць 
походження  товарів»,  яке  було  замінено  на  «зазначень 
походження товарів»,  та врешті-решт законодавець вирі-
шив просто зазначити «інші позначення» без деталізації.

За  даними  Всесвітньої  організації  інтелектуаль-
ної  власності,  за  2018  рік  у  світі  нараховується  близько 
65  900  охоронюваних  географічних  зазначень  (згідно 
з даними з 92 національних органів, що поділились ними). 
Так,  Німеччина  мала  найбільшу  кількість  географіч-
них зазначень (15 566), Китай (7 247), Угорщина (6 683), 
Чеська Республіка (6 285), Болгарія (6 038), Італія (6 015) 
та  Португалія  (5  998).  Існує  декілька  країн  із  середнім 
рівнем прибутку, проте в них діє велика кількість геогра-
фічних зазначень, наприклад, в 2018 році у Молдавії діяло 
4  732  географічних  зазначення,  Боснії  та  Герцеговині  – 
4 499 та 4 426 – в Грузії [2, ст. 180]. Для порівняння наво-
дяться приклади Індії, де всього 330 географічних зазна-
чень та Бразилії – 68.

Отже, як ми бачимо із наведених статистичних даних, 
багато  країн  світу  давно  зрозуміли  значення  та  можли-
вості  географічного  зазначення  та  його широку  правову 
охорону. Мають  багато  географічних  зазначень  не  лише 
країни  з  найбільш  розвиненою  економікою  у  світі,  але 
і  країни  з  низьким  економічним  розвитком. Україні  без-
умовно потрібно брати приклад  із вищезазначених країн 
в плані реєстрації своїх географічних зазначень.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про правову охо-
рону географічних зазначень» від 16.06.1999 року однією 
із підстав для відмови в наданні правової охорони геогра-
фічного  зазначення  є  включення  або  відтворення  назви 
сорту рослин чи породи тварин, що може ввести в оману 
споживачів щодо дійсного походження товару; є тотожним 
або схожим настільки, що його можна сплутати з  торго-
вельною  маркою,  права  на  яку  визнані  в  Україні,  якщо 
зважаючи  на  репутацію,  відомість  і  тривалість  викорис-
тання цієї торговельної марки, така правова охорона може 
ввести в оману споживачів щодо справжності товару [3]. 
Проте  ці  пункти  не  застосовується,  якщо  споживачі  не 
вводяться в оману.

Нині є чинною також Угода про заходи попередження 
та припинення використання неправдивих товарних зна-
ків та географічних зазначень від 04.06.1999 року. Угода 
була підписана між країнами СНД, та ратифікована Укра-
їною  21.09.2000  року.  Відповідно  до  ст.  4  вищевказаної 
Угоди  щодо  географічних  зазначень  Сторони  надають 
правові  засоби  захисту  зацікавленим  сторонам  з  метою 
перешкодити  використанню:  будь-яких  засобів  під  час 
позначення товару або його презентації, що вказують (або 
викликають асоціацію) на інше, ніж правдиве місце похо-
дження товару і таким чином вводять в оману споживачів 
щодо географічного походження товару [4]. В даній Угоді 
також закріплене положення, що Сторони повинні відмов-
ляти в реєстрації торгової марки, що складається з геогра-
фічного зазначення, та вводить в оману споживачів щодо 
місця походження товарів.

Визначення що таке інформація, яка вводить в оману 
дає нам ст. 151 Закону України «Про захист від недобросо-
вісної конкуренції». Відповідно до вищезазначеної статті 
поширенням  інформації,  що  вводить  в  оману,  є  повідо-
млення  суб’єктом  господарювання,  безпосередньо  або 
через  іншу  особу,  одній,  кільком  особам  або  невизначе-
ному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточ-
них, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного 
способу  їх викладення,  замовчування окремих фактів чи 
нечіткості формулювань, що вплинули або можуть впли-
нути  на  наміри  цих  осіб  щодо  придбання  (замовлення) 
чи  реалізації  (продажу,  постачання,  виконання,  надання) 
товарів, робіт, послуг цього суб’єкта господарювання [1].

У  своїй  монографії  О.О.  Ковальчук  виокремлює  два 
види  оманливого  використання  географічних  зазна-
чень,  серед  яких  пряме  (коли  використовуються  ті  самі 
позначення,  які  свідчать  про  дійсне  походження  товару) 
і непряме (коли товари виробляються без будь-яких зазна-
чень  про  походження  чи  коли  помилково  застосовано 
географічне  зазначення  стосовно  товарів,  які  походять 
з іншої місцевості, або географічне зазначення має форму 
зображення, що викликає неправильне уявлення про похо-
дження товарів) [5 ст. 122].

Слід  зазначити,  що  Антимонопольний  комітет  
України  та  суди  різних  інстанцій  розглядають  справи 
з  приводу  введення  в  оману  щодо  географічного  зазна-
чення. І на практиці трапляються справи як щодо прямого, 
так і непрямого оманливого використання. Зупинимось на 
декількох таких справах.

Так,  наприклад,  Антимонопольним  комітетом  Укра-
їни  розглядалася  справа  за  участю  ТОВ  «Спільне  Під-
приємство «АКВАВІНТЕКС» щодо повідомлення неточ-
них  відомостей  на  етикетках  та  контретикетках  вина 
«ALAZANI VALLEY SHEREULI» (білого напівсолодкого 
та  червоного  напівсолодкого)  власного  виробництва,  які 
можуть свідчити та бути сприйнятими як інформація про 
іноземне  походження  цих  напоїв,  визнано  порушенням 
законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, 
передбаченим статтею 151 Закону України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції».

На  етикетках  алкогольного  напою  розміщений  пра-
пор  Грузії,  певні  надписи  грузинською  мовою,  надпис 
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Georgian Collection, що, безумовно, могли ввести в оману 
споживача щодо  країни  походження.  ТОВ  «СП  «АКВА-
ВІНТЕКС»» свою позицію обґрунтовували тим, що у них 
є зареєстрована торгова марка грузинською мовою, зобра-
жувальна  торгова  марка,  яка  схожа  на  грузинський  пра-
пор. Також подана на реєстрацію торгова марка Georgian 
Collection. Крім того, на етикетці зазначалася інформація 
щодо походження  товару:  «Алазанська долина Шереулі» 
та «ALAZANI VALLEY SHEREULI». Слід зазначити, що 
вся продукція була українського походження.

Спочатку Антимонопольний комітет надав рекоменда-
ції на усунення недоліків, проте всі недоліки не були усу-
нені, тому АМКУ 12 листопада 2020 року виніс рішення, 
відповідно до якого визнав, що товариство з обмеженою 
відповідальністю  «Спільне  Підприємство  «АКВАВІН-
ТЕКС»  (смт  Великодолинське,  Одеська  область,  іден-
тифікаційний  код  юридичної  особи  25040503)  вчинило 
порушення, передбачене статтею 151 Закону України «Про 
захист  від  недобросовісної  конкуренції»,  у  вигляді  пові-
домлення  неточних  відомостей  на  етикетках  та  контр-
етикетках вина «ALAZANI VALLEY SHEREULI» (білого 
напівсолодкого  та  червоного  напівсолодкого)  власного 
виробництва,  які  можуть  свідчити  та  бути  сприйнятими 
як  інформація  про  іноземне  походження  цих  напоїв  [6]. 
Визначено штраф до сплати у сумі 693 252 грн.

Досить схожою справою з приводу грузинського вина 
була  справа  за  участю АМКУ  та  ТОВ  «Камянка  Глобал 
Вайн» щодо поширення інформації, яка вводить в оману 
стосовно  країни  походження  товарів.  Так,  на  етикетках 
продукції  та  на  Інтернет-сайті  http://www.kgwines.com 
були позначення: «Didi Godori», «Дедушка Валико», «Гор-
ное  вино»,  «TELLAVANI»,  «JORGE  WINE»,  «Kakheti 
premium»,  «ЛАЗУРІ»  («LAZURI»),  «АЛАВЕРДИ» 
(«ALAVERDI»).

1  грудня  2017  року Антимонопольний  комітет  Укра-
їни  виніс  рішення  відповідно  до  якого  було  визнано  дії 
ТОВ  «Камянка  Глобал  Вайн»  (ідентифікаційний  код 
36805359, м. Київ) з поширення на пакованнях, етикетках, 
контретикетках  вин  власного  виробництва  з  позначен-
нями: «Didi Godori», «Дедушка Валико», «Горное вино», 
«TELLAVANI»,  «JORGE  WINE»,  «Kakheti  premium», 
«ЛАЗУРІ»  («LAZURI»),  «АЛАВЕРДИ»  («ALAVERDI») 
та  на  Інтернет-сайті  http://www.kgwines.com  інформації, 
що вводить в оману, шляхом повідомлення невизначеному 
колу  осіб  неправдивих  відомостей:  позначень  грузин-
ською мовою, прапора Республіки Грузії, позначень «100% 
GEORGIAN WINE», «Грузія», «грузинский», «грузинские 
традиции»,  «Грузинские  вина»  (мовою оригіналу)  тощо, 
яка може  вплинути на  наміри цих  осіб щодо придбання 
вин товариства з обмеженою відповідальністю «Камянка 
Глобал Вайн» як грузинських вин, та дії з поширення на 
Інтернет-сайті http://www.kgwines.com, фірмових бланках 
товариства з обмеженою відповідальністю «Камянка Гло-
бал Вайн» інформації, що вводить в оману, шляхом пові-
домлення невизначеному колу осіб неправдивих відомос-
тей: «Вина со всего мира» (мовою оригіналу), що можуть 
вплинути на наміри цих осіб щодо придбання вин това-
риства  з  обмеженою  відповідальністю  «Камянка  Глобал 
Вайн»,  порушенням,  передбаченим  статтею  151  Закону 
України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [7]. 
Штраф призначений у розмірі 7 010 000 гривень. Штрафи, 
які  накладаються  органами  Антимонопольного  комітету 
України надходять до державного бюджету.

Слід  зазначити,  що  такі  рішення  Антимонопольного 
комітету  не  поодинокі,  наявні  рішення  стосовно  «Кам-
чатская  зернистая»  (ікра),  «виноград  італійського  похо-
дження», «виготовлено за італійською технологією» тощо.

Відповідно до річного звіту за 2020 рік Антимонополь-
ного  комітету України,  найпоширенішими порушеннями 
у сфері недобросовісної конкуренції є порушення, перед-
бачені  ст.  15¹  Закону  України  «Про  захист  від  недобро-

совісної  конкуренції»,  у  вигляді  поширення  інформації, 
що вводить в оману (85% від всіх порушень) [8, cт. 118]. 
Наступним видом за кількістю правопорушень є неправо-
мірне використання позначень (ст. 4 Закону України «Про 
захист від недобросовісної конкуренції»), проте це лише 
9% від всієї кількості правопорушень.

Однією із цікавих справ є справа щодо неправомірного 
використання  географічного  зазначення  за  участю  Нау-
ково-виробничого  підприємства  «Нива»  та  трьох  італій-
ських виробників (рішення АМКУ №501-р від 20 вересня 
2018 року). Справу розглядав Антимонопольний комітет 
України  про  порушення  Науково-виробничим  підприєм-
ством «Нива» законодавства про захист від недобросовіс-
ної конкуренції, передбаченого статтею 4 Закону України 
«Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді 
неправомірного використання в господарській діяльності 
позначення  ASTI  шляхом  зазначення  (маркування)  на 
комплекті  етикеток  та  пляшки,  схожої  на  пляшку  Twist 
виробництва  САНТЕРО  2  ФРАТЕЛЛІ  ЕНД  К.  –  ІНДУ-
СТРІА  ВІНІКОЛА  АГРІКОЛА  САНТО  СТЕФАНЕСЕ  – 
С.П.А.,  з  одночасним  використанням  позначення  ASTI, 
що може призвести до змішування з діяльністю учасників 
КОНСОРЦІО ПЕР ЛА ТУТЕЛА ДЕЛЛ’АСТІ [9].

Із позначенням ASTI виникла неоднозначна ситуація, 
коли фактично  відбувся  збіг  словесного  елемента  торго-
вельної  марки  та  географічного  зазначення  на  території 
України.  Торгові  марки,  до  складу  яких  був  включений 
словесний елемент ASTI, були зареєстровані в Україні ще 
у 2011 році українським товаровиробником НВП «Нива» 
ТОВ,  тобто  до  того  як Угода  про  асоціацію набула  чин-
ності. Проте, як виявилося, позначенням ASTI маркують 
також  паковання  італійських  вин.  Таке  маркування  під-
тверджує географічне походження вина та відповідає кри-
теріям щодо присвоєння такого статусу.

Оскільки з 1 вересня 2017 року положення Угоди про 
асоціацію повністю набрали чинності, і Україна взяла під 
свою охорону географічне зазначення ASTI, то у випадку 
такого збігу необхідно розглядати таку ситуацію в розрізі 
статей 198, 206 Угоди про асоціацію та відповідно до норм 
чинного законодавства України.

Розглядаючи  цю  справу,  АМКУ  закрив  провадження 
та  дійшов  висновку,  що  стосовно  добре  відомих  знаків 
у  разі  їх  збігу  з  географічним  зазначенням,  їх  правова 
охорона продовжується у випадку не введення споживача 
в оману такими знаками для товарів і послуг щодо харак-
теру, якості або походження товару. При цьому визнання 
свідоцтва  недійсним  може  бути  здійснено  лише  в  судо-
вому порядку, як це передбачено статтею 19 Закону Укра-
їни «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [9].

У цьому випадку в діях українського товаровиробника 
НВП «Нива» ТОВ не вбачається неправомірного викорис-
тання позначення ASTI  в його  господарській діяльності, 
що є схожим на позначення ASTI, яке раніше почали вико-
ристовувати італійські суб’єкти господарювання.

Поряд з тим, що в Україні збільшується кількість реє-
страції  географічних  зазначень,  виникають  непоодинокі 
випадки  недобросовісного  використання  географічних 
зазначень.  Найчастіше  трапляються  випадки  з  приводу 
оманливого  використання  географічних  зазначень  щодо 
походження товару, коли у споживачів складається непра-
вильне уявлення стосовно такого походження. Слід зазна-
чити, що хоча в Законі України «Про захист від недобро-
совісної конкуренції» прямо не написано про порушення 
щодо географічних зазначень, проте такі порушення від-
буваються за ст. 4 (неправомірне використання позначень) 
та за ст. 151 (поширення інформації, що вводить в оману).

Після  закінчення  перехідного  періоду,  який  передба-
чено  Угодою  про  асоціацію,  українським  товаровироб-
никам потрібно буде ще більше  зважати на норми щодо 
недобросовісної конкуренції для убезпечення своєї чесної 
підприємницької діяльності.
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ВІДМЕЖУВАННЯ КАТЕГОРІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ВІД СУМІЖНИХ КАТЕГОРІЙ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

DISTINCTION OF CATEGORY OF CORPORATE RIGHTS 
FROM RELATED CATEGORIES: CONCEPTUAL APPROACHES

Леонов К.Ю., здобувач відділу 
проблем цивільного, трудового і підприємницького права

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

Статтю присвячено дослідженню основних підходів з приводу розмежування категорії корпоративних прав від суміжних правових 
категорій. Автор звертає увагу на категорію корпоративних інтересів та їх зіставлення з корпоративними правами. Одночасно зазна-
чається, що найбільш обґрунтованим є підхід, відповідно до якого корпоративні інтереси відображають суб’єктивні бажання, прагнення, 
завдання, які переслідують конкретні учасники корпоративних відносин індивідуально або колективно. Окрема увага зосереджена на 
проблемі розмежування корпоративних прав із правами власника (співвласника, засновника) приватного підприємства. Водночас попри 
плюралізм наукових концепцій, існування корпоративних відносин в приватних підприємствах підтримується судовими органами. У статті 
підсумовується те, що підприємство, засноване на приватній власності двох або більше осіб, може бути корпоративним, але тільки 
у випадку дотримання умов, передбачених ст. 167 Господарського кодексу України (далі – ГК України), а саме: а) майно, яким сфор-
мовано статутний капітал приватного підприємства, є власністю підприємства, а не його засновників; б) статутний капітал приватного 
підприємства поділений на частки.

Автор зазначає, що певна подібність до корпоративних прав існує й у відносинах між співвласниками багатоквартирного будинку, 
в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. У зв’язку з чим формуються концептуальні підходи щодо поді-
бності та відмінності між цими правовими категоріями.

Науковий інтерес також має зіставлення понять корпоративних прав з поняттям частки у статутному капіталі товариства з обмеже-
ною або додатковою відповідальністю. Ці категорії є взаємопов’язаними, але не тотожними.

У цілому можна констатувати, що хоча проблематика корпоративних відносин є надзвичайно актуальною як в теоретичному, так 
і практичному аспектах, правова доктрина до сьогодні не напрацювала універсальних загальноприйнятих підходів до розмежування 
корпоративних прав з суміжними правовими категоріями, що негативно впливає на ефективність реалізації та захисту цих прав.

Ключові слова: корпоративні права, корпоративні інтереси, право власності, частка, господарське товариство, акціонерне товари-
ство, приватне підприємство, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, статутний капітал.

The article is devoted to the study of the main approaches to the distinction of the category of corporate rights from related categories. The 
author draws attention to the category of corporate interests and their comparison with corporate rights. It is noted that the most reasonable is 
the approach according to which corporate interests reflect the subjective desires, aspirations, tasks pursued by specific participants in corporate 
relations individually or collectively.

Particular attention is focused on the problem of distinguishing corporate rights from the rights of the owner (co-owner, founder) of a private 
enterprise. At the same time, despite the pluralism of scientific concepts, the existence of corporate relations in private enterprises is supported 
by the judiciary. The article concludes that an enterprise based on the private property of two or more persons may be corporate, but only if 
the conditions provided for in Art. 167 of the Civil Code of Ukraine, namely: a) the property, which formed the authorized capital of a private 
enterprise, is the property of the enterprise, not its founders; b) the authorized capital of a private enterprise is divided into shares.

The author notes that a certain similarity to corporate rights exists in the relationship between the co-owners of an apartment building, which 
created an association of co-owners of an apartment building. In this regard, conceptual approaches to the similarities and differences between 
these legal categories are formed.

Research is also of interest in comparing the concepts of corporate rights with the concept of share in the authorized capital of a limited or 
additional liability company. These categories are interrelated but not identical.

In general, it can be stated that although the issue of corporate relations is extremely relevant in both theoretical and practical aspects, legal 
doctrine has not yet developed universal generally accepted approaches to distinguishing corporate rights from related legal categories, which 
negatively affects the effectiveness of implementation and protection of these rights.

Key words: corporate rights, corporate interests, property rights, share, business partnership, joint-stock company, private enterprise, 
association of apartment building co-owners, authorized capital.

Постановка проблеми. Одним із важливих шляхів до 
вирішення  багатьох  неузгодженостей  у  корпоративному 
законодавстві та практиці має стати сучасна правова док-
трина  корпоративних  прав,  як  об’єкта  цивільних  право-
відносин. На підставі наукових методів дослідження варто 
напрацювати  сучасне  доктринальне  розуміння  поняття 
корпоративних  прав,  його  змісту,  структури,  співвідно-
шення та розмежування з іншими суміжними правовими 
категоріями.  Крім  того,  національна  правова  доктрина, 
виходячи  з  об’єктивних  потреб  суспільних  відносин, 
повинна  напрацьовувати  рекомендації  та  пропозиції, 
спрямовані  на  вдосконалення  вітчизняного  корпоратив-
ного законодавства, усунення  існуючих колізій та прога-
лин  з  метою  якнайкращого  захисту  прав  усіх  учасників 
корпоративних правовідносин.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. 
Проаналізувавши  дослідження  із  цієї  тематики,  можна 
визначити,  що  проблема  відмежування  корпоративних 
прав від суміжних категорій досі не вирішена, хоча певні 

аспекти у цьому напрямку розглядаються досить суттєво. 
Проблематика  розкривається  у  працях  таких  науковців, 
як: М.К. Богуш, О.М. Вінник, В.М. Кравчук, С.С. Крав-
ченко, О.С. Пилипенко, А.В. Сороченко, А.В. Чайковська, 
Д.М.  Чечот  та  інші.  Більшість  термінів,  використаних 
у цій роботі, є результатом аналізу законодавства.

Мета і завдання наукової статті – відмежувати катего-
рію  корпоративних  прав  від  суміжних  правових  категорій 
та визначити можливі шляхи розв’язання вказаної проблеми.

Виклад основного матеріалу. Всебічне і повне дослі-
дження корпоративних прав як об’єкта цивільних право-
відносин  обумовлює  проведення  розмежування  цього 
явища з  іншими правовими категоріями, що є близькі за 
змістом або пов’язані з ним. У цьому зв’язку варто звер-
нути  увагу  на  категорію  корпоративних  інтересів  та  їх 
зіставлення з корпоративними правами.

Проблема  загального  розуміння  поняття  «інтерес», 
«охоронюваний законом інтерес», а також розмежування 
таких  інтересів  з  суб’єктивними  правами  не  є  новою 
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для  вітчизняної  науки.  В  нормативно-правових  актах  
України  доволі  поширеним  є  використання  словосполу-
чення «захист прав  та  законних  інтересів» й подібних до 
нього. Відсутність чіткого розуміння відмінностей між пра-
вами та інтересами призводило до проблем у правозастосу-
ванні та неоднаковості судової практики, зокрема, й у спра-
вах, що виникають з корпоративних правовідносин.

Важливим кроком до тлумачення сутності «охороню-
ваного законом інтересу» стало рішення Конституційного 
Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 року щодо офі-
ційного тлумачення окремих положень ч. 1 ст. 4 Цивіль-
ного  процесуального  кодексу  України  (справа  про  охо-
ронюваний  законом  інтерес). У рішенні підкреслюється, 
що  чітке  розмежування  понять  «інтерес»  (у  вузькому 
розумінні)  і  «суб’єктивне  право»  набуває  особливого 
значення.  Як  вказав  Конституційний  Суд  України,  і  те, 
й  інше  опосередковується  об’єктивним правом,  гаранту-
ється  та  охороняється  державою.  Зокрема,  і  суб’єктивне 
право, і пов’язаний з ним інтерес є дозволами. Але перше 
є  особливим  дозволом,  тобто  дозволом,  що  відобража-
ється у відомій формулі: «Дозволено все, що передбачено 
у  законі»,  а  друге  –  простим  дозволом,  тобто  дозволом, 
до  якого  можна  застосовувати  не  менш  відоме  правило: 
«Дозволено все, що не  забороняється  законом».  Інтерес, 
навіть перебуваючи під охороною закону чи права, на від-
міну від суб’єктивного права, не має такої правової мож-
ливості, як останнє, оскільки не забезпечується юридич-
ним обов’язком іншої сторони. Законний інтерес відбиває 
лише легітимне прагнення свого носія до того, що не забо-
ронено законом, тобто тільки його бажання, мрію, потяг 
до нього, а отже, й не юридичну, а фактичну (соціальну) 
можливість. Це прагнення у межах сфери правового регу-
лювання до користування якимсь конкретним матеріаль-
ним або нематеріальним благом. Відмінність такого блага 
від блага,  яке охоплюється  змістом суб’єктивного права, 
полягає у тому, що користування благом, на яке особа має 
право,  визначається  можливістю  в  рамках  закону,  а  до 
якого  має  законний  інтерес  –  без  вимог  певних  дій  від 
інших осіб або чітко встановлених  меж поведінки [1].

Виходячи  з  наведеного  підходу,  Конституційний  Суд 
України  розглянув  співвідношення  інтересів  акціонера 
з  інтересами  акціонерного  товариства.  Так,  на  переко-
нання Суду, легітимний  інтерес акціонерного товариства 
не  є простою сукупністю законних  інтересів його акціо-
нерів.  Індивідуальні  інтереси  останніх,  як  правило,  від-
різняються  суперечливістю,  а  нерідко  й  конфліктністю, 
оскільки  спрямовуються  на  пошук  і  використання  або 
створення шляхів і засобів для задоволення різних за обся-
гом і змістом потреб та відрізняються різними мотивами 
у  таких бажаннях  і  прагненнях. Не можуть бути  завжди 
тотожними  інтереси  власника  однієї  акції  та  інтереси 
держателя  контрольного  пакета  акцій,  лабільні  інтереси 
міноритарного (дрібного) акціонера, стратегічні інтереси 
акціонерного товариства у цілому.

Якщо Конституційний Суд України розглядає «охороню-
ваний законом інтерес» з точки зору суб’єктивного підходу, 
тобто як прагнення конкретного суб’єкта, то деякі науковці 
у  своїх працях відстоюють об’єктивний характер  інтересів 
[2, с. 29]. М.К. Богуш наполягає на залежності інтересу від 
об’єктивних  умов  існування  суб’єктів. Об’єктивними  умо-
вами, які на думку вченого впливають на  інтереси учасни-
ків корпоративних відносин, можуть бути наступні:  еконо-
мічні показники діяльності корпорації, основні пріоритетні 
напрями її діяльності, професіоналізм менеджменту, відпо-
відність  стратегії  управління корпорації напрямам  її  діяль-
ності, соціальна політика в корпорації тощо [3, с. 104].

Натомість А.В. Чайковська пропонує визначати корпо-
ративні  інтереси  як  прагнення  учасників  корпоративних 
відносин до користування певними матеріальними та/або 
нематеріальними корпоративними та пов’язаними з ними 
благами [4, с. 139].

Корпоративні  інтереси  часто  розглядаються  як  фак-
тори,  що  здатні  спричинити  корпоративні  конфлікти. 
Як  вказує  О.М.  Вінник,  такі  конфлікти  виникають  між 
суб’єктами  корпоративних  відносин  як  носіями  корпо-
ративних  (загальнокорпоративних  та  індивідуально- 
корпоративних  інтересів)  щодо  об’єктів  таких  відносин 
(майна та прибутку товариства, управління його справами, 
інформації  товариства,  можливостей  товариства).  Учена 
відмічає, що  виникнення  корпоративних  конфліктів  без-
посередньо пов’язане із зіткненням інтересів різних кате-
горій учасників таких відносин:

(а) на етапі створення товариства – інтересів засновників;
(б)  у  процесі  функціонування  товариства  –  інтересів 

товариства, що  діє  в  особі  його  органів  чи  уповноваже-
них  на  ведення  справ  товариства  учасників  та  інтересів 
останніх, інтересів окремих учасників та їх груп (інтереси 
учасника, який має можливість контролювати товариство 
зазвичай відмінні від інтересів дрібних акціонерів);

(в) на етапі припинення товариства шляхом ліквідації 
(між  товариством  та  його  учасниками  – щодо  розподілу 
майна товариства між учасниками після покриття забор-
гованості перед кредиторами відповідно до встановленої 
законом черговості) та реорганізації (щодо сплати незгід-
ним з реорганізацією учасникам грошового еквівалента їх 
частки в статутному капіталі товариства, що зазнає реор-
ганізації,  та визначення частки згодних з реорганізацією 
учасників  у  товаристві  (товариствах),  що  залишається 
(залишаються) чи виникає (виникають) у процесі реорга-
нізації) [5, с. 408].

На нашу думку, найбільш обґрунтованим є підхід, від-
повідно  до  якого  корпоративні  інтереси  відображають 
суб’єктивні бажання, прагнення, завдання, які пересліду-
ють конкретні учасники корпоративних відносин  індиві-
дуально або колективно. Ці інтереси залежать від багатьох 
чинників  та,  як  наслідок,  можуть  бути  класифіковані  на 
різні групи. Корпоративні  інтереси можуть бути спрямо-
вані  як  на  досягнення  певних  матеріальних  результатів, 
так  і  на  отримання  благ  чи  задоволення  потреб  нема-
теріального  характеру.  Оскільки  природа  інтересу  має 
суб’єктивний  характер,  інтереси  особи  можуть  мати  як 
правомірну, так і неправомірну спрямованість.

Натомість  корпоративні  права  можна  розглядати  як 
легітимізовані  державою  найбільш  значущі  правомірні 
інтереси  учасників  корпоративних  відносин.  Важливою 
ознакою  корпоративних  прав  є  те,  що  вони  в  сукупності 
забезпечують  дотримання  балансу  між  різновекторними 
суб’єктивними  інтересами  усіх  учасників  корпоративних 
відносин. Корпоративні права, на відміну від корпоратив-
них  інтересів, мають нормативний характер,  тобто прямо 
визначені в нормативно-правових актах України, що робить 
більш ефективним механізм їх захисту в судовому порядку.

Ще  одним  дискусійним  питанням  є  розмежування 
корпоративних  прав  із  правами  власника  (співвласника, 
засновника) приватного підприємства.

У  ст.  63  ГК  України  передбачено,  що  в  Україні  під-
приємство може діяти  серед  іншого  у формі  приватного 
підприємства, що діє на основі приватної власності грома-
дян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи). Від-
повідно до ст. 113 ГК України приватним підприємством 
визнається підприємство, що діє на основі приватної влас-
ності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без гро-
мадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої 
праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі 
приватної власності суб’єкта господарювання – юридич-
ної особи [6].

У науковій літературі питання наявності  корпоратив-
них прав у приватному підприємстві є дискусійним. Так, 
О.С.  Пилипенко  вважає, що  корпоративні  права  можуть 
виникати  щодо  різних  організаційно-правових  форм 
суб’єктів господарювання: АТ, ТОВ, приватних та дочір-
ніх підприємств тощо [7, с. 32].
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Натомість інші вчені вбачають наявність корпоративних 
прав виключно в акціонерних товариствах (або в акціонер-
них, а також ТОВ та ТДВ). Зокрема, А.В. Сороченко пропо-
нує  використовувати  термін  «квазікорпоративні  права»  до 
прав особи, яка у встановленому законом порядку зробила 
внесок до статутного капіталу/передала майно до майнової 
бази господарської організації (крім АТ, ТОВ та ТДВ), що не 
є корпорацію [8, с. 4].

Водночас  попри  плюралізм  наукових  концепцій, 
існування  корпоративних  відносин  в  приватних  підпри-
ємствах  підтримується  судовими  органами.  Зокрема 
в абз. 2 п. 1.1 Постанови Пленуму Вищого господарського 
суду  України  «Про  деякі  питання  практики  вирішення 
спорів,  що  виникають  з  корпоративних  правовідносин» 
№ 4  від  25  лютого  2016  р.  вказується, що  при  визначенні 
підвідомчості  справ  цієї  категорії  судам  слід  враховувати, 
що з огляду на системний аналіз положень ст. 84 ЦК Укра-
їни, ч. 5 ст. 63, ч. 1 та 3 ст. 167 ГК України, Закону України 
«Про господарські товариства», Закону України «Про акціо-
нерні товариства», ст. ст. 1, 19 і ч. 1, 6 ст. 20 Закону України 
«Про фермерське господарство», ст. ст. 6, 8, 19 та 21 Закону  
України «Про кооперацію» корпоративні відносини виника-
ють, зокрема, у господарських товариствах, виробничих коо-
перативах,  фермерських  господарствах,  приватних  підпри-
ємствах, заснованих на власності двох або більше осіб [9].

Складність  в  цьому  питанні  зумовлена  недоліками 
законодавчої  техніки, через  які правовий статус приватних 
підприємств  є  недостатньо  визначеним.  Так,  відповідно 
до  ч.  3  ст.  63 ГК України,  залежно  від  способу  утворення 
(заснування) та формування статутного капіталу в Україні, 
діють  підприємства  унітарні  та  корпоративні.  Однак,  сто-
совно приватного підприємства законодавець не дає чіткого 
бачення, до якого саме виду його можна віднести.

У ч. 4 ст. 63 ГК України вказується, що унітарне підпри-
ємство створюється одним засновником, який виділяє необ-
хідне  для  того майно,  формує  відповідно  до  закону  статут-
ний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, 
розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який 
призначається (обирається) засновником (наглядовою радою 
такого підприємства у разі її утворення), керує підприємством 
і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, 
розв’язує  питання  реорганізації  та  ліквідації  підприємства. 
Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприєм-
ства, засновані на власності об’єднання громадян, релігійної 
організації або на приватній власності засновника [6].

З  цього  випливає, що  підприємство,  засноване  на  при-
ватній  власності  засновника,  повинно  бути  визначено  як 
унітарне. До того ж засновник буде мати стосовно підпри-
ємства певний обсяг майнових прав, однак, через положення 
ч. 4 ст. 63 ГК України такі права не можуть бути класифі-
ковані як корпоративні. Зауважимо, що в науковій літературі 
зустрічаються підходи щодо наявності корпоративних прав 
і у засновників унітарних підприємств [10, с. 9]. Проте, на 
нашу  думку,  така  позиція  є  недостатньо  обґрунтованою. 
Так,  з  іншого боку, ч.  5  ст. 63 ГК України розкриває  зміст 
корпоративних підприємств, під якими розуміються підпри-
ємства,  утворені,  як  правило,  двома  або  більше  засновни-
ками за їхнім спільним рішенням (договором), що діють на 
основі об’єднання майна та/або підприємницької чи трудової 
діяльності засновників (учасників), їх спільного управління 
справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через 
органи, що ними створюються, участі засновників (учасни-
ків) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпора-
тивними  є  кооперативні  підприємства,  підприємства,  що 
створюються  у  формі  господарського  товариства,  а  також 
інші підприємства, в тому числі засновані на приватній влас-
ності двох або більше осіб [6].

Наведене  положення  дозволяє  дійти  висновку, що  під-
приємство, засноване на приватній власності двох або більше 
осіб, може бути корпоративним, але тільки у випадку дотри-
мання умов, передбачених ст. 167 ГК України, тобто якщо: 

а)  майно,  яким  сформовано  статутний  капітал  приватного  
підприємства, є власністю підприємства, а не його засновни-
ків; б) статутний капітал приватного підприємства поділений 
на частки.

Певна подібність до корпоративних прав  існує й у від-
носинах  між  співвласниками  багатоквартирного  будинку, 
в  якому  створено об’єднання  співвласників  багатоквартир-
ного  будинку  (ОСББ).  Правовий  статус  таких  об’єднань 
регламентується Законом України «Про об’єднання співвлас-
ників багатоквартирного будинку» № 2866-III від 29 листо-
пада 2001 року. У ст. 1 цього Закону вказано, що об’єднанням 
співвласників багатоквартирного будинку є юридична особа, 
створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень 
багатоквартирного  будинку  для  сприяння  використанню 
їхнього власного майна та управління, утримання і викорис-
тання спільного майна.

Згідно з ст. 4 Закону України «Про об’єднання співвлас-
ників багатоквартирного будинку» об’єднання створюється 
для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання 
їхніх  обов’язків,  належного  утримання  та  використання 
спільного  майна,  забезпечення  своєчасного  надходження 
коштів  для  сплати  всіх  платежів,  передбачених  законодав-
ством та статутними документами. Об’єднання створюється 
як  непідприємницьке  товариство  для  здійснення  функцій, 
визначених законом. Об’єднання є неприбутковою організа-
цією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу 
між співвласниками [11].

Співвласники  будинку,  в  якому  створене  ОСББ,  відпо-
відно до ст. 14 Закону України «Про об’єднання співвласни-
ків багатоквартирного будинку» мають право: брати участь 
в управлінні об’єднанням у порядку,  визначеному Законом 
«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» 
і статутом об’єднання; обирати та бути обраним до складу 
статутних  органів  об’єднання;  знайомитися  з  протоколами 
загальних зборів, робити з них виписки; одержувати в уста-
новленому порядку інформацію про діяльність об’єднання; 
вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотри-
мання  співвласниками  правил  добросусідства;  одержувати 
в  установленому  статутом  порядку  інформацію  про  діяль-
ність асоціації.

До того ж у випадку ліквідації об’єднання кошти, що зали-
шилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються 
між  усіма  співвласниками  пропорційно  до  загальної  площі 
квартири  (квартир)  та/або  нежитлових  приміщень  у  багато-
квартирному будинку, що перебувають у їхній власності.

Отже, схожість між корпоративними правами та правами 
співвласника багатоквартирного будинку,  в  якому  створене 
ОСББ, полягає в тому, що:

а)  і  господарське  товариство,  і ОСББ виступають юри-
дичними особами;

б) в обох випадках органи управління юридичної особи 
формуються  самими  учасниками,  але  головним  органом 
є загальні збори;

в) в обох випадках в учасника або співвласника виника-
ють права та обов’язки щодо юридичної особи, наприклад, 
право брати участь в управлінні,  право одержувати  інфор-
мацію про діяльність юридичної особи, право голосувати на 
зборах тощо.

г) у випадку ліквідації юридичної особи, кошти, що зали-
шилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються 
між учасниками (співвласниками).

Проте, на нашу думку, попри певну схожість права спів-
власника стосовно ОСББ не можна вважати корпоративними. 
Ключові відмінності між ними полягають у наступному:

а)  корпоративні  права  набуваються  шляхом  придбання 
частки  в  статутному  капіталі  юридичної  особи.  Натомість 
співвласник  набуває  прав  і  обов’язків  щодо  ОСББ,  при-
дбавши в приватну власність нерухоме майно, що розташо-
ване в багатоквартирному будинку, в якому створене ОСББ;

б)  майно,  передане  до  статутного  капіталу  юридичної 
особи в якості внеску, стає власністю цієї юридичної особи. 
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Натомість майно, придбання якого надає особі статусу спів-
власника в ОСББ, належить тільки цій особі й не передається 
у власність ОСББ;

в)  в  окремих  випадках  набуття  корпоративних  прав 
пов’язане з отриманням згоди від інших учасників юридич-
ної особи. Натомість права співвласника виникають автома-
тично, незалежно від згоди на це інших співвласників;

г)  ключовою  правомочністю,  що  входить  до  змісту 
поняття корпоративних прав, є право на отримання частини 
прибутку  (дивідендів). Своєю чергою ОСББ є неприбутко-
вою організацією і не має на меті одержання прибутку для 
його розподілу між співвласниками.

Науковий інтерес також має зіставлення понять корпора-
тивних прав з поняттям частки у статутному капіталі това-
риства  з  обмеженою  або  додатковою  відповідальністю. Ці 
категорії є взаємопов’язаними, але не тотожними.

Традиційно  до  національного  корпоративного  законо-
давства правові норми, що визначають поняття та вимоги до 
статутних  капіталів юридичних  осіб,  одночасно  розміщені 
в різних нормативно-правових актах.

З визначення акціонерних товариств, а також товариств 
з додатковою та обмеженою відповідальністю, закріплених 
ст. 80 ГК України випливає, що під ними розуміються госпо-
дарські товариства, які мають статутний капітал, поділений 
на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості 
(або поділений на частки, розмір яких визначається установ-
чими документами).

Право власності на частку у статутному капіталі не може 
тлумачитись буквально, оскільки сама частка в натурі учас-
нику не належить. Інакше кажучи, частка в статутному капі-
талі не означає «частини статутного капіталу». Учасник, який 
зробив внесок до статутного капіталу, втрачає право власності 
на нього, отримуючи натомість певний обсяг корпоративних 
прав, передбачених  законодавством та  статутними докумен-
тами відповідного товариства. Таким чином, набуття у влас-
ність особи частки у статутному капіталі товариства зумовлює 
виникнення у неї передбачених законодавством корпоратив-
них прав. Можна погодитись із думкою О.С. Пилипенко про 
те, що оскільки відчуження частки без відчуження корпора-
тивних  прав  не  можливе,  таким  чином,  можна  зазначити, 
що поняття «частка в статутному капіталі» та «корпоративні 
права» співвідносяться як причина і наслідок [7, c. 33]. Ана-
логічної думки дотримується також В.М. Кравчук [12, c. 8].

Розвиваючи  думку  вказаних  науковців  щодо 
взаємопов’язаності  корпоративних  прав  і  частки  в  статут-
ному капіталі товариства, можна відзначити, що і корпора-
тивні права не можуть бути відчужені третій особі без від-
чуження частки в статутному капіталі товариства.

В.М. Кравчук зазначає, що правова природа акцій та час-
ток у статутному капіталі товариства полягає в тому, що вони 
є  різновидами  одного  правового  явища  –  майнової  участі 
в товаристві. За допомогою акції (частки, паю) відбувається 
юридичне закріплення права майнової участі особи в товари-
стві та забезпечується оборотоздатність цих прав як об’єктів 
цивільних правовідносин [10, с. 6]. Вартість акцій залежить 
від об’єктивних факторів, та може бути вирахувана, проте, 
поряд з цим, на неї можуть вплинути й неочікувані фактори 
[13, с. 5].

Близьким  за  змістом  до  частки  в  статутному  капіталі 
є  поняття  паю  в  кооперативах. Відповідно  до  ст.  2  Закону 
України  «Про  кооперацію»  паєм  є  майновий  поворотний 
внесок  члена  (асоційованого  члена)  кооперативу  у  ство-
рення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом 
передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових 
прав, а також земельної ділянки. Сплата паю є обов’язкова 
умова для  вступу до кооперативу  [14]. Пай кожного члена 
кооперативу формується за рахунок разового внеску або час-
ток впродовж певного періоду. Майнові внески оцінюються 
у грошовій формі. Розмір паю члена кооперативу залежить 
від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї є персо-
ніфікованими й у сумі визначають загальну частку кожного 
члена кооперативу у майні кооперативу.

Однак, варто звернути увагу на той факт, що вести мову 
про  наявність  корпоративних  прав  доцільно  виключно 
щодо  виробничих  кооперативів,  які  здійснюють  господар-
ську  діяльність  з  метою  одержання  прибутку.  У  випадку, 
якщо  кооператив  є  споживчим  або  обслуговуючим,  його 
метою    є  надання  послуг  своїм  членам,  а  не  отримання 
прибутку.  Як  вказує  С.С.  Кравченко,  непідприємницькі 
товариства не можуть розглядатись в розумінні корпорації, 
оскільки їх учасники не мають тих майнових прав, які вхо-
дять до складу корпоративних прав, адже непідприємницькі 
товариства в разі одержання прибутку від певної діяльності 
не розподіляють його між учасниками [15, с. 7].

Висновки. У цілому можна констатувати, що хоча про-
блематика корпоративних відносин є надзвичайно актуаль-
ною як в теоретичному, так і практичному аспектах, правова 
доктрина до сьогодні не напрацювала універсальних загаль-
ноприйнятих підходів до розмежування корпоративних прав 
з суміжними правовими категоріями, що негативно впливає 
на ефективність реалізації та захисту цих прав.

Отже,  введення  чіткої  дефініції  «корпоративних  прав» 
як об’єкту цивільних правовідносин на законодавчому рівні 
сприятиме такому розмежуванню, оскільки з’явиться мож-
ливість аналізу правовідносин через призму такої дефініції, 
а відтак і визначення їх як корпоративних.
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РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ 
ТА МЕЖ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ

DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF RESEARCH OF THE CONTENT 
AND LIMITS OF EXERCISE OF SUBJECTIVE RIGHTS
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Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака 
Національної академії правових наук України

Попри широке застосування у правовій літературі та законодавстві поняття «межі здійснення суб’єктивних прав», уніфікованого 
його визначення та єдиного розуміння сутності в доктрині приватного права на сьогодні немає. В статті окремо розглядається питання 
здійснення суб’єктивних цивільних прав та суб’єктивних сімейних прав як складових приватного права. Підкреслено, що при формулю-
ванні відповідного визначення здійснення суб’єктивних прав у певній сфері правового регулювання, додатково вказується на галузеву 
«належність» чи певні галузеві особливості відповідних прав.

У статті стверджується, що сутність здійснення суб’єктивного права пропонується розкривати через поняття «механізм здійснення 
суб’єктивних цивільних прав і виконання обов’язків», що визначається як законодавчо санкціонований порядок організації фактичних 
та (або) юридично значущих дій учасників правовідносин, що забезпечують дійсне досягнення суб’єктами правової мети (отримання 
блага). Самостійною складовою механізму здійснення суб’єктивних прав є способи здійснення суб’єктивних прав. Автор обґрунтовує 
думку, що як спосіб здійснення суб’єктивного права можна розглядати будь-яку правомірну поведінку управомоченого суб’єкта; конкретну 
поведінку управомоченого суб’єкта щодо правомірного використання тих можливостей, які надає йому суб’єктивне право.

Окремо звертається увага на необхідність розмежування категорій «межі суб’єктивного права» та «межі здійснення суб’єктивного 
права» як на самостійні складові механізму здійснення суб’єктивних прав і виконання обов’язків.

У статті запропоновано межі здійснення суб’єктивних цивільних/сімейних прав розглядати як правові рамки, що визначають допустимі 
способи здійснення суб’єктивних цивільних/сімейних прав. Своєю чергою вони характеризуються наступними ознаками: 1) виступають 
критерієм правомірності поведінки при реалізації правомочностей, що надані відповідним суб’єктивним правом; 2) мають об’єктивний 
і безстроковий характер; 3) існують у вигляді складної багаторівневої структури.

З поняттям «межі здійснення суб’єктивного права» тісно пов’язане поняття «обмеження щодо здійснення суб’єктивних прав». Під 
обмеженнями щодо здійснення певного суб’єктивного права слід розуміти конкретно визначені обставини (чинники, фактори), що у своїй 
сукупності визначають межі здійснення цього права. Саме обмеження щодо здійснення суб’єктивного права формують (визначають) 
межі його здійснення.

Ключові слова: здійснення суб’єктивних цивільних прав, здійснення суб’єктивних сімейних прав, межі здійснення суб’єктивних прав, 
обмеження щодо здійснення суб’єктивних прав, способи здійснення суб’єктивних прав.

The article deals with the specifics of subjective rights’ consideration and methodology of practical exercise of the subjective rights. Author 
separately considers the exercise of subjective civil rights and subjective family rights as components of private law. The reason is that despite 
the widespread use of the concept of «limits to the exercise of subjective rights» in the legal literature and legislation, a unified definition 
and a composite doctrine of private law is still missing. It is emphasized, that to formulate the appropriate definition of the exercise of subjective 
rights in a particular area of   legal regulation, an additional indication of the sectoral «belonging» of the relevant rights is required.

The article argues that the essence of the exercise of subjective law is only possible through the special concept, or the «mechanism 
for the exercise of subjective civil rights and obligations». This mechanism could be defined as a legally authorized procedure for organizing 
actual and (or) legally significant actions of the the legal relations’ actors and the  actual achievement by the subjects of the legal goal (receipt 
of benefits). An independent component of the mechanism of exercising subjective rights is the correct proceedure of the subjective rights. The 
author’s position stays that any lawful behavior of an authorized subject can be considered as a way of exercising a subjective right. Also, it is 
a question of concrete behavior of the authorized subject concerning the legislature and practise of the possibilities given by the subjective right.

Special attention is paid to the need to distinguish between the categories «limits of subjective law» and «limits of exercise of subjective law», 
as independent components of the mechanism of exercise of subjective rights and performance of duties.

The article proposes to consider the limits of the exercise of subjective civil / family rights as a legal framework that determines the permissible 
ways of exercising subjective civil / family rights. In turn, they could be characterized by the following features: 1) act as a criteria for the legal 
behavior in the exercise of powers granted by the relevant subjective right; 2) an objective and indefinite nature; 3) existence in the form 
of a complex multilevel structure.

However, the concept of «limits to the exercise of subjective law» is closely related to the doctrine of «restrictions on the exercise of subjective 
rights». Restrictions on the exercise of a certain subjective right should be understood as specifically defined circumstances (factors), which 
determine the limits of the exercise of this right. It is the restriction on the exercise of a subjective right that determines the limits of its exercise.

Key words: exercise of subjective civil rights, exercise of subjective family rights, limits of exercise of subjective rights, restrictions on 
exercise of subjective rights, ways of exercise of subjective rights.

Питання  здійснення  суб’єктивних  прав  завжди  були 
в центрі уваги вчених, оскільки однією із ключових про-
блем  сучасної  правової  науки  залишається  забезпечення 
ефективного здійснення суб’єктивних прав, оскільки саме 
воно розкриває сутність права [1, с. 32]. Адже сучасне при-
ватне право, виходячи із загальнодозвільного типу та дис-
позитивних  засад  правового  регулювання,  надає  особі 
достатньо  широкі  можливості  діяти  на  власний  розсуд, 
що, водночас не означає можливості діяти як завгодно, без 
будь-яких обмежень. Тому практично жодне дослідження 
у  сфері юриспруденції  не  залишає  поза  увагою  питання 
про межі здійснення суб’єктивних прав, розкриваючи вод-

ночас ті чи  інші особливості, притаманні певним право-
відносинам.

У доктрині під здійсненням суб’єктивного цивільного 
права  переважно  розуміється  вчинення  уповноваженою 
особою  дій,  спрямованих  на  використання  можливос-
тей,  закладених  у  суб’єктивному  праві,  для  задоволення 
потреб носія цього права або інших осіб [2, с. 224].

На думку Р.О. Стефанчука,  здійснення суб’єктивного 
цивільного права – це усі можливі види поведінки носія 
відповідного  суб’єктивного  цивільного  права,  які  спря-
мовані як на реалізацію окремих повноважень, що скла-
дають зміст цього права, так і на здійснення цього права 
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в цілому, що може відбуватися у визначеній в законодав-
стві формі  [3, с. 145].

За  визначенням,  запропонованим  О.О.  Котом,  під 
здійсненням суб’єктивного права слід розуміти фактичне 
вчинення  тих  дій,  актів  реальної  поведінки  особи,  мож-
ливість  вчинення  яких  надана  цій  особі  шляхом  закрі-
плення за нею (набуття) суб’єктивного цивільного права 
[4, с. 26]. Д.В. Горбась здійснення суб’єктивного цивіль-
ного права розуміє як добровільне вчинення уповноваже-
ною особою  активних  чи пасивних  дій,  спрямованих на 
використання можливостей,  закладених у суб’єктивному 
праві, для задоволення потреб носія цього права [5, с. 4]. 
В.М.  Марченко, зі свого боку, пропонує стислу дефініцію 
здійснення  суб’єктивного  права  як  вільної  можливості 
у його носія діяти в рамках належного йому права на свій 
розсуд [6, с. 24].

У  доктрині  сімейного  права,  як  однієї  зі  сфер  укра-
їнського  приватного  права  на  рівні  із  цивільним  правом 
[7,  с.  186;  8],  проблеми  здійснення  сімейних  прав менш 
досліджені [9, с. 106], однак наукові публікації все ж міс-
тять відповідні розвідки з окресленої проблематики.

Так, на думку І.В. Жилінкової, здiйснення суб’єктивних 
сімейних  прав  –  це  процес  задоволення  особою  своїх 
матеріальних та духовних потреб на пiдставi юридичних 
можливостей, якi вона має [10, с. 70].

Ю.Ф.  Беспалов  розглядає  здійснення  сімейних  прав 
як  діяльність  управомоченої  особи  у  межах  юридичних 
можливостей, що надані їй сімейним законодавством, нор-
мами міжнародного права або договором, яка спрямована 
на задоволення приватних, а у деяких випадках – публіч-
них інтересів [11, с. 88].

Л.В.  Красицька  визначає  здійснення  сімейних  прав 
як  реалізацію  правомочностей,  які  становлять  зміст 
суб’єктивного сімейного права [9, с. 205].

В цілому ж можна стверджувати, що більшість науков-
ців  здійснення  суб’єктивного  права  визначають  з  тими 
чи  іншими відмінностями: як поведінка особи, що спря-
мована на реалізацію змісту належного  їй суб’єктивного 
права;  як  втілення  правової  можливості  в  дійсність;  як 
використання  передбачених  правовою  нормою  можли-
востей  конкретним  правовласником  чи  як  перетворення 
у  дійсність  конкретної  можливості,  яка  становить  зміст 
суб’єктивного права [1, с. 32]. Водночас, коли мова йде про 
здійснення  суб’єктивних  прав  у  певній  сфері  правового 
регулювання,  то  при  формулюванні  відповідного  визна-
чення додатково вказується на галузеву «належність» чи 
певні галузеві особливості відповідних прав.

У сучасній літературі сутність здійснення суб’єктивного 
права пропонується розкривати через поняття «механізм 
здійснення  суб’єктивних  цивільних  прав  і  виконання 
обов’язків»,  що  визначається  як  законодавчо  санкціоно-
ваний порядок організації фактичних та  (або) юридично 
значущих  дій  учасників  правовідносин,  що  забезпечу-
ють  дійсне  досягнення  суб’єктами  правової  мети  (отри-
мання блага). Такий механізм, з одного боку, є частиною 
загального регулятивного механізму,  а  з  іншого –  систе-
мою  специфічних  елементів  і  стадій  правової  поведінки 
[12, с. 41–42]. Його складовими елементами є: суб’єктивні 
права,  суб’єктивні  обов’язки,  юридичні  факти,  способи 
здійснення прав  і виконання обов’язків (фактичні  і юри-
дично значущі дії), а також форми здійснення [13, с. 13]. 
Дотичної  точки  зору  дотримуються  дослідники  у  галузі 
сімейного права. Наприклад, Л.В. Красицька вважає, що 
механізм  здійснення  особистих  та  майнових  прав  бать-
ків і дітей, як складова механізму правового регулювання 
сімейних  відносин,  включає  такі  елементи:    юридичні 
факти, суб’єктивні права матері, батька та дитини, форми, 
способи,  суб’єкти,  принципи  та  межі  здійснення  прав 
батьків і дітей [9, с. 10–11].

Самостійною  складовою  механізму  здійснення 
суб’єктивних  прав  є  способи  здійснення  таких  прав.  За 

визначенням  Д.В.  Горбася,  під  способами  здійснення 
суб’єктивного  права  слід  розуміти  дії  або  комплекс  дій 
з використання можливостей, закладених у суб’єктивному 
праві, що  вказують  за  допомогою  яких  засобів,  у  якому 
порядку  і  стосовно  яких  матеріальних  чи  нематеріаль-
них  об’єктів  здійснюється  це  право  [5,  с.  5].  На  думку 
О.П.  Міщенко,  способи  здійснення  суб’єктивного  права 
фізичної особи – це дії  або комплекс дій щодо викорис-
тання можливостей, що закладені у суб’єктивному праві, 
які вказують за допомогою яких засобів, у якому порядку 
і щодо яких матеріальних чи нематеріальних об’єктів здій-
снюється це право [14, с. 107].

Під способами здійснення особистих та майнових прав 
батьків і дітей розуміються конкретні дії, які вчиняються 
батьками чи дітьми щодо реалізації правомочностей, що 
складають зміст сімейних прав, спрямовані на досягнення 
бажаного правового і фактичного результату [9, с. 13].

Погоджуючись  із  зазначеним, слід підтримати думку, 
що як спосіб здійснення суб’єктивного права можна роз-
глядати  будь-яку  правомірну  поведінку  управомоченого 
суб’єкта. Зміст суб’єктивного права є настільки широким, 
що  його  реалізація  здійснюється  за  допомогою  безмеж-
ного кола фактичних дій управомоченої особи, яка само-
стійно, на власний розсуд обирає сферу та способи задо-
волення  своїх  інтересів;  відповідно  способи  здійснення 
правомочностей  на  власні  дії  –  це  всі  можливі  варіанти 
поведінки управомоченого суб’єкта, які обумовлені зміс-
том суб’єктивного права [15, с. 104; 1, с. 32; 16, с. 54].

На  думку  Н.С.  Кузнецової,  у  межах  суб’єктивного 
права кожен має можливість діяти на свій розсуд, а упра-
вомочена особа є носієм свободи як стосовно своїх влас-
них  дій,  так  і  щодо  свободи  від  стороннього  втручання 
[17, с. 255].

Способи  здійснення  суб’єктивних  прав  характеризу-
ються  значною  багатоманітністю  та  різноплановістю  як 
за формою, так і за змістом [14, с. 108]. До того ж вважа-
ється, що основними способами здійснення суб’єктивних 
прав  є  вчинення юридичних  (правочини,  інші юридичні 
дії) або фактичних дій,   які   характеризуються активною 
діяльністю з боку управомоченої особи [1, с. 32]. Водно-
час здійснення суб’єктивних прав полягає не тільки у вчи-
ненні  активних  дій,  а  проявляється  також  і  у  пасивних 
діях [4, с. 35; 13, с. 13]. Здійснення управомоченою осо-
бою суб’єктивного права у формі бездіяльності можливе 
за умови, що це не суперечить змісту наданого права та не 
порушує права і законні інтереси інших суб’єктів.

Здійснення  суб’єктивного  права,  як  і  будь-яке  інше 
явище,  має  певні  межі.  У  літературі  з  цього  приводу 
достатньо  часто  цитується  висловлювання  В.П.  Гриба-
нова про те, що будь-яке суб’єктивне право, бувши мірою 
можливої поведінки уповноваженої особи, має певні межі 
як за своїм змістом, так і за характером його здійснення. 
«Ці межі існують завжди…, бо за відсутності таких меж 
право перетворюється на свою протилежність – у свавілля 
і, таким чином, взагалі перестає бути правом» [18, с. 22].

В.О. Кожевникова визначає межі як основну складову 
частину будь-якого суб’єктивного права суб’єкта цивіль-
них  (сімейних)  правовідносин,  оскільки  за  відсутності 
меж право перестає існувати та впливати на суспільні від-
носини [19, с. 52].

Очевидно,  що  для  детальної  характеристики  дослі-
джуваного явища, слід уточнити, про межі чого саме йде 
мова, адже, як вказано у наведеному вище висловлюванні 
В.П.  Грибанова,  певні  межі  мають  як  самі  суб’єктивні 
права, так і їх здійснення. На думку науковця, відмінність 
між  змістом  суб’єктивного  права  та  його  здійсненням 
полягає  у  тому,  що  зміст  суб’єктивного  права  включає 
у  себе  лише  можливу  поведінку  уповноваженої  особи, 
тоді  як  здійснення  права  є  вчиненням  реальних,  кон-
кретних  дій, що  пов’язані  із  перетворенням  цієї  можли-
вості  у  дійсність;  співвідношення  між  поведінкою,  яка  
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становить  зміст  суб’єктивного  права,  і  поведінкою,  що 
становить зміст здійснення права, є співвідношенням між 
можливістю і дійсністю [18, с. 22, 44].

Р.А.  Калюжний  вважає,  що  співвідношення  між 
поведінкою,  яка  становить  зміст  суб’єктивного  права, 
і  поведінкою,  яка  характеризує  зміст  процесу  його  здій-
снення,  слід  розглядати  як  співвідношення об’єктивного 
та суб’єктивного права [20, с. 56].

Однак загалом мова йде про те, що поряд із визначе-
ними законом межами суб’єктивного права як загальними 
межами  поведінки,  для  кожного  суб’єктивного  права 
існують  також  і межі його  застосування, що  встановлю-
ють  міру конкретної поведінки у рамках реалізації права 
[21,  с.  138].  За  визначенням М.О.  Стефанчука,    поняття 
«межі  права»  слід  розуміти    «ті  можливості,  що  особа 
здатна набути для себе у зв’язку із юридичним закріплен-
ням її прав, а під поняттям «межі здійснення суб’єктивних 
прав»  –  передбачені  актами  законодавства  чи  правочи-
ном  способи,  за  допомогою  яких  уповноважена  особа 
може набути ті можливості, що містяться в юридичному 
закріпленні цих прав» [22, с. 10–11]. На думку В.А. Тар-
хова,  межі  суб’єктивного  права  визначаються  строками 
його  здійснення,  простором  дії,  колом  об’єктів,  їх  кіль-
кістю та розмірами, тоді як межі здійснення цього права 
визначаються  його  змістом,  призначенням,  допусти-
мими формами здійснення і рідко мають кількісні крите-
рії  [23, с. 256–257].

Протилежної  думки  ті  науковці,  які  ототожнюють 
межі  здійснення  суб’єктивного  права  із  межами  самого 
суб’єктивного права. Зокрема, на думку В.І. Ємельянова, 
межі,  що  встановлені  суб’єктивним  правом  як  мірою 
дозволеної поведінки, визначають  ідеальну модель пове-
дінки  відповідного  суб’єкта.  Своєю  чергою  здійснення 
суб’єктивного права – це вчинення ним реальних дій, що 
відповідають  змісту  цього  права  і  не  виходять  за  межі 
дозволеного, тобто за кордони (межі) суб’єктивного права. 
Таким  чином,  спроба  окремо  виділяти ще й  «межі  здій-
снення  суб’єктивного  права»  є  намаганням  встановити 
«межі здійснення міри можливої поведінки» [24, с. 34–37].

Окремо можна відзначити точку зору тих вчених, які 
розглядають  «межі  здійснення  суб’єктивних  прав»  як 
складову  «меж  суб’єктивного  права».  Так,  Д.В.  Горбась 
виділяє межі здійснення суб’єктивного цивільного права 
фізичної особи, проте розглядає їх як різновид меж самого 
суб’єктивного права [5, с. 3–4].

Зі  свого  боку  обґрунтованою  вважаємо  думку 
тих  науковців,  які  розрізняють  «межі  суб’єктивного 
права»  та  «межі  здійснення  суб’єктивного  права»,  адже 
суб’єктивні  права  та  способи  здійснення  суб’єктивних 
прав  є  самостійними  складовими  механізму  здійснення 
суб’єктивних прав і виконання обов’язків. Існування меж 
здійснення  суб’єктивного  права  є  об’єктивним  явищем, 
оскільки  вони  відображають  позитивний  аспект  у  здій-
сненні  суб’єктом  свого  права  та  встановлюють  можливі 
(дозволені) варіанти поведінки суб’єкта [25, с. 86]. Вони не 
виключають з суб’єктивного права окремих правомочнос-
тей, а лише стримують управомочену особу в часі, місці, 
просторі  та  за  деякими  іншими  ознаками  в  здійсненні 
свого права [25, с. 52].  Водночас, на думку М.О. Стефан-
чука,  значення меж  суб’єктивного права полягає  у  тому, 
що вони визначають всі  ті можливості, що особа  здатна 
набути для  себе у  зв’язку  із юридичним  закріпленням  її 
прав [26, с. 34].

Зі свого боку,  О.О. Кот вважає, що межі суб’єктивного 
права  як  моделі  поведінки  визначаються  правомочнос-
тями, які входять до змісту цього права, тоді як «межі його 
здійснення – це критерій для оцінки правомірності фак-
тичних дій суб’єкта права щодо реалізації цих правомоч-
ностей» [4, с. 110–111;  92].

На  сьогодні  у  правовій  доктрині  та  практиці  право-
вого  регулювання  не  існує  єдиного  визначення меж  здій-

снення  суб’єктивного  права.  Зокрема,  ст.  13 ЦК України, 
ст. 14 СК України, що присвячені питанням меж здійснення 
суб’єктивних цивільних і сімейних прав, відповідних дефі-
ніцій не містять. Разом з тим, визначення цього поняття, що 
пропонуються  у  літературі,  є  достатньо  різноманітними. 
Питання ускладнюється ще й тим, що різні автори довільно 
використовують та тлумачать поняття «межі права», «межі 
здійснення  прав»,  «обмеження  права»,  «обмеження щодо 
здійснення права» та інші [4, с. 84].

Так,  Д.В.  Горбась  розглядає  межі  здійснення 
суб’єктивного  права  фізичної  особи  як  конкретну,  вста-
новлену  законодавством  або  договором  вимогу,  якої 
зобов’язана дотримуватися управомочена особа, здійсню-
ючи відповідне суб’єктивне право  [5, с. 3–4].

За  визначенням  М.О.  Стефанчука,  межі  здійснення 
суб’єктивних прав є передбаченими актами законодавства 
чи  правочином  способами,  якими  управомочена  особа 
може набути ті можливості, що містяться в юридичному 
закріпленні цих прав [25, с. 66–67].

На  думку О.О.  Кота,  «межі  здійснення  суб’єктивних 
прав  є  правовою  категорією,  що  надає  змогу  кваліфіку-
вати фактичні дії суб’єкта права як правомірні чи непра-
вомірні»  [4, с. 92].

Л.В. Красицька розглядає межі здійснення особистих 
та майнових прав батьків і дітей як «певні обмеження, гра-
ниці поведінки батьків  і дитини та певні вимоги, дотри-
мання яких є обов’язковим при здійсненні сімейних прав 
батьків і дітей, що встановлюються законом та (або) дого-
вором» [9, с. 209].

Під  межами  здійснення  сімейних  прав  В.О.  Кожев-
никова  розуміє  «міру  можливої  поведінки  особи  при 
здійсненні  нею  будь-якого  суб’єктивного  сімейного 
права,  встановленого  для  всіх  суб’єктів  правовідносин» 
[19, с. 53].

Крім  вказаного,  у  літературі  можна  зустріти  визна-
чення  меж  здійснення  суб’єктивного  права  як:  сукуп-
ності  юридичних  критеріїв,  визначених  за  допомогою 
забороняючих  або  зобов’язуючих  норм, що  окреслюють 
рамки  правомірної  діяльності  суб’єкта  щодо  реалізації 
належного йому права [27]; правових рамок, що визнача-
ють обсяг свободи особи щодо використання наданих  їй 
суб’єктивним  правом можливостей,  існування  яких  обу-
мовлено обов’язком особи дотримуватись при здійсненні 
відповідного  суб’єктивного  права  вимог  законодавства, 
а  також  не  порушувати  права  і  охоронювані  законом 
інтереси  інших  осіб  [28,  с.  64];  законодавчо  окреслених 
кордонів  легально  дозволеної  поведінки  особи,  визначе-
них за допомогою сукупності критеріїв у негативний спо-
сіб [27, с. 3–5]; законодавчо визначених та встановлених 
системою  правових  принципів  рамок  діяльності  особи 
щодо  реалізації  правомочностей,  які  складають  зміст 
суб’єктивного права [29, с. 4].

Також  існують  пропозиції  розглядати  поняття  «межі 
здійснення  прав»  у  вузькому  та  широкому  розуміннях. 
У  першому  випадку  йдеться  про  здійснення  певного 
суб’єктивного права із дотриманням визначених законом 
меж (кордонів), а в другому – про дотримання загальних 
правил,  що  визначають  правомірну  поведінку  в  цілому, 
поза зв’язком із суб’єктивними правами [30, с. 92]. Щодо 
останнього можна  відзначити, що  тут мова  йде швидше 
про  певні  загальні  «правові  межі»  поведінки,  ніж  межі 
здійснення конкретного суб’єктивного права.

Таким чином, попри широке застосування у правовій 
літературі та законодавстві поняття (терміна) «межі здій-
снення суб’єктивних прав», уніфіковані його визначення 
та розуміння сутності на даний час відсутні.

Проведений аналіз викладених вище концептуальних 
думок науковців, дає змогу дійти висновку, що межі здій-
снення  суб’єктивних  цивільних/сімейних  прав  –  це  пра-
вові рамки, що визначають допустимі способи здійснення 
суб’єктивних цивільних/сімейних прав.
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Своєю  чергою  дослідження  викладеного  дозволяє 
виділити ряд основних ознак, якими в цілому характери-
зуються межі здійснення суб’єктивних прав:

1)  виступають  критерієм  правомірності  поведінки 
при  реалізації  правомочностей,  що  надані  відповідним 
суб’єктивним правом.

Як  зазначає  Є.О.  Мічурін,  межі  здійснення 
суб’єктивних прав встановлюють загальні орієнтири для 
особи, яка, здійснюючи свої права, не повинна завдавати 
шкоди  іншим особам  та  діяти  в межах  закону;  це  певна 
встановлена та гарантована законом міра зовнішньої сво-
боди відповідної особи щодо реалізації своїх повноважень 
при здійсненні нею суб’єктивного права [31, с. 212–214].

За визначенням Л.В. Красицької, межі реалізації сімей-
них прав є межами поведінки суб’єкта [9, с. 180].

В  цьому  контексті  межі  здійснення  суб’єктивних 
сімейних прав дійсно ототожнюються із певними рамками 
чи кордонами, вихід за які є недопустимим для управомо-
ченої особи при реалізації наданих їй прав;

2) мають об’єктивний і безстроковий характер.
На  цю  властивість  меж  суб’єктивних  прав  науковці 

неодноразово звертали увагу у літературі, зазначаючи, що 
межі  здійснення  суб’єктивних  прав  мають  об’єктивний 
характер та вказують на допустимі варіанти правомірної 
поведінки [32, с. 15–16] Так, на думку М.О. Стефанчука, 
такі межі є об’єктивними, оскільки вони не залежать від 
волі суб’єкта й інших осіб, а визначені законом [25, с. 65]. 
На цю ж особливість вказує Є.О. Мічурін, зазначаючи, що 
межі  здійснення  суб’єктивних  прав  існують  при  право-
вому регулюванні завжди [31, с. 215].

Вказане  випливає  із  самої  суті  суб’єктивних  прав  як 
гарантованої  законом  виду  і  міри  можливої  поведінки 
особи, оскільки встановлення меж їх здійснення є визна-
чення цієї міри.

У  зв’язку  із  цим можна піддати  сумніву думку щодо 
існування  тимчасових  (строкових)  меж  здійснення 
суб’єктивних  прав  [25,  с.  78–81].  На  нашу  думку,  тим-
часовий (строковий) характер можуть мати окремі обме-
ження щодо  здійснення суб’єктивних прав як обставини 
(чинники,  фактори),  що  у  своїй  сукупності  визначають 
(формують) межі здійснення цих прав. Однак самі межі як 

певні правові рамки дозволеної поведінки особи існують 
завжди, хоча одночасно можуть бути більш «широкими» 
чи  «вузькими».  Відтак,  можна  вести  мову  про  не  лише 
об’єктивний, але і безстроковий характер меж здійснення 
суб’єктивних сімейних прав;

3) мають складну багаторівневу структуру.
В  межах  окресленої  наукової  розвідки  доцільно  зау-

важити, що з   поняттям «межі  здійснення суб’єктивного 
права»  тісно  пов’язане  поняття  «обмеження  щодо  здій-
снення суб’єктивних прав».

Поняття,  правова  природа  та  види  обмежень  щодо 
здійснення  суб’єктивних  прав  фізичних  осіб  становлять 
самостійний  об’єкт дослідження. Однак слід відзначити, 
що у літературі обмеження щодо здійснення суб’єктивних 
прав  у  вузькому  розумінні  переважно  розглядаються  як 
конкретні приписи носію права утримуватися від певних 
дій або здійснити певні дії, а у широкому розумінні – як 
певний  процес  (правовий  механізм,  зовнішній  вплив) 
щодо  звуження  свободи  поведінки  носія  суб’єктивного 
права [28, с. 106].

Зі  свого  боку  вважаємо,  під  обмеженнями щодо  здій-
снення певного суб’єктивного права слід розуміти конкретно 
визначені обставини (чинники, фактори), що у своїй сукуп-
ності  визначають  межі  здійснення  цього  права.  Іншими 
словами,  саме обмеження щодо  здійснення суб’єктивного 
права формують (визначають) межі його здійснення. Саме 
тому слід визначати співвідношення інших двох «парних» 
категорій – «межі права» та «обмеження права».

Висновки. Таким чином, межі здійснення суб’єктивних 
цивільних/сімейних прав – це достатньо складне та бага-
тоаспектне  явище.  Слід  розуміти, що  єдиних  меж щодо 
здійснення  суб’єктивних  прав  не  існує.  При  найбільш 
загальному підході можна стверджувати, що вони визна-
чаються принциповими положеннями: дотримуватися при 
здійсненні  права  вимог  законодавства  та  не  порушувати 
права  і  законні  інтереси  інших  осіб.  Проте  межі  право-
мірної  поведінки  конкретної  особи  при  використанні 
правових  можливостей,  що  надаються  тим  чи  іншим 
суб’єктивним  правом,  визначаються  достатньо широким 
колом  обставин  (чинників,  факторів),  що  своєю  чергою 
обумовлюють їх багатоманітність.
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ПЕРСПЕКТИВИ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ: ДОСВІД ІЗРАЇЛЮ

PROSPECTS FOR COMPULSORY MEDIATION IN UKRAINE: THE EXPERIENCE OF ISRAEL
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Стаття присвячена дослідженню перспектив упровадження обов’язкової медіації в Україні з урахуванням досвіду Ізраїлю.
Сьогодні система правосуддя не виконує поставлені перед нею завдання на належному рівні. Основними чинниками такої ситуації 

є абсолютизація принципу про поширення юрисдикції судів на всі правовідносини; нерозвинена система альтернативних методів вирі-
шення спорів. Через зростаюче навантаження на суди в Ізраїлі та в усьому світі юридична спільнота, широка громадськість та правова 
система останніми десятиліттями визнали значення розвитку і впровадження альтернативних методів вирішення суперечок між сторо-
нами. Сьогодні ці методи вважаються загальноприйнятим засобом зменшення навантаження на правову систему. Медіація є основним 
видом альтернативного вирішення спорів. По-перше, однією з найбільших переваг медіації є те, що вона може сприяти співробітництву 
та взаєморозумінню. Судові процеси, навпаки, частіше породжують ворожість і недовіру між сторонами в спорі, оскільки сторони конку-
рують, щоби «перемогти». По-друге, медіація є економічно вигідним способом вирішення спору. Вона набагато дешевше, ніж судовий 
процес, а також передбачає відносно прогнозовану вартість послуг посередника. По-третє, медіація набагато швидша, ніж судовий 
процес. Медіація не є трудомістким процесом, і кожен сеанс може тривати дві-три години. По-четверте, медіація надає конфіденційний 
майданчик для вирішення спорів. Приватна інформація, яка може бути розкрита судді, присяжним або громадськості під час судового 
розгляду, залишається конфіденційною під час медіації, оскільки медіація відбувається за закритими дверима. Нарешті, медіація надає 
право вирішення спору в руки самих сторін. За допомогою медіації сторони можуть навчитися самовизначенню. Медіація дає змогу сто-
ронам зрозуміти, що, працюючи разом, вони можуть приймати власні рішення і контролювати власне життя.

Медіація – це ефективна і позитивна процедура, особливо в галузі сімейного права. Сімейна медіація покращує спілкування між 
колишнім подружжям у процесі розлучення, сприяє успішному виконанню батьківських обов’язків, скорочує число повторних судових 
розглядів і загалом є більш ефективною процедурою порівняно із судовим процесом з точки зору економії часових і фінансових ресурсів.

Ключові слова: медіація, сімейна медіація, медіація в Ізраїлі, обов’язкова медіація, альтернативне вирішення спорів.

The article is devoted to the study of the prospects for the introduction of mandatory mediation in Ukraine, taking into account the experience of Israel.
Today, the justice system does not fulfill its tasks at the proper level. The main factors of this situation are: the absolutization of the principle 

of extending the jurisdiction of the courts to all legal relations; including an underdeveloped system of alternative dispute resolution methods. 
Due to the growing workload on the courts in Israel and around the world, the legal community, the general public and the legal system have 
recognized in recent decades the importance of developing and implementing alternative dispute resolution methods. Today, these methods are 
considered a common means of reducing the burden on the legal system. Mediation is the main type of alternative dispute resolution. First, one 
of the greatest benefits of mediation is that it can promote cooperation and mutual understanding. Lawsuits, on the other hand, are more likely to 
generate hostility and mistrust between the parties to a dispute because the parties compete to “win”. Second, mediation is a cost-effective way to 
resolve a dispute. It is much cheaper than litigation and provides a relatively estimated cost of mediation services. Third, mediation is much faster 
than litigation. Mediation is not a time consuming process, and each session can last two to three hours. Fourth, mediation provides a confidential 
platform for resolving disputes. Private information that may be disclosed to a judge, jury or the public during a trial remains confidential during 
mediation, as mediation takes place behind closed doors. Finally, mediation gives the right to resolve the dispute into the hands of the parties 
themselves. Through mediation, parties can learn self-determination. Mediation allows parties to understand that working together they can make 
their own decisions and control their own lives.

Key words: mediation, family mediation, mediation in Israel, mandatory mediation, alternative dispute resolution.

Постановка проблеми. Через  зростаюче  наванта-
ження на суди в Ізраїлі та в усьому світі юридична спіль-
нота, широка громадськість та правова система останніми 
десятиліттями визнали значення розвитку і впровадження 
альтернативних методів вирішення суперечок між сторо-
нами. Сьогодні ці методи вважаються загальноприйнятим 
засобом  зменшення  навантаження  на  правову  систему 
та  являють  собою  справедливий,  чесний  і  економічно 
вигідний спосіб вирішення спору.

Однією з поширених форм вирішення спорів поза сті-
нами суду є процедура медіації.

Коли ми чуємо слово «медіація», конотацією, яка спа-
дає на думку, як правило, є медіація під час розлучення. 
Зрештою, ми  знаємо, що медіація  –  це  інструмент  вирі-
шення  юридичних  суперечок,  але  насправді,  принципи, 
що  лежать  в  основі  роботи  посередника,  складають  сві-
тогляд, який може покращити наше життя на всіх рівнях. 
Дійсно, медіація  –  це  ефективна  і  позитивна процедура, 
особливо в галузі сімейного права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій із цієї 
теми. Важливі  аспекти  застосування  медіації  як  спо-
собу  врегулювання  спорів  досліджували  А.В.  Дутко, 

Н.А.  Мазаракі,  Т.О.  Подковенко,  Л.Д.  Романадзе, 
І.Г. Ясиновський, та багато інших учених. Наявні публі-
кації  здебільшого  стосуються  розкриття  правової  при-
роди  та  сутності медіації  як  інституту  альтернативного 
вирішення  спорів.  Водночас  досліджень,  присвячених 
аналізу  перспектив  упровадження  обов’язкової медіації 
з огляду на досвід Ізраїлю, у вітчизняній юриспруденції 
не проводилися.

Саме  тому метою статті  є  аналіз  перспектив 
обов’язкової медіації в Україні з огляду на досвід Ізраїлю.

Виклад основного матеріалу дослідження. Питання 
розірвання  шлюбу  є  дуже  чутливим,  оскільки  розрива-
ються відносини з людиною, до якої колись були найщи-
ріші почуття, з якою були пов’язані мрії провести решту 
свого життя і клятва «поки смерть не розлучить нас». Осо-
бливо чутливими є судові процеси про розірвання шлюбу, 
якщо у подружжя є діти. Згідно з даними шкали соціаль-
ної  адаптації,  отриманими  американськими  психіатрами 
Томасом  Холмсом  (Thomas  Holmes)  і  Річардом  Реєм 
(Richard Rahe), розлучення та подружнє розставання посі-
дають друге та третє місця з точки зору основних стресо-
вих факторів життя після смерті подружжя [1].



102

№ 7/2021
♦

Медіація  (від  лат.  “Mediation”  –  «посередництво»)  – 
це відповідна процедура, покликана об’єднати дві спірні 
сторони та привести їх до консенсусу. Це завдання покла-
дається на плечі посередника, який намагається створити 
оновлений діалог між учасниками конфлікту. Процес меді-
ації є справедливим, медіатор повинен ставитися до сто-
рін  однаково протягом усього процесу  та перевіряти,  чи 
мають дві сторони можливість чи владу чітко висловити 
свої інтереси та вживати необхідних заходів для забезпе-
чення  цього.  Після  закінчення  справедливого  та  досить 
керованого процесу сторони повинні визнати, що досяг-
нута домовленість є найбільш прийнятним рішенням для 
їхніх власних інтересів. Незалежно від того, йдеться про 
ділову  суперечку між компаніями,  трудову  суперечку чи 
процес розлучення, медіація має  силу привести  сторони 
до узгодженого рішення, яким обидва будуть задоволені, 
заощадити  час  і  гроші,  а  головне,  дати  змогу  сторонам 
піти  своїм  шляхом  або  продовжувати  функціонувати 
разом у звичайних професійних чи особистих відносинах.

У світовій практиці поширеним є звернення до медіа-
ції у справах про розірвання шлюбу перед зверненням до 
суду. Так, наприклад, сімейні спори в Ізраїлі, Японії, США 
та деяких країнах Європи не розглядаються судом до того 
часу, поки сторони не пройдуть сімейну медіацію.

В  Ізраїлі  задля  впорядкування шлюборозлучного про-
вадження та  запобігання юридичній  сутичці між подруж-
жям  було  введено  обов’язковий  закон  про  медіацію,  офі-
ційною назвою якого є «Закон про врегулювання сімейних 
спорів (тимчасовий порядок)» 2014 року, який набув чин-
ності  в  липні  2016 року. Сторони в  суперечці підлягають 
обов’язковій процедурі медіації, яка відбувається в підроз-
ділах допомоги сімейних судів по всій країні. Мета поля-
гає  в  тому,  щоб  допомогти  подружжю,  а  також  батькам 
та  їхнім  дітям  вирішити  сімейні  суперечки  за  взаємною 
згодою  та  зменшити  потребу  в  судовому  процесі.  Згідно 
з цим Законом, замість подання позовної заяви чоловік/дру-
жина, що вимагає розлучення, подає клопотання, відоме як 
«запит на вирішення спору», після чого його або її будуть 
викликати разом з другим з подружжя на чотири сесії (мак-
симум), під час яких вони отримають інформацію про мож-
ливість урегулювання суперечки між ними шляхом згоди, 
наприклад, шляхом посередництва. Заява не повинна міс-
тити  тверджень  чи  фактів щодо  суперечки  або юрисдик-
ції  суду.  Чотири  інформаційні  наради  проводяться  задля 
ознайомлення  та  координації,  а  запрошення  на  основну 
нараду є законним, як запрошення на судове засідання. Під- 
розділ допомоги може проводити меншу кількість  зустрі-
чей на власний розсуд; проводити окремі зустрічі з кожною 
зі  сторін.  Національний  керівник  підрозділів  допомоги 
у  процедурі  визначає  критерії,  обставини  та  міркування 
щодо участі дітей у важливих засіданнях, у яких прийма-
ються  домовленості  щодо  них  та  їхніх  способів  участі; 
процедура та її поправки повинні бути доведені до відома 
Комітету  права  і  правосуддя  Кнесета.  Основні  засідання 
проводяться протягом 45 днів з дати подання заяви, однак 
Підрозділ допомоги може продовжити цей термін один раз 
на 15 днів шляхом повідомлення суду та сторін. Адвокат, 
який має професійні знання та досвід не менше п’яти років 
у галузі сімейного права, а також підготовку і досвід у галузі 
вирішення спорів за домовленістю, бере участь у основних 
засіданнях, повністю або частково, на професійний розсуд 
Підрозділу допомоги.

Основні засідання включають такі етапи:
1)  надання  сторонам  та  їхнім  дітям  інформації  про 

судові розгляди щодо сімейних суперечок та наслідків розлу-
чення і будь-яких інших питань сімейних суперечок, включа-
ючи юридичні наслідки, емоційні, соціальні та економічні;

2)  надання сторонам інформації про шляхи вирішення 
конфлікту  за домовленістю та у мирний спосіб,  включа-
ючи консультування, посередництво, спільне розлучення, 
сімейну або подружню терапію, а також послуги, що нада-

ються для цього в підрозділі допомоги біля суду, в громаді 
та приватному секторі; для досягнення мети «спільне роз-
лучення»  відбуваються  переговори  про  розлучення  між 
подружжям,  у  яких  кожну  сторону  представляє  адвокат 
у співпраці з іншими професіоналами, якщо це потрібно, 
за  умови, що  ці  адвокати  не  зможуть  представляти  сто-
рони в судовому процесі між ними, якщо переговори не 
матимуть успіху;

3)  знайомство зі сторонами, щоб оцінити разом з ними 
їхні  потреби  та  інтереси,  а  також  добробут,  бажання 
та  права  дітей; метою цього  етапу  є  допомога  сторонам 
у  вивченні  шляхів,  які  можуть  сприяти  врегулюванню 
конфлікту,  наслідків  конфлікту,  а  також узгодити  з  ними 
відповідний план продовження процесу;

4)  визначення  домовленостей  за  згодою  між  бать-
ками, включаючи аліменти, опіку над дитиною, розподіл 
часу  між  батьками  та  будь-яке  інше  питання, що  стосу-
ється їхньої дитини, або надання рекомендацій сторонам 
та стороні, якій вони будуть спрямовані для подальшого 
врегулювання  суперечки  для  домовленості  щодо  вирі-
шення цих питань за згодою [2].

Після  закінчення  процедури  подружжю  рекоменду-
ється продовжити процедуру медіації з позасудовим посе-
редником,  і  вони  повинні  заявити,  чи  готові  продовжу-
вати  таку  процедуру  або  іншу  альтернативну  процедуру 
для вирішення всіх суперечок між ними, або зацікавлені 
в продовженні судового розгляду.

Протягом 60 днів з дати подання клопотання про вре-
гулювання  суперечки,  і  якщо  строк  було  продовжено 
на  15  днів  (75  днів),  і  протягом  будь-якого  додаткового  
періоду, узгодженого сторонами в письмовій формі, сторони 
не можуть подавати позов про сімейний спір до будь-якого 
суду,  однак  будь-яка  сторона  все ще  може  звернутися  до 
суду за терміновим або тимчасовим полегшенням, включа-
ючи відстрочення виїзду з країни, або заморожування стану 
коштів у банках, щоб запобігти контрабанді грошей. Заява 
про термінову або тимчасову допомогу має бути викладена 
коротким  і  стислим  способом  та  включати  лише  основні 
факти, необхідні для її обговорення; суд розглядатиме лише 
термінові або тимчасові засоби правового захисту.

Необхідно відзначити, що Закон  Ізраїлю «Про врегу-
лювання  сімейних  суперечок»  був  прийнятий  як  тимча-
совий, терміном на 3 роки, законодавці хотіли перевірити 
результати цього періоду. Дані, зібрані після спливу 3 років 
дії  тимчасового  Закону,  свідчили  про  успішність  проце-
дури,  її цілі були реалізовані. Кількість позовів, поданих 
до  судів  та  трибуналів,  зменшилась,  а  багато  сімейних 
суперечок  вирішувалися  поза  стінами  суду  альтернатив-
ними способами. Після закінчення тимчасових положень 
Закон було прийнято на постійній основі, одночасно були 
внесені  зміни  до  цивільного  процесуального  регламенту 
Ізраїлю та інших нормативно-правових актів.

В  Україні  ініціювання  процесу  медіації,  як  правило, 
є добровільним та можливо у таких випадках:

−  ініціювання медіації на прохання сторін;
−  суддя  заохочує  сторін  вдатися  до  медіації;  він 

розповідає  про  процедуру медіації,  її  переваги  та  засто-
сування медіації до поточного конфлікту.

Водночас  законом  можуть  бути  передбачені  випадки 
обов’язкової медіації для певних видів справ перед почат-
ком їх розгляду в судовому порядку. У статті 124 Конституції̈ 
України передбачено, що «законом може бути визначений 
обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору».

Однак  це  положення  слід  оцінювати  з  точки  зору 
статті 6 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод, яка гарантує право на справедливий і публіч-
ний розгляд справи упродовж розумного строку незалеж-
ним і безстороннім судом, установленим законом і статтею 
55 Конституції України,  яка  гарантує  кожному  право  на 
судовий захист. Право на  звернення до суду за  захистом 
означає  доступність  судової  влади.  Отже,  положення  
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закону  щодо  обов’язкового  досудового  врегулювання 
спору  для  певних  видів  спорів  перед  початком  їх  роз-
гляду  в  судовому  порядку  певним  чином  будуть  обмеж-
увати  доступ  до  суду.  Таким  чином,  якщо медіація  буде 
обов’язковою,  спосіб  звернення  до  суду,  питання  обчис-
лення  процесуальних  строків  мають  бути  зрозумілими, 
щоб це не зашкодило праву на судовий захист. З огляду на 
зазначене припинення процесу медіації за вимогою сторін 
є проявом принципу добровільності у всіх країнах як вира-
ження свободи захисту прав у судовому порядку. Принцип 
добровільності  проявляється  в  тому,  що  обом  сторонам 
не доведеться нести тягар у разі припинення медіації на 
вимогу однієї  зі  сторін,  тому що найважливішим факто-
ром добровільності  є  те, що сторони можуть припинити 
медіацію у будь-який час. Іншими словами, той факт, що 
сторонам не вдалося досягнути домовленості в ході меді-
ації,  не позбавляє  їх права  та можливості  звернутися до 
суду з позовом до одного й того самого відповідача з тим 
самим предметом та з тих самих підстав.

Національне  законодавство  не  містить  спеціальних 
вимог  досудового  врегулювання  сімейних  спорів.  Вод-
ночас  галузеве  законодавство  надає  суддям  дискреційні 
повноваження застосовувати примірні процедури під час 
розгляду справ про розірвання шлюбу.

Так,  згідно  зі  статтею  111  СК  України,  суд  вживає 
заходів щодо  примирення  подружжя,  якщо  це  не  супер-
ечить моральним засадам суспільства. При цьому закон не 
визначає,  які  саме  заходи можуть  застосовуватися  судом 
для примирення подружжя. Важливою особливістю справ 
про  розірвання шлюбу  є  те, що  суд може  зупинити  роз-
гляд  справи  і  призначити  подружжю  строк  для  прими-
рення, який не може перевищувати шести місяців, як це 
визначено частиною 7 статті 240 ЦПК України. На жаль, 
ця норма не є дієвою, і, як показує судова практика, нада-
ний судом строк на примирення результатів не дає, отже, 
більшість справ закінчується розірванням шлюбу [3; 4; 5].  
Проблема  в  тому,  що  громадяни  не  поінформовані  про 
існування такої примирної процедури, як медіація. Суд не 
уповноважений інформувати сторони про можливість вре-
гулювання спору шляхом медіації та рекомендувати таку 
процедуру. Вважаємо це прогалиною ЦПК України. Про-
понуємо  запровадити  зміни  у  частину  5  статті  211 ЦПК 
України  і викласти  її в такій редакції: «Під час розгляду 
справи по суті суд сприяє примиренню сторін. Суд інфор-
мує сторони про можливість альтернативного  (позасудо-
вого) врегулювання спорів, зокрема, шляхом медіації».

Під  час  медіації  панують  спокій  і  рівновага,  а  чаші 
терезів  завжди  нерухомі  та  мовчазні.  Сторони  медіації 
приймають рішення самостійно на основі консенсусу між 
собою, на відміну від судового процесу, який закінчується 
ухваленням рішенням на користь однієї зі сторін.

Медіація – це погляд у майбутнє стосунків,  а не в  їх 
минуле. Медіатор – нейтральна й незалежна третя особа, 
яка не є представником жодної зі сторін. Він є маршалом 
процесу,  його  завдання  полягає  в  тому,  щоб  налагодити 
комунікацію між сторонами, допомогти їм проаналізувати 
ситуацію, знайти інтереси, які насправді стоять за їхніми 
позиціями.  Медіатор  допомагає  сторонам  зрозуміти,  що 
важливо для кожного  з них,  і  знайти точки перетину, на 
яких  вони  зможуть  побудувати  спільне  взаємовигідне 
рішення.  Отже,  фокус  уваги  медіатора,  на  відміну  від 
судді,  зосереджено  на  інтересах  та  потребах  сторін  і  на 
способах  їх  задоволення,  а  не  на  юридичних  нюансах 
регулювання спірного питання.

Дуже  часто  сторони  процесу,  користуючись  певним 
способом  захисту,  намагаються  вирішити  зовсім  інші 
питання.  Наприклад,  подружжя  перебуває  у  стані  кон-
флікту. Дружина забрала дітей і поїхала до своїх батьків до 
Донецька. Дітей батько на бачить, йому треба якось вийти 
із ситуації, і він з горя подає позов до суду про позбавлення 
матері батьківських прав і визначення місця проживання 

дітей у нього. Чи справді він цього хоче? Як виявляється, 
дійсні потреби та інтереси у нього зовсім інші. Він кохає 
свою  дружину  і  дітей,  хоче  зберегти  сім’ю,  виховувати 
своїх дітей, щоб вони разом жили в Одесі,  а не в Доне-
цьку.  Засобами  позовного  провадження  ці  різні  потреби 
та інтереси виявити практично неможливо, до обов’язків 
суду не належить установлення причин виникнення кон-
флікту, він буде діяти у строго формалізованій процедурі, 
вирішуючи  спір  по  суті,  в межах позовних  вимог,  тобто 
суд, на відміну від медіатора, зв’язаний предметом і обся-
гом заявлених вимог.

Сімейна  медіація  –  самостійний  спосіб  альтернатив-
ного вирішення спорів між сторонами в рамках структуро-
ваного процесу за участю одного або декількох нейтраль-
них,  неупереджених,  не  зацікавлених  у  цьому  конфлікті 
посередників,  які  об’єднують  сторони  та  полегшують 
комунікацію  між  ними,  допомагаючи  сторонам  дійти 
згоди, яка задовольнить їхні інтереси. При цьому сторони 
мають повний контроль над процесом прийняття рішення 
та умовами вирішення спору.

Сімейна медіація під час вирішення питання про розі-
рвання шлюбу спрямована на те, щоби пари, які перебу-
вають  на  етапі  розлучення,  могли  вирішити  свої  супер-
ечки  за  допомогою  неупередженого  посередника,  який 
допомагає подружжю ефективно спілкуватися між собою 
задля прийняття справедливих та розумних рішень щодо 
власного майбутнього й майбутнього своїх дітей, а також 
досягти спільного врегулювання. Це гнучкий, дискретний 
та швидкий підхід до вирішення сімейних спорів, і остан-
німи роками він став основною частиною системи сімей-
ного правосуддя у світі.

Автори  та  медіатори  Дональд  Т.  Сапоснек  (Donald 
T. Saposnek) та Чіп Роуз (Chip Rose) визначили п’ять емо-
цій, притаманних процесу розлучення, що впливають на 
здатність пари під час розлучення вести переговори раці-
онально і швидко врегулювати спір. Це горе, гнів, почуття 
вини, хвилювання та негативна реконструкція подружньої 
ідентичності [7].

Розлучення є однією з небагатьох ситуацій, де фігура 
прихильності,  людина,  до  якої  зазвичай  звертаються 
у важких ситуаціях, є джерелом болю. Це глибока втрата, 
і  парам  фізіологічно  важко  утримувати  відчуття  смутку 
та  горя.  Дослідження  свідчать  про  те,  що,  як  правило, 
рішення  про  розлучення  є  обопільним.  Емоції  вирують, 
почуття гніву та помсти можуть ускладнити переговори. 
Таким  чином,  сімейні  суперечки,  в  яких  високий  рівень 
емоційної  складової  частини,  перевантажують  судову 
систему. Гнів може бути  здоровим у процесі посередни-
цтва,  адже  він  сигналізує  про  необхідність  обговорення 
та вивчення питань, які, можливо, ще не досліджувалися. 
З точки зору сімейної медіації конфлікт не є чимось пога-
ним, чимось, чого слід уникати будь-якою ціною.

Сімейна  медіація  покращує  спілкування  між  колиш-
нім  подружжям  у  процесі  розлучення,  сприяє  успіш-
ному виконанню батьківських обов’язків, скорочує число 
повторних судових розглядів  і  загалом є більш ефектив-
ною процедурою порівняно із судовим процесом із точки 
зору економії часових і фінансових ресурсів. Успіх медіа-
ції  пов’язаний  із  трьома  взаємопов’язаними  складовими 
частинами, такими як орієнтація на комунікацію; розши-
рення можливостей  та  визнання;  самовизначення  сторін 
(сторони самостійно приймають рішення  і  відповідальні 
за  його  виконання).  Рішення,  прийняте  сторонами  за 
результатами  медіації,  на  відміну  від  судового  рішення, 
заохочує сторін до мирного врегулювання спору власними 
зусиллями  шляхом  прийняття  власного  взаємовигідного 
розв’язання  та  породжує  більш  високий  ступінь  задово-
леності сторін.

Медіація  під  час  розірвання  шлюбу  спрямована  на 
прийняття  сторонами  раціональних  та  конструктивних 
рішень  щодо  особистих  взаємовідносин  і  батьківських 
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обов’язків.  Як  правило,  на  вирішення  виносяться  такі 
питання, як поділ майна; стягнення аліментів; фінансова 
підтримка;  встановлення  побачень  з  дітьми;  опіка  над 
дітьми; питання проведення свят, інші спеціальні теми.

Сімейна медіація має  свою  специфіку щодо необхід-
ності глибоких психологічних знань і навичок медіатора, 
розуміння  особливостей  дитячої  психіки,  необхідності 
ідентифікації  домашнього  насильства  та  реагування  на 
нього тощо [8], тому сімейну медіацію можуть проводити 
виключно  особи,  які  пройшли  спеціальну  підготовку  із 
сімейного посередництва.

В  рамках  процесу  посередництва  в  сімейній  медіа-
ції  завдання медіатора  полягають  у  створенні  безпечної, 
конфіденційної  атмосфери  для  сторін;  нейтральності  до 
сторін та процесу прийняття рішень, відсутності забобон 
і  суджень;  забезпеченні  повного  контролю  за  процесом 
з боку сторін; спрямовуванні обміну інформацією між сто-
ронами в рамках структурованого медіаційного процесу; 
допомозі сторонам зрозуміти себе, один одного та визна-
чити потреби;  допомозі  сторонам у  вирішенні жорстких 
емоційних питань, які перешкоджають їх примиренню.

Сімейний  медіатор  заохочує  сторони  вести  чесну 
та  відкриту  розмову,  вони можуть  бути  гнучкими  і  твор-
чими у врегулюванні питань поділу майна та забезпечення 
майбутнього  для  їхніх  дітей.  Посередництво  може  бути 

процесом заліковування ран, зцілення, адже сторони супер-
ечки сідають за один стіл переговорів для обговорення, ана-
лізу розбіжностей і розв’язання конфлікту. Відкрите спілку-
вання, що заохочується посередником, спонукає подружню 
пару висловлювати свої претензії  в безпечній обстановці, 
ефективно навчає  подружжя бути  відкритими  та  співпра-
цювати в майбутньому у спілкуванні і спільному вихованні 
дітей. Крім того, посередництво сприяє обговоренню осо-
бистих питань у повністю конфіденційній обстановці, які 
не можуть бути розглянуті суддею.

Висновки. Як показує досвід західних країн, сімейні 
спори,  які  не  закінчилися  мирним  врегулюванням  за 
результатами медіації,  в  судовому  порядку  вирішуються 
значно швидше, оскільки сторони за допомогою медіатора 
виявляють  свої  справжні  інтереси,  їх  емоції  втихають, 
тому до суду вони звертаються вже з чіткими вимогами.

З огляду на наведене вважаємо за доцільне на законо-
давчому рівні врегулювати питання необхідності досудо-
вого врегулювання спорів про розірвання шлюбу шляхом 
медіації перед зверненням до суду.

Розлучення завжди буде (якщо не є найбільш) важким 
явищем  у  житті  людини.  Однак  альтернативний  метод 
вирішення суперечок, зокрема шляхом сімейної медіації, 
може полегшити неминучий біль і стрес, а також привести 
до більш задовільного процесу та щасливіших наслідків.
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JURIDICAL NATURE OF COUNTER-PROTECTION OF CIVIL RIGHTS 
TO IMMOVABLE PROPERTY

Спєсівцев Д.С., к.ю.н.,
старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Стаття присвячена розгляду проблеми правової природи контрзахисту суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно.  
Її аналіз з огляду на нормативну та наукову нерозробленість здатен створити доктринальне підґрунтя для вирішення реальних проблем 
у практиці правореалізації і правозастосування.

Автор встановлює, що контрзахист суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно в контексті темпоральної послідовності завжди 
слідує за захистом таких прав і являє собою заходи, що вживаються особою на противагу (як протидія) застосованим опонентом спосо-
бам захисту суб’єктивних цивільних прав на відповідні блага.

За загальним правилом контрзахист суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно є протиправною поведінкою, оскільки спря-
мовується на протидію захисту, що, своєю чергою, являє собою правомірну поведінку як реакцію особи на протиправні прояви з боку 
інших осіб. Із цього випливає, що контрзахист телеологічно пов’язується з порушенням, невизнанням або оспорюванням суб’єктивних 
цивільних прав на нерухомість, у зв’язку із чим також переймає правомірні ознаки відповідних протиправних проявів.

Водночас контрзахист суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно може виступати формою зловживання суб’єктивним цивіль-
ним правом, зокрема процесуальним правом на захист, якщо таке право здійснюється особою на противагу захисту, здійснюваного 
опонентом. Специфіка процесуальної форми вирішення цивільно-правового спору, визначена, зокрема, принципом змагальності сторін, 
встановлює можливість особи застосовувати контрзахист суб’єктивних цивільних прав. Зокрема, порушник може здійснювати спроби 
нейтралізувати захист опонента шляхом звернення до суду з позовом про захист суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно, які 
взагалі йому не належать.

Контрзахист суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно може мати правомірний характер у разі, коли через специфіку  
юридичної ситуації його протиправність може бути встановлена лише з огляду на обставину, що настане і яка набуде юридичного зна-
чення в майбутньому.

Ключові слова: нерухоме майно, захист, контрзахист, зловживання правом, юридичний спір.

The article is dedicated to consideration of the problem of juridical nature of counter-protection of civil rights to immovable property. The 
analysis of this unresearched in doctrine and unregulated by legislative provisions problem can create the scientific basis for solution the real 
situations in practice of right-realization and law-enforcement.

The author notes that the counter-protection of civil rights to immovable property in context of temporal subsequence is always follows 
the protection of such rights and is the mean that is used as counteraction for the means of the protection had been committed by the opponent.

As a rule counter-protection of civil rights to immovable property is an illegal behavior as it aims to counteract to the protection of such rights that 
is the legal behavior and the reaction to illegal behavior of another person. In this context the counter-protection of civil rights to immovable property 
teleologically united with violation, non-recognition or dispute of the rights to immovable property and because of this takes over the illegal character.

At the same time the counter-protection of civil rights to immovable property can be the form of the abuse of subjective civil right, particularly 
of the procedural right to protection, in cases when such right is realized by the person against the protection used by opponent. The specificity 
of procedural form of solution of a juridical dispute determined particularly by the adversarial principle defines the possibility of a person to use 
counter-protection of subjective civil rights. For example the violator can attempt to neutralize the protection of rights used by the opponent by 
suing him in order to “protect” the rights to immovable property that do not belong to the plaintiff.

The counter-protection of civil rights to immovable property can be the legal behavior in cases when it illegality can be found out only paying 
attention to the circumstance that will appear and get juridical mean in future.

Key words: immovable property, protection, counter-protection, abuse of rights, legal dispute.

Постановка проблеми. Проблема  контрзахисту 
суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно не зна-
йшла розкриття ані на рівні нормативних положень чин-
ного цивільного законодавства Україні, ані на рівні циві-
лістичної доктрини.

Водночас у практиці правозастосування  та правореа-
лізації досить часто мають місце випадки, коли учасники 
цивільно-правового  спору  вживають  контрзаходів  проти 
своїх опонентів для того, що зберегти за собою фактичне 
володіння  нерухомою  річчю,  зокрема  шляхом  встанов-
лення  стосовно  неї  охорони,  улаштування  запираючих 
пристроїв тощо, та/або унеможливити  її одержання опо-
нентом  за  допомогою  використання  різного  роду  юри-
дичних засобів, наприклад шляхом продажу чи дарування 
такого майна третім особам, його передачі в заставу тощо. 
Наскільки правомірне використання таких способів про-
тидії? У якому разі вони можуть застосовуватись, якими 
принципами  мають  керуватись  особи,  які  вдаються  до 
них? Нині ці питання залишаються без відповіді, у зв’язку 
із чим розгляд порушеної проблеми здатен не лише про-
лити  світло  на  важливі  аспекти  захисту  суб’єктивних 

цивільних прав на нерухомість, а і створити наукове під-
ґрунтя для вирішення реальних проблем у практиці право-
реалізації та правозастосування.

У контексті суб’єктивних цивільних прав на нерухоме 
майно  окреслена  проблематика  набуває  особливої  акту-
альності, що пов’язується із суспільним значенням та еко-
номічними властивостями відповідного майнового блага. 
Крім  того,  саме  цивільний  оборот  нерухомості  досить 
часто виступає «майданчиком» для апробації нових спо-
собів  охорони  та  захисту  суб’єктивних  цивільних  прав, 
а  також для вдосконалення наявних охоронних  (у широ-
кому значенні) інструментів. У зв’язку із цим саме сфера 
відносин, об’єктом яких виступає нерухоме майно, здатна 
послугувати якісною платформою для ефективного й усе-
бічного розгляду порушеної проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
захисту суб’єктивних цивільних прав на нерухомість дослі-
джувались такими вченими правниками, як: С.С. Алексєєв, 
І.В. Андронов, І.В. Венедіктова, О.М. Гуліда, С.Д. Домусчі, 
І.В. Жилінкова, О.С. Іоффе, Т.С. Ківалова, В.С. Ковальська, 
А.В. Коструба, О.О. Кот, Н.С. Кузнєцова, О.Д. Кутателадзе,  
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Р.А.  Майданик,  В.В.  Надьон,  О.О.  Отраднова, 
Д.В.  Роженко,  М.О.  Рожкова,  Я.М.  Романюк,  І.В.  Спа-
сибо-Фатєєва,  Л.Г.  Талан,  Р.О.  Халфіна,  Г.Г.  Харченко, 
С.М. Хорунжий, Я.М. Шевченко, Р.Б. Шишка, О.Я. Явор, 
В.Л. Яроцький та інші.

Постановка завдання. Мета  статті  полягає  у  визна-
ченні сутності контрзахисту суб’єктивних цивільних прав 
на нерухоме майно.

Основний матеріал дослідження. Недослідженість про-
блеми контрзахисту суб’єктивних цивільних прав на нерухо-
мість зумовлює необхідність  її розгляду в декількох аспек-
тах, що загалом сприятиме формуванню цілісного базового 
уявлення про досліджуване цивільно-правове явище.

1. Поняття контрзахисту суб’єктивних цивільних 
прав на нерухоме майно

Донедавна  основною  сферою  вживання  терміна 
«контрзахист»  виступав  спорт,  зокрема  фехтування 
[1, с. 20; 2, с. 14, 15, 18, 19 та  ін.; 3, с. 119, 120]. Однак 
активний розвиток суспільних відносин привів до більш 
широкого його вживання в інших сферах життєдіяльності 
людини. Зокрема, в умовах сьогодення ми можемо поба-
чити  використання  вказаної  лексичної  одиниці  в  дослі-
дженнях, предметом яких виступають проблеми держав-
ної безпеки [4, с. 1; 5, с. 128], економіки [6, с. 51; 7, с. 71] 
і навіть права [8, с. 97]. Проте, незважаючи на це, не можна 
ігнорувати ту обставину, що у відповідних наукових пра-
цях  відсутнє  єдине  усталене  розуміння  базової  сутності 
явища, що позначається вказаним терміном.

Зокрема,  у  «Словнику  основних  понять  і  термінів 
з  фехтування»  контрзахист  розкривається  як  захист  від 
уколу у відповідь [1, с. 91]. Із цього можна зробити висно-
вок, що контрзахист у такому розумінні являє собою реак-
цію  на  наступ  супротивника,  яка,  своєю  чергою,  являє 
собою  реакцію  на  наступ  особи,  яка  надалі  вдається  до 
контрзахисту. Водночас у контексті зазначеного формула 
контрзахисту  на  рівні  фактичної  поведінки  має  такий 
вигляд: наступ особи А – реакція особи Б шляхом зустріч-
ного наступу – контрзахист особи А. Проте в такому разі 
стає очевидним, що контрзахист являє собою реакцію на 
наступ  опонента, що  створює  передумови  для  його  роз-
гляду як захисту.

Також із контексту інших спеціальних спортивних дже-
рел можна зробити висновок, що контрзахист являє собою, 
зокрема, спосіб протидії відповіді суперника [2, с. 14].

Важливим елементом у  зазначеній формулі  є реакція 
(відповідь) опонента, зокрема її характер, а також харак-
тер поведінки сторони, що наступає, оскільки саме в цій 
площині  створюється  умова  для  розмежування  захисту 
та контрзахисту в юридичному сенсі.

П.Т. Колісніченко в контексті гарантування економіч-
ної  безпеки  суб’єктів  підприємницької  діяльності  вказує 
на те, що в разі перетину інтересів відповідних суб’єктів 
нерідко виникають конфлікти, що створюють загрози для 
їхньої безпеки. Якщо такі суб’єкти не вирішують супер-
ечності  на  початковому  етапі  їх  виникнення,  існує  ймо-
вірність  звернення  ними  до  розробки  «індивідуальних» 
систем  гарантування  безпеки,  що  проявляється  у  фор-
муванні  системи  контрзахисту  [6,  с.  50–51]. На жаль,  із 
цього  контексту  неможливо  встановити  сутність  явища, 
що позначається вживаним терміном. Не дозволяє це зро-
бити і звернення до інших наукових джерел, у яких термін 
«контрзахист» уживається, зокрема, в аспекті контрпропа-
ганди в умовах кризових комунікацій  [7, с. 71], негатив-
них наслідків інформаційних впливів [4, с. 1], маніпуляцій 
суспільною свідомістю [5, с. 128] тощо.

Однак «червоною ниткою» крізь усі зазначені наукові 
позиції стосовно контрзахисту проходить проблема реакції 
особи на відповідний акт (акти) поведінки опонента. З від-
повідних наукових джерел убачається, що контрзахист – 
це завжди реакція на поведінку опонента, що є наслідком 
поведінки особи, яка надалі застосовує способи контрза-

хисту, однак проблема полягає в тому, який характер має 
поведінка опонента. З деяких позицій убачається, що це 
взагалі зустрічний «наступ». Зокрема, М.Л. Бєлкін вказує 
на те, що дуже небезпечним з погляду захисту прав гро-
мадян є ситуації, коли авторитет судів, які покликані без-
посередньо  захищати  права  суб’єктів  приватного  права, 
використовується із протилежною метою, у зв’язку із чим 
актуальним стає пошук засобів «контрзахисту» [8, с. 97].

Можна  припустити,  що  в  даному  разі  йдеться  про 
використання  суду  для  порушення  суб’єктивних  цивіль-
них  прав,  оскільки  саме  воно  виступає  підставою  для 
застосування  способів  захисту.  Звідси  випливає,  що  під 
контрзахистом  у  вказаному  випадку  розуміється  реакція 
на порушення, що знову ж таки призводить до проблеми 
співвідношення  захисту  суб’єктивних  цивільних  прав, 
зокрема  на  нерухоме  майно,  як  реакції  на  порушення, 
та контрзахисту. Саме ця проблема є ключовою в дослі-
дженнях, що  тією  чи  іншою мірою присвячена  контрза-
хисту,  у  яких  під  контрзахистом  розуміється  звичайний 
захист як реакція на наступ (порушення). Водночас вона 
загострюється  тим, що  лексикографічні  джерела  не  роз-
кривають змісту поняття «контрзахист».

Водночас  у  сучасних  словниках  зазначається,  що 
контр-  та  контра являють  собою  префікси,  що  вжива-
ються  для  творення  слів  зі  значенням  «протилежний 
чомусь»,  «який  протидіє  комусь,  чомусь»,  наприклад: 
контрбаланс, контрманевр [9, с. 568].

У контексті  зазначеного варто зважати на те, що від-
повідно  до  однієї  з  найбільш  поширених  у  цивілістиці 
позицій захист суб’єктивних цивільних прав являє собою, 
зокрема,  певні  заходи,  що  застосовуються  в  цивільних 
правовідносинах  [10, с. 187; 11, с. 367]. Отже, «контрза-
хист» у вказаному сенсі являє собою «контрзаходи», які, 
своєю  чергою,  визначаються  сучасними  лексикографіч-
ними джерелами як заходи, що вживаються на противагу 
заходам супротивника [9, с. 569]. У зв’язку із цим у кон-
тексті  предмета нашого дослідження  в  найбільш  загаль-
ному  і  широкому  розумінні  контрзахист  суб’єктивних 
цивільних прав на нерухоме майно являє собою заходи, що 
вживаються особою на противагу (як протидія) застосова-
ним опонентом способам захисту суб’єктивних цивільних 
прав на відповідні блага. І в цьому сенсі варто погодитись 
із тим, що термінологічне словосполучення «контрзахист 
суб’єктивних  цивільних  прав  на  нерухоме  майно»  може 
позначати як спробу активною поведінкою подолати здій-
снюваний особою захист суб’єктивного цивільного права 
на нерухомість, так і спробу нейтралізувати застосовувані 
особою  способи  захисту,  тобто  відбитись  від  активного 
захисного наступу особи.

Це  приводить  до  проблеми  форм  «юридичного 
наступу»  на  суб’єктивні  цивільні  права  на  нерухомість, 
захисту  від  нього,  а  також  контрзахисту,  варіації  яких 
утворюють юридичні формули вказаного явища.

2. Юридична формула контрзахисту суб’єктивних 
цивільних прав на нерухоме майно

Юридичний наступ на суб’єктивні цивільні права сто-
совно нерухомості, захист від нього, а також контрзахист 
становлять  єдиний ланцюг поведінкових актів учасників 
цивільних  правовідносин.  Водночас  саме  характер  актів 
поведінки  у  відповідному  ланцюзі  виступає  визначаль-
ною  ознакою  контрзахисту.  Він  завжди  слідує  за  захис-
том  суб’єктивного цивільного права,  на  противагу йому, 
з метою нейтралізувати захист. Характер попередніх актів 
поведінки  детермінує  характер  наступних  актів,  водно-
час вони можуть бути як активними (дії), так і пасивними 
(бездіяльність). Велике значення має та обставина, що ці 
акти повинні  бути усвідомленими й  охоплюватись  спря-
мованістю на досягнення відповідної мети.

Більш  поглиблене  осмислення  окресленого  підходу 
в контексті можливих варіацій ситуацій, у яких здійсню-
ється контрзахист, дозволяє стверджувати, що залежно від 
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характеру актів захисту контрзахист може бути наступаль-
ним або оборонним.

Зокрема, зважаючи на те, що контрзахист суб’єктивних 
цивільних  прав  на  нерухоме майно  являє  собою  заходи, 
що вживаються на протидію захисту суб’єктивних цивіль-
них прав, його юридична формула в послідовності  актів 
поведінки має такий вигляд:

Юридичний наступ особи А – захисна реакція особи 
Б – контрзахист особи А.

Юридичний наступ особи А, у разі визнання підста-
вою для захисту суб’єктивних цивільних прав на нерухоме 
майно,  приводить  нас  до  ч.  1  ст.  15 Цивільного  кодексу 
України (далі – ЦК України), якою визначається, що кожна 
особа має право на захист свого цивільного права в разі 
його порушення, невизнання або оспорювання [12, ст. 15], 
що фактично являють собою форми можливих дій відпо-
відної  особи,  які  утворюють  підстави  для  застосування 
цивільно-правових способів захисту.

Захисна реакція особи Б  є  здійсненням  особою,  чиї 
суб’єктивні  цивільні  права порушуються,  не  визнаються 
або  оспорюються,  заходів,  спрямованих  на  припинення 
порушення або визнання суб’єктивного цивільного права 
на нерухомість у разі його невизнання або оспорювання 
відповідно. Крім того, з огляду на те, що способи захисту 
суб’єктивних  цивільних  прав  можуть  застосовуватись 
у разі реальної загрози порушення суб’єктивного цивіль-
ного права, у відповідній ситуації вони можуть спрямову-
ватись на усунення (нейтралізація) такої загрози [13, с. 93].

Контрзахист особи А  являє  собою  застосування 
способів  протидії  захисту  суб’єктивних  цивільних  прав 
на  нерухомість.  Контрзахисні  заходи  зазвичай  уживає 
та сама особа, поведінка якої стала підставою для засто-
сування  опонентом  способів  захисту.  По-перше,  контр-
захисна поведінка телеологічно пов’язана з відповідними 
поведінковими актами. Досить складно уявити ситуацію, 
коли  третя  особа  намагається  нейтралізувати  захист,  за 
умови, що вона взагалі не має  стосунку до підстав його 
застосування. По-друге, через те, що контрзахист є вольо-
вою і цілеспрямованою поведінкою, якщо його все ж таки 
здійснює третя особа, то в такому разі її суб’єктивне став-
лення до відповідних обставин повинно охоплювати, крім 
контрзахисту, також і порушення суб’єктивних цивільних 
прав  на  нерухомість,  що  стало  підставою  для  захисту. 
Наприклад,  конкуренти  підприємця  можуть  об’єднати 
зусилля для того, щоб здійснювати на нього протиправний 
тиск, наприклад шляхом створення перешкод у користу-
ванні нерухомою річчю.

3. Протиправність і правомірність контрзахисту 
суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно

Безпосередній  зв’язок  контрзахисту  суб’єктивних 
цивільних  прав  на  нерухомість  із  захистом  таких  прав 
порушує проблему його правомірності і протиправності.

Звернення  до  підстав  застосування  способів  захисту 
суб’єктивних цивільних прав,  визначених ч.  1  ст.  15 ЦК 
України,  створює  умови  для  висновку,  що  контрзахист 
являє собою протиправний прояв у цивільному праві. Адже 
чи  може  взагалі  мати  правомірний  характер  поведінка 
особи,  спрямована  нейтралізувати  захист  суб’єктивних 
цивільних прав на нерухомі речі від протиправних пося-
гань? Якщо підставою для захисту виступає протиправна 
поведінка особи, а контрзахист спрямовується на нейтра-
лізацію захисту, то із цього очевидно випливає, що контр-
захист об’єднується з відповідним протиправним проявом 
спільною  метою,  а  тому  також  набуває  протиправного 
характеру.  Проте  стосовно  контрзахисту  не  можна  бути 
передчасно  категоричним  у  цьому  питанні  через  його 
складність  і  неоднозначність  як  правового  явища.  При-
чина  цього  криється  у  складності  механізму  цивільно-
правового регулювання, а також у специфіці правозасто-
сування  в  окремих  справах.  У  зв’язку  із  цим  порушену 
проблему необхідно розглядати в декількох проявах.

3.1. Контрзахист – протиправна поведінка особи. 
За  загальним  правилом,  контрзахист  має  протиправний 
характер,  оскільки  він  перешкоджає  нейтралізації  про-
типравних проявів у цивільних правовідносинах  і  таким 
способом  посилює  їх  або  забезпечує  їхній  протиправ-
ний  вплив  на  інших  осіб.  На  прикладі  судової  справи 
№  369/8403/18  вбачається,  що  контрзахист  може  мати 
чітку  форму  цивільного  правопорушення.  Здійснення 
перешкод у фактичному користуванні особою нерухомою 
річчю може пов’язуватись із необхідністю здійснення нею 
додаткових витрат на винаймання житла для проживання. 
А відповідні перешкоди в користуванні нерухомою річчю 
нежитлового призначення можуть  забезпечувати неодер-
жання  особою  прибутку,  наприклад  від  передачі  такого 
майна в найм (оренду).

3.2. Контрзахист – форма зловживання 
суб’єктивним цивільним правом.  Здійснення  особою 
заходів  контрзахисту  суб’єктивних  цивільних  прав  на 
нерухоме майно може мати форму  зловживання  правом, 
для  якого  характерне  здійснення  недобросовісної  пове-
дінки  [14,  с.  153],  яка  має  вольовий  та  усвідомлюваний 
характер  [15,  с.  33–34],  утілює  намір  особи  продемон-
струвати законність своїх дій чи бездіяльності [16, с. 290], 
а  також  характеризується  формальною  правомірністю 
(має місце відсутність порушень конкретних юридичних 
заборон за порушення загальних правових принципів, які 
покликані спрямувати поведінку суб’єкта в межах певного 
соціального призначення наданих йому правомочностей) 
[15,  с.  34].  Розгляд  зловживання  правом  як  правопору-
шення є дискусійним ще й із міркувань наявності відмін-
ностей між цими явищами [17, с. 33–34]. Навіть більше, 
ідеться  про  зловживання  правом,  яке  передбачає  його 
здійснення, що вже саме собою забезпечує особі можли-
вість реалізовувати певну модель поведінки, яка має пра-
вомірний характер.

В  окремих  випадках  відповідна  поведінка  суб’єкта 
контрзахисту  допускається  через  специфіку  форми  вирі-
шення відповідного спору. Наприклад, закон надає кожній 
особі право на судовий захист своїх суб’єктивних цивільних 
прав, однак, по-перше, встановити, чи належать особі від-
повідні суб’єктивні цивільні права, можна лише у процесі 
розгляду справи, по-друге,  змагальність судового процесу 
передбачає доведення кожним з учасників спору обставин, 
на які вони посилаються. У зв’язку із цим специфіка про-
цесуальної  форми  вирішення  цивільно-правового  спору 
сама визначає можливість особи застосовувати контрзахист 
суб’єктивних цивільних прав. Саме тому в окремих випад-
ках  порушник  може  здійснювати  спроби  нейтралізувати 
захист опонента шляхом звернення до суду з позовом про 
захист  суб’єктивних  цивільних  прав  на  нерухоме  майно, 
які взагалі йому не належать. Однак установити це можна 
лише у процесі розгляду справи.

Також необхідно зважати й на те, що особа, яка засто-
совує  контрзахист,  може  добросовісно  помилятись, 
зокрема  бути переконаною в  тому, що  вона має  право не 
допускати  опонента  до  користування  відповідним  неру-
хомим  майном.  У  такому  разі  про  зловживання  правом 
можна стверджувати лише в об’єктивному сенсі. У цьому 
аспекті висновки, сформовані судами під час розгляду вка-
заної  вище  справи №  369/8403/18  щодо  прав  ОСОБА_2, 
ОСОБА_3 та ОСОБА_4 користуватись спірною квартирою, 
потребують додаткового осмислення, однак не виключено, 
що ОСОБА_1 може бути переконана в тому, що ці суб’єкти 
не мають права користуватись відповідним житлом.

Окреслене свідчить про те, що контрзахист суб’єктивних 
цивільних прав на нерухомість може бути формою зловжи-
вання, принаймні процесуальними правами.

3.3. Контрзахист – правомірна поведінка особи. 
Складність  механізму  цивільно-правового  регулювання 
суспільних  відносин,  а  також  порядку  вирішення  окре-
мих спорів може призводити до колізійних ситуацій, коли 
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і захист і контрзахист можуть мати правомірний на момент 
їх  застосування  характер.  Причинами  здатні  виступати, 
зокрема,  прояви  юридичної  невизначеності  в  цивільних 
правовідносинах,  яка  характеризує  неможливість  вста-
новлення  без  застосування  спеціального  методологічного 
інструментарію значення дій та/або бездіяльності учасників 
цивільних правовідносин стосовно нерухомості і визначення 
цілісної картини відповідних обставин. Прикладом виступає 
процес  визнання  правочину  щодо  відчуження  нерухомого 
майна недійсним. Позивач у таких спорах прагне захистити 
своє суб’єктивне цивільне право на нерухомість, тоді як від-
повідач, посилаючись на презумпцію правомірності право-
чину (ст. 204 ЦК України) [12, ст. 204], захищає своє право, 
набуття якого ґрунтується на презюмовано законному титулі. 
Хоча очевидно, що в цій ситуації зазвичай є лише один влас-
ник.  Проте  залежність  недійсності  правочину  від  рішення 
суду на тлі права учасника відповідного спору подати позов 
до  суду  про  визнання  його  недійсним  для  захисту  свого 
суб’єктивного  цивільного  права  створює  підґрунтя  для 
висновку, що в цій ситуації можуть одночасно і правомірно 
застосуватись захист і контрзахист.

В інших, більш однозначних ситуаціях лише з погляду 
об’єктивної реальності відповідні обставини можуть бути 
однозначними, у зв’язку із чим або дії особи, які стали під-
ставою для застосування контрзахисту, не матимуть ознак 
захисту,  у  зв’язку  із  чим  контрзахист  у  такому  разі  буде 
нічним  іншим  як  захистом  суб’єктивних  цивільних  прав 
особи, або ж, навпаки, наявні всі підстави для застосування 
захисту прав на нерухомість, який здійснюється способом 
і в межах, визначених договором або законом, що надава-
тиме контрзахисту ознак протиправності. Однак формалі-
зація цивільно-правових процедур, зокрема й матеріальних, 

зумовлює  необхідність  встановлення  вказаних  обставин 
у визначений договором або законом спосіб, що дозволяє 
однозначно  вживати  терміни  «захист»  і  «контрзахист» 
з урахуванням окресленої суперечливості останнього.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Підсумовуючи  викладене  вище,  можна  сформулювати 
такі висновки:

1. Контрзахист суб’єктивних цивільних прав на неру-
хоме  майно  в  контексті  темпоральної  послідовності 
завжди слідує за захистом таких прав.

2. Контрзахист  суб’єктивних  цивільних  прав  на  неру-
хоме майно являє собою заходи, що вживаються особою на 
противагу (як протидія) застосованим опонентом способам 
захисту суб’єктивних цивільних прав на відповідні блага.

3.  За  загальним  правилом  контрзахист  суб’єктивних 
цивільних прав на нерухоме майно є протиправною пове-
дінкою,  оскільки  спрямовується  на  протидію  захисту, 
що,  своєю  чергою,  являє  собою  правомірну  поведінку 
як  реакцію  особи  на  протиправні  прояви  з  боку  інших 
осіб.  Із  цього ж  випливає, що  контрзахист  телеологічно 
пов’язується з порушенням, невизнанням або оспорюван-
ням суб’єктивних цивільних прав на нерухомість.

4.  Контрзахист  суб’єктивних  цивільних  прав  на 
нерухоме  майно  може  виступати  формою  зловживання 
суб’єктивним цивільним правом, зокрема процесуальним 
правом на захист, якщо таке право здійснюється особою 
на противагу захисту, здійснюваного опонентом.

5. Контрзахист суб’єктивних цивільних прав на неру-
хоме майно може мати  правомірний  характер  тоді,  коли 
через специфіку юридичної ситуації його протиправність 
може  бути  встановлена  лише  з  огляду  на  обставину, що 
настане і яка набуде юридичного значення в майбутньому.
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ЕКОНОМІЧНА КОНКУРЕНЦІЯ 
ЗА УМОВ ЦИФРОВОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІК

ECONOMIC COMPETITION 
IN THE DIGITAL ECONOMY AND INFORMATION ECONOMY

Грудницький В.М., к.ю.н., доцент,
доцент кафедри історії та права

Донецький національний технічний університет

У статті розглядаються особливості понять «цифрова економіка» й «інформаційна економіка». Проводиться аналіз можливих від-
мінностей правового регулювання економічної конкуренції за умов цифрової й інформаційної економік.

Визначено, що за умов цифрової економіки залишається реалізація товарів і надання послуг, які були основними продуктами до її фор-
мування, але відбувається зміна у механізмах ведення господарської діяльності, організації проведення торгів, управління за рахунок впро-
вадження цифрових технологій, змінюється система управління маркетингом, документообігом (онлайн-торгівля, електронне врядування).

За умов інформаційної економіки інформація перетворюється на основний ресурс, стає джерелом доданої вартості та зайнятості. 
У зв’язку зі зростанням попиту на інформацію як кінцевий продукт відбувається зміна структури самого ринку, збільшуються ті його 
сегменти, що пов’язані із продукуванням інформації, відповідно змінюється і структура трудової зайнятості населення, зростає відсоток 
зайнятих у сферах надання послуг, ІТ-компаніях тощо.

Встановлено, що за умов цифрової економіки доступ до глобальних віртуальних торгових майданчиків, таких як AliExpress, Amazon, 
Ebay, Alibaba, практично не має ніяких перешкод. Географічні (територіальні) межі ринку за умов цифрової економіки практично відсутні. 
Більше того, якість і вартість товару досить часто є більш прийнятними саме на цих глобальних віртуальних торгових майданчиках, а не 
на вітчизняних ринках.

За умов цифрової та інформаційної економік відбувається часткова зміна форм і методів діяльності органів державної влади, компе-
тенція яких безпосередньо пов’язана із захистом економічної конкуренції. Наприклад, певним чином це стосується безпосередньо про-
цесу збору й аналізу доказів у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, порядку розгляду самих справ.

Можна припустити гіпотезу про фактичне існування інформаційно-цифрової економіки, де поєднання понять «інформаційна» та «циф-
рова», з одного боку, передбачає існування такого типу економіки, за якого основним кінцевим продуктом виступає інформація, характери-
зується функціонуванням високорозвиненого сегменту послуг, а з іншого – термін «цифрова» вказує на саму організацію ведення господар-
ської діяльності, на можливість швидкого доступу до будь-якого продукту, незважаючи на географічні, товарні бар’єри тощо.

Ключові слова: цифрова економіка, інформаційна економіка, економічна конкуренція, захист, суб’єкти господарювання.

The article considers the features of the concepts of “digital economy” and “information economy”. The analysis of possible differences 
of legal regulation of economic competition in the conditions of digital and information economies is carried out.

It is determined that in the digital economy there is a sale of goods and services that were the main products before its formation, but there 
is a change in the mechanisms of economic activity, bidding, management through the introduction of digital technologies, changes in marketing 
management, document management (online -commerce, e-government).

In the information economy, information becomes a primary resource, becoming a source of added value and employment. Due to the growing 
demand for information as a final product, there is a change in the structure of the market, increasing its segments related to the production 
of information, respectively, changes the structure of employment, increasing the percentage of people employed in services, IT companies, etc.

It is established that in the digital economy access to global virtual trading platforms such as AliExpress, Amazon, Ebay, Alibaba, there are 
almost no obstacles. Geographical (territorial) boundaries of the market in a digital economy are virtually absent. Moreover, the quality and cost 
of goods are often more acceptable in these global virtual trading platforms than in domestic markets.

In the digital and information economies, there is a partial change in the forms and methods of public authorities, whose competence is directly 
related to the protection of economic competition. For example, in some ways, this directly relates to the process of collecting and analyzing 
evidence in cases of violations of economic competition law, the procedure for considering the cases themselves.

We can assume the hypothesis of the actual existence of information-digital economy, where the combination of “information” and “digital”, 
on the one hand, implies the existence of a type of economy in which the main end product is information, characterized by a highly developed 
service segment, and on the other, the term “digital” indicates the very organization of economic activity, the possibility of quick access to any 
product despite geographical, product barriers, etc.

Key words: digital economy, information economy, economic competition, protection, business entities.

РОЗДІЛ 4 
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, 

ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Удосконалення правового регулювання економічної кон-
куренції  у  рамках  модернізації  господарського  законодав-
ства є одним із важливих напрямів роботи, адже очевидно, 
що  однією  з  умов  забезпечення  високої  конкурентоспро-

можності суб’єктів господарювання, захист інтересів інших 
учасників ринкових відносин є можливим лише за наявності 
прозорих, справедливих правил гри, які відповідають сучас-
ним умовам економічного розвитку суспільства.
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Дослідженням проблем економічної конкуренції, осо-
бливостей  її  правового  регулювання,  її  захисту  займа-
ються  представники  як  юридичної,  так  і  економічної 
науки: С. Валітов, О. Пищуліна, К. Рахматов, С. Шкарлет, 
В. Бодров, Л. Матвейчук. У свою чергу, додаткових дослі-
джень потребують питання, пов’язані зі зміною правового 
регулювання  економічної  конкуренції  за  умов  розвитку 
цифрової та інформаційної економік.

Метою статті є  дослідження  особливостей  розвитку 
економічної конкуренції за умов цифрової та інформацій-
ної економік.

У науковій літературі склалися різні підходи до тракту-
вання змісту понять «цифрова економіка» й «інформаційна 
економіка». Розбіжність поглядів багато в чому залежить 
від  галузі  науки,  у  якій  працює  дослідник,  –  соціології, 
права, економіки, комп’ютерних наук тощо. Кожен із нау-
ковців акцентує увагу на певних характерних ознаках цих 
понять, які, на його думку, є найбільш виразними у харак-
теристиці  категорій  «цифрова  економіка»  й  «інформа-
ційна економіка». Можна відзначити декілька поглядів на 
визначення вказаних термінів. З одного боку, вчені розгля-
дають цифрову економіку як доповнення до традиційної 
економіки,  яка  базуються  на  виготовленні  та  реалізації 
звичайних  товарів,  послуг  із  використанням  сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, а з іншого – не 
вбачають принципової різниці та характеризують загалом 
розвиток  економіки  та  суспільства  через  проникнення 
інформаційних  технологій  у  всі  сфери  життєдіяльності 
людини  та  визначають  настання  нової  ери  економічного 
розвитку,  використовуючи  термін  «цифрова  економіка» 
або «інформаційна економіка».

Виходячи з наведеного, перед розглядом особливостей 
економічної конкуренції за умов цифрової та інформацій-
ної економік доцільно було би розмежувати ці поняття.

Цифрова  економіка  –  це  економіка,  що  базується  на 
цифрових  комп’ютерних  технологіях  та  інформаційно-
комунікативних  технологіях,  цифрова  трансформація  не 
обмежується  впровадженням  інформаційних  технологій, 
а докорінно перетворює сфери та бізнес-процеси на базі 
Інтернету та нових цифрових технологій [8, с. 12].

На думку Т.І. Батракової та В.Ю. Линовецької, у циф-
ровій  економіці  на  перший  план  виходить  споживання 
саме цифрових технологій незалежно від сфери [1, с. 95]. 
Із  таким  твердженням  не  можна  повністю  погодитися, 
адже  швидше  зростає  сегмент  ринку,  де  пропонуються 
для споживання послуги, товари, безпосередньо пов’язані 
з  інформаційно-комунікаційними  технологіями.  Напри-
клад, надання традиційних освітніх послуг за умов цифро-
вої економіки зміниться не за рахунок кінцевого продукту, 
а через цифровізацію навчального процесу за допомогою 
проведення  онлайн-занять,  онлайн-конференцій,  вебі-
нарів.  Як  приклад можна  навести функціонування  плат-
форми Prometheus або безлічі інших ресурсів із вивчення 
іноземних мов (Duolingo, Puzzle-english, Cambly). Надання 
медичних  послуг  передбачає  запровадження  телемеди-
цини,  спрощення  обслуговування  населення  через  вве-
дення  декларацій  і  впровадження  електронної  черги  до 
сімейного лікаря тощо.

Отже, за умов цифрової економіки залишається реалі-
зація товарів і надання послуг, які були основними продук-
тами до її формування, але відбувається зміна у механізмах 
ведення господарської діяльності, організації проведення 
торгів,  управління  за  рахунок  впровадження  цифрових 
технологій, змінюється система управління маркетингом, 
документообігом  (онлайн-торгівля,  електронне  вряду-
вання тощо).

Томас  Мезенбург  визначив  три  основні  компоненти 
цифрової економіки:

–  інфраструктуру  електронного  бізнесу  (технічні 
засоби,  програмні  продукти,  телекомунікації,  мережі 
та ін.);

–  електронний  бізнес  (спосіб  ведення  бізнесу  –  
будь-який  процес,  що  реалізується  організацією  з  вико-
ристанням інформаційно-комунікаційних мереж);

–  електронну  комерцію  (трансфер  товарів  через 
мережу Інтернет) [10, с. 578].

Проаналізувавши зазначені компоненти, можна дійти 
висновку про те, що цифрова економіка становить серед-
овище  економічної  діяльності,  систему,  яка базується на 
використанні цифрових технологій ведення господарської 
діяльності.

Особливістю цифрової економіки є її зв’язок з еконо-
мікою  на  вимогу  (on-demand  economy),  яка  передбачає 
не продаж товарів  і послуг, а отримання доступу до них 
у будь-який момент [8, с.12]. Перехід усіх галузей госпо-
дарювання на діджитал-технології.

За умов цифрової економіки також відбувається фор-
мування нового сегменту ринку та послуг. Окрім реаліза-
ції традиційних товарів через мережу Інтернет і зміну під-
ходів до ведення бізнесу, швидкими темпами розвивається 
сфера, що пропонує споживачеві надання  інформаційно-
комунікаційних послуг,  реалізація  сучасного  обладнання 
для забезпечення цифровізації економіки тощо.

Окремо  варто  відзначити  також  і  розвиток  цифрового 
ринку праці в Україні. У сфері ІТ-послуг наша країна є одним 
із найбільших експортерів ІТ-фахівців у економічно розви-
нені країни, що свідчить про наявність великого людського 
потенціалу у цій сфері. З одного боку, це зумовлено рівнем 
освіти, можливостями та свободами у цифровій занятості 
на глобальному ринку праці, а з іншого – низьким рівнем 
оплати  праці  та  соціального  захисту  в  Україні.  За  умов 
глобальної кризи, запровадження обмежень, пов’язаних із 
поширенням захворювання на COVID-19, саме цифровий 
ринок  праці  допомагає  пом’якшити  проблеми  зайнятості, 
падіння  платоспроможного  населення,  масової  еміграції 
кваліфікованої робочої сили [8, с. 176].

Щодо  визначення  поняття  «інформаційна  економіка», 
то сьогодні також існують різні підходи щодо інтерпретації 
цього терміна. Переважна більшість дослідників пов’язують 
інформаційну економіку  з новим етапом розвитку суспіль-
ства,  становленням  його  постіндустріального  типу.  Дані-
ель  Белл  став  одним  із  перших  використовувати  поняття 
«постіндустріальне суспільство», розуміючи його як суспіль-
ство, в економіці якого пріоритет перейшов від здебільшого 
виробництва  товарів  до  виробництва  послуг,  проведення 
досліджень, організації системи освіти та підвищення якості 
життя. Особливість економіки постіндустріального суспіль-
ства полягає у виробництві послуг та інформації [7, с. 78–79].

Слід  погодитися  з  М.Л.  Данилович-Кропивницькою, 
що  принциповою  відмінністю  інформаційної  економіки 
від усіх попередніх типів економіки є той факт, що най-
важливішим  продуктивним  ресурсом  тут  виступає  не 
фізичне благо, а інформація, знання [5, с. 274].

С.М. Шкарлет  відзначає,  що  поняття  «інформаційна 
економіка»  використовують  для  визначення  економічної 
системи, де політика, суспільство та культура залежать від 
створення, збереження  і доступності  інформації у націо-
нальному  і  світовому масштабах  за  використання  когні-
тивно-інформаційних  методів  ідентифікації  руху  знань 
(засобів  їхнього  отримання,  механізмів  відбору,  поши-
рення і трансформації, а також нагромадження, трансляції 
та  застосування  у  всіх  галузях  національного  господар-
ства) [11, с. 23].

Отже,  за  умов  інформаційної  економіки  інформація 
перетворюється на основний ресурс, стає джерелом дода-
ної вартості та зайнятості. У зв’язку зі зростанням попиту 
на  інформацію  як  кінцевий  продукт  відбувається  зміна 
структури самого ринку,  збільшуються ті його сегменти, 
що  пов’язані  із  продукуванням  інформації,  відповідно 
змінюється  і  структура  трудової  зайнятості  населення, 
зростає  відсоток  зайнятих  у  сферах  надання  послуг, 
ІТ-компаніях тощо.
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Слід  зазначити,  що  поняття  «економічна  конкурен-
ція» вживається у цій роботі, виходячи з його визначення 
у  ст.  1  Закону  України  «Про  захист  економічної  конку-
ренції»  як  змагання  між  суб’єктами  господарювання 
з  метою  здобуття  завдяки  власним  досягненням  переваг 
над  іншими  суб’єктами  господарювання,  внаслідок  чого 
споживачі,  суб’єкти  господарювання  мають  можливість 
вибирати  між  кількома  продавцями,  покупцями,  а  окре-
мий  суб’єкт  господарювання  не  може  визначати  умови 
обороту товарів на ринку [9].

Про який тип економіки йдеться?
На перший погляд, здавалося би, принципової різниці 

немає, адже економічна конкуренція існує як за цифрової 
економіки,  так  і  за  інформаційної,  але  більш  детальний 
аналіз виявляє певні особливості правового регулювання, 
способів і методів захисту економічної конкуренції.

На прикладі одного з найбільш поширених видів пору-
шень  законодавства  про  захист  економічної  конкуренції 
згідно  з  річними  звітами  Антимонопольного  комітету 
України, а саме зловживання монопольним (домінуючим) 
становищем на ринку, можна простежити, які трансфор-
мації відбуваються щодо захисту економічної конкуренції 
за умов цифрової та інформаційної економік.

Одним із перших етапів виявлення протиправної пове-
дінки  суб’єкта  господарювання  у  вигляді  зловживання 
монопольним  (домінуючим)  становищем  є  необхідність 
встановлення  наявності  факту  домінування  на  конкрет-
ному товарному ринку.

Правове регулювання визначення монопольного (домі-
нуючого)  становища  суб’єкта  господарювання  на  ринку 
регламентовано  підзаконним  відомчим  нормативно-пра-
вовим актом – Методикою визначення монопольного ста-
новища суб’єкта господарювання на ринку, затвердженою 
розпорядженням Антимонопольного комітету України.

Методика встановлює порядок визначення монополь-
ного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання 
на  ринку  і  призначена  для  аналізу  діяльності  суб’єктів 
господарювання,  груп  суб’єктів  господарювання  та  спо-
живачів  із  виробництва,  реалізації,  придбання  товарів, 
надання  послуг,  виконання  робіт  на  загальнодержавних 
і регіональних ринках.

Як  зазначено  у  Методиці,  метою  визначення  моно-
польного (домінуючого) становища суб’єктів господарю-
вання  на  ринку  є  отримання  необхідної  інформації  для 
прийняття рішень із питань розвитку і захисту економіч-
ної конкуренції, зокрема демонополізації економіки, анти-
монопольного  регулювання,  контролю  за  узгодженими 
діями,  концентрацією;  контролю  за  дотриманням  зако-
нодавства  про  захист  економічної  конкуренції;  захисту 
інтересів суб’єктів господарювання, груп суб’єктів госпо-
дарювання та споживачів від його порушень.

Усю  процедуру  визначення  монопольного  (доміну-
ючого)  становища  суб’єкта  господарювання  на  ринку 
умовно  можна  поділити  на  декілька  стадій,  але  метою 
нашої  роботи  не  є  детальний  розгляд  визначення  моно-
польного  становища  суб’єкта  господарювання  на  ринку, 
тому зупинимося на розгляді лише деяких етапів, а саме 
визначення  товарних  і  територіальних  (географічних) 
меж ринку, адже за умов цифрової економіки саме ці межі 
товарного ринку значно розширюються.

Товарні  межі  ринку  визначаються  шляхом  форму-
вання групи взаємозамінних товарів (товарних груп), які 
з  погляду  споживачів  розглядаються  як  один  товарний 
ринок, у межах якого споживач за звичайних умов може 
легко  перейти  від  споживання  одного  товару  до  спожи-
вання іншого. Тобто, якщо споживач легко переходить на 
інший схожий товар, то можна говорити про можливу вза-
ємозамінність цих товарів.

Територіальні (географічні) межі ринку – це територія 
зі  сферою  взаємовідносин  купівлі-продажу  (групи  това-
рів), у межах якої за звичайних умов споживач може легко 

задовольнити свій попит на певний товар і яка може бути 
територією держави, району, міста і т. п. або їх частинами 
[3, с. 91].

Згідно  з  п.  6.1 Методики  територіальні  (географічні) 
межі  ринку  певного  товару  визначаються  шляхом  уста-
новлення мінімальної території, за межами якої, з погляду 
споживача,  придбання  товарів,  що  належать  до  групи 
взаємозамінних товарів, є неможливим або недоцільним. 
Повинні враховуватися:

–  фізичні та технічні характеристики товару (товар-
ної групи);

–  технологічні  зв’язки  між  виробниками  та  спо- 
живачами;

–  можливості  щодо  технічного,  гарантійного,  або-
нентського обслуговування;

–  співвідношення  цін,  зокрема  рівень  співвідно-
шення цін на певні товари (товарні групи) у межах цього 
ринку, прийнятний для виробників чи споживачів;

–  можливості  щодо  переміщення  попиту  на  товар 
(товарну  групу)  між  територіями,  які  за  припущенням 
входять  до  одного  географічного  ринку,  зокрема можли-
вість збереження рівня якості та споживчих властивостей 
товару (товарної групи) при транспортуванні;

–  рівень  транспортних  витрат,  включаючи  особли-
вості транспортування товару (товарної групи);

–  наявність  торгових,  складських  приміщень,  зруч-
ностей  виконання  вантажно-розвантажувальних  робіт, 
можливостей виконання передпродажної підготовки;

–  наявність знаків для товарів і послуг;
–  наявність на відповідній території та рівень бар’єрів 

на вивезення чи ввезення товару (товарної групи), а саме: 
адміністративних бар’єрів; економічних та організаційних 
обмежень;  впливу  вертикальної  (горизонтальної)  інтегра-
ції;  бар’єрів,  пов’язаних  ефектом масштабу  виробництва; 
бар’єрів, що базуються на абсолютній перевазі рівня витрат; 
бар’єрів,  пов’язаних  із  розмірами  капітальних  витрат  або 
обсягів  інвестицій,  які  необхідні  для  вступу  на  певний 
товарний ринок; обмежень щодо попиту; екологічних обме-
жень; бар’єрів, що перешкоджають виходу з ринку, тощо;

–  місце розташування специфічних груп споживачів;
–  рівень цін на певні товари (товарні групи) на від-

повідних суміжних територіях, можливість переміщення 
пропозиції товару (товарної групи) між цими територіями.

За  умов  цифрової  економіки  доступ  до  глобальних 
віртуальних  торгових  майданчиків,  таких  як AliExpress, 
Amazon, Ebay, Alibaba, практично не має ніяких перешкод.

Отже,  очевидним  є,  що  географічні  (територіальні) 
межі  ринку  за  умов  цифрової  економіки  практично  від-
сутні. Більше того,  якість  і  вартість  товару досить часто 
є більш прийнятними саме на цих глобальних віртуальних 
торгових майданчикаї, а не на вітчизняних ринках.

Цифровізація змінює обличчя та структуру економіки, 
бізнес-моделі, що існують досить тривалий час, призводить 
до розширення ринків  і можливостей, підвищення конку-
ренції  та  росту  конкурентоздатності  як  поміж  окремих 
суб’єктів господарювання, так і між цілими країнами [10].

Окремо  слід  підкреслити,  що  за  умов  цифрової 
та  інформаційної  економік  відбувається  часткова  зміна 
форм  і методів діяльності органів державної влади, ком-
петенція  яких  безпосередньо  пов’язана  із  захистом  еко-
номічної  конкуренції. Наприклад,  певним  чином це  сто-
сується  безпосередньо  процесу  збору  й  аналізу  доказів 
у справах про порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції, порядку розгляду самих справ.

Збір інформації є основним способом отримання юри-
дичних  доказів  у  справах  про  порушення  законодавства 
про  захист  економічної  конкуренції.  За  умов  цифрової 
економіки доступ до такої  інформації та сама джерельна 
база значно розширюються та стають більш відкритими.

Нормативно-правове  регулювання  за  умов  цифрової 
економіки має бути чітко визначеним, повинно забезпечити  
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належне  регулювання  поведінки  користувачів  та  адміні-
страторів ресурсів цифрової економіки.

Для  кращого  розуміння,  чому  повинні  існувати  чіткі 
кордони  повноважень  кожного  учасника  цифрової  еко-
номіки,  можна  подивитися  на  досвід  світових  лідерів 
із  трансформації  цифрової  економіки  (зокрема  Великої 
Британії). Це  одна  з  перших  країн  у  світі, що  прийняла 
закон про регуляцію цифрової економіки – Акт про циф-
рову економіку 2017 (англ. Digital Economy Act 2017). Цей 
Акт передбачає межі та міру роботи всіх цифрових послуг 
і  платформ.  Він  регулює,  які  персональні  дані  можуть 
використовуватися  та  поширюватися  серед  державних 
адміністративних закладів; встановлює права й обов’язки 
онлайн-сервісів  (наприклад,  Uber);  визначає  та  консолі-
дує  рекомендації  із  продажу  та  купівлі  товарів  і  послуг 
онлайн, а також має багато детальних уточнень [7].

Висновки та пропозиції. На основі вищевикладеного 
можна зробити такі висновки.

Поняття «цифрова економіка» й «інформаційна еконо-
міка» не є тотожними. Вживаючи термін «цифрова», гово-
римо  про  особливості  організації  ведення  господарської 
діяльності  з  використанням  сучасних  високорозвинених 
інформаційно-комунікативних  технологій,  досить  істотні 
зміни у сфері управління, можливість доступу до товарів 
і послуг практично без територіальних обмежень тощо.

Інформаційна  ж  економіка  характеризується  появою 
загалом  нового  типу  суспільства,  а  саме  постіндустрі-
ального, де основним продуктом продукування та спожи-
вання, поряд із традиційними, стає інформація.

Правове регулювання економічної конкуренції  зазнає 
певних змін як за інформаційної економіки, так і за циф-
рової  економіки.  У  першому  випадку,  наприклад,  це 
пов’язано  із  появою  нового  виду  товару,  з  його  новими 
товарними  характеристиками,  але  найбільших  змін  пра-
вове регулювання економічної конкуренції зазнає саме за 
цифрової  економіки,  оскільки  звичні  межі  ринків  прак-
тично зникають, натомість з’являються нові бар’єри, нові 
вимоги  до  суб’єктів  господарської  діяльності  (напри-
клад, вуглецевий податок) [4], що безпосередньо впливає 
на  їхню  конкурентоспроможність,  відбуваються  зміни 
й у діяльності органів, повноваження яких передбачають 
здійснення  заходів  із  забезпечення  захисту  економічної 
конкуренції,  зростає  потреба  у  координації  діяльності 
вітчизняних і зарубіжних органів державної влади, також 
потребує значної роботи гармонізація національного зако-
нодавства України із правом Європейського Союзу тощо.

Тож  доцільно  говорити  про  особливості  правового 
регулювання економічної конкуренції  саме за умов циф-
рової економіки, а не інформаційної.

Можна припустити гіпотезу про фактичне існування інфор-
маційно-цифрової  економіки,  де  поєднання  понять  «інфор-
маційна» та «цифрова»,  з одного боку, передбачає  існування 
такого типу економіки, за якого основним кінцевим продуктом 
виступає інформація та який характеризується функціонуван-
ням високорозвиненого сегменту послуг, а з іншого – термін 
«цифрова» указує на саму організацію ведення господарської 
діяльності,  на  можливість  швидкого  доступу  до  будь-якого 
продукту, незважаючи на географічні, товарні бар’єри тощо.
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ІНСТИТУТ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ 
СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З МЕДІАЦІЄЮ

INSTITUTE FOR DISPUTE RESOLUTION WITH THE PARTICIPATION OF A JUDGE 
IN COMMERCIAL LITIGATION OF UKRAINE AND ITS RELATIONSHIP WITH MEDIATION

Прилуцька А.В., аспірант
кафедри господарського права та процесу

Національний університет «Одеська юридична академія»

У статті характеризуються зміни до Господарського процесуального кодексу України щодо запровадження нової примирної проце-
дури – урегулювання спору за участю судді. Даний спосіб урегулювання спорів потребує наукового дослідження з метою його правиль-
ного й однакового застосування на практиці.

У статті досліджено позитивні моменти запровадженого інституту врегулювання спору, якими є доступність для сторін, економ-
ність та відсутність додаткових витрат на проведення процедури врегулювання спору. Також охарактеризовано законодавчо встановлені 
строки проведення процедури врегулювання, що не можуть перевищувати тридцяти днів із дня постановлення ухвали про проведення 
врегулювання (у статті проведений аналіз змін), та можливість зловживання учасниками своїми процесуальними правами. Висвітлено 
підстави для проведення, порядок призначення та припинення врегулювання спору за участю судді.

Аргументовано відмінність урегулювання спору за участю судді від медіації, оскільки відсутність досі в Україні офіційного засто-
сування процедури медіації саме під час розгляду спорів у судах викликає питання доцільності здійснення процедури примирення сторін 
виключно суддею. Відсутність у сторін альтернативи у виборі медіатора для врегулювання спору може істотно звузити коло договір-
них можливостей і в підсумку негативно вплинути на перебіг процедури врегулювання спору. Зокрема, відмінності полягають у різних 
суб’єктах, що виконують роль посередника, у процедурі врегулювання спору за участю судді спрямованість не тільки на досягнення 
сторонами консенсусу, а й на оцінку сторонами своїх правових позицій і перспектив для подальшого судового розгляду спору. Також 
процедура врегулювання спору за участю судді має чітко визначене місце у процесі, адже може проводитися тільки один раз до початку 
розгляду справи по суті, а процедура медіації не обмежена законодавчо, її проведення залежить тільки від бажання учасників спору.

Також у статті досліджено іноземний досвід даного інституту, оскільки, як відомо, модель цього способу альтернативного врегулю-
вання спору, яка закріплена у процесуальних кодексах, майже цілком запозичена у більш розвинених у цьому плані юрисдикцій.

Ключові слова: альтернативне врегулювання спору, медіація, господарське судочинство, урегулювання спору за участю судді.

The article characterizes the amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code 
of Administrative Procedure of Ukraine on the introduction of a new institution, so the article is devoted to one of the novelties of the economic 
process – dispute resolution with a judge. This method of dispute resolution requires research in order to properly and uniformly apply it in practice.

The article examines the positive aspects of the implemented dispute settlement system, which are accessibility for the parties, economy 
and the absence of additional costs for the dispute settlement procedure. The legally established terms of the settlement procedure are also 
characterized, which may not exceed thirty days from the date of the resolution on the settlement and the possibility of abuse of their procedural rights 
by the participants. The grounds, procedure for appointment and termination of dispute resolution with the participation of a judge are highlighted.

The difference between the settlement of a dispute involving a judge and mediation has been argued, as the lack of official application 
of the mediation procedure in Ukraine during the consideration of disputes in courts raises the question of the expediency of conciliation only 
by a judge. The lack of alternatives in the choice of mediator for dispute settlement can significantly narrow the range of contractual possibilities 
and ultimately negatively affect the course of the dispute settlement procedure.

The article highlights a number of differences between dispute resolution with the participation of a judge and mediation, in particular, 
the differences are in different entities acting as a mediator, in the dispute resolution procedure with the participation of a judge focused not 
only on positions and prospects for further litigation. Also, the dispute resolution procedure with the participation of a judge occupies a clearly 
defined place in the process, as it can be conducted only once before the trial on the merits, instead, the mediation procedure is not limited by 
law and depends only on the will of the parties.

The article also examines the foreign experience of this institution, because, as we know, the form of this method of alternative dispute 
resolution, which is enshrined in the newly adopted procedural codes, is almost entirely borrowed from more developed jurisdictions.

Key words: alternative dispute resolution, mediation, commercial litigation, dispute resolution with participation of judge.

Постановка проблеми. Протягом століть у державній 
системі правосуддя переважним способом вирішення спо-
рів  був  судовий,  основними  ознаками  якого  є  протисто-
яння сторін. Однак еволюція  суспільства полягає насам-
перед у пошуку ефективних, гнучких і вигідних для всіх 
учасників спору способів досягнення взаєморозуміння.

Проте  в  Україні,  з  огляду  на  особливі  історичні 
та  політичні  умови,  більшість  альтернативних  спосо-
бів  урегулювання  спорів  все ще  перебувають  на  етапі 
становлення  і  часто  досі  сприймаються  як щось  зайве 
й неефективне.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Інститут 
врегулювання  спору  за  участю  судді  в  господарському 
процесі України досліджували Ю.С. Канарик, В.А. Заліз-
няк,  В.П.  Козирєва,  Л.Д.  Романадзе,  О.П.  Можайкіна, 
А.П.  Гаврилішин,  Н.Ф.  Ментух,  Н.В.  Вознюк  та  інші. 
Водночас  постійний  розвиток  науки  та  законодавства 
вимагає деяких узагальнень та вироблення нових підхо-
дів та критеріїв.

Метою статті є аналіз інституту врегулювання спору 
за  участю  судді  в  господарському  судочинстві  України 
та його співвідношення з інститутом медіації.

Виклад основного матеріалу. Нова  редакція  Госпо-
дарського  процесуального  кодексу  України  передбачає 
чимало новел у процесі вирішення господарських спорів, 
серед яких і запровадження нового інституту – урегулю-
вання спору за участю судді [1].

Очікується, що результатом упровадження механізму 
врегулювання спору за участю судді стане, зокрема, більш 
ефективне використання грошових і часових ресурсів сто-
рін, вирішення спорів на ранній стадії, що, у свою чергу, 
буде сприяти більш ефективному використанню ресурсів 
і самого суду, із чим зараз існує велика проблема в Україні.

Положення  про  врегулювання  спору  за  участю  судді 
передбачені також у нових редакціях Цивільного процесуаль-
ного кодексу України (далі – ЦПК), і в Кодексі адміністратив-
ного судочинства України (далі – КАС) з певними незначними 
особливостями, притаманними кожному процесу [2, с. 175].
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Так, урегулювання спору за участю судді проводиться 
за згодою сторін та можливе тільки до початку розгляду 
справи  по  суті.  ГПК України  також  встановлює  перелік 
справ, у яких застосування такої процедури примирення 
не  допускається.  Це  стосується  справ  про  відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкру-
том;  справ  за  заявами  про  затвердження  планів  санації 
боржника  до порушення провадження  у  справі  про  бан-
крутство; у разі вступу у справу третьої особи, яка заявляє 
самостійні вимоги щодо предмета спору.

Проведення процедури врегулювання спору за участю 
судді оформляється ухвалою, якою суд водночас зупиняє 
провадження у справі. Процесуальний закон установлює, 
що в разі недосягнення сторонами згоди за результатами 
проведення  врегулювання  спору  повторне  проведення 
даної процедури не допускається. Така заборона спрямо-
вана на недопущення зловживання сторонами своїми пра-
вами і затягування розгляду справи [3, с. 101].

Урегулювання  спору  за  участю  судді  проводиться 
суддею-доповідачем  одноосібно  у  формі  спільних  нарад 
за участю всіх сторін, їхніх представників, судді та (або) 
закритих нарад, які проводяться з ініціативи судді з кож-
ною  зі  сторін  окремо.  Передбачена  також  можливість 
участі в режимі відеоконференції.

Варто  звернути  увагу  на  дозволені  межі  втручання 
судді у процес досягнення згоди сторонами. Зокрема, судді 
дозволяється  зажадати  від  сторін  можливих  шляхів  мир-
ного  врегулювання  спору,  а  також  звертати  увагу  сторін 
на судову практику в аналогічних спорах під час закритих 
нарад.  Під  час  проведення  врегулювання  спору  суддя  не 
має права надавати сторонам юридичні поради та рекомен-
дації,  оцінку  доказів  у  справі.  На  нашу  думку,  наявність 
цього положення виправдана – суддя не повинен привлас-
нювати собі функції адвоката. Однак зараз більшість фахів-
ців скептично дивляться на зазначені обмеження, адже на 
практиці суддям буде досить складно провести чітку межу 
між підведенням  сторін  до  певного  знаменника,  з  одного 
боку, і наданням юридичних порад, з іншого.

Оскільки  конфіденційність  є  одним  із  визначальних 
ознак  процедури  врегулювання  спору  за  участю  судді, 
законодавець  подбав  і  про  це,  зокрема  таким:  1)  шля-
хом  законодавчого  врегулювання  того,  що  інформація, 
отримана  якоюсь  зі  сторін,  а  також  суддею під  час  про-
ведення  врегулювання  спору,  конфіденційна;  2)  заборо-
ною  ведення  протоколу  наради  і  здійснення  фіксування 
технічними засобами таких процедур; 3) забороною вико-
ристання портативних, аудіотехнічних пристроїв, а також 
здійснення  фото-  і  кінозйомки,  відео-,  звукозапису;  
4)  попередженням  перекладача  (у  разі  його  участі)  про 
конфіденційний  характер  інформації,  отриманої  під  час 
проведення врегулювання спору за участю судді [1].

Процедура врегулювання спору за участю судді цілком 
добровільна, тому припиняється в разі подання стороною 
заяви  про  припинення  врегулювання  спору  за  участю 
судді,  а  також  у  разі  закінчення  терміну  врегулювання 
спору за участю судді та з  ініціативи судді в разі затягу-
вання врегулювання спору будь-якою зі сторін [4, с. 80].

Наявні побоювання, що внесення в нові процесуальні 
кодекси  положень  про  врегулювання  спору  за  участю 
судді  є,  можливо,  завуальованою  спробою  одержавити 
і  контролювати медіацію  або  дублювати  її функції,  хоча 
між даними способами досягнення  згоди наявні осново-
положні відмінності. Обґрунтованим є бачення Л.Д. Рома-
надзе, яка також не вважає врегулювання спору за участю 
судді медіацією. На її думку, це самостійна процедура, яка 
не має нічого  спільного  із  класичною моделлю медіації, 
що  наявна  в  Україні.  Також  цікавим  є  твердження,  що 
більш слушним для медіаторів буде розгляд інституту вре-
гулювання спору за участю судді просто як нової в україн-
ській практиці гібридної примирювальної процедури, що 
не є медіацією [5].

Нині процедура медіації не врегульована законодавством 
України, однак практика врегулювання спорів шляхом меді-
ації  поступово  збільшується. У  ст.  124 Конституції України 
встановлено, що законом може бути визначений обов’язковий 
досудовий порядок урегулювання спору. Ще у травні 2006 р. 
був виданий Указ Президента України № 361/2006 «Про Кон-
цепцію вдосконалення судівництва для утвердження справед-
ливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів», 
яким  установлено,  що  впровадження  потребує  медіація  – 
діяльність професійних посередників, які спрямовують учас-
ників юридичного спору до компромісу і врегулювання спору 
самостійно самими учасниками. Натепер на розгляді у Верхо-
вній Раді України перебуває проєкт закону України «Про меді-
ацію». Також варто зазначити, що 7 серпня 2019 р. Міністром 
юстиції України було укладено від імені України Конвенцію 
Організації  Об’єднаних  Націй  про  Міжнародні  угоди  про 
врегулювання спорів за результатами медіації  (Сінгапурська 
конвенція про медіацію). З метою ратифікації й імплементації 
вказаної  Конвенції Україні  необхідно  ухвалити  спеціальний 
закон, який визначатиме основні положення, зокрема і щодо 
сфери застосування медіації, процедури її проведення та ста-
тусу медіаторів.

Як  відомо,  судові  процеси  здебільшого  супроводжу-
ються  значними  витратами  коштів  і  часу,  у  результаті 
загрожують розривом ділових  та партнерських  відносин 
із протилежною стороною процесу. Чимало позовів із різ-
них  причин  розглядаються  судами  тривалий  час,  особа, 
яка звернулася з позовом, нарешті отримує рішення, яке 
надалі дуже складно виконати.

Ідея введення інституту медіації у вітчизняній системі 
права підтримується широким колом фахівців. Така заці-
кавленість відповідає прагненню України до гармонізації 
національного  законодавства  до  законодавства  Європей-
ського Союзу [6].

Передусім відмінність полягає в різних суб’єктах, що 
виконують роль посередника. Якщо в разі медіації це про-
фесійний медіатор, який пройшов спеціальне навчання, то 
стосовно судді закон не передбачає такої вимоги.

Тут також варто акцентувати увагу на тому, що меді-
атор не завжди є фахівцем в юриспруденції,  а професій-
ний  суддя  не  завжди  може  бути  успішним  медіатором, 
оскільки  під  час  вивчення  матеріалів  справи,  наявних 
у справі доказів суддя формує власну правову позицію, ця 
навичка  може  перешкоджати  процесу  з’ясування  справ-
жніх інтересів сторін під час процедури примирення.

Крім  того,  процесуальна  обмеженість  предметом 
і підставами позову не дають судді можливості ширшого 
погляду на відносини сторін загалом.

По-друге,  процедура  врегулювання  спору  за  участю 
судді спрямована не тільки на досягнення сторонами кон-
сенсусу, а й на оцінку сторонами своїх правових позицій 
і перспектив для подальшого судового розгляду спору.

Зазвичай  у  медіації  посередники  орієнтуються  на 
створення  умов  для  самостійного  вирішення  сторонами 
спірних моментів, водночас здійснюється контроль і спря-
мовується процес вирішення спірних моментів, забезпечу-
ється юридичний та інший супровід усієї угоди на вимогу 
будь-якої або обох сторін. Метою ж урегулювання спору 
за  участю  судді  є  суто  спроба  вирішити  спір  (увесь  або 
його окрему частину) між сторонами на початку судового 
процесу з економією часу і коштів як сторін, так і держави, 
і з можливістю розглянути варіанти вирішення спору, що 
не завжди будуть можливі під час судового розгляду [7].

За результатами проведення переговорів можна досягти 
найбільш прийнятного для сторін результату в найкоротші 
терміни і без зайвої бюрократичної тяганини.

В  основу  медіації  як  способу  ведення  переговорів 
покладені такі принципи, як добровільність, конфіденцій-
ність, щирість намірів щодо вирішення спорів, неуперед-
женість  посередника  /  медіатора,  правоздатність  сторін, 
а також неформальність і гнучкість процедури медіації.



115

Юридичний науковий електронний журнал
♦

Натепер  поширене  переконання,  що  функція  прими-
рення  невластива  судам,  адже  суди  є  установами  вирі-
шення очевидних і глибоких спорів. Суд вирішує спір на 
підставі принципу верховенства права та наявних у справі 
доказів, тоді як незалежний медіатор працює з інтересами 
сторін і не обмежений предметом і підставами цього спору.

Для  процедури  медіації  важливим  є  психологічний 
аспект взаємин сторін, що на практиці швидше може при-
вести до взаємовигідного результату, ніж до примусового 
виконання відповідного рішення суду.

По-третє, процедура врегулювання спору за участю судді 
посідає чітко визначене місце у процесі, адже може прово-
дитися тільки один раз до початку розгляду справи по суті. 
Процедура  ж  медіації  не  обмежена  законодавчо,  її  прове-
дення залежить тільки від бажання учасників спору. Також 
термін проведення процедури врегулювання спору за участю 
судді обмежується тридцятьма днями. А ось для медіації цей 
термін зумовлюється потребами і бажанням сторін.

Закономірно, що в разі впровадження будь-якої проце-
дури, особливо якщо вона нова для української правової 
системи, можуть виникнути практичні труднощі в її імп-
лементації.

Зокрема,  серед  критиків  процедури  врегулювання 
спору  за  участю  судді  в  редакції,  передбаченої  новими 
процесуальними кодексами,  існує думка, що не всі судді 
володіють необхідними навичками для ефективного про-
ведення таких процедур. Навіть більше, не всі судді будуть 
мати досить часу і мотивації, щоб детально досліджувати 
суть спору, шукати релевантну судову практику  і пропо-
нувати шляхи виходу зі спірних ситуацій [8, с. 44].

На  нашу  думку,  ця  проблема  може  бути  вирішена 
шляхом  проведення  необхідних  тренінгів  та  курсів  під-
вищення кваліфікації для суддів. Більш складна проблема 
загальної завантаженості судів першої інстанції і невмоти-
вованість суддів заглиблюватися у складні й неоднозначні 
спори  між  сторонами.  Тут  вже  питання  до  сумлінності 
і доброчесності кожного окремо взятого судді.

Відсутність досі в Україні офіційного застосування про-
цедури медіації саме під час розгляду спорів у судах викли-
кає питання доцільності здійснення процедури примирення 
сторін виключно суддею. Відсутність у сторін альтернативи 
у виборі медіатора для врегулювання спору може  істотно 
звузити  коло  договірних  можливостей,  у  підсумку  нега-
тивно вплинути на перебіг процедури врегулювання спору.

Щодо  іноземного  досвіду,  то  нова  для  України  про-
цедура  врегулювання  спору  за  участю  судді  вже  давно 
не  є  такою  для  країн  західного  світу.  Навіть  більше,  як 
відомо, модель цього  способу  альтернативного  врегулю-

вання  спору,  яка  закріплена  в  новоприйнятих  процесу-
альних  кодексах,  майже  цілком  запозичена  в  більш  роз-
винених  у  цьому  плані  юрисдикцій.  Однак  відмінності 
й особливості даної процедури все ж можна простежити.

Зокрема,  у  Канаді  право  на  врегулювання  спору  за 
участю  судді  не  є  безумовним  –  суддя  має  право  вирі-
шувати,  чи доцільно проводити цю процедуру,  зорієнту-
вати сторони на добровільне врегулювання спору. Також 
цей спосіб вирішення спору максимально неформальний 
(навіть проводиться не в залах судового засідання). Про-
тягом усієї процедури врегулювання спору за участю судді 
не оголошується, не надається та не досліджується жоден 
доказ. Цікавим також є той факт, що в канадських судах 
дотримання  конфіденційності  даної  процедури  досяга-
ється,  зокрема,  і  обов’язком  для  судді  знищити  всі  зро-
блені ним під час засідання замітки.

У  США  є  кілька  варіантів  механізму  врегулювання 
спору за участю судді. Зокрема, один з них обов’язковий, 
якщо  цивільний  спір  між  сторонами  відповідає  певним 
критеріям,  як-от  недосягнення  ціною  позову  певного 
рівня тощо. Навіть більше, так звані конференції з урегу-
лювання спору можуть проводитися суддею магістрату на 
будь-якому етапі розгляду спору за бажанням сторін. На 
таких конференціях суддя сприяє комунікації між сторо-
нами і пропонує можливі способи вирішення спору.

У Німеччині судова медіація також давно довела свою 
ефективність.  Так,  за  згодою  сторін  справа  передається 
судовому медіатору, який особисто контактує зі сторонами 
і домовляється про час проведення процедури примирення, 
яке відбувається в будівлі суду. Якщо у процесі проведення 
процедури медіації  (якщо ми говоримо про судову медіа-
цію)  сторони  знаходять консенсус,  така  згода протоколю-
ється  суддею-медіатором  і  передається  на  затвердження 
судді, у провадженні якого перебуває справа.

Висновки. У підсумку варто зазначити, що врегулю-
вання спору за участю судді є одним із широко визнаних 
у світі ефективних механізмів досягнення мети судочин-
ства  –  справедливості  і  захисту  порушених  прав.  Крім 
того, дана процедура також дозволяє звести до мінімуму 
використані для досягнення зазначеної мети ресурси.

Зараз  механізм  урегулювання  спору  за  участю  судді, 
хоча  і  виглядає  досить  гнучким  і  неформальним,  однак 
авторитет і знання суддів, які будуть брати в ньому участь, 
можуть  зробити  його  широко  застосовним  і  в  Україні. 
І звичайно очевидно, що проєкти процесуальних кодексів 
у частині процедури врегулювання спору за участю судді 
вимагають доопрацювання з метою підвищення ефектив-
ності цього нового процесуального інституту.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДАХ 
ПРО СТЯГНЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ЗА ЧАС ВИМУШЕНОГО ПРОГУЛУ: 

ТЕОРІЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

PROBLEMATIC ISSUES CONCERNING THE CONSIDERATION OF CASES 
IN THE COURTS ON THE RECOVERY OF AVERAGE EARNINGS DURING FORCED 

ABSENTEEISM: THE THEORY AND PRACTICE OF THE COURTS

Дубинський О.Ю., д.ю.н., професор,
проректор з науково-педагогічної роботи, економічних,  

юридичних та соціальних питань
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Достдар Р.М., к.ю.н., доцент,
доцент кафедри морського та господарського права

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

У статті розглядаються питання щодо розгляду справ у судах про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Зазна-
чається, що розгляд судами трудових спорів про поновлення на роботі відбувається в порядку цивільного або ж адміністративного судо-
чинства залежно від правового статусу сторін чи сторони такого спору. Під час судового розгляду таких справ по суті, при апеляційному 
перегляді чи касаційному можуть виникати окремі процесуальні питання, які однозначно не регламентуються чинним законодавством, 
а судова практика є суперечливою. У статті було досліджено три питання, які можуть виникнути під час судового розгляду чи перегляду 
судових рішень вищестоящими судами. Перше питання: середній заробіток за час вимушеного прогулу – це різновид заробітної плати чи 
спеціальний вид відповідальності роботодавця за порушення трудових прав працівника? Було досліджене чинне законодавство, теорія 
та судова практика, однак однозначної відповіді законодавство про працю не містить – увага переважно зосереджена на обчисленні 
середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Питання друге: чи може працівник після ухвалення рішення про поновлення його на 
роботі надалі звернутися до суду з окремим позовом про стягнення на свою користь середнього заробітку за час вимушеного прогулу? 
Зазначається, що поновлення на роботі, вимога про оплату часу вимушеного прогулу, про визнання необґрунтованою відмову робото-
давця укласти трудовий договір тощо – це предмет трудового спору про поновлення на роботі. Питання третє: у який строк – тримісячний 
чи відповідно до ч. 2 ст. 233 КЗпП України без обмежень будь-яким строком – особа може звернутися до суду з позовом про стягнення 
на свою користь середнього заробітку за час вимушеного прогулу? Робиться висновок, що вимоги про виплату працівникові середнього 
заробітку за час вимушеного прогулу до суду є «грошовою вимогою», тому обмежуються тримісячним строком.

Ключові слова: стягнення середнього заробітку, вимушений прогул, звільнення працівника, поновлення на роботі, оплата праці, 
заробітна плата.

The article considers the issues of consideration of cases in courts on recovery of average earnings during forced absenteeism. It is noted 
that the consideration of labor disputes by the courts on reinstatement takes place in civil or administrative proceedings, depending on the legal 
status of the parties or the party to such a dispute. During the trial of such cases, in fact, certain procedural issues may arise during the appellate 
or cassation review, which are clearly not regulated by current legislation, and the case law is contradictory. The article explored three issues that 
may arise during the trial or review of court decisions by higher courts. The first question: is the average earnings during forced absenteeism a kind 
of salary, or a special kind of liability of the employer for violation of labor rights of the employee? To answer this question, the current legislation, 
theory and practice of courts were studied. The labor legislation does not contain an unambiguous answer to this question – the legislator’s attention 
is mainly focused on calculating the average earnings during the forced absenteeism. The second question: after the decision to reinstate him 
at work, can the employee subsequently apply to the court with a separate claim for recovery in his favor of the average salary during the forced 
absenteeism? It is noted that the re-employment of an employee, the requirement to pay for forced absences, the recognition of the employer’s 
refusal to enter into an employment contract as unfounded, etc. – is the subject of a labor dispute about the re-employment of an employee. The third 
question: within what period – three months or in accordance with the second part of Article 233 of the Labor Code of Ukraine without restrictions by 
any period a person can sue to recover in his favor the average earnings during the forced absenteeism? It is concluded that the claims for payment 
of the average salary to the employee during the forced absence to court are a «monetary claim», so they are limited to three months.

Key words: recovery of average earnings, forced absenteeism, dismissal of an employee, reinstatement, remuneration, wages.

Вступ.  Загальні  підстави  звільнення  працівника  за 
ініціативою  власника  або  уповноваженою  ним  особою 
передбачені ст. 40 КЗпП України. Якщо працівник вважає, 
що  його  звільнили  необґрунтовано,  він  має  право  звер-
нутися до  суду  за  захистом  своїх прав  і  інтересів  і  бути 
поновленим  на  роботі.  Розгляд  судами  трудових  спорів 
про поновлення на роботі відбувається у порядку цивіль-
ного  або  ж  адміністративного  судочинства  залежно  від 
правового  статусу  сторін  чи  сторони  такого  спору. Ана-
лізуючи судову практику, можемо з упевненістю сказати, 
що більшість трудових спорів становлять саме спори про 
поновлення на роботі працівника, звільненого з ініціативи 

роботодавця на підставі ст. 40, 41 КЗпП України. Під час 
судового розгляду таких справ по суті, при апеляційному 
перегляді чи касаційному можуть виникати окремі проце-
суальні питання, які однозначно не регламентуються чин-
ним законодавством, а судова практика є суперечливою.

У сучасній науці цивільно-процесуального та трудового 
права відсутні комплексні роботи, присвячені саме проце-
суальним питанням, які виникають із приводу поновлення 
працівника на роботі за рішенням суду. Частково питання 
розгляду  трудових  спорів  у  судах  досліджено  у  роботах 
таких  учених,  як В.Я.  Буряк,  Г.І.  Давиденко,  В.Н.  Толку-
нова, П.І. Шевчук, В.В. Жернаков, В.І. Мартиненко та ін.
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Виклад основного матеріалу. У рамках нашого дослі-
дження  розглянемо  декілька  питань,  які  можуть  виник-
нути  під  час  судового  розгляду  чи  перегляду  судових 
рішень вищими судами, і розставити крапки над «і».

Питання перше: середній заробіток за час вимуше-
ного прогулу – це різновид заробітної плати чи спеціаль-
ний вид відповідальності роботодавця за порушення тру-
дових прав працівника?

Однозначної  відповіді  на  це  питання  законодавство 
про працю не містить – увага переважно зосереджена на 
обчисленні середнього заробітку за час вимушеного про-
гулу,  тому  звернемося  до  судової  практики.  Знаходимо 
в матеріалах дві постанови: Касаційного цивільного суду 
у складі Верховного Суду та Касаційного адміністратив-
ного  суду у  складі Верховного Суду,  однак вони містять 
суперечливі висновки.

Так,  Колегія  суддів  Першої  судової  палати  Касацій-
ного цивільного  суду у  складі Верховного Суду вказала, 
що  у  постанові  об’єднаної  палати  Касаційного  цивіль-
ного суду у складі Верховного Суду від 10 жовтня 2019 р. 
у справі № 369/10046/18 (провадження № 61-9664сво19) 
зроблено  висновок,  що  виплата  середнього  заробітку  за 
час  вимушеного прогулу  (ч.  2  ст.  235 КЗпП України) не 
є різновидом оплати праці й елементом структури заробіт-
ної плати. За змістом норм чинного законодавства серед-
ній заробіток за час вимушеного прогулу за своєю право-
вою природою не є основною чи додатковою заробітною 
платою (винагородою, яку роботодавець виплачує праців-
никові за виконану ним роботу), а також не є заохочуваль-
ною чи компенсаційною виплатою у розумінні ст. 2 Закону 
України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату 
праці», тобто середній заробіток за час вимушеного про-
гулу не входить до структури заробітної плати, а є спе-
ціальним видом відповідальності роботодавця за пору-
шення трудових прав працівника.

У свою чергу, Касаційний адміністративний суд у складі 
Верховного  Суду  в  постановах  від  12  лютого  2020  р. 
у справі № 620/3884/18 (провадження № К/9901 /10912/19), 
від  05  вересня  2019  р.  у  справі  №  813/1247/17  (прова-
дження № К/9901 /49937/18), від 30 жовтня 2018 р. у справі 
№ 826/12721/17 (провадження № К/9901/37996/18) дійшов 
висновку про те, що було порушене роботодавцем законо-
давство про оплату праці,  коли працівник  звернувся до 
суду з позовом про стягнення належної йому заробітної 
плати, котра включає усі виплати, на які працівник має 
право  згідно  з  умовами  трудового  договору  і  відповідно 
до державних гарантій, встановлених законодавством, 
зокрема й за час вимушеного прогулу, що мав місце не 
з вини працівника, незалежно від того, чи було здійснено 
роботодавцем нарахування таких виплат. Отже, Касацій-
ний адміністративний суд відніс середній заробіток за час 
вимушеного прогулу до категорій оплати праці.

Таким чином, ми бачимо, що судова практика неодноз-
начно розуміє сутність поняття «середній заробіток за час 
вимушеного прогулу», а це може впливати і на інші про-
цесуальні питання, про які буде йтися нижче.

Насамперед  нам  необхідно  визначити  теоретичні 
аспекти  та  зіставити  поняття  «заробітна  плата»,  «оплата 
праці» та «середній заробіток за час вимушеного прогулу».

Аналіз чинного законодавства і судової практики свід-
чить про відсутність чіткого розмежування вказаних понять 
відповідно до законодавчих критеріїв. Наприклад, спосте-
рігається  чітка  закономірність:  поняття  «оплата  праці» 
та «заробітна плата» здебільшого сприймаються як тотожні.

Ґрунтовне порівняння понять «оплата праці» та «заро-
бітна  плата»  зробили  у  своїх  дослідженнях  В.М.  Божко 
[1, с. 55–62] і Н.В. Овсюк, який провів аналіз бухгалтер-
ського,  трудового  та  податкового  законодавства  України 
[2, с. 27–31].

В.М.  Божко  провів  аналіз  дисертаційних  досліджень 
і засвідчив, що існує три погляди на співвідношення змісту 

окреслених термінів: 1) вони є синонімами – тобто тотожними 
за змістом; 2) вони співвідносяться як частина та ціле (зміст 
одного є ширшим за зміст іншого); 3) вони взаємопов’язані 
причинно-наслідковим зв’язком: оплата праці характеризує 
певний процес (як систему відносин), наслідком якого є заро-
бітна плата як предмет (винагорода) [1, с. 61].

Погоджуємося з тезою Н.В. Овсюка про те, що трудові 
та бухгалтерські нормативні документи фактично ототож-
нюють ці категорії, надаючи таким чином лише офіційне 
та  загальноприйняте  визначення  заробітної  плати,  опи-
суючи  одночасно  у  законодавчих  рамках  дещо  більше, 
аніж  питання  регулювання  заробітної  плати  [2,  с.  29]. 
Так, ст. 1 Закону України «Про оплату праці» визначення 
поняття «оплати праці» не дає, а містить тільки визначення 
«заробітної  плати»  як  винагороди,  обчисленої  зазвичай 
у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботода-
вець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Дійсно, аналізуючи Закон України «Про оплату праці» 
та главу VII КЗпП України, присвячену оплаті праці, вба-
чаємо, що ці поняття використовуються як синоніми, тому, 
попри досить якісний зміст зазначених актів, все ж таки, 
на наш погляд, слід зазначити, що заробітна плата є скла-
довою  частиною  цілої  низки  трудових  відносин  і  засад, 
які виникають між роботодавцем і працівником із приводу 
виконаних трудових обов’язків в інтересах підприємства, 
котрі формують категорію оплати праці.

Як  зазначає  Д.А.  Євдовицький:  «Система  оплати 
праці  –  це  сукупність  зобов’язань  і  гарантій,  трудових, 
організаційних,  правових,  фінансових,  соціально-еко-
номічних,  етичних  відносин  між  працівниками  та  робо-
тодавцем  із  приводу  винагороди  персоналу  організації» 
[3, с. 19–20].

Отже,  поняття  «оплата  праці»  значно  ширше,  ніж 
поняття «заробітна плата» і, крім неї, включає також інші 
елементи  –  організацію  оплати  праці,  регламентацію  її 
окремих  структурних  елементів  і  всієї  системи  право-
вих засобів у цій сфері. У свою чергу, поняття «заробітна 
плата» спрямоване на право окремого працівника отриму-
вати грошову винагороду, тобто заробітна плата є тільки 
одним з елементів оплати праці.

Тепер  спробуємо визначити  сутність поняття «серед-
ній заробіток за час вимушеного прогулу» – це складовий 
елемент категорії «оплата праці» у  вигляді  державної 
гарантії,  як  зазначає  Касаційний  адміністративний  суд 
у  складі  Верховного  Суду,  чи  це  спеціальний вид відпо-
відальності роботодавця  за  порушення  трудових  прав 
працівника, як вказує Касаційний цивільний суд у складі 
Верховного Суду?

Основна мета гарантійних виплат, як зазначає А.М. Ост-
роверх,  –  це  охорона  матеріальних  інтересів  працівника 
у періоди, коли він не працював і не міг отримувати заробіт-
ної плати не із власної вини. Гарантійні виплати не є вина-
городою за працю, тому що вони не співвідносяться із кіль-
кістю  та  якістю фактично  виконаної  працівником  роботи 
у період, за який вони виплачені [4, с. 8–9].

За  змістом  трудового  законодавства  до  гарантійних 
виплат  можна  віднести:  1)  збереження  середньої  заро-
бітної плати за час відпусток; 2) оплату часу вимушеного 
прогулу у разі незаконного звільнення або переведення; 3) 
оплату часу простою не з вини працівника; 4) збереження 
середнього  заробітку  за  вагітною жінкою у  разі  її  звіль-
нення від роботи на період до надання  їй легшої роботи 
та  ін. Отже,  гарантійні  (та  компенсаційні)  виплати посі-
дають окреме місце у системі оплати праці. Вони покли-
кані створити додаткові гарантії у реалізації працівниками 
права на заробітну плату (оплату праці).

Тепер  щодо  розуміння  поняття  «середній  заробіток 
за  час  вимушеного  прогулу»  як  спеціального  виду  від-
повідальності  роботодавця  за  порушення  трудових  прав 
працівника  (за  висновком  Касаційного  цивільного  суду 
у складі Верховного Суду).
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Аналіз трудового законодавства дозволяє нам виокре-
мити такі види відповідальності у трудових правовідноси-
нах – дисциплінарну та матеріальну. Щодо роботодавців 
передбачена  саме  матеріальна  відповідальність.  Норми 
про  матеріальну  відповідальність  роботодавця  передба-
чені різними главами КЗпП України (главою VІІ «Оплата 
праці»  і  главою ХV  «Індивідуальні  трудові  спори»).Так, 
у ст. 117, 235, 236 КЗпП України передбачений обов’язок 
роботодавця  відшкодувати  працівникові  шкоду,  завдану 
затримкою розрахунку при звільненні, незаконним звіль-
ненням, переведенням працівника на іншу роботу, непра-
вильним формулюванням причини звільнення у трудовій 
книжці,  затримкою видачі  трудової  книжки  з  вини влас-
ника  або  уповноваженого  ним  органу,  затримкою  вико-
нання рішення про поновлення на роботі працівника. Ст. 
237-1 КЗпП України встановлено обов’язок власника або 
уповноваженого  ним  органу  відшкодувати  працівнику 
моральну шкоду. Ст. 237 передбачена матеріальна відпо-
відальність службової особи, винної в незаконному звіль-
ненні або переведенні працівника.

Отже, матеріальна відповідальність роботодавця настає 
у  разі  порушення  права  працівника  на  працю. У  нашому 
випадку на роботодавця покладається обов’язок відшкоду-
вати працівникові втрачений заробіток у разі незаконного 
позбавлення його працювати (незаконного звільнення).

Зазначене  вище  дозволяє  віднести  поняття  «серед-
ній  заробіток  за  час  вимушеного  прогулу»  до  гарантій-
них і компенсаційних виплат як складової частини права 
особи на оплату праці  (за  суттю)  і  як  виду матеріальної 
відповідальності роботодавця (за змістом).

Таким чином, висновок у постанові Колегії суддів Пер-
шої судової палати Касаційного цивільного суду у складі 
Верховного  Суду,  на  відміну  від  висновку  Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду, на нашу 
думку, є правильним, хоча обґрунтування і викликає деякі 
зауваження щодо порівняння стягнення середнього заро-
бітку  за  час  вимушеного  прогулу  із  заробітною  платою 
і спеціальною відповідальністю роботодавця.

Питання друге: чи може працівник після ухвалення 
рішення про поновлення його на роботі надалі звернутися 
до суду з окремим позовом про стягнення на свою користь 
середнього заробітку за час вимушеного прогулу?

На наш погляд, для відповіді на це питання варто керу-
ватися ч. 2 ст. 235 КЗпП України, де зазначається, що при 
винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який 
розглядає трудовий спір (у нашому випадку – суд першої 
інстанції) одночасно приймає рішення про виплату праців-
никові  середнього  заробітку  за  час  вимушеного  прогулу 
або різниці у заробітку за час виконання нижчеоплачува-
ної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про 
поновлення на роботі розглядається більше одного року, 
не  з  вини  працівника,  орган,  котрий  розглядає  трудовий 
спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку 
за весь час вимушеного прогулу.

На нашу думку, дефініція цієї норми означає, що позо-
вна заява має містити дві вимоги: про поновлення на роботі 
та про стягнення середнього заробітку за час вимушеного 
прогулу. Оскільки  під  поняттям  «середнього  заробітку  за 
час вимушеного прогулу» розуміється гарантійна виплата, 
передбачена законодавством як форма захисту права особи 
на оплату праці, суд повинен залишити позовну заяву без 
руху, якщо вимога про стягнення середнього  заробітку  за 
час вимушеного прогулу у позовній заяві не вказана.

Як  слушно  зазначає  О.О.  Дума,  поновлення  неза-
конно звільненого працівника на роботі є конституційною 
гарантією судового захисту права на працю, оскільки це 
повернення  працівника  у  попереднє  правове  становище, 
яке існувало до незаконного припинення (зміни) трудових 
правовідносин [5, с. 205].

Л.П.  Грузінова  дійшла  висновку  про  те,  що  трудові 
спори про поновлення на роботі – це не просто розбіжності 

між роботодавцем і працівниками, це розбіжності, передані 
на розгляд відповідного юрисдикційного органу, а саме до 
суду, уповноваженого приймати відповідні для обох Сторін 
такого виду трудового спору рішення. Також важливо зазна-
чити, що  предметом  трудового  спору  про  поновлення  на 
роботі є сама вимога працівника поновити його права від-
повідно до законодавства, нормативних правових актів або 
до  передбачених  умов  трудового  договору.  Таким  чином, 
поновлення на роботі, вимога про оплату часу вимушеного 
прогулу,  про  визнання  необґрунтованою  відмову  робото-
давця укласти трудовий договір і т. ін. – це предмет трудо-
вого спору про поновлення на роботі [6, с. 126].

У.П.  Бек,  розглянувши  особливості  розгляду  судами 
трудових  спорів  про  поновлення  на  роботі  працівників, 
звільнених із різних підстав, виділив ще одну особливість, 
притаманну всім трудовим спорам, а саме необмеженість 
суду  під  час  розгляду  справ  про  поновлення  на  роботі 
позовними  вимогами  заявника. Переважно  вихід  судами 
за межі позовних вимог проявляється у зобов’язанні робо-
тодавця відшкодувати працівнику моральну шкоду у разі 
встановлення факту незаконності звільнення [7, с. 173].

Питання третє: у який строк – тримісячний чи від-
повідно до ч. 2 ст. 233 КЗпП України без обмежень будь-
яким строком – особа може звернутися до суду з позовом 
про стягнення на свою користь середнього заробітку за 
час вимушеного прогулу?

Зазначені  вище  постанови  Касаційного  цивільного 
суду  у  складі  Верховного  Суду  та  Касаційного  адміні-
стративного суду у складі Верховного Суду у своїх висно-
вках не тільки по-різному визначили сутність середнього 
заробітку  за  час  вимушеного  прогулу,  а  й  послідовно 
по-різному  вирішили  питання  щодо  строків  звернення 
звільненого працівника з вимогою щодо стягнення цього 
середнього заробітку за час вимушеного прогулу до суду.

Колегія  суддів  Першої  судової  палати  Касаційного 
цивільного  суду  у  складі  Верховного  Суду  вказала,  що 
у  постанові  об’єднаної  палати  Касаційного  цивільного 
суду  у  складі  Верховного  Суду  від  10  жовтня  2019  р. 
у справі № 369/10046/18 (провадження № 61-9664сво19) 
зроблено  висновок,  що  виплата  середнього  заробітку  за 
час  вимушеного прогулу  (ч.  2  ст.  235 КЗпП України) не 
є  різновидом  оплати  праці  й  елементом  структури  заро-
бітної плати, отже, строк пред’явлення до суду позовних 
вимог про стягнення середнього заробітку за час вимуше-
ного прогулу обмежується трьома місяцями із дня, коли 
працівник дізнався або повинен був дізнатися про пору-
шення свого права (ч. 1 ст. 235 КЗпП України).

Касаційний  адміністративний  суд  у  складі  Верхо-
вного Суду в постановах від 12 лютого 2020 р.  у  справі 
№  620/3884/18  (провадження  №  К/9901  /10912/19),  від 
05 вересня 2019 р. у справі № 813/1247/17 (провадження 
№  К/9901  /49937/18),  від  30  жовтня  2018  р.  у  справі 
№  826/12721/17  (провадження  №  К/9901/37996/18)  дій-
шов висновку про те, що у разі порушення роботодавцем 
законодавства  про  оплату  праці  працівник  не обмеж-
ується будь-яким строком звернення до суду з позовом 
про стягнення належної йому заробітної плати, яка 
включає усі виплати,  на  які  працівник має  право  згідно 
з умовами трудового договору і відповідно до державних 
гарантій, встановлених законодавством, зокрема й за 
час вимушеного прогулу, що мав місце не з вини праців-
ника, незалежно від того, чи було здійснено роботодавцем 
нарахування таких виплат, а тому до спірних правовідно-
син  (стягнення  середнього  заробітку  за  час  вимушеного 
прогулу) не застосовуються положення ч. 1 ст. 233 КЗпП 
України у частині визначення строку звернення до суду.

На  нашу  думку,  у  цьому  разі  варто  керуватися 
ст. 238 КЗпП України «Задоволення грошових вимог», де 
вказується, що при розгляді  трудових спорів у питаннях 
про  грошові  вимоги,  крім  вимог  про  виплату  працівни-
кові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або 
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різниці  в  заробітку  за  час  виконання  нижчеоплачуваної 
роботи  (ст.  235 КЗпП України),  орган,  котрий  розглядає 
спір, має право винести рішення про виплату працівникові 
належних сум без обмеження будь-яким строком.

Отже,  вимоги  про  виплату  працівникові  середнього 
заробітку за час вимушеного прогулу до суду підпадають 
під правила ч. 1 ст. 233 КЗпП України й обмежуються три-
місячним строком.
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ВІДПУСТКА ЯК РІЗНОВИД ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ

LEAVE AS A VARIETY OF REST TIME

Рибак О.О., аспірант кафедри соціального права
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті проаналізовано поняття відпустки, її види та закріплення в нормативно-правових актах, зокрема в нормах Конституції  
України. Для підсилення рівня гарантованості цього виду часу відпочинку обґрунтовано вживання терміна «щорічна оплачувана від-
пустка», наголошено на обов’язковій оплатності та регулярності їх надання.

Досліджено виникнення права на відпустку працівника, який перебуває у трудових відносинах, та вказано умови його реалізації, 
насамперед за наявності трудового стажу в цих працівників. Розглянуто наукову літературу, що стосується ознак щорічних оплачуваних 
відпусток. Також виділені дві групи ознак, які у своїй сукупності характеризуватимуть цю форму часу відпочинку, а саме базові й особливі, 
які притаманні всім видам відпусток.

Доведена необхідність надання щорічних оплачуваних відпусток, оптимального поєднання робочого часу та часу відпочинку. Дослі-
джено питання щодо обов’язку роботодавця надавати відпустку, а також обов’язковість її використання працівником. Розглянуті судова 
практика та наукова література для з’ясування цих питань.

З’ясовано мету надання відпусток, наголошено на важливості періодів відпочинку для працівників, хоч трудове законодавство лише 
визначає умови для цього, але не форму його проведення. Досліджено періодичність надання відпусток, зокрема щорічних основних 
та додаткових відпусток, які надаються працівникам з таким розрахунком, щоб вони були використані до закінчення робочого року.

Проаналізовано законодавство щодо виплат, які отримує працівник за час перебування в щорічній відпустці, та запропоновано зміни 
в чинних правових нормах. Розглянуто порядок надання відпусток, зокрема погодження строків їх надання за попередньою домовле-
ністю між роботодавцем та працівником.

Внесено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання надання щорічний основних та додаткових оплачуваних відпусток 
на основі аналізу нормативно-правових актів у цій сфері.

Ключові слова: щорічна оплачувана відпустка, відпочинок, ознаки відпустки, періодичність, обов’язковість.

The article analyzes the concept of leave, their types and consolidation in normative legal acts, in particular, in the Constitution of Ukraine. 
The use of the term “annual paid leave” is justified with the aim to strengthen the level of guarantee of this type of time to rest, emphasizing on 
the mandatory payment and regularity of its provision.

The origin of the right to leave of an employee who is in an employment relationship is studied and the conditions of its implementation are 
indicated. The scientific literature concerning the features of annual paid leave is considered. There are also two groups of features that together 
will characterize this form of leisure time, namely the basic and special.

The necessity of providing annual paid leaves and the optimal combination of working hours and rest time has been proved. The question 
of the employer’s obligation to provide leave has been investigated, also, whether its use is the employee’s responsibility. Case law and scientific 
literature are considered to clarify these issues.

The purpose of granting leave is clarified and it is emphasized on the importance of rest periods for employees, although labor legislation 
only determines the conditions for this, but not the form of its conduct. The periodicity of granting leaves, in particular annual basic and additional 
leaves, which are provided to employees in such a way that they are used, as a rule, before the end of the working year.

The legislation on payments received by the employee during the annual leave is analyzed and changes in the current legal norms are 
proposed. The procedure for granting leave is considered, in particular, agreeing on the terms of their granting by prior agreement between 
the employer and the employee.

Proposals were made to improve the legal regulation of the provision of annual basic and additional paid leave based on the analysis 
of regulations in this area.

Key words: annual paid leave, rest, features of leave, periodicity, mandatory.

Основним чинником, який допомагає втримати високу 
працездатність  людини,  є  відпочинок.  Надання  щоріч-
ної  оплачуваної  відпустки  як  однієї  зі  складових  частин 
конституційного  права  на  відпочинок,  для  працівника 
насамперед означає:  вільний час  та  відсутність фінансо-
вих втрат, які могли б мати місце у зв’язку з відсутністю 
на  роботі.  Дослідженню  різних  видів  відпусток  зага-
лом було присвячено багато уваги науковців,  серед яких 
В.Д.  Авескулов,  Л.П.  Гаращенко,  С.Ф.  Гуцу,  О.А.  Сит-
ницька, П.Д. Пилипенко, О.І. Процевський, Т.І. Чавикіна. 
Водночас  наявні  недоліки  правового  регулювання  цього 
виду час відпочинку та проблеми з належною реалізацією 
цього права  і дотепер залишаються невирішеними. Тому 
важливо  схарактеризувати щорічні  оплачувані  відпустки 
як час відпочинку, з’ясувати їхні ознаки з метою пошуку 
нових шляхів для вдосконалення чинного трудового зако-
нодавства про відпустки.

Відпустки загалом належать до часу, який є вільним від 
виконання трудових обов’язків. Слово «відпустка» є похід-
ним від дієслова «відпускати» (дозволяти кому-небудь піти, 
залишити когось або щось [24, с. 625]). У правничій літе-
ратурі  спільними  рисами  всіх  відпусток  називають  такі: 
звільнення працівників на деякий час від виконання своїх 
трудових обов’язків  за  збереження місця роботи  (посади) 

і зазвичай заробітної плати [4, с. 8]. Проте сформулювати 
універсальне  визначення  поняття  «відпустка»,  взявши  до 
уваги характер  та призначення кожного  з  її  видів,  досить 
складно. Можемо припустити, що саме тому у трудовому 
законодавстві такого визначення дотепер немає.

У  ст.  4  Закону  України  «Про  відпустки»  закріплено 
різні  види відпусток  залежно від  їхнього цільового при-
значення [15]. Відразу зауважимо, що далеко не всі з них 
є тим часом, протягом якого працівник, хоча  і перебуває 
поза  сферою  виконання  трудових  обов’язків,  відновлює 
нормальний стан свого організму. Саме тому лише деякі 
з відпусток уважаються часом відпочинку. Так, оплачувані 
щорічні відпустки, на відміну від інших видів відпусток, 
справді  встановлюються  з  метою  сприяння  працівнику 
в  найбільших  можливостях  для  відпочинку  і  віднов-
лення трудових сил та надаються зазвичай на кінець кож-
ного  робочого  року.  Інші  види  відпусток,  хоча  і  назива-
ються відпустками, але віддалено стосуються відпочинку 
[25, с. 299]. У правничій літературі ця позиція обґрунтову-
ється й іншими науковцями [22, с. 239–249].

Термін «щорічна оплачувана відпустка», який містить 
ст. 45 Конституції України [10], уживається лише в декіль-
кох  законодавчих  актах,  зокрема  в  Законі  України  «Про 
судоустрій та статус суддів» від 2 червня 2016 р. [19]. Інші 
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вітчизняні нормативно-правові акти містять дещо скоро-
чений варіант цього терміна. Так, у законах України «Про 
відпустки» від 15 листопада 1996 р. [15], «Про освіту» від 
5  вересня  2017  р.  [18],  «Про фахову  передвищу  освіту» 
від 6 червня 2019 р. [20] вживається термін «щорічні від-
пустки».  У  Законі  України  «Про  державну  службу»  від 
10  грудня  2015  р.  законодавець  у  назвах  статей  уживає 
терміни «щорічні основні відпустки» (ст. 57) та «щорічні 
додаткові відпустки» (ст. 58), проте вже у змісті відповід-
них статей додано слово «оплачувані», а саме: «щорічна 
основна  оплачувана  відпустка»  (ст.  57)  та  «додаткова 
оплачувана  відпустка»  (ст.  58)  [16].  У  Законі  України 
«Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. для позна-
чення  такої  форми  часу  відпочинку  поліцейських  взято 
як загальний (такий, що акумулює) термін «чергові опла-
чувані  відпустки», на позначення ж видів цих відпусток 
ужито терміни «щорічна основна оплачувана відпустка», 
«додаткова оплачувана відпустка» (ст. ст. 92, 93) [17].

Відсутність одного  законодавчого  терміна для позна-
чення  цієї  форми  часу  відпочинку  притаманна  не  лише 
вітчизняним  нормативним  актам,  але  й  міжнародним 
стандартам у  сфері  праці. Водночас  слово  «оплачувана» 
уживається  в  кожному  з  них.  Так,  Загальна  Декларація 
прав  людини  закріплює  право  на  відпочинок  і  дозвілля, 
зокрема  і  право  на  «оплачувану  періодичну  відпустку» 
(ст. 24) [7]; Конвенція Міжнародної організації праці про 
оплачувані відпустки № 132 встановлює, що кожна особа, 
до якої застосовується ця Конвенція, має право на щорічну 
оплачувану  відпустку  [9].  Серед  європейських  стандар-
тів можна навести Європейську  соціальну  хартію  (пере-
глянуту),  якою  передбачено,  що  з  метою  ефективного 
здійснення  права  на  справедливі  умови  праці  сторони 
зобов’язані встановлювати щорічну оплачувану відпустку 
та додаткові оплачувані відпустки [6].

Закон України  «Про  відпустки»,  як  уже  зазначалося, 
містить  термін  «щорічні  відпустки».  Слово  ж  «оплачу-
вана»  уживається  в  цьому  законі  для  характеристики 
інших  видів  відпусток  (зокрема,  ст.  ст.  14,  15,  17,  18) 
[15]. На те, що щорічні відпустки є оплатними, вказують 
інші норми цього нормативного акта, зокрема ст. 2, у якій 
ідеться про гарантії,  якими забезпечується право на такі 
щорічні  відпустки,  серед  яких  збереження  заробітної 
плати за їхній період.

Якщо  звернутися  до  законопроєктної  практики,  то 
можна  констатувати,  що  всі  проєкти  Трудового  кодексу, 
які  були представлені  для  обговорення  у Верховну Раду 
України,  містять  термін  «щорічні  трудові  відпустки» 
[21]. Щодо цього можна зробити припущення, що словом 
«трудові» у цьому терміні автори хотіли зробити наголос 
на  тому,  що  надання  такої  відпустки  притаманне  лише 
тим  трудовим  відносинам,  підставою  для  яких  є  трудо-
вий договір. Проте зауважимо, що категорія «відпустки» 
ніколи  і  не  вважалася  категорією  інших  галузей  права, 
крім  трудового. Або ж  такий наголос було  зроблено для 
того, щоб виокремити відпустки,  які  надаються лише  за 
виконання трудових обов’язків, а не за іншими підставами 
(навчання, вагітність та пологи тощо).

Попри це, хотілося б підтримати позицію, яка знайшла 
своє відображення у проєктах закону України про працю 
(2019 та 2020 рр.),  де  вживається  термін «щорічні опла-
чувані  відпустки». Він  видається  найбільш прийнятним, 
зважаючи, зокрема, на те, що його містять Основний закон 
України  та  більшість  міжнародних  стандартів  у  сфері 
праці. У такому вигляді він відображатиме головні ознаки 
таких відпусток, що сприятиме підсиленню рівня гаран-
тованості  цього  виду  часу  відпочинку,  наголошуючи  на 
обов’язковій оплатності та регулярності їх надання. Отже, 
у  роботі  буде  вживатися  саме  цей  термін  на  позначення 
цього виду відпусток.

З’ясовуючи  сутність  щорічних  оплачуваних  відпус-
ток  як  часу  відпочинку,  важливо  виділити  їхні  ознаки. 

Так,  зокрема,  на підставі  аналізу  різних позицій науков-
ців В.Д. Авескуловим було виділено такі ознаки щорічних 
оплачуваних відпусток:

1)  працівник  володіє  правом  на  отримання щорічної 
відпустки з моменту виникнення трудових правовідносин;

2)  надання  відпустки  є  обов’язком  роботодавця,  
а її використання – обов’язком працівника;

3) метою є надання працівнику можливості відпочити 
та відновити свою працездатність;

4) періодичність – право на щорічну відпустку виникає 
у працівника на початку кожного робочого року, почина-
ючи з першого;

5)  оплачуваність – працівник отримує  за  час перебу-
вання в щорічній відпустці виплату в розмірі, еквівалент-
ному розміру оплати праці за аналогічний період роботи;

6) строки надання відпусток встановлюються за пого-
дженням між роботодавцем та працівником [2].

Щодо першої ознаки хотілося б відзначити, що автор, 
який  аргументує  її,  наголошує,  що  у  визначенні  поняття 
«щорічна відпустка» повинен бути відображений не момент 
реалізації права на щорічну відпустку, а момент його виник-
нення. Такий підхід, як стверджує науковець, з одного боку, 
точніше відображатиме сутність явища, а з іншого – дозво-
лить уникнути ненаукових формулювань [2].

Не  заперечуємо  важливості  перебування  працівника 
у  трудових  правовідносинах  для  отримання  права  на 
щорічні відпустки, проте хотілося б зауважити, що право 
на отримання відпустки з моменту виникнення трудових 
правовідносин  виникає  не  лише щодо щорічних  відпус-
ток, але і щодо інших видів відпусток, передбачених тру-
довим законодавством. Перебування працівника у трудо-
вих  правовідносинах,  які  виникли  на  підставі  трудового 
договору, уже наділяє його таким правом. Попри це, реа-
лізоване воно може бути лише за певних умов, насампе-
ред за наявності трудового стажу в цих правовідносинах 
(ст. 9 Закону України «Про відпустки»).

Цікавий щодо цього проведений Л.П. Гаращенко ана-
ліз міжнародно-правових норм та положень  зарубіжного 
законодавства,  на  підставі  якого  автор  констатувала,  що 
і  стаж  роботи  в  одного  роботодавця,  і  перебування  пра-
цівника  у  трудових  правовідносинах  із  роботодавцем 
є  основними  підставами  для  набуття  працівником  права 
на щорічні оплачувані відпустки [5, с. 5].

У  результаті  проведеного  аналізу  умов  надання  різ-
них видів відпусток, установлених Законом України «Про 
відпустки»,  можна  констатувати, що  наявність  відповід-
ного  стажу  роботи  в  роботодавця  необхідна  власне  для 
отримання щорічних оплачуваних  відпусток. Тому озна-
кою щорічних оплачуваних відпусток, яка відрізняє їх від 
інших відпусток, уважаємо не факт (підстава) перебування 
працівника у трудових правовідносинах із роботодавцем, 
а наявність трудового стажу, необхідного за законом для 
їх отримання.

Що стосується  такої ознаки,  як: надання відпустки – 
це обов’язок роботодавця,  а  її  використання – обов’язок 
працівника,  В.Д.  Авескулов  наголошує,  що  їх  надання 
працівнику  є  обов’язком  роботодавця,  який  не  залежить 
від волі працівника, а випливає з положень законодавства 
[2].  З  таким  твердженням  автора  не можемо  погодитися 
в тій частині, що для надання щорічних оплачуваних від-
пусток не потрібно волевиявлення працівника.  Заборона 
ч.  5  ст.  11  Закону  України  «Про  відпустки» щодо  нена-
дання  щорічних  відпусток  повної  тривалості  протягом 
двох років підряд ще не дає підстав уважати, що робото-
давець самовільно має право відправити працівника у від-
пустку  [15]. Навіть  економічна нестабільність  у  державі 
та пандемія COVID-19, які призвели до поширення прак-
тики  направлення  працівників  у  так  звані  «вимушені» 
(здебільшого незалежно від бажання працівника) щорічні 
оплачувані відпустки, не можуть виступати аргументами 
в цьому питанні.
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До того ж трудовим законодавством, зокрема ст. 2 Закону 
«Про відпустки»,  закріплено «право» працівника на від-
пустку, а не обов’язок щодо її використання [15]. Свідчен-
ням  цього  є  судова  практика.  Так,  у  своїй  постанові  від 
19 червня 2013 р. у справі К/800/11943/13 Вищий адміні-
стративний суд України, який розглядав судову справу за 
позовом директора Департаменту правового забезпечення 
Міністерства  оборони України  до Міністерства  оборони 
України  про  визнання  протиправними  дій  останнього 
щодо недотримання порядку надання й оплати відпустки, 
наголосив, що відпустка є правом особи, її надання може 
мати місце в разі подання особою відповідної заяви, яка 
за наявності правових підстав має бути задоволена. Отже, 
Суд дійшов висновку, що роботодавець не мав права вида-
вати  наказ  про  надання  працівнику  щорічної  відпустки 
у строки, не обумовлені сторонами [14].

Отже,  маємо  підтвердження,  що  працівник  володіє 
«правом» використовувати щорічні оплачувані відпустки. 
Проте говорити про стовідсоткову добровільність у його 
реалізації все ж не зовсім правильно, адже існує законо-
давча заборона заміни відпустки грошовою компенсацією 
(ст. 2 Закон «Про відпустки») [15]. Як зауважує В.Д. Авес-
кулов,  «законодавець  зайняв  проміжну  позицію  із  цього 
питання,  не  визнаючи  використання щорічної  відпустки 
ані правом, ані обов’язком працівника» [1, с. 5–9].

З  огляду  на  викладене  вважаємо,  що  виділяти  таку 
ознаку  щорічних  оплачуваних  відпусток,  як  «надання 
відпустки  –  обов’язок  роботодавця,  а  її  використання  – 
обов’язок працівника», немає належних підстав.

Наступною ознакою щорічних оплачуваних відпусток, 
виокремлення якої не викликає сумнівів у науковців-прав-
ників, є мета надання таких відпусток [5; 2; 3, с. 132]. Як 
відомо,  цей  вид  відпусток,  як  і  час  відпочинку  загалом, 
завжди  вважався  одним  із  стимулів  управління персона-
лом для підвищення його продуктивності в роботі. Саме 
відпочинок  та  відновлення  працездатності  працівником 
і  є метою, якої  такі відпустки надаються. Щорічні опла-
чувані відпустки мають стати для працівника найефектив-
нішим  із періодів часу відпочинку для відновлення його 
працездатності.  Водночас,  як  зауважує  Л.П.  Гаращенко, 
щорічні оплачувані відпустки надаються не лише для від-
новлення  працездатності,  але  й  для  задоволення  інших 
життєвих потреб та інтересів працівника [5, с. 93, 94].

Щодо  цього  хотілося  б  нагадати,  що  відпочинок 
за  своєю  природою  –  це  особливий  психоемоційний 
стан  людини,  спрямований  на  відновлення,  збереження 
здоров’я  і  працездатності  працюючих  за  трудовим дого-
вором.  Доведено,  що  людина  спроможна  продуктивно 
працювати лише в разі оптимального поєднання робочого 
часу та часу відпочинку [12, с. 272]. Режими праці та від-
починку взаємопов’язані. Працездатність у річному робо-
чому періоді залежить не тільки від того, як людина від-
почиває протягом кожного тижня, доби і зміни, але й від 
тривалості  та  форми  проведення  щорічної  оплачуваної 
відпустки [8]. І хоча інтереси працівника та задоволення 
його інших життєвих потреб під час використання щоріч-
ної  відпустки  можуть  витіснити  іншу  складову  частину 
мети таких відпусток – відновлення працездатності, проте 
ніхто, окрім самого працівника, не має права реґламенту-
вати порядок реалізації ним цього часу відпочинку. Тру-
дове законодавство лише визначає умови для цього, але не 
форму його проведення.

Періодичність,  а  саме  «щорічність»,  також  виділя-
ється серед ознак щорічних оплачуваних відпусток. Про 
це йдеться і в ч. 4 ст. 10 Закону України «Про відпустки», 
де закріплені такі положення: щорічні основна та додат-
кові відпустки надаються працівникові з таким розрахун-
ком, щоб  вони  були  використані  зазвичай  до  закінчення 
робочого року [15]. Тобто для таких відпусток характер-
ним є те, що у працівника право на їх використання вини-
кає на початку кожного робочого року, починаючи з пер-

шого, а скористатися цим правом він має протягом року. 
Обов’язок  щороку  йти  в  щорічну  оплачувану  відпустку 
випливає й із ч. 5 ст. 11 цього ж Закону, якою встановлена 
заборона  не  надавати  такі  відпустки  повної  тривалості 
протягом  двох  років  поспіль,  а  також ненадання  їх  про-
тягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років 
та працівникам, які мають право на щорічні додаткові від-
пустки  за  роботу  зі  шкідливими  і  важкими  умовами  чи 
з особливим характером праці. Випадки, коли працівник 
не скористався цим правом протягом року, мають розгля-
датися як виняток із загального правила.

Про  таку  ознаку щорічних  відпусток,  як  їхня  оплат-
ність, уже згадувалося. Можемо додати, що розмір виплат, 
які  отримує  працівник  за  час  перебування  в  щорічній 
відпустці,  еквівалентний  розміру  оплати  праці  за  анало-
гічний період  роботи  (ст.  74 Кодексу  законів  про  працю 
(далі – КЗпП) України [13]). Також нагадаємо, що ця ознака 
є  спільною  рисою  більшості  видів  відпусток.  На  цьому 
робить акцент і законодавець. Так, відповідно до змін від 
9  лютого 2020 р.,  внесених до п.  1 Порядку обчислення 
середньої  заробітної  плати,  затвердженого  постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100, 
було закріплено, що «цей порядок обчислення середньої 
заробітної плати застосовується для надання працівникам 
усіх видів відпусток, передбачених законодавством (крім 
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), або виплати 
їм компенсації за невикористані відпустки» [2].

Незважаючи на таку спільну рису більшості відпусток, 
усе ж хотілося б відзначити важливість відображення цієї 
ознаки щорічних відпусток у терміні, який їх позначає. До 
того ж для уніфікації термінів, які вживаються на позна-
чення  цієї  форми  часу  відпочинку,  необхідно  узгодити 
з  Конституцією  України  положення  чинного  трудового 
законодавства, зокрема КЗпП України та Закону України 
«Про відпустки».

Тепер стосовно погодження строків надання відпусток 
роботодавцем та працівником як однієї з ознак щорічних 
оплачуваних відпусток. Коли виділяють цю ознаку в літе-
ратурі, зазначають, що конкретний період надання щоріч-
ної  відпустки,  відповідно до ч. 11  ст.  10 Закону України 
«Про відпустки», узгоджується між працівником та робо-
тодавцем, водночас строки надання інших видів відпусток 
визначаються без такого узгодження: дати початку й закін-
чення таких відпусток залежать від конкретних обставин, 
а  не  від  сторін  трудових  правовідносин  (наприклад,  час 
сесії  в  навчальному  закладі,  строки  проведення  змагань 
тощо) [2, с. 71].

Щодо  наведеної  позиції  хотілося  б  висловити  деякі 
застереження. По-перше, хоча  і не має підстав заперечу-
вати, що дати початку й закінчення щорічних оплачуваних 
відпусток  залежать  від  сторін  трудових  правовідносин, 
а не від конкретних обставин, проте це характерно  і для 
інших видів відпусток, наприклад для відпустки без збе-
реження заробітної плати у зв’язку із сімейними обстави-
нами, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

По-друге, варто пам’ятати, що на отримання будь-якої 
відпустки необхідно погодження між працівником та робо-
тодавцем. Інакше це, з одного боку, може бути розтлума-
чено  як  самовільне  використання  відпустки,  з  іншого, 
якщо  роботодавець  не  погоджується  на  надання  від-
пустки, але відповідно до законодавства він зобов’язаний 
це  зробити,  –  це  вже  буде  порушенням  трудових  прав 
працівника. Але в обох випадках має бути волевиявлення 
працівника  у  формі  звернення  до  роботодавця  з  метою 
узгодження надання йому відпустки. Отже, коли йдеться 
про  визначення  строків  надання  щорічних  оплачуваних 
відпусток,  імовірно,  характерною  ознакою  щорічних 
оплачуваних відпусток є не сама домовленість працівника 
і роботодавця щодо цього, а те, що період, у який праців-
нику має бути надана така відпустка, визначається зазви-
чай заздалегідь, під час складання графіка відпусток. Саме 
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встановлення щорічних оплачуваних відпусток за домов-
леністю між працівником та роботодавцем відповідно до 
графіка відпусток науковці-економісти визначили як одну 
із ключових ознак цього виду відпусток [11].

Отже,  характерною  для  щорічних  оплачуваних  від-
пусток є саме попередня домовленість між роботодавцем 
та  працівником  щодо  строків  надання  таких  відпусток 
(зазвичай вони визначаються у відповідних графіках від-
пусток  на  початку  року).  Але  ця  ознака  невдовзі  може 
бути нівельована,  якщо буде прийнята пропозиція Міне-
кономіки скасувати  загалом обов’язкове ведення  графіка 
відпусток та подання повідомлень про їхній початок [26].

Незважаючи  на  те,  будуть  відповідні  зміни  внесені 
у трудове законодавство чи ні, таку ознаку щорічних опла-
чуваних відпусток, яка виділяється в науковій літературі, 
як право  роботодавця надавати  такі  відпустки  в  час, що 
не  порушує  господарський  процес  підприємства  [11], 
виокремлювати не варто. Насамперед тому, що є консти-
туційна гарантія права працівників на такі відпустки. До 
того ж ч. 10 ст. 10 Закону України «Про відпустки» закрі-
плено  рівні  права  обох  сторін  трудових  правовідносин 
щодо  визначення  оптимального  періоду  надання  щоріч-
них оплачуваних відпусток.

Отже, підсумовуючи викладене щодо ознак щорічних 
оплачуваних відпусток, можемо виділити дві групи ознак, 

які  у  своїй  сукупності  характеризуватимуть  цю  форму 
часу відпочинку. Це: базові, які характерні для всіх видів 
відпусток,  і особливі,  які  вказують  на  особливості  цього 
виду відпусток.

1.  Базові:  звільнення  працівників  на  деякий  час  від 
виконання своїх трудових обов’язків за збереження місця 
роботи (посади).

2. Особливі:
2.1. Їх надання гарантується безпосередньо Конститу-

цією України.
2.2.  Наявність  трудового  стажу,  необхідного  за  зако-

ном для їх отримання.
2.3.  Надаються  з  метою  відновлення  працездатності 

працівника  та  для  задоволення  інших  його  життєвих 
потреб та інтересів.

2.4. Періодичність надання (зазвичай щорічно).
2.5.  Обов’язкова  оплатність  (збереження  середньої 

заробітної плати за період відпустки).
2.6. Попередня домовленість між роботодавцем та пра-

цівником щодо строків надання таких відпусток.
Зауважимо,  хоча  відповідно  до  трудового  законодав-

ства  України щорічні  оплачувані  відпустки  поділяються 
на щорічні основні та щорічні додаткові [15], проте, незва-
жаючи  на  деякі  відмінності  в  підставах  для  їх  надання, 
наведені ознаки притаманні всім цим видам відпусток.
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ПРАВО НА НЕОПЛАЧУВАНУ ВІДПУСТКУ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

THE RIGHT TO UNPAID LEAVE UNDER QUARANTINE RESTRICTIONS

Русаль Л.М., к.ю.н.,
доцент кафедри права

Львівський інститут
Міжрегіональної академії управління персоналом

Стаття присвячена характеристиці процедурних особливостей надання відпустки працівникам протягом періоду дії карантинних 
обмежень. Законодавчі акти України, до моменту встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів 
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
не передбачали можливості надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати. За таких умов істотно погіршувались права 
роботодавця та працівника, оскільки законодавство буквально примушувало особу перебувати на робочому місця, тим самим ставило 
під загрозу її життя та здоров’я. Отже, працівник, нехтуючи своїм здоров’ям, був зобов’язаний виконувати трудову функцію під загрозою 
звільнення з підстав відсутності на робочому місці без поважних причин, а роботодавець ніс ризик ужиття заходів адміністративної відпо-
відальності за порушення умов карантинних обмежень. Запровадження карантину на території України висвітлило недосконалість нор-
мативно-правового регулювання сфери трудових відносин, оскільки до роботодавця ставились вимоги про організацію робочого місця 
працівника відповідно до протиепідемічних заходів, тоді як розмір доходу суттєво знижувався, а працівник не бажав виконувати трудові 
обов’язки для того, щоб не наражатись на небезпеку для свого життя та здоров’я. Водночас роботодавець не мав можливості направити 
працівників в оплачувану відпустку, оскільки це мало наслідком зупинення роботи підприємства та фінансову неспроможність оплати 
праці. Отже дослідження процедурних аспектів надання відпустки власним коштом працівника є актуальною темою для дослідження 
в умовах запровадження протиепідемічних заходів, зважаючи на те, що законодавцем були внесені зміни до Кодексу законів про працю 
України та Закону України «Про відпустки» з метою узгодження нормативно-правового регулювання з умовами карантину. Безпосередня 
оцінка та правова характеристика нововведень трудового законодавства, що стосуються карантинних обмежень, повинна визначити 
прогалини нормативно-правового регулювання та шляхи їх усунення.

Ключові слова: неоплачувана відпустка, карантинні обмеження, протиепідемічні заходи, працівник, роботодавець, трудові 
відносини, трудова функція, оплата праці.

The article is devoted to the characteristics of the procedural features of granting leave to employees during the period of quarantine 
restrictions. Legislation of Ukraine, until the establishment of quarantine and the introduction of restrictive anti-epidemic measures to prevent 
the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 in Ukraine did not provide for the possibility of granting 
leave without pay. Under such conditions, the rights of the employer and the employee were significantly impaired, as the law literally forced 
the person to be in the workplace, thereby endangering his life and health. Thus, the employee, neglecting his health, was obliged to perform labor 
functions under the threat of dismissal on the grounds of absence from work without good reason, and the employer was at risk of administrative 
liability for violation of quarantine restrictions. The introduction of quarantine on the territory of Ukraine highlighted the imperfection of legal 
regulation of labor relations, as the employer was required to organize the employee's workplace in strict accordance with anti-epidemic 
measures at a time when income was significantly reduced and the employee did not want to perform labor duties in order not to endanger their 
lives and health. At the same time, the employer was not able to send employees on paid leave, as this resulted in the closure of the enterprise 
and financial inability to pay. Therefore, the study of procedural aspects of granting leave at the expense of the employee is a relevant topic for 
research in the implementation of anti-epidemic measures, given the fact that the legislator amended the Labor Code of Ukraine and the Law 
of Ukraine “On Leave” to bring regulations regulation to quarantine conditions. The direct assessment and legal characterization of innovations in 
labor legislation related to quarantine restrictions should identify gaps in regulations and ways to correct them.

Key words: unpaid leave, quarantine restrictions, anti-epidemic measures, employee, employer, labor relations, labor function, remuneration.

В  умовах  сьогодення  проблематика  нормативно-пра-
вового  регулювання  сфери  трудових  відносин  набуває 
все  більшої  актуальності.  Донедавна  це  було  зумовлено 
застарілістю  норм  трудового  законодавства,  що  більшою 
мірою  покликані  захищати  права  працівника,  нехтуючи 
правами роботодавця. Окрім того, значний розмір податко-
вого навантаження, як на працівника, так і на роботодавця, 
часто  є  причиною  приховування  трудових  відносин  під 
видом цивільно-правових договорів, тим самим порушено 
права обох сторін. З моменту запровадження карантинних 
обмежень на території України перед законодавцем постало 
нагальне  питання,  яким  чином  реґламентувати  поведінку 
сторін трудового договору для того, щоб права та свободи 
останніх  були  непорушними. Особлива  увага  була  приді-
лена  правовій  реґламентації  часу  відпочинку  працівника, 
оскільки  тимчасове  призупинення  навчального  процесу, 
роботи  закладів освіти, підприємств, установ та організа-
цій позбавляло можливості працівника виконувати трудову 
функцію, перебуваючи на робочому місці.

Отже, 11 березня 2020 р. Кабінетом Міністрів України 
ухвалено постанову № 211 «Про запобігання поширенню 
на  території України  коронавірусу COVID-19»  [1]. Саме 
із  вказаного  моменту  були  запроваджені  обмежувальні 
протиепідемічні заходи, що полягали в незначному обме-

женні  права  особи  на  мирні  зібрання  та  запровадження 
загального карантину. Убачається, що зміст постанови не 
вводив необхідних обмежень прав та свобод для реального 
запобігання  поширення  респіраторної  хвороби  COVID-
19. Більшість підприємств у результаті проведення аналізу 
даних засобів масової  інформації переходили на дистан-
ційний режим роботи або ж у примусовому порядку від-
стороняли працівників від виконання трудових обов’язків. 
Згодом  до  постанови  були  внесені  зміни,  як  наслідок  – 
запроваджено суворі карантинні обмеження, що полягали 
в  забороні перевезень надмірної  кількості  осіб,  забороні 
торгівлі окремих суб’єктів, що не могли гарантувати без-
печні умови здійснення господарської діяльності, та забо-
роні перебування осіб у приміщенні, що не має належної 
площі  для  дотримання  соціальної  дистанції,  станом  на 
4 квітня 2020 р.

Зважаючи на наявну небезпеку для життя та здоров’я, 
зупинення навчального процесу і роботи закладів освіти, 
деякі категорії працівників були змушені покинути робочі 
місця  у  зв’язку  із  сімейними  потребами.  Отже,  сторони 
трудового  договору  були  зобов’язані  належним  чином 
оформити факт відсутності працівника на робочому місці 
з тих чи  інших причин. Зважаючи на характер правовід-
носин,  працівнику  надавалась  відпустка  без  збереження 
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заробітної плати  терміном до 15 календарних днів. Таке 
право працівника реґламентовано ч. 2 ст. 84 Кодексу зако-
нів про працю України, у якій зазначено: «За сімейними 
обставинами та з інших причин працівнику може надава-
тися відпустка без збереження заробітної плати на термін, 
обумовлений угодою між працівником та  власником або 
уповноваженим ним органом, але не більше 15 календар-
них днів на рік» [2].

Об’єктивно  вбачається,  що  імперативні  приписи 
ст. 84 не були спроможні реґламентувати правовідносини 
сторін трудового договору, оскільки максимальний термін 
неоплачуваної відпустки не міг тривати протягом часу дії 
протиепідемічних заходів.

З  метою  правової  реґламентації  даної  прогалини 
Кодексу  законів  про  працю  України  17  березня  2021  р. 
Верховною Радою України ухвалений Закон України «Про 
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України, 
спрямованих  на  запобігання  виникненню  і  поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким ст. 84 Кодексу 
законів  про  працю  України  було  доповнено  ч.  4  такого 
змісту:  «У  разі  встановлення Кабінетом Міністрів Укра-
їни карантину відповідно до Закону України «Про захист 
населення  від  інфекційних  хвороб»  термін  перебування 
у  відпустці  без  збереження  заробітної  плати  на  період 
карантину не включається в загальний термін, встановле-
ний ч. 2 цієї статті» [3].

У  п.  1  ч.  2  Прикінцевих  положень  Закону  України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих  на  запобігання  виникненню  і  поширенню 
коронавірусної  хвороби  (COVID-19)»  зазначено, що  «на 
період встановлення карантину або обмежувальних захо-
дів,  пов’язаних  із  поширенням  коронавірусної  хвороби 
(COVID-19),  роботодавець  може  доручити  працівникові, 
у тому числі державному службовцю, службовцю органу 
місцевого самоврядування, виконувати протягом певного 
періоду  роботу,  визначену  трудовим  договором,  вдома, 
а  також  надавати  працівнику,  у  тому  числі  державному 
службовцю,  службовцю  органу  місцевого  самовряду-
вання, за його згодою відпустку» [3].

З  наведеного  вбачається,  що  імперативні  приписи 
ст. 84 Кодексу законів про працю України були доповнені 
нормами диспозитивного характери, що надало змогу оби-
рати  роботодавцю  і  працівнику  альтернативне  правило 
поведінки, адже працівник міг піти у відпустку без збере-
ження заробітної плати, отримати оплатну відпустку відпо-
відно до кількості відпрацьованих робочих днів, незалежно 
від затвердженого графіка, виконувати роботу в дистанцій-
ному режимі. Ці нововведення полегшили передусім ста-
новище роботодавця, оскільки останній, не маючи реальної 
можливості гарантувати безпечні умови праці на робочому 
місці працівника, не був спроможний правомірним шляхом 
надати  працівникові  відпустку  або  доручити  виконання 
трудових обов’язків у дистанційному режимі.

Уважаємо за доцільне зупинитися на процедурі оформ-
лення відпустки без збереження заробітної плати протягом 
терміну дії карантинних обмежень. Убачається, що ініціа-
тором даного процесу в усіх без винятку випадках виступає 
працівник, оскільки будь-які дії роботодавця щодо направ-
лення  працівника  у  відпустку  без  збереження  заробітної 
плати,  за  відсутності  згоди  останнього,  уважатимуться 
порушенням соціальних гарантій працівника, за що перед-
бачена як фінансова, так і адміністративна відповідальність. 
Отже, доходимо висновку, що заяву про надання відпустки 
подає  працівник.  Під  час  її  отримання  роботодавець  має 
право обирати два варіанти поведінки, оскільки він може 
надати працівнику відпустку або ж відмовити. На перший 
погляд здається, що відсутні будь-які ризики для обох сто-
рін у даній процедурі, однак залишається неврегульованим 
питання тривалості такої відпустки.

Так,  працівник  може  вказати  в  заяві  бажаний  період 
відпустки, останній може бути як менший, так і більший 

за  граничний  термін  відпустки  без  збереження  заробіт-
ної  плати,  відповідно  до  ч.  2  ст.  84 Кодексу  законів  про 
працю України. У даному аспекті варто дослідити, що ж 
буде  підставою  для  надання  відпустки  без  збереження 
заробітної  плати,  сімейні  обставини  чи  інші  чинники, 
зокрема й упровадження протиепідемічних заходів. Зазна-
чене  твердження  є  дискусійним,  оскільки  наявна  думка, 
що працівник має право на відпустку без збереження заро-
бітної плати суто з тих підстав, що урядом України запро-
ваджено карантин на території держави.

У ч.  1  ст.  26  Закону України «Про відпустки» прямо 
передбачено, що «за  сімейними обставинами та  з  інших 
причин працівнику може надаватися відпустка без збере-
ження  заробітної  плати  на  термін,  обумовлений  угодою 
між  працівником  та  власником  або  уповноваженим  ним 
органом, але не більше 15 календарних днів на рік» [4].

Тобто  термін  перебування  у  відпустці  без  збереження 
заробітної  плати  не  включається  до  загального  періоду 
часу,  що  зазначений  у  коментованій  нормі  закону,  отже, 
убачається, що  працівнику  повинна  надаватися  відпустка 
у зв’язку із сімейними обставинами, проте до терміну пере-
бування у відпустці не включатимуться дні, протягом яких 
діяли карантинні обмеження. З наведеного вбачається, що 
працівник  має  право  отримати  відпустку  визначеної  три-
валості в обсязі до 15 календарних днів, однак така може 
тривати  невизначений  період  часу.  Підставою  для  такої 
відпустки  слугуватимуть  сімейні  обставини,  а  запрова-
дження  карантинних  обмежень  уважатиметься  чинником, 
що  впливає  суто  на  тривалість  відпустки.  Отже,  можна 
зробити  висновок,  що  за  будь-яких  умов  підставою  для 
надання відпустки є суто сімейні обставини, що вважати-
меться хибним твердженням. Якщо уважно проаналізувати 
норму ч. 1 ст. 26 Закону України «Про відпустки» та норму 
ч. 2 ст. 84 Кодексу законів про працю України, убачається, 
що, окрім сімейних обставин, підставою для надання від-
пустки без збереження заробітної плати є інші обставини, 
перелік  яких не реґламентований на  законодавчому рівні. 
Це наштовхує на думку, що особа має право отримати від-
пустку без збереження заробітної плати, зокрема й з підстав 
запровадження  карантину  на  території  держави,  що  буде 
охоплюватися  поняттям  «інші  обставини»  у  коментова-
них статтях нормативно-правових актів, зважаючи на їхній 
суб’єктивний характер із погляду тлумачення.

Отже, підставою для надання відпустки є сімейні й інші 
обставини,  перелік  яких  не  реґламентований  законом, 
а тривалість такої відпустки обмежена строком у 15 кален-
дарних днів, проте за умови запровадження карантинних 
обмежень  вона  може  тривати  протягом  невизначеного 
строку, оскільки період карантину не включатиметься до 
основного періоду часу перебування у відпустці.

Такий стан речей містить ризики як для працівника, так 
і для роботодавця. Вони проявляються в тому, що працівник 
може відмовитися виходити на роботу, аргументуючи свої 
позицію тим, що термін його перебування у відпустці без 
збереження заробітної плати триває протягом дії карантин-
них обмежень, як наслідок працівник має право не виходити 
на роботу протягом більш як року, а в роботодавця будуть 
відсутні підстави для відкликання працівника із відпустки. 
У ч. 3 ст. 12 Закону України «Про відпустки» вказано, що 
«відкликання із щорічної відпустки допускається за згодою 
працівника лише для відвернення стихійного лиха, вироб-
ничої аварії або негайного усунення  їх наслідків, для від-
вернення  нещасних  випадків,  простою,  загибелі  або  псу-
вання майна підприємства  з  додержанням вимог ч.  1 цієї 
статті та в інших випадках, передбачених законодавством. 
У  разі  відкликання  працівника  з  відпустки  його  працю 
оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на 
оплату невикористаної частини відпустки» [4]. Отже, зако-
нодавець на дає повноважень роботодавцю відкликати пра-
цівника з відпустки суто у випадках, передбачених законом, 
за його згодою, за умови, що це щорічна основна відпустка. 
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Що стосується відпустки без збереження заробітної плати, 
то немає законодавчих механізмів відкликання працівника, 
що становить значну проблему для роботодавця, оскільки 
в  умовах  послаблення  карантинних  обмежень  працівник 
має право відмовитися повертатись з відпустки без збере-
ження заробітної плати до моменту остаточного скасування 
протиепідемічних заходів.

Варто  звернути  увагу  на  роз’яснення,  викладене 
в  листі  Міністерства  соціальної  політики  України  від 
17 жовтня 2016 р. № 576/13/116-16 «Про відкликання пра-
цівника із відпустки», де зазначено: «Законом встановлені 
державні  гарантії  щодо  права  на  відпустки,  визначення 
умов,  тривалості  і  порядку  надання  їх  працівникам  для 
відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також 
для  виховання  дітей,  задоволення  власних життєво  важ-
ливих  потреб  та  інтересів,  всебічного  розвитку  особи. 
Законом  передбачено  відкликання  працівника  лише  із 
щорічної відпустки. Так, відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону 
відкликання  із  щорічної  відпустки  допускається  за  зго-
дою  працівника  лише  для  відвернення  стихійного  лиха, 
виробничої аварії або негайного усунення їхніх наслідків, 
для  відвернення  нещасних  випадків,  простою,  загибелі 
або  псування  майна  підприємства  з  додержанням  вимог 
ч. 1 цієї статті та в інших випадках, передбачених законо-
давством. У разі відкликання працівника з відпустки його 
працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нара-
хована на оплату невикористаної частини відпустки. Від-
кликання працівника, навіть за його згодою, з інших видів 
відпусток, зокрема і відпустки без збереження заробітної 
плати, не передбачено» [5].

Отже, відкликання з відпустки без збереження заробіт-
ної плати є проблемою, що потребує вирішення на зако-
нодавчому рівні, оскільки в умовах запровадження каран-
тинних обмежень роботодавець позбавлений можливості 
залучити  працівника  до  виконання  трудових  обов’язків 
та змусити його повернутися з відпустки без збереження 
заробітної плати з тих підстав, що карантинні обмеження 
мають незначний характер та жодним чином не впливають 
на  нормальне функціонування підприємства,  а  у  праців-
ника відсутні підстави для перебування у відпустці з тих 
чи інших об’єктивних причин.

З  наведених  нами  аргументів  та  правових  позицій 
доходимо  висновку, що  законодавцем  не  були  враховані 
права роботодавця під час внесення змін до Кодексу зако-
нів про працю та Закону України «Про відпустки»,  уна-
слідок чого роботодавець позбавлений важелів впливу на 
працівника,  який  умисно  відмовляється  виконувати  тру-
дову функції, посилаючись суто на запровадження каран-
тину на відповідній території, який прямо не впливає на 
організацію праці на підприємстві та не створює обставин 
для працівника, що б унеможливлювали виконання остан-
нім трудових обов’язків.

Для вирішення даної проблеми вважаємо за необхідне 
затвердити на законодавчому рівні положення про право 
працівника  на  продовження  відпустки  без  збереження 
заробітної  плати  з  підстав  запровадження  карантину  на 
відповідній  території  виключно  з  істотних  причин,  до 
яких віднести об’єктивну неможливість виконувати дору-
чену роботодавцем роботу та сімейні обставини, що спри-
чинені запровадженням протиепідемічних заходів.
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Стаття присвячена з’ясуванню суттєвих відмінностей між сумісництвом і суміщенням професій (посад) та тимчасовим заміщенням 
і виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Шляхом опрацювання чинних нормативних актів про працю України автор акцен-
тує увагу на тому, що: 1) сумісництво передбачає добровільне, на свій розсуд, виконання працівником, окрім своєї основної, іншої регу-
лярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, установі, 
організації або у громадянина (приватної особи) за наймом; робота за сумісництвом можлива за наявності вакантної посади у штатному 
розписі; 2) суміщення професій (посад) можливе у разі, якщо працівник за своєю кваліфікацією може забезпечити якісне виконання як 
своєї основної, так і суміщуваної (додаткової) роботи; суміщення можливе за наявності вакантної посади у штатному розписі; 3) тимчасове 
заміщення передбачає виконання службових обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника (коли це викликано виробничою 
необхідністю), який обіймає більш високу посаду, за умови звільнення такого замісника від своєї основної роботи; обов’язково погоджується 
з працівником, що здійснюватиме тимчасове заміщення; 4) виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника представляє собою 
лише заміну працівника, відсутнього у зв’язку із хворобою, відпусткою, службовим відрядженням тощо, коли інший працівник виконує 
обов’язки тимчасово відсутнього працівника як без звільнення, так і зі звільненням від своїх основних обов’язків; здійснюється працівником 
впродовж робочого дня (зміни) в межах підприємства відповідно до наказу (розпорядження) про покладання додаткових функцій; потребує 
згоди працівника, на якого планується покласти виконання додаткових обов’язків; 5) виконання обов’язків тимчасово відсутнього праців-
ника не можна ототожнювати із суміщенням професій (посад), адже посада, за якою відбувається тимчасове виконання обов’язків замість 
відсутнього працівника, повинна бути передбачена штатним розписом, і вона є зайнятою працівником, який тимчасово відсутній на роботі 
з поважних причин. Натомість суміщення професій (посад) можливе виключно за наявності вакантної посади у штатному розписі.

Ключові слова: сумісництво, суміщення, тимчасове заміщення, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

The article is devoted to finding out the essential differences between secondary employment and combining of professions (positions) 
and temporary substitution and performing the duties of a temporarily absent employee. Analyzing the current normative acts on labor of Ukraine, 
the author focuses on the fact that: 1) secondary employment presupposes voluntary, at one's own discretion, performance by an employee in 
addition to the main work another regular paid work on the terms of an employment contract during free time from the main work at the same or 
another enterprise, institution, organization or with a citizen (private person) for hire; combining works is possible if there is a vacancy in the staffing 
table; 2) combining professions (positions) is possible if the employee's qualifications can ensure the qualitative performance of both their main 
and combined (additional) work; combining is possible if there is a vacant position in the staffing table; 3) temporary substitution provides for 
the performance of duties in the position of a temporarily absent employee (when this is caused by production necessity) who holds a higher position, 
subject to the dismissal of such a substitute from his main job; must be agreed with the employee who will perform the temporary substitution; 
4) performing the duties of a temporarily absent employee is only a substitute for an employee absent due to illness, vacation, business trip, etc., 
when another employee performs the duties of a temporarily absent employee both without and with a release from his or her main duties; is carried 
out by the employee during the working day (shift) within the enterprise in accordance with the order (instruction) on the assignment of additional 
functions; requires the consent of the employee, on whom it is planned to assign additional duties; 5) performing the duties of a temporarily absent 
employee cannot be equated with combining professions (positions), because the position in which there is a temporary performance of duties 
instead of an absent employee must be provided by the staffing list, and it is occupied by an employee temporarily absent from work for good 
reasons. However, combining professions (positions) is possible only if there is a vacant position in the staffing table.

Key words: secondary employment, combining professions (positions), temporary substitution, performing the duties of a temporarily absent 
employee.

Постановка проблеми. Відповідно до чинної Консти-
туції України [1, ч. 1 ст. 43] кожен має право заробляти собі 
на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 
погоджується  (тобто,  добровільно  і  відповідно  до  своїх 
здібностей,  можливостей  і  бажання)  шляхом  укладання 
трудового договору (контракту) на одному або одночасно 
на  декількох  підприємствах,  в  установах,  організаціях, 
якщо це не суперечить чинному законодавству, колектив-
ному договору або домовленості (угоді) між працівником 
і  роботодавцем  [2,  ст.  2,  ч.  2  ст.  21,  ч.  2  ст.  102-1]. При 
цьому реалізовувати своє право на працю у статусі найма-
ного працівника можна і дистанційно, і на дому, і з засто-
суванням  гнучкого режиму робочого часу,  і  на  території 
роботодавця, де облаштоване безпосереднє робоче місце 
працівника [2, ст. 60-2, ст. 60-1, ст. 60, ч. 1 ст. 21]. Також 
чинне  законодавство  про  працю  дозволяє  роботодавцю 
доручати  працівникові,  за  його  згодою,  виконання  як 
додаткової оплачуваної роботи за іншою професією (поса-
дою),  так  і  виконання  обов’язків  тимчасово  відсутнього 
працівника  за  відповідну винагороду  [2,  ст.  105] без  або 
зі звільненням від своєї основної роботи. Але через те, що 

ситуація з виконанням додаткової роботи майже не врегу-
льована чинним КЗпП України, на практиці це спричиняє 
певний дискомфорт.

Метою статті є з’ясування (шляхом опрацювання чин-
них нормативних актів) суттєвих відмінностей між робо-
тою  за  сумісництвом  та  суміщенням  професій  (посад), 
а також чим відрізняється тимчасове заміщення від вико-
нання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проф. 
В.Л.  Костюк,  проф.  Н.О.  Мельничук,  Я.І.  Безугла, 
І.І. Яцкевич наголошують на тому, що «сумісництво про-
фесій  (посад)  –  це  виконання  працівником  крім  своєї 
основної роботи, іншої регулярної оплачуваної роботи за 
трудовим договором у вільний від основної роботи час, як 
правило, у  іншого роботодавця»  [3, с. 210], а суміщення 
професій (посад), у свою чергу, – це «виконання праців-
ником,  крім  основної  трудової  функції  (за  професією, 
посадою),  іншої трудової функції у одного  і того самого 
роботодавця в межах тривалості робочого часу з доплатою 
у розмірах, визначених колективним договором» [3, с. 211]  
в  межах  одного  трудового  договору.  Натомість  проф. 
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В.І. Щербина зазначає, що «на умовах сумісництва праців-
ники можуть працювати на тому ж або на іншому підпри-
ємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний 
від основної роботи час» [4, с. 120], а «суміщення профе-
сій  (посад)  дозволяє  працівникам  за  рахунок мобілізації 
власних сил та виконання додаткової роботи в межах єди-
ного нормативу робочого часу покращити свій матеріаль-
ний стан, виробляти такі професійні якості як мобільність 
і  гнучкість,  безпроблемну  адаптацію  до  можливих  змін 
в організації виробництва і праці» [4, с. 121–122], але при 
цьому науковець застерігає, що використання суміщення 
в  робочому  процесі  «дозволяє  роботодавцеві  економити 
фінансові та матеріальні ресурси для обладнання додатко-
вих робочих місць, виплати працівникові заробітної плати 
в повному обсязі, підвищувати кваліфікації наявних пра-
цівників шляхом опанування ними нових професій, вико-
ристання новітніх технологій, кращого розуміння органі-
зації виробничого процесу» [4, с. 121]. І ми не можемо не 
погодитись з такою точкою зору.

Звертаємо увагу, що чинне  законодавство про працю 
не обмежує сумісництво ані за кількістю трудових дого-
ворів  про  роботу  за  сумісництвом,  які  може  укласти 
працівник,  ані  за  тривалістю  робочого  часу  виконуваної 
додаткової  роботи,  яку  працівник  поєднує  з  основною 
роботою.  Але,  як  слушно  зазначає  М.Д.  Бойко,  «це  не 
означає, що підприємства можуть без обмежень укладати 
трудові  договори  про  роботу  за  сумісництвом,  а  праців-
ники мають право працювати за сумісництвом в необме-
женій кількості місць роботи» [5, с. 76]. Такі обмеження є, 
наприклад, на локальному рівні і стосуються працівників, 
яким встановлена почасова система оплати праці. Також 
запровадження  обмеження  щодо  сумісництва  поши-
рюється  на  неповнолітніх  працівників,  вагітних  жінок 
і можливе щодо працівників окремих професій та посад, 
зайнятих на важких роботах  і на роботах  із шкідливими 
або небезпечними умовами праці, додаткова робота яких 
може призвести до наслідків, що негативно відображати-
меться на стані  їхнього здоров’я та безпеці виробництва 
[6; 7]. Але перелічені нами обмеження актуальні лише для 
працівників-бюджетників. Щодо суміщення, то на думку 
М.Д. Бойка, «роботодавець допускає суміщення професій 
(посад)  зазвичай  в  тих  випадках,  коли  працівник  відпо-
відно до своєї кваліфікації та продуктивності праці може 
забезпечити якісне виконання не тільки основної, а й сумі-
щуваної (додаткової) роботи» [5, с. 81].

Отже,  якщо  з  сумісництвом  та  суміщенням  більш-
менш  зрозуміла  ситуація,  то  з  тимчасовим  заміщен-
ням – майже ні. Чомусь цьому питанню не приділяється 
достатньої уваги науковцями, адже прийнято вважати, що 
тимчасове  заміщення  (як  і  виконання  обов’язків  тимча-
сово відсутнього працівника) – це те саме, що і суміщення 
професій (посад). Чи так це насправді – спробуємо розі-
братися у нашому дослідженні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Чинне 
законодавство про працю [6; 7, ч. 1 п. 1] визначає суміс-
ництво  (тут  і далі курсив наш – О.Т.) як виконання пра-
цівником,  окрім  своєї  основної,  іншої  регулярної  опла-
чуваної  роботи на  умовах  трудового  договору  у  вільний 
від  основної  роботи  час  на  тому  ж  або  іншому  підпри-
ємстві,  установі,  організації  або  у  громадянина  (приват-
ної особи) за наймом. Оплата праці здійснюється за фак-
тично  виконану  роботу,  але  можлива  і  почасова  оплата 
[2, ст. 102-1]. Робота за сумісництвом виконується понад 
нормальну тривалість робочого часу (не більше 4 годин на 
день у робочі дні і повного робочого дня у вихідний день 
[6, п. 2]). При цьому згода роботодавця за основним міс-
цем роботи щодо роботи працівника за сумісництвом не 
потрібна (але працівник повинен повідомити роботодавця 
або  свого  безпосереднього  керівника  щодо  свого  суміс-
ництва  для  уникнення  в  подальшому можливих непоро-
зумінь).  Щодо  щорічної  основної  відпустки:  за  бажан-

ням  працівника  вона  надається  одночасно  з  відпусткою 
за основним місцем роботи. Також, враховуючи бажання 
сумісника, роботодавець може надати щорічну відпустку 
повної  тривалості  до  настання  шестимісячного  терміну 
роботи у перший рік роботи такого сумісника на підпри-
ємстві.  Якщо  тривалість  відпустки  за  основним  місцем 
роботи більша, ніж відпустка за сумісництвом, то суміс-
нику  за його бажанням надають додаткові дні  відпустки 
без збереження заробітної плати на термін до закінчення 
відпустки  за  основним  місцем  роботи.  Звертаємо  увагу, 
що сумісники також мають право на додаткову соціальну 
відпустку на дітей за умови дотримання вимог законодав-
ства [12, ст. 10, п. 14 ст. 25, ст. 19].

Із цього можна зробити такі висновки: по-перше, пра-
цівник  сам  вирішує,  чи  потрібна  йому  додаткова  робота 
(і як довго вона триватиме), за яку він отримуватиме додат-
ковий  заробіток.  По-друге,  робота  за  сумісництвом  мож-
лива  за  наявності  вакантної  посади  у  штатному  розписі. 
По-третє, робота за сумісництвом відображається в табелі 
обліку  робочого  часу  (для  внутрішніх  сумісників  –  окре-
мим рядком від основного місця роботи). По-четверте, роз-
рахунок  середньої  заробітної  плати  здійснюється  окремо 
як  за  основним  місцем  роботи,  так  і  за  сумісництвом 
[8, пп. «ї» п. 4]; входить до фонду основної заробітної плати 
[13, пп. 2.1.1]. По-п’яте, допомога з тимчасової непрацез-
датності  та  з  вагітності  і  пологів  виплачується  за  умови 
надання  працівником  необхідного  переліку  документів; 
оплата та розрахунок середньої заробітної плати на роботі 
за сумісництвом проводиться окремо від основного місця 
роботи [13]. По-шосте, у разі прийняття на роботу на умо-
вах сумісництва роботодавець обов’язково повідомляє про 
це ДПС. По-сьоме, переведення із сумісництва на основне 
місце роботи (і навпаки) неможливе; зміна сумісництва на 
основне (і навпаки) відбувається через звільнення та при-
йняття  на  роботу  (відповідно  до  Листа  Мінсоцполітики 
України від 28.03.2013 № 2-1/06/187-13 робота за сумісни-
цтвом виконується на підставі трудового договору, в такому 
разі  працівником  за  його  заявою  такий  договір  розрива-
ється і укладається новий – про роботу на підприємстві на 
певній посаді відповідно до виданого наказу). По-восьме, 
звільнення працівників як за основним місцем роботи, так 
і за сумісництвом може відбуватися і одночасно, і в різний 
час (як за однаковими підставами, так і за різними).

Суміщенням  визнається  виконання  працівником,  за 
його  згодою,  упродовж  робочого  дня  одночасно  з  робо-
тою  за  своєю  основною  професією  (посадою)  додатко-
вої  роботи  за  іншою майже  тотожною професією  (поса-
дою), якщо це економічно доцільно та не призводить до 
погіршення якості  виконуваних обов’язків  [9; 10]. Тобто 
з  особою  укладено  один  трудовий  договір  про  роботу 
виключно в межах одного підприємства, установи, орга-
нізації і суміщення відбувається в межах категорії персо-
налу, до якої належить цей працівник (зауважимо, що при 
суміщенні законодавець дозволив роботодавцю доручати 
працівникові  виконання  обов’язків  за  посадою  з  більш 
високим рівнем відповідальності). Також суміщення про-
фесій  (посад) може  застосовуватись під  час  розширення 
зон  обслуговування  або  збільшення  обсягу  виконуваних 
робіт,  тобто  мається  на  увазі  виконання  поряд  зі  своєю 
основною  роботою,  передбаченою  трудовим  договором, 
додаткового  обсягу  робіт  за  однією  і  тією  ж  професією 
або  посадою  за  наявності  вакантної  посади  у штатному 
розписі [10, п. 1], в такому разі працівник повинен подати 
заяву на ім’я роботодавця («згода працівника»), а робото-
давець – видає відповідний наказ  («згода роботодавця»). 
Щодо  оплати  праці:  здійснюється  доплата  за  суміщення 
професій  (посад)  або  виконання  обов’язків  тимчасово 
відсутнього  працівника  [2,  ст.  105]  на  підставі  виданого 
наказу  (розпорядження)  роботодавця  з  обов’язковим 
уточненням: 1) суміщуваної професії (посади), 2) об’ємів 
тимчасово  виконуваних  робіт,  3)  розміру  доплати  за  
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виконання  цих  робіт  за  основним  місцем  роботи 
[2, ч. 2 ст. 105; 11, пп. «а» пп. 3 п. 3], а саме: не більше 50% 
посадового окладу (тарифної ставки) відсутнього праців-
ника або за вакантною посадою чи у відповідному відсо-
тковому відношенні до окладу за основною посадою.

Отже, на що треба звернути увагу: по-перше, пропози-
ція щодо суміщення може бути озвучена як працівником, 
так  і  роботодавцем  (за  умови, що  суміщення можливе  за 
наявності  вакантної  посади  у  штатному  розписі).  Згода 
працівника, як правило, має вигляд заяви щодо суміщення 
професій (посад) на ім’я роботодавця або безпосереднього 
керівника працівника. Під згодою роботодавця мається на 
увазі  відповідна  резолюція  на  поданій  працівником  заяві 
та виданий наказ (розпорядження) щодо доручення праців-
никові  виконуваних  додаткових  функцій.  По-друге,  сумі-
щення професій (посад) не відображається у табелі обліку 
робочого часу. По-третє, суміщення не передбачає окремого 
надання щорічної основної відпустки. По-четверте, доплата 
за суміщення професій (посад) включається до розрахунку 
середньої  заробітної  плати  в  повному  обсязі;  входить  до 
фонду додаткової заробітної плати [13, пп. 2.2.1]. По-п’яте, 
допомога з тимчасової непрацездатності та вагітності і поло-
гах  окремо  не  виплачується.  Доплата  включається  в  роз-
рахунок середньої  заробітної плати при розрахунку допо-
моги з тимчасової непрацездатності за основною посадою 
[13]. По-шосте, якщо шкідливі та небезпечні умови праці 
передбачені роботою за суміщенням, то пільги надаються 
відповідно  до  відпрацьованого  часу.  По-сьоме,  законода-
вець ототожнює суміщення  з  виконанням обов’язків  тим-
часово  відсутнього  працівника  без  звільнення  працівника 
від  своєї основної роботи  [2, ч. 1  ст. 105],  але при цьому 
ч. 1 ст. 105 КЗпП України не передбачає згоди працівника 
на виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Тимчасове  заміщення  –  це  виконання  службових 
обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника, 
передбачає виконання працівником додаткових обов’язків 
за умови звільнення від своєї основної роботи, заміщаючи 
співробітника  (коли  це  викликано  виробничою  необхід-
ністю), який обіймає більш високу посаду  [14, п. 1; 15]. 
За період тимчасового заміщення працівнику виплачують 
доплату  у  розмірі  різниці  між  його  фактичним  окладом 
(посадовим,  персональним)  і  посадовим  окладом  (без 
персональної  надбавки)  працівника,  якого  він  заміщує 
[14,  абз. 2 п. 1]  за наявності одночасно наступних умов: 
1) якщо працівник, який заміщає, не є штатним заступни-
ком або помічником відсутнього працівника (за відсутності 
посади заступника). Якщо керівник має декілька помічни-
ків, то штатним заступником вважається перший, старший 
помічник; 2) Головний інженер підприємства в період тим-
часового заміщення відсутнього керівника права на отри-
мання різниці в окладах не має (відповідно до посадової 
(робочої)  інструкції  працівник  на  час  відсутності  керів-
ника має виконувати його функції, йому різниця в окла-
дах не виплачується; див.: Лист Міністерства праці і соці-
альної  політики  України  від  27.01.2015 №  73/13/84-15). 
Звертаємо  увагу, що  преміювання  тимчасових  заступни-
ків здійснюється на умовах і в розмірах, визначених від-
повідно  до  посади  працівника,  якого  тимчасово  заміщу-
ють;  а  сама  премія  нараховується  на  посадовий  оклад 
працівника, який заміщує, та на різницю в окладах  [15]. 
Тимчасове заміщення обов’язково погоджується з праців-
ником, який буде тимчасово виконувати не свої службові 
обов’язки,  та  оформлюється  відповідним  наказом  (роз-
порядженням) про покладання на працівника додаткових 
обов’язків на визначений термін. Як правило, тимчасове 
заміщення  не  передбачає  наявності  вакантної  посади 
згідно штатного розпису [14, п. 2]. У табелі обліку робо-
чого часу тимчасове заміщення не відображається; також 
за це не передбачена окрема щорічна відпустка. Доплата 
(різниця в окладах) включається до розрахунку середньої 
заробітної плати в повному обсязі  [8; 15]. У свою чергу, 

допомога  з  тимчасової  непрацездатності  та  вагітності 
і  пологах  окремо  не  виплачується;  зазначена  доплата 
включається в розрахунок середньої заробітної плати при 
розрахунку  допомоги  з  тимчасової  непрацездатності  за 
основною посадою [13]. Виконання службових обов’язків 
у разі тимчасового заміщення входить до фонду додатко-
вої заробітної плати [13, пп. 2.2.1].

Виконання  обов’язків  тимчасово  відсутнього  праців-
ника – це лише заміна працівника, відсутнього у зв’язку 
із хворобою, відпусткою, службовим відрядженням тощо, 
коли  інший працівник виконує обов’язки тимчасово від-
сутнього  працівника  як  без  звільнення  від  своїх  осно-
вних обов’язків,  так  і  зі  звільненням від  своїх основних 
обов’язків [10, п. 1; 16]; здійснюється працівником впро-
довж  робочого  дня  (зміни)  в  межах  підприємства,  уста-
нови,  організації  відповідно  до  наказу  (розпорядження) 
про покладання додаткових функцій. Як ми вже зазначали, 
ч. 1 ст. 105 КЗпП України не передбачає згоди працівника 
на  виконання  обов’язків  тимчасово  відсутнього  праців-
ника, але керуючись формальною логікою і ч. 1 ст. 33 КЗпП 
України,  можна  припустити,  що  все  ж  таки  роботода-
вець  (або  безпосередній  керівник  працівника)  повинен 
узгодити це питання з працівником, на якого планується 
покласти  виконання  додаткових  обов’язків.  Однак  на 
рівному  місці  виникає  проблема:  не  зрозуміло,  скільки 
може  тривати  саме  виконання  обов’язків  за  тимчасово 
відсутнього працівника: якщо керуватись ч. 2 ст. 33 КЗпП 
України, то не більше одного місяця; а якщо Указом Пре-
зидії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових 
працівників  і  службовців»  від  24.09.1974  №  311,  то  не 
більше чотирьох місяців (але ця тривалість більше стосу-
ється  тимчасового  заміщення,  аніж  вимушеної  тимчасо-
вої  заміни  відсутнього  працівника  іншим  працівником). 
Доплата  за  виконання  обов’язків  тимчасово  відсутнього 
працівника здійснюється у відсотках [2, ч. 2 ст. 105; 16], 
при  цьому  конкретний  розмір  доплати  встановлюється 
відповідно до розміру, зазначеного в колективному дого-
ворі, і дублюється у наказі (розпорядженні) [2, ст. 13]. Зау-
важимо, що  доплата  за  виконання  обов’язків  тимчасово 
відсутнього працівника включається до розрахунку серед-
ньої заробітної плати в повному обсязі [8]. Але якщо поса-
довою  інструкцією  працівника  передбачено  виконання 
обов’язків іншого працівника на час його відсутності, то 
такі обов’язки належать до його трудової функції і викону-
ються без видання окремого наказу (розпорядження) і без 
доплати. Звертаємо увагу на те, що виконання обов’язків 
тимчасово  відсутнього  працівника  входить  до  фонду 
додаткової заробітної плати [13, пп. 2.2.1], але не відобра-
жається у табелі обліку робочого часу. У разі виконання 
обов’язків  тимчасово  відсутнього  працівника  допомога 
з  тимчасової  непрацездатності  та  з  вагітності  і  пологів 
окремо  не  виплачується;  зазначена  доплата  включається 
в розрахунок середньої  заробітної плати при розрахунку 
допомоги  з  тимчасової  непрацездатності  за  основною 
посадою [13].

Також ми вважаємо, що виконання обов’язків тимча-
сово  відсутнього  працівника  не  можна  ототожнювати  із 
суміщенням професій (посад), адже посада, за якою відбу-
вається виконання обов’язків, повинна бути передбачена 
штатним розписом, і вона є зайнятою працівником, який 
тимчасово відсутній на роботі з поважних причин. Нато-
мість суміщення професій (посад) можливе виключно за 
наявності вакантної посади у штатному розписі.

Звертаємо  увагу,  що  залучення  до  роботи  у  вихід-
ний  день  за  тимчасово  відсутнього  працівника  дозво-
ляється  тільки у виняткових випадках  і  за  згодою проф-
спілки,  при  цьому  така  робота  має  відповідний  бонус: 
або надання іншого дня відпочинку, або оплата у подвій-
ному розмірі (що саме – сторони узгоджують між собою) 
[2, стст. 71, 72]. Але є ще один нюанс, на який потрібно 
звернути  увагу:  Мінпраці  України  у  своєму  Листі  від 
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29.12. 2009 № 853/13/84-09 наголошує на тому, що, окрім 
подвійної оплати, за бажанням працівника, який працював 
у  святковий  (неробочий)  день,  йому може  бути  наданий 
інший  день  відпочинку,  який не  оплачується  та  є  вихід-
ним днем; і компенсація або заміна підвищеної оплати за 
роботу  у  святкові  та  неробочі  дні  наданням  іншого  дня 
відпочинку законодавством не передбачена.

Підсумовуючи  вищенаведене,  можна  зробити  такі 
висновки:

1) сумісництво передбачає добровільне, на свій розсуд, 
виконання працівником, окрім своєї основної,  іншої регу-
лярної  оплачуваної  роботи на умовах  трудового договору 
у вільний від основної роботи час на тому ж або  іншому 
підприємстві, установі, організації або у громадянина (при-
ватної особи) за наймом; робота за сумісництвом можлива 
за наявності вакантної посади у штатному розписі;

2) суміщення професій  (посад) можливе у разі, якщо 
працівник  за  своєю  кваліфікацією  може  забезпечити 
якісне  виконання  як  своєї  основної,  так  і  суміщуваної 
(додаткової)  роботи;  суміщення  можливе  за  наявності 
вакантної посади у штатному розписі;

3)  тимчасове  заміщення передбачає виконання службо-
вих обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника 
(коли це викликано виробничою необхідністю), який обіймає 
більш високу посаду, за умови звільнення такого замісника 

від своєї основної роботи; обов’язково погоджується з пра-
цівником, що здійснюватиме тимчасове заміщення;

4)  виконання  обов’язків  тимчасово  відсутнього  праців-
ника  представляє  собою  лише  заміну  працівника,  відсут-
нього  у  зв’язку  із  хворобою,  відпусткою,  службовим  від-
рядженням тощо, коли інший працівник виконує обов’язки 
тимчасово  відсутнього  працівника  як  без  звільнення,  так 
і зі звільненням від своїх основних обов’язків; здійснюється 
працівником  впродовж  робочого  дня  (зміни)  в  межах  під-
приємства відповідно до наказу (розпорядження) про покла-
дання  додаткових  функцій;  потребує  згоди  працівника,  на 
якого планується покласти виконання додаткових обов’язків;

5) вважаємо, що виконання обов’язків тимчасово від-
сутнього працівника не можна ототожнювати із суміщен-
ням професій (посад), адже посада, за якою відбувається 
тимчасове виконання обов’язків замість відсутнього пра-
цівника,  повинна  бути  передбачена  штатним  розписом, 
і вона є зайнятою працівником, який тимчасово відсутній 
на роботі з поважних причин. Натомість суміщення про-
фесій  (посад) можливе виключно  за наявності вакантної 
посади у штатному розписі;

6)  вважаємо,  що  чинний  КЗпП  України  необхідно 
доповнити  відповідними  статтями щодо  розуміння мож-
ливих варіантів ыз виконання додаткової роботи, яка може 
бути запропонована працівникові.
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Мета. Метою роботи є дослідження певних аспектів генези міжнародно-правового регулювання права на соціальне забезпе-
чення та їх особливості в умовах сучасності. Методика. Методика включає комплексний аналіз та узагальнення наявного вітчизня-
ного та міжнародного нормативного матеріалу, формулювання відповідних висновків та рекомендацій. Під час наукового пошуку вико-
ристовувалися такі методи наукового пізнання: аналіз, синтез, системно-структурний, логіко-нормативний, формально-юридичний.  
Результати. У процесі дослідження було визначено, що міжнародно-правове регулювання відіграє важливу роль у сфері не лише визна-
ння й закріплення, але й реалізації права на соціальне забезпечення. Виклики сучасності зумовлюють триваючий характер зазначених 
процесів і виступають своєрідним закликом до дій для усіх держав. Адже втілення соціальних стандартів і механізмів їх реалізації у націо-
нальні системи соціального забезпечення є досить складним явищем і потребує тісної співпраці як усього світового співтовариства в цілому, 
так і окремо взятих держав між собою з метою «ліквідації бідності та створення більш досконалого світу в інтересах усього людства».  
Наукова новизна. У процесі наукових розвідок було визначено, що нашій державі доцільно не лише прискоритися у процесі апроксимації 
у сфері соціального законодавства до права Європейського Союзу, а й спрямувати зусилля на розширення кола суб’єктів, з якими укла-
дено двосторонні договори у сфері соціального забезпечення, та у дотичних сферах. Практична значимість. Результати дослідження 
можуть бути корисні у процесі визначення векторів зовнішньополітичної діяльності та соціальної політики України з метою подальшої 
імплементації міжнародних соціальних стандартів із урахуванням усіх викликів сучасності.

Ключові слова: право, право соціального забезпечення, право на соціальне забезпечення, міжнародні стандарти прав людини, 
соціальні стандарти.

Objectives. The aim of the paper is to explore certain aspects of the genesis of international legal regulation of the right to social security 
and their particularities in the contemporary context. Methodology. The methodology includes a comprehensive analysis and synthesis 
of the available domestic and international regulatory material, the formulation of appropriate conclusions and recommendations. During 
the scientific search the following methods of scientific knowledge were used: analysis, synthesis, system-structural, logical-normative, formal-
legal. Results. The research process has determined that international law plays an important role not only in the recognition and entrenchment, 
but also in the realisation of the right to social security. The challenges of the present age are a continuing process and constitute a call to 
action for all States. After all, translating social standards and implementation mechanisms into national social security systems is a complex 
phenomenon and requires close cooperation of the global community as a whole as well as individual states among themselves with a view to 
“eradicating poverty and creating a better world for all mankind”. Scientific novelty. In the process of scientific research it has been determined 
that it is advisable for our state to speed up not only the process of approximation in the sphere of social legislation to the law of the European 
Union, but also to direct efforts to expand the circle of subjects with whom bilateral treaties in the sphere of social security and in the contiguous 
spheres have been concluded. Practical Significance. The results of the study may be useful in determining the vectors of foreign policy 
and social policy of Ukraine for the further implementation of international social standards, taking into account all challenges of our time.

Key words: law, social security law, right to social security, international human rights standards, social standards.

В основі процесу реформування системи соціального 
забезпечення в Україні, який відбувається на фоні склад-
них соціально-економічних, а останні роки і безпекових, 
і пандемічних умов, лежить незворотність європейського 
курсу нашої держави, а тому й прагнення європейського 
рівня життя усіма громадянами. Одним із шляхів реалізації 
поставлених цілей у цьому напрямку є наближення наці-
онального  законодавства  до  міжнародних  норм  та  стан-
дартів. Як показує досвід держав, на які ми прагнемо рів-
нятися, саме він є досить ефективним. Варто зауважити, 
що Конституція України (ч. 1 ст. 9) закріплює положення, 
що «чинні міжнародні договори,  згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною наці-
онального  законодавства».  Але  не  дивлячись  на  те,  що 
українське  законодавство  сфокусоване  на  впровадження 
кращого світового досвіду, стандартів та традицій у сфері 
соціального забезпечення, й донині існує велика кількість 
запитань  до  розміру  соціальних  виплат,  якості  соціаль-
них послуг, а також наявності дієвих юридичних гарантій 
реалізації соціальних прав громадян, що й обумовлює їх 
актуальність.

Метою статті є  дослідження  певних  аспектів  генези 
міжнародно-правового  регулювання  права  на  соціальне 
забезпечення та їх особливостей в умовах сучасності. Для 
її реалізації ставиться завдання проаналізувати етапи фор-
мування міжнародних  соціальних  стандартів  та механіз-
мів їх реалізації у сучасних умовах в Україні.

З огляду на комплексний характер права на соціальне 
забезпечення його проблемні аспекти з різних сторін дослі-
джували вчені-економісти  (Ю. Бондаренко, Н. Борецька, 
В.  Воропаєв,  С.  Гончарова,  Т.  Косова,  О.  Новикова, 
В. Петрушка, С. Романенко,  І. Сахань, С. Синчук та  ін.) 
та  вчені-правники  (В.  Андріїв,  Н.  Болотіна,  С.  Вишно-
вецька,  В.  Венедіктов,  С.  Венедіктов,  І.  Зуб,  М.  Іншин, 
В. Костюк, С. Лукаш, А. Мацюк, О. Обушенко, П. Пили-
пенко,  С. Прилипко,  В. Процевський, О.І.  Процевський, 
Н. Хуторян, В. Щербина, О. Ярошенко та  ін.). Віддаючи 
належне науковому доробку вітчизняних науковців, про-
понуємо  власне  бачення  на  питання,  окреслені  метою 
і завданням статті.

Україна розбудовується не лише як суверенна і демокра-
тична держава, але й позиціонує себе як правова і соціальна. 
В  сучасних  реаліях  це  зумовлює  необхідність  «якісного 
підвищення  ролі  та  значення  права  особи  на  соціальний 
захист»  [1,  с.  252] в цілому  і права на  соціальне  забезпе-
чення зокрема. Саме останнє, як зазначається в юридичній 
літературі,  визнається  міжнародною  спільнотою  одним  із 
основоположних прав людини [2, с. 11].

Ще  свого  часу  А.  Вегнер  зазначав,  що  «суспільство 
зобов’язане  гарантувати  визначений  соціальний  міні-
мум людського  існування тим, хто потерпає від недоліків 
сучасного соціального устрою» [3, с. 9]. Варто зазначити, 
що  людство  потребувало  чимало  часу  для  усвідомлення 
того, що  право  кожного  на  гідний  рівень  життя  повинно  
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адресуватися суспільству і державі саме в силу природних 
прав  людини.  Першочергові  зусилля  світової  спільноти 
спрямовувалися  на  створення  саме  загальних  стандартів 
прав людини і основних свобод для того, щоб з’явилася мож-
ливість у держав відштовхуватися від них у своїх внутріш-
ніх  правопорядках,  оскільки  сприяння  «загальній  повазі 
і  дотриманню прав  людини  та  основних  свобод  є  однією 
із умов стабільності і благополуччя, які необхідні для мир-
них і дружніх відносин між державами» (стаття 55 Статуту 
ООН). Таким базовим актом стала Загальна декларація прав 
людини (1948 р.). У 1966 році були прийняті Міжнародний 
пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні і культурні права. Саме ці доку-
менти  сформували  основу  для  цілої  низки  міжнародних 
договорів, які носять, у тому числі, обов’язковий характер 
і  охоплюють  досить  широкий  спектр  правозахисної  про-
блематики  у  сфері  прав  людини.  Як  зазначається  у  літе-
ратурі,  подальша  розробка  міжнародних  стандартів  йшла 
шляхом деталізації, конкретизації положень вищезгаданих 
міжнародно-правових актів [4, с. 30].

На  міжнародних  стандартах  прав  людини  взагалі 
і  соціальних  стандартах  зокрема  сфокусована  увага 
ООН, МОП,  регіональних  організації  Європи, Америки, 
Африки,  Близького  Сходу.  Прийняті  ними  міжнародно-
правові  акти  мають  різний  правовий  статус,  можуть 
носити обов’язковий або ж не обов’язковий характер.

Норми  універсальних  і  регіональних  міжнародно-
правових  актів  почали  враховуватися  і  закріплюватися 
державами  на  національному  рівні  як  загальновизнані 
стандарти у сфері прав людини. Адже «вони відобража-
ють ті мінімальні умови, які,» зокрема, «ООН вважає при-
йнятним»  [5,  с.  28–67],  а  також  встановлюють  не  лише  
соціальні стандарти, але й сприяють уніфікації законодав-
ства у сфері соціального забезпечення та визначають пер-
спективи його розвитку, тим самим сприяють його «онов-
ленню,  модернізації  та  вдосконаленню»  [6,  с.  8].  Варто 
зауважити, що цей процес характеризується неоднознач-
ністю і неодночасністю з огляду на географічні, соціальні, 
економічні та правові особливості тієї чи іншої держави.

Конституція  України  визнає  чинність  на  території 
України  міжнародних  договорів.  Коли  йдеться  про  між-
народно-правові  акти,  які  носять  обов’язковий характер, 
у національному законодавстві вони безпосередньо засто-
совуються після ратифікації. Тобто із цього моменту вони 
є  не  лише  міжнародними  стандартами,  а  й  виступають 
конституційно-правовою  основою  для  подальшого  роз-
витку  національного  законодавства  у  сфері  соціального 
забезпечення у тому числі. Що ж до міжнародно-правових 
актів  (декларацій,  принципів,  заяв,  рекомендацій  і  т.п.), 
які  не  носять  обов’язкового  характеру,  то  вони  мають 
потужний морально-політичний вплив на державну владу 
і  можуть  слугувати  таким  собі  практичним  путівником 
у процесі окреслення соціальної політики держави.

Варто зауважити, що базові нормативні акти у сфері соці-
ального  забезпечення  містять  положення  про  те, що  якщо 
міжнародним  договором  України,  згода  на  обов’язковість 
якого  надана  Верховною  Радою  України,  встановлю-
ються  ніші  норми,  ніж  ті,  що  передбачені  законодавством 
України,  застосовуються  норми  міжнародного  дого-
вору.  Таке  положення  містить  ч.  2  ст.  2  Закону  України 
«Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страху-
вання»  від  23.09.1999  р.,  ч.  2  ст.  3  Закону  України  «Про 
загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  на 
випадок  безробіття»  від  02.03.2000  р.,  ч.  2  ст.  4  Закону  
України  «Про  загальнообов’язкове  пенсійне  страхування» 
від 09.07.2003 р., ч  .3 ст. 1 Закону України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р., ч. 2 ст. 4 Закону 
України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р.  і  ін. Як 
бачимо,  національне  законодавство  у  сфері  соціального 
забезпечення вищою юридичною силою наділяє саме міжна-
родні договори, які регулюють відносини в зазначеній сфері.

Хотілося  б  відмітити,  що  ні  Організація  Об’єднаних 
Націй,  ні Міжнародна  організація  праці  не  зупиняються 
на досягнутому і продовжують напрацьовувати норматив-
ний  матеріал  для  реалізації  закріплених  у  міжнародно-
правових актах прав і стандартів. Зокрема, у 2015 році на 
саміті  світових  лідерів  в  рамках  ООН  були  затверджені 
Глобальні  цілі  сталого  розвитку  [7],  відповідно  до  яких 
держави зобов’язані запровадити на національному рівні 
відповідні системи і заходи соціального забезпечення для 
усіх, щоб покінчити із бідністю до 2030 року. Варто зау-
важити, що вони співзвучні із положеннями міжнародної 
угоди про розширення соціального забезпечення у відпо-
відності до Рекомендацій № 202 Міжнародної організації 
праці  2012  року  [8]  стосовно  національних мінімальних 
рівнів  соціального  захисту,  яка  схвалена  працівниками, 
роботодавцями і урядами усіх держав.

У  вересні  2019  року  Генеральний  секретар  ООН 
А.  Гутерриш  закликав  усіх  мобілізувати  зусилля  в  рам-
ках десятиліття дій на трьох рівнях: 1) дії на глобальному 
рівні,  які  полягають  у  більш  ефективному  керівництві, 
виділення ресурсів і прийняття більш продуманих рішень 
у  справі  досягнення  цілей  у  сфері  сталого  розвитку;  
2) дії на місцевому рівні, які охоплюють сферу політики, 
бюджетів,  установ  і  нормативно-правової  бази  урядів 
і місцевих органів влади; 3) дії людей, у тому числі молоді, 
громадянського  суспільства,  засобів  масової  інформації, 
приватного  сектору,  профспілок,  науковців  і  інших  заці-
кавлених  сторін  для  забезпечення  позитивної  динаміки 
в напрямку здійснення необхідних перетворень [9].

Хотілося б звернути увагу на Доповідь про Цілі стабіль-
ного розвитку за 2020р., у якій, зокрема, зазначається, що 
«в 2015 році було прийнято Повістку дня у сфері стабіль-
ного розвитку на період до 2030 року,  яка  спрямована на 
подолання бідності і забезпечення миру, процвітання і мож-
ливостей для усіх на здоровій планеті. Досягнення 17 цілей 
потребують перетворень у фінансовій, економічній і полі-
тичній  системах  з  метою  гарантування  прав  людини  для 
усіх». Поряд  із певними досягненнями у доповіді конста-
тується,  що  «зміни  не  відбувалися  з  необхідною  швид-
кістю і потрібних масштабах. До того ж пандемія COVID-
19 спричинила загрозу не лише засобам до існування, але 
й  самому життю людей  і  зумовила безпрецедентну кризу 
у сфері охорони здоров’я, економіки і соціального захисту» 
[10, с. 2]. «Прогнози показують, що в 2020 р. … масштаби 
бідності у світі вперше з 1998 року зростають …» [10, с. 3].

Таким  чином,  сучасний  каталог  прав  людини,  який 
нині зафіксований в міжнародно-правових актах, є резуль-
татом  довготривалого  історичного  становлення  еталонів 
і стандартів, які стали нормою сучасного демократичного 
суспільства [11, с.12]. Сьогодні в генезі стандартів у сфері 
прав  людини можна  виділити  чотири  етапи  [12,  с.  533]: 
виникнення,  становлення,  розвиток  і  удосконалення. 
Зазначені  процеси  відображаються  і  у  сфері  права  соці-
ального  забезпечення. Крім цього, держави намагаються 
відшукати  найбільш  ефективні  механізми  для  реалізації 
уже наявних соціальних стандартів у надзвичайно склад-
них нинішніх реаліях, у тому числі й Україна.

У  статті  3  Основ  законодавства  України  про 
загальнообов’язкове  державне  соціальне  стра-
хування  закріплюється  право  на  забезпечення  за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуван-
ням за застрахованими громадянами України, іноземними 
громадянами, особами без громадянства та членами їхніх 
сімей, які проживають в Україні,  якщо  інше не передба-
чено законодавством України, а також міжнародним дого-
вором України, згода на обов’язковість якого надана Вер-
ховною Радою України

Привертає  увагу  той  факт,  що  наша  держава  тісно 
співпрацює із низкою держав у сфері як соціального забез-
печення в цілому, так і пенсійного забезпечення зокрема, 
на двосторонньому рівні.
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Аналіз зазначених договорів дає можливість класифі-
кувати їх за різними класифікаційними ознаками.

1. За суб’єктним складом:
1)  договори,  укладені  Союзос  РСР,  правонаступни-

ком яких є Україна (Угода між Союзом РСР і Угорською 
Народною Республікою про співробітництво в галузі соці-
ального забезпечення, підписана 20.12.1962 р., ратифіко-
вана 31.05.1963 р., набула чинності з 12 квітня 1963 року; 
Угода між СРСР і Монгольською народною Республікою 
про  співробітництво  в  галузі  соціального  забезпечення, 
підписана  06.04.1981  р.,  ратифікована  02.12.1981  р., 
набула чинності з 28 січня 1982 року; Угода між Союзом 
РСР  і  Румунською  Народною  Республікою  про  співро-
бітництво  в  галузі  соціального  забезпечення,  підписана 
24.12.1960 р., ратифікована 10.05.1961 р., набула чинності 
з 27 червня 1961 року);

2)  договори,  укладені  Україною (Угода  про  гарантії 
прав  громадян  держав-учасниць  Співдружності  Неза-
лежних  Держав  в  галузі  пенсійного  забезпечення  від 
13 березня 1992 року, вступила в силу з дня підписання; 
Угода  між  Урядом  України  та  Урядом  Республіки  Мол-
дова  про  гарантії  прав  громадян  в  галузі  пенсійного 
забезпечення, підписана 29.08.1995 р., ратифікована ВРУ 
29.10.1996  р.,  набула  чинності  з  19  грудня  1996  року; 
Угода  між  Урядом  України  і  Урядом  Республіки  Грузія 
про  співробітництво  в  галузі  пенсійного  забезпечення, 
підписана 09.01.1995 р., ратифікована ВРУ 22.11.1995 р., 
набула чинності з 22 грудня 1995 року; Угода між Урядом 
України і Урядом Азербайджанської Республіки про спів-
робітництво в галузі пенсійного забезпечення, підписана 
28.07.1995 р., ратифікована ВРУ 07.05.1996 р., набула чин-
ності з 2 листопада 1996 року; Угода між Урядом України 
та Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян 
в галузі пенсійного забезпечення, підписана 14.12.1995 р., 
ратифікована 22.11.1996 р.,  набула чинності  з  11 лютого 
1997  року;  Договір  між  Україною  і  Латвійською  Респу-
блікою  про  співробітництво  в  галузі  соціального  забез-
печення,  підписаний  26.02.1998  р.,  ратифікований  ВРУ 
19.03.1999 р., набув чинності з 11 червня 1999 року; Угода 
між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забез-
печення, громадян підписана 07.10.1996 р., ратифікована 
ВРУ 17.12.1997 р., набула чинності з 27 березня 1998 року; 
Договір  між  Україною  та  Литовською  Республікою  про 
соціальне  забезпечення,  підписаний  23.04.2001  р.,  рати-
фікований ВРУ 10.01.2002 р., набув чинності з 8 лютого 
2002 року; Договір між Урядом України і Урядом Естон-
ської Республіки про співробітництво в галузі соціального 
забезпечення, підписаний 20.02.1997 року, ратифікований 
ВРУ 04.11.1997 р., набув чинності  з 28  січня 1998 року; 
Договір  між  Україною  та  Словацькою  Республікою  про 
соціальне  забезпечення,  підписаний  05.12.2000  р.,  рати-
фікований  ВРУ  20.09.2001  р.,  набув  чинності  з  1  січня 
2002 року; Договір між Україною та Чеською Республікою 
про соціальне забезпечення, підписаний 04.07.2001 року, 
ратифікований ВРУ 22.11.2002 р., набув чинності з 1 квітня 
2003 року; Договір між Україною та Республікою Болгарією 
про соціальне забезпечення, підписаний 04.09.2001 року, 
ратифікований ВРУ 22.11.2002 р., набув чинності з 1 квітня 
2003  року;  Угода  між  Україною  та  Португальською 
Республікою  про  соціальне  забезпечення,  підписана 
07.07.2009 р. ратифікована ВРУ 21.12.2011 р., набула чин-
ності з 01 березня 2012 року. Угода між Україною та Рес-
публікою Польща про соціальне забезпечення, підписана 
18.05.2012 р. ратифікована ВРУ 05.09.2013 р., набула чин-
ності з 01 січня 2014 року).

2.  За назвою:  1)  угоди  (Угорщина,  Молдова,  Грузія, 
Азербайджан, Монголія,  Румунія,  Білорусь,  Королівство 
Іспанія, Португалія, Польща); 2) договори (Латвія, Литва, 
Естонія, Словаччина, Чехія, Болгарія).

3.  За предметом регулювання:  1)  міжнародні  дого-
вори  (угоди),  які  стосуються  соціального  забезпечення 

(Угорщина,  Монголія,  Румунія,  Латвія,  Литва,  Естонія,  
Королівство  Іспанія,  Словаччина,  Чехія,  Болгарія,  
Португалія. Польща);

2)  договори  (угоди),  які  стосуються  пенсійного  
забезпечення  (держави-учасниці  СНД,  Молдова,  Грузія, 
Азербайджан, Білорусь).

У сфері пенсійного  забезпечення міжнародні двосто-
ронні договори (угоди) можна поділити на два види [13]:

1) договори, що базуються на територіальному прин-
ципі, за яким витрати на виплату пенсій здійснює держава, 
на території якої проживає отримувач (держави-учасниці 
СНД, Угорщина, Румунія);

2)  договори,  що  базуються  на  пропорційному  прин-
ципі, за яким кожна договірна сторона призначає та випла-
чує  пенсію  за  відповідний  страховий  (трудовий)  стаж, 
набутий  на  території  держави  цієї  сторони  (Болгарія, 
Королівство Іспанія, Словакія, Чехія і ін.).

Привертає увагу той факт, що перелік держав – учас-
ниць Європейського Союзу, з якими Україна співпрацює 
на  двосторонньому  рівні  у  сфері  соціального  забезпе-
чення, міг би бути і ширшим.

Особливістю  правовідносин  у  соціальному  забезпе-
ченні є те, що вони в переважній більшості виникають зі 
складних юридичних складів і мають специфічний поря-
док  встановлення  юридичних  фактів.  Ураховуючи  гло-
балізаційні  і  міграційні  процеси  сучасного  світу,  постає 
питання  про  необхідність  співпраці  України  з  іншими 
державами, в зазначеній сфері також.

Тут ми можемо виділити ратифіковані в Україні бага-
тосторонні міжнародні договори з питань цивільного судо-
чинства та правовідносин між батьками та дітьми [14]:

1) Конвенції ООН  (Конвенція  про  визнання  та  вико-
нання іноземних арбітражних рішень 1958 р.);

2)  Гаазькі  конвенції  (Конвенція, що  скасовує  вимогу 
легалізації іноземних офіційних документів 1961 р.);

3) Конвенції Ради Європи (Європейська конвенція про 
визнання  і  виконання рішень  стосовно опіки над дітьми 
та про поновлення опіки над дітьми 1980р., Європейська 
конвенція про здійснення прав дітей 1996 р.).

Крім того, між Україною і цілою низкою держав укла-
дені  двосторонні  договори  про  співпрацю,  яка  стосується 
і сфери соціального забезпечення. Аналіз вищезгаданих дого-
ворів дає можливість класифікувати їх за певним ознаками.

Першою з них може бути назва: договори і угоди, зокрема, 
між Україною і Китаєм, Польщею, Литвою, Молдовою, Гру-
зією, Естонією, Латвією, Монголією, В’єтнамом, Македонією, 
Туреччиною, Чехією, Угорщиною, Кореєю, Іраном, Болгарією 
та  іншими  державами  укладено  договори,  а  між  Україною 
і Грецією та Кіпром – угоду.

Наступна  ознака  –  це  сфери, у яких співпрацюють 
держави:

1)  сфера  цивільних  відносин  (Іран,  Корея,  Індія, 
Об’єднані Арабські емірати);

2) сфера цивільний і сімейних відносин (Литва, Грузія, 
Естонія, Туреччина, Греція, Болгарія, Кіпр);

3) сфера цивільних, сімейних і трудових відносин (Китай, 
Польща, Молдова, Латвія, В’єтнам, Македонія, Чехія).

Ще однією класифікаційною ознакою може виступати 
предмет договору:

1)  правова  допомога  (Китай,  Монголія,  Македонія, 
Угорщина, Греція, Корея, Болгарія, Кіпр, Об’єднані Араб-
ські емірати, Індія);

2)  правова  допомога  і  правові  відносини  (Польща, 
Литва, Грузія, Естонія, Латвія, В’єтнам, Чехія, Іран);

3) правова допомога та співробітництво (Туреччина).
Таким чином, міжнародно-правове регулювання  віді-

грає  важливу  роль  у  сфері  не  лише  визнання  й  закрі-
плення, але й реалізації права на соціальне забезпечення. 
Виклики  сучасності  зумовлюють  тривалий  характер 
зазначених  процесів  і  виступають  своєрідним  закли-
ком  до  дій  для  усіх  держав.  Адже  втілення  соціальних  
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стандартів  і  механізмів  їх  реалізації  в  національні  сис-
теми соціального забезпечення є досить складним явищем 
і потребує  тісної  співпраці  як усього  світового  співтова-
риства  в  цілому,  так  і  окремо  взятих  держав між  собою 
(на  двосторонньому  рівні)  з  метою  «ліквідації  бідності 
та створення більш досконалого світу в інтересах усього 
людства» [7]. Не може залишатися осторонь цього і Укра-

їна.  Зокрема,  доцільно  прискоритися  не  лише  у  процесі 
апроксимації у сфері соціального законодавства до права 
Європейського Союзу, а також спрямувати зусилля на роз-
ширення  кола  суб’єктів,  з  якими  укладено  двосторонні 
договори у сфері соціального забезпечення та в дотичних 
сферах. З огляду на це вбачаємо необхідність у подальших 
розвідках зазначеної проблеми.
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ 
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LEGAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF SMALL RIVER ENERGY USE IN UKRAINE
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Статтю присвячено встановленню правових проблем та перспектив використання енергії малих річок в Україні з урахуванням двох 
важливих векторів – задоволення сучасних енергетичних потреб країни та захист інтересів майбутніх поколінь на безпечне навколишнє 
природне середовище. Наявність значного енергетичного потенціалу малих річок України визначає доцільність розвитку малої гідро-
енергетики, підґрунтям якої має стати ефективне та дієве правове регулювання з урахуванням екологічних і соціальних інтересів під час 
використання енергії малих річок.

Проведено аналіз концептуальних, програмних та стратегічних документів, які виступають правовою формою реалізації енергетич-
ної політики держави у сфері розвитку малої гідроенергетики. Встановлено особливості правових механізмів, які сприяли інвестиційній 
привабливості малої гідроенергетики та активізації процесу її відродження в Україні. Зазначено найбільш поширені правові механізми 
стимулювання малої гідроенергетики, а саме: «зелений» тариф; надбавки до «зеленого» тарифу, аукціонної ціни за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва; податкові та митні пільги.

Визначено правові проблеми забезпечення екологічної та соціальної безпеки за умови функціонування об’єктів малої гідроенерге-
тики, які призводять до виникнення соціальних конфліктів, знищення річок, деградації біоресурсів і водних екосистем. Зазначено пози-
тивні риси, а також недоліки та прорахунки правового регулювання відносин у сфері малої гідроенергетики.

З’ясовано, що стратегічним орієнтиром розвитку малої гідроенергетики є проведення системних структурних змін у державній полі-
тиці України та чинному енергетичному та екологічному законодавстві, які би враховували не тільки економічний ефект від отримання 
електричної енергії з малих гідроелектростанцій, а й екологічні та соціальні результати розвитку та функціонування об’єктів даної галузі. 
Визначено перспективні напрями та наведено власні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання відносин у сфері малої 
гідроенергетики в Україні.

Ключові слова: гідроенергетика, мала гідроенергетика, стимулювання малої гідроенергетики, енергія малих річок, екологічна безпека.

The article is devoted to the establishment of legal problems and prospects for the use of energy of small rivers in Ukraine, taking into account 
two important vectors – meeting the current energy needs of the country and protecting the interests of future generations in a safe environment. 
The presence of significant energy potential of small rivers in Ukraine determines the feasibility of small hydropower, which should be based on 
effective and efficient legal regulation, taking into account environmental and social interests in the use of energy of small rivers.

The analysis of conceptual, program and strategic documents which are the legal form of realization of energy policy of the state in the field 
of development of small hydropower is carried out. The peculiarities of legal mechanisms that contributed to the investment attractiveness of small 
hydropower and intensification of the process of its revival in Ukraine have been established. The most common legal mechanisms for stimulating 
small hydropower are indicated, namely: “green” tariff; surcharges to the “green” tariff, the auction price for compliance with the level of use 
of Ukrainian equipment; tax and customs benefits.

The legal problems of ensuring ecological and social security under the conditions of operation of small hydropower facilities, which lead to 
social conflicts, destruction of rivers, degradation of biological resources and aquatic ecosystems, have been identified. Positive features, as well 
as shortcomings and miscalculations of legal regulation of relations in the field of small hydropower have been established.

It was found that the strategic reference point for the development of small hydropower is to carry out systemic structural changes in the state 
policy of Ukraine and current energy and environmental legislation, which would take into account not only the economic effect of electricity from 
small hydropower plants, but also environmental and social development and functioning. Objects of this industry. Perspective directions are 
defined and own offers concerning improvement of legal regulation of relations in the field of small hydropower in Ukraine are resulted.

Key words: hydropower, small hydropower, stimulation of small hydropower, energy of small rivers, ecological safety.

Постановка проблеми.  Сучасні  тенденції  та  прин-
ципи  сталого  розвитку  суспільства  у  сфері  енергетики 
стимулюють використання альтернативних джерел енер-
гії, розвиток енергозберігаючих і «зелених» технологій. 
Збільшення частки  альтернативних джерел  електричної 
енергії  в Україні,  особливо  враховуючи  значний потен-
ціал  малої  гідроенергетики,  дає  можливість  зменшити 
негативний  вплив  традиційного  виробництва  електро-
енергії на навколишнє природне середовище, здійснити 
економію  енергоресурсів,  створити  нові  робочі  місця 
та покращити інфраструктуру.

Разом із цим натепер відсутні ефективні правові меха-
нізми та взаємопов’язані державні й регіональні програми 
розвитку  малої  гідроенергетики,  котрі  б  ураховували  не 
тільки  економічний  ефект  від  отримання  електричної 
енергії  з малих гідроелектростанцій  (далі – малих ГЕС), 
а й екологічні та соціальні результати розвитку та функ-
ціонування об’єктів даної галузі. Саме тому дослідження 
правових  проблем  використання  енергії  малих  річок 
дозволить окреслити перспективи розвитку малої гідрое-
нергетики нашої країни з урахуванням двох важливих век-
торів – задоволення сучасних енергетичних потреб країни 
і дотримання міжнародних зобов’язань та захист інтересів 
майбутніх поколінь на безпечне навколишнє середовище.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Окремі 
еколого-економічні  та  технічні  аспекти  використання 

1 Дослідження  здійснене  в  рамках  виконання  проекту  «Альтернативна 
енергетика  в  Україні:  шляхи  системного  законодавчого  стимулювання» 
за  фінансової  підтримки  Національного  фонду  досліджень  України  
(договір № 30/02/0360 від 28.04.2021 року)
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енергії малих річок розглядали у своїх працях такі вчені, 
як Ю.І. Башинська, П.Ф. Васько, Ю.С. Власюк, С.О.Кудря, 
О.Г.  Ободовський,  Д.В.  Стефанишин,  О.М.  Сухо-
доля,  С.В.  Шашков  та  інші.  В  юридичній  науці  окремі 
питання  правового  регулювання  відносин  малої  гідро-
енергетики досліджували у своїх працях Х.А. Григор’єва, 
В.О. Джуган, К.М. Караханян, М.М. Кузьміна, А.В. Пав-
лига, Ю.М. Рудь, І.В. Труфан, Т.Є. Харитонова, М.К. Чер-
кашина,  І.Є.  Чумаченко,  Г.І. Шматько  та  інші. Водночас 
спеціальних досліджень правового регулювання викорис-
тання  енергії  малих  річок  в Україні  наразі  в юридичній 
літературі бракує.

Метою статті є  встановлення  правових  проблем 
та перспектив використання енергії малих річок в Україні.

Виклад основного матеріалу. Говорячи про викорис-
тання енергії малих річок України як одного з найбільш 
перспективних  напрямів  розвитку  альтернативних  дже-
рел  енергії  в  Україні,  потрібно  зазначити,  що  в  даному 
випадку йдеться про малу  гідроенергетику  (тобто  гідро-
електростанції потужністю до 10 мВт),  оскільки  саме  їх 
було визначено ще в 1997 р. Законом України «Про елек-
троенергетику» (втратив чинність) та Програмою держав-
ної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваль-
них  джерел  енергії  і  малої  гідро-  і  теплоенергетики  як 
об’єкти нетрадиційної енергетики.

Згідно  з  вищезгаданою  Програмою  мала  гідроенер-
гетика в Україні має розвиватися на малих річках [1]. До 
таких  за  ч.  4  ст.  79  Водного  кодексу  України  відносять 
річки з площею водозбору до 2 тис. кв. км [2]. Відповідно 
до  ГОСТ  19179-73  «Гідрологія  суші.  Терміни  і  визна-
чення»,  окрім  вказаної  площі  водозбору,  басейни  малих 
річок повинні розташовуватись в одній географічній зоні 
та  гідрологічному режимі  [3]. Натепер  в Україні  налічу-
ється понад 71 тис. річок, що відповідають цим критеріям.

Наявність  значного  енергетичного  потенціалу  малих 
річок України визначає доцільність розвитку малої гідро-
енергетики. Так, загальний природний гідроенергетичний 
потенціал малих річок України становить 12,5 млрд кВт/год.,  
тобто близько 28% загального гідропотенціалу всіх річок 
країни  [4,  с.  11]. Особливий  інтерес  розвиток малої  гід-
роенергетики  становить  для  західних  регіонів  України, 
зокрема Карпат. Це зумовлено насамперед тим, що серед-
ній  річний  обсяг  стоку  з  гірської  частини  Карпат  сягає 
близько  29,4%  усього  водного  стоку  річок  з  території 
України, і цей показник є найвищим в Україні.

Тенденція до збільшення частки малої гідроенергетики 
в структурі валового виробництва електроенергії є загаль-
носвітовою.  Про  це  свідчить  функціонування  Європей-
ської  асоціації  малої  гідроенергетики  (ESHA  – European 
Small Hydropower Association) зі штаб-квартирою в Брюс-
селі.  Вона  займається  вивченням  проблем  малої  гідро-
енергетики; моніторингом темпів запровадження електро-
станцій;  впливом  малих  ГЕС  на  довкілля.  Найбільшого 
розвитку  мала  гідроенергетика  досягла  в  розвинених 
країнах Європи, Північної Америки та в Китаї. Основний 
потенціал  розвитку  гідроенергетики  в  таких  країнах,  як 
Італія,  Швейцарія,  Норвегія,  Австрія,  вбачається  саме 
в малій гідроенергетиці [5, с. 101].

Порівняно з іншими альтернативними джерелами мала 
гідроенергетика має низку суттєвих переваг, до яких нале-
жить:  технологічна  освоєність  одержання  електроенергії; 
гарантійність потужності; менша залежність від природних 
умов, ніж для інших нетрадиційних джерел, що забезпечує 
більшу надійність процесу виробництва  енергії; невисока 
собівартість  отриманої  електроенергії;  конкурентоспро-
можність; мінімальний рівень  викидів  в  атмосферу шкід-
ливих речовин. Спорудження малих ГЕС теоретично може 
вирішити проблему повеней за рахунок використання їхніх 
гідроспоруд як протипаводковий захист [6, с. 10].

За  час  свого  існування  гідроенергетика  України  про-
йшла декілька етапів становлення, на кожному з яких віді-

гравала різну роль в енергетичній системі країни. Виробни-
цтво електричної енергії на об’єктах малої гідроенергетики 
на території України вперше відбулось у 1890 році на тери-
торії нинішньої Закарпатської області. Після впровадження 
плану ГОЕРЛО – першого у світі науково обґрунтованого 
плану розвитку економіки країни на базі електрифікації – 
інтенсифікація  використання  малих  річок  почала  стрімко 
зростати. Пік  розвитку малої  гідроенергетики прийшовся 
на кінець 50-х та початок 60-х років минулого століття, коли 
на  території  України  функціонувало  близько  956  малих 
ГЕС. Починаючи з кінця 60-х років ХХ століття, у зв’язку 
з  розвитком  великих  електростанцій  та  централізацією 
енергетичної системи кількість функціонуючих малих ГЕС 
стала  стрімко  знижуватись.  Надалі  більшість  малих  ГЕС 
було  виведено  з  експлуатації  та  занедбано.  Лише  в  кінці 
90-х  років ХХ  століття  інтерес  до  малої  гідроенергетики 
почав  зростати,  і  розпочався  новий  етап  у  будівництві 
та відновленні малих ГЕС [5, с. 95].

Суспільні  відносини  у  сфері  малої  гідроенергетики, 
безперечно,  потребували  їх  належного  правового  регу-
лювання  та  впровадження  ефективних  заходів  щодо 
забезпечення  державної  підтримки  їх  розвитку.  З метою 
реалізації енергетичної політики держави у сфері розви-
тку альтернативних джерел енергії в країні були прийняті 
багатоманітні  концепції,  стратегії,  державні  програми, 
національні  плани  дій/плани  заходів,  які  мали  відобра-
жати  в  тому числі  поточний  стан  та перспективи розви-
тку малої гідроенергетики, передбачати конкретні засоби 
та терміни їх реалізації.

Натомість  їхньою спільною рисою  з погляду  встанов-
лення  правових  програмних  орієнтирів  використання 
енергії малих річок у країні було те, що питання розвитку 
малої гідроенергетики розглядалися в них опосередковано 
через  визначення  стратегічних  основ  розвитку  та  збіль-
шення обсягу використання альтернативних джерел енергії 
в цілому. Деякі  з  вагомих  стратегічних програмних доку-
ментів з розвитку енергетичної політики держави взагалі не 
торкалися питань розвитку в країні малої гідроенергетики.

Так, у чинній Енергетичній стратегії України на період 
до  2035  року  «Безпека,  енергоефективність,  конкурен-
тоспроможність»,  схваленою  розпорядженням  КМУ  від 
18 серпня 2017 року № 605-р, взагалі немає окремого роз-
ділу щодо  розвитку малої  гідроенергетики  [7]. У  ретро-
спективному  аспекті  позитивно  слід  оцінити  положення 
попередньої Енергетичної стратегії України на період до 
2030 року (втратила чинність), яка передбачала не тільки 
прогноз  розвитку малих  ГЄС,  але  й  необхідність  розро-
блення  та  зміни  низки  нормативно-правових  документів 
для ефективного розвитку малої гідроенергетики.

Незважаючи  на  задекларовану  мету  Програми  роз-
витку гідроенергетики на період до 2026 року, схваленої 
розпорядженням КМУ від 13 липня 2016 року № 552-р, 
забезпечити  енергетичну  безпеку  держави  шляхом  роз-
витку  гідроенергетики  з  максимальним  використанням 
економічно  ефективного  гідроенергетичного  потенціалу, 
вона  була  спрямована  на  розвиток  лише  великої  гідро-
енергетики.  Про  малу  гідроенергетику  в  програмі  зга-
дується  лише  в  контексті  огляду  сучасного  стану  гідро-
енергетики  України.  Зокрема,  вказується,  що  в  складі 
гідроенергетичних потужностей об’єднаної енергетичної 
системи України малі  ГЕС  становлять  близько  150 МВт 
[8].  Доволі  дивним  виглядає  те,  що  в  окремому  розділі 
Програми  «Основні  напрями  розвитку  гідроенергетики. 
Перспективні проекти нового будівництва та реконструк-
ції гідрогенеруючих потужностей» взагалі не згадано про 
малі ГЕС та не визначено програмні орієнтири розвитку 
малої гідроенергетики України, яка є невід’ємною складо-
вою частиною гідроенергетики в цілому.

Державна  цільова  економічна  програма  енергоефек-
тивності  й  розвитку  сфери  виробництва  енергоносіїв 
з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 
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палива на 2010–2021 роки, затверджена постановою КМУ 
від 1 березня 2010 року № 243, передбачає одним зі шля-
хів заміщення традиційних видів енергоресурсів  іншими 
видами, у т.ч. отриманими з відновлюваних джерел енергії 
та альтернативних видів палива, відновлення малої гідро-
енергетики  та  будівництва  нових  потужностей,  а  також 
проведення  досліджень  поточного  стану  малих  ГЕС 
та потенціалу регіонів щодо розміщення об’єктів віднов-
люваної енергетики [9].

Першим державним стратегічним документом на тере-
нах  незалежної  України  щодо  розвитку  альтернативних 
джерел  енергії,  складовою  частиною  яких  є  мала  гідро-
енергетика, виступає Національний план дій з відновлю-
ваної  енергетики  на  період  до  2020  року,  затверджений 
розпорядженням КМУ від 1 жовтня 2014 року № 902-р. 
У  ньому  наголошено,  що  натепер  природний  потенціал 
розвитку  об’єктів  малої  гідроенергетики  повною  мірою 
не реалізовано. З урахуванням значного потенціалу вико-
ристання  ресурсів  малих  річок  нашої  країни,  зокрема 
в  західних  регіонах,  зроблено  припущення,  що  мікро-, 
міні- та малі гідроелектростанції можуть стати потужною 
основою  енергозабезпечення  для  всіх  регіонів  Західної 
України, а для деяких районів Закарпатської, Чернівецької 
областей – джерелом повного енергозабезпечення. Перед-
бачається,  що  умовами  забезпечення  в  країні  суттєвого 
збільшення  виробництва  електроенергії  об’єктами малої 
гідроенергетики  є  модернізація  існуючих  потужностей, 
відновлення раніше працюючих малих ГЕС, будівництво 
та введення в експлуатацію нових генеруючих потужнос-
тей гідроенергетики [10].

Проаналізовані  стратегічні  програмні  документи 
у  сфері  розвитку  альтернативних  джерел  енергії, 
невід’ємною  складовою  частиною  яких  є  гідроенергія, 
є наочним прикладом декларативної та вкрай неефектив-
ної державної політики у сфері розвитку малої гідроенер-
гетики  в  країні.  Вона  зумовлюється  високим  ступенем 
узагальненості  їхніх положень, фрагментарним, непослі-
довним характером заходів, лише опосередковано спрямо-
ваним на  використання  енергії малих річок,  відсутністю 
правових механізмів стимулювання їх розвитку. Значним 
прорахунком програмних документів є відсутність їхньої 
еколого-соціальної спрямованості, що ускладнює впрова-
дження  європейських норм та  стандартів  сталого розви-
тку у вітчизняній гідроенергетичній галузі.

З метою вдосконалення  законодавчої  бази  гідроенер-
гетики,  стимулювання  процесу  активізації  відродження 
малої  гідроенергетики  в  Україні  та  усунення  багатьох 
проблем  системи  її  державної  підтримки  було  прийнято 
ряд Законів України, а саме «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо  встановлення  «зеленого»  тарифу» 
від 25 вересня 2008 року та Про внесення змін до Закону 
України  «Про  електроенергетику»  щодо  стимулювання 
використання альтернативних джерел енергії від 01 квітня 
2009 року (втратив чинність у зв’язку з прийняттям Закону 
«Про ринок електричної енергії» від 13 квітня 2017 року).

Натепер основні правові механізми стимулювання роз-
витку  малої  гідроенергетики  передбачені  Законом Укра-
їни  «Про  альтернативні  джерела  енергії»  від  20  лютого 
2003  року  [11]  (далі  –  Закон).  Сучасний  двовекторний 
правовий  механізм  державної  підтримки  спрямований 
на стимулювання малої гідроенергетики на основі «зеле-
ного»  тарифу,  а  також на підтримку  сучасного вітчизня-
ного машинобудування за допомогою механізму надбавки 
до  «зеленого»  тарифу,  аукціонної  ціни  за  дотримання 
рівня використання обладнання українського виробництва  
(у розмірі 5–20%).

Спеціальний  «зелений»  тариф  установлюється  на 
закупівлю  електричної  енергії,  виробленої  на  об’єктах 
електроенергетики,  зокрема  на  введених  в  експлуатацію 
чергах будівництва електричних станцій (пускових комп-
лексах) з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- 

та  малими  гідроелектростанціями.  Законодавча  класифі-
кація  електричних  станцій  з  використанням  гідроенергії 
за  величиною потужності передбачає наявність: мікрогі-
дроелектростанцій потужністю до 200 кВт, мінігідроелек-
тростанцій 200–1000 кВт, а малих гідроелектростанцій від 
1 МВт до 10 МВт [12, с. 89].

Відповідно до  Закону «зелений»  тариф для  суб’єктів 
господарювання, які експлуатують мікро-, міні- або малі 
гідроелектростанції, встановлюється Національною комі-
сією, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики  та  комунальних  послуг  (НКРЕКП),  на  рівні  роз-
дрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на 
січень 2009 року, помноженого на відповідний коефіцієнт 
«зеленого» тарифу.

Розміри  таких  коефіцієнтів  наводяться  в  ч.  22  ст.  91  
Закону,  за  якою  для  електроенергії,  виробленої 
малими  ГЕС,  вони  становлять  для  об’єктів  або  його 
пускових  комплексів,  уведених  в  експлуатацію: 
а) по 31 березня 2013 р. включно – 2,16; б) з 1 квітня 2013 р. 
по 31 грудня 2014 р. – 2,16; в) з 1 січня 2015 р. по 30 червня 
2015 р. – 1,94; г) з 1 липня 2015 р. по 31 грудня 2019 р. – 1,94;  
д) з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2024 р. – 1,75; е) з 1 січня 
2025 р. по 31 грудня 2029 р. – 1,55 [11].

Вбачається,  що  наразі  «зелений»  тариф  залишається 
головним  стимулом  для  виробників  електричної  енергії 
з використанням гідроенергії на мікро-, міні- та малих гід-
роелектростанціях,  адже  участь  в  аукціонах  з  розподілу 
квот підтримки є для них добровільною.

Перелічені правові механізми стимулювання розвитку 
малої  гідроенергетики  в  країні  доповнюються  за  раху-
нок  податкових  пільг  (звільнення  від  податку  на  додану 
вартість)  та митних пільг  (звільнення  від  оподаткування 
митом) під час ввезення на митну територію України або 
вивезення за її межі матеріалів, устаткування, комплекту-
ючих для будівництва, які не виробляються в країні.

Існуючі  законодавчі  стимули  сприяли  інвестиційній 
привабливості  малої  гідроенергетики  і  надали  поштовх 
для масового  будівництва  нових  та  відновлення  зруйно-
ваних малих ГЕС. Так, станом на 2020 рік в Україні діють 
близько  171  об’єкта  малої  гідроенергетики  із  загальною 
встановленою потужністю 117 МВт, а виробництво ними 
електроенергії становить близько 0,2% загальної генерації 
електроенергії [13].

Незважаючи  на  значні  переваги  малої  гідроенерге-
тики у виробництві електричної енергії серед інших аль-
тернативних  джерел,  останнім  часом  стали  очевидними 
її негативні наслідки для довкілля, що змінює розуміння 
справжньої вартості «зеленої» електроенергії, виробленої 
малими ГЕС, та загальне ставлення до перспектив розви-
тку галузі.

Відновлення малої гідроенергетики в країні було сти-
хійним  і  не  супроводжувалось  обґрунтованими  законо-
давчими, науковими та технічними дослідженнями малих 
річок. У науковій  літературі  звертається  увага  на  те, що 
після  1960  року  на  території  України  повноцінне  уточ-
нення  гідроенергетичного  потенціалу  малих  та  середніх 
річок так і не проводилось [14, с. 240].

Питання  оцінки  наслідків  уже  реалізованих  гідро-
енергетичних  проектів  тривалий  час  ускладнювалось 
через  відсутність  процедури  оцінки  впливу  на  довкілля. 
Такі проекти не проходили комплексного оцінювання, не 
визначалися види та масштаби їхнього впливу, не розгля-
далися альтернативні рішення [15, с. 14]. Лише з прийнят-
тям Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 
23  травня  2017  року  з’явилася  можливість  більш  послі-
довного  та  ефективного  розв’язання  складних  проблем 
забезпечення екологічної та соціальної безпеки функціо-
нування об’єктів малої гідроенергетики.

Нині на законодавчому рівні гідроенергетика, вагомою 
складовою частиною якої є мала гідроенергетика, визнана 
однією з екологічно небезпечних галузей промисловості. 
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Так, відповідно до Закону «Про оцінку впливу на довкілля» 
(ст. 3 ч. 3 п. 4) гідроелектростанції на річках незалежно від 
потужності та гідроакумулюючі електростанції віднесені 
до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які  можуть  мати  значний  вплив  на  довкілля  та  підля-
гають оцінці  впливу на довкілля  [16]  (далі  – ОВД). При 
цьому  така  планована  діяльність  підлягає  ОВД  до  при-
йняття рішення про провадження планованої діяльності. 
Отже, малі ГЕС, навіть незважаючи на малу потужність 
гідроустановок,  здатні  негативно  впливати  на  довкілля 
та мають вважатися екологічно і соціально небезпечними, 
допоки протилежне не буде встановлено за результатами 
ОВД. Обов’язковою складовою частиною процедури ОВД 
є проведення громадського обговорення [17, с. 15].

Вагомою сучасною проблемою є й те, що будівництво 
нових та експлуатація існуючих малих ГЕС здійснюється 
з  численними порушеннями  екологічного  законодавства, 
ігноруванням  дотримання  критеріїв  сталості:  технічної 
надійності, економічної ефективності та екологічної без-
печності.  Це  призводить  до:  зникнення  водних  організ-
мів через знищення середовища існування й відтворення 
молодняку; погіршення туристичного потенціалу терито-
рій;  активізації  негативних  геологічних  процесів;  зміни 
гідрогеологічної  обстановки  включно  із  загрозою  зни-
ження рівня ґрунтових вод; негативного впливу на приро-
доохоронні території [18, с. 61].

У результаті виникають соціальні конфлікти і спротив 
громадських  екологічних  організацій  щодо  будівництва 
нових  малих  ГЕС.  Непоодинокими  є  приклади,  коли  за 
зверненнями місцевих жителів малі ГЕС припиняли свою 
діяльність  у  судовому  порядку  через  порушення  ними 
екологічних вимог. В умовах сучасних інтеграційних про-
цесів до Європейського Союзу роль соціального фактору 
у вирішенні питань розвитку малої  гідроенергетики під-
вищується [19, с. 131].

Наразі освоєння енергетичного потенціалу малих річок 
відбувається  виключно  виходячи  з  інтересів  паливно-
енергетичного  комплексу  країни  і  потреб  у  виробництві 
електроенергії,  що  вкрай  негативно  впливає  на  подаль-
ший  ефективний  розвиток  гідроенергетичних  відносин. 
При  цьому  не  береться  до  уваги  той факт, що мала  гід-
роенергетика  побудована  на  використанні  лише  однієї 
ресурсної  функції  таких  складних  природних  об’єктів, 
якими є водні ресурси малих річок України. Адже енерге-
тичне використання водойм є одним із напрямів водного 
ресурсокористування.

Ресурсні можливості малих водних артерій країни наба-
гато  ширші,  ніж  це  передбачається  енергетиками.  Крім 
освоєння  енергетичного  потенціалу,  існують  такі  види 
використання  ресурсних  функцій  водотоків  малих  річок: 
рибальське та мисливське господарство; відтворення біоло-
гічних ресурсів; рекреація; сільське господарство та мелі-
орація;  житлово-комунальне  господарство;  водний  тран-
спорт. Саме тому перспективою на шляху розвитку малої 
гідроенергетики та заходів щодо вдосконалення її функці-
онування  є  врахування  фактору  еколого-економічної  зна-
чущості гідроенергетичних об’єктів з метою недопущення 
або  мінімізації  виникнення  негативного  впливу  на  стан 
навколишнього природного середовища [20, с. 6].

Визначення  концептуальних  основ  та  обов’язкових 
вимог  безпосередньо  щодо  розвитку  малої  гідроенерге-
тики в Україні наразі здійснено в таких нормативно-пра-
вових  актах:  Водному  кодексі  України;  Законах України 
«Про  альтернативні  джерела  енергії»  та  «Про  оцінку 
впливу  на  довкілля».  Позитивним  є  те,  що  в  цих  базо-
вих  законах  розвиток малої  гідроенергетики  нерозривно 
пов’язаний з необхідністю врахування екологічних вимог 
під час здійснення діяльності, пов’язаної з будівництвом, 
реконструкцією  або  експлуатацією  малих  ГЕС,  а  також 
встановлено причинно-наслідковий зв’язок між розвитком 
малої гідроенергетики та поліпшенням стану довкілля.

Вибраний Україною шлях до євроінтеграції передбачає 
перехід  на  якісно  новий  рівень  в  усіх  сферах  управління 
природними ресурсами, в тому числі й водними. Водною 
Рамковою  Директивою  ЄС  запроваджено  інтегроване 
управління водними ресурсами за басейновим принципом, 
що  дозволяє  збалансовано  управляти  та  розвивати  водні 
ресурси, враховуючи соціальні, економічні та природоохо-
ронні інтереси. З цією метою загальнодержавною цільовою 
програмою розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро до 2021 року  та низ-
кою законодавчих актів передбачено реалізацію комплексу 
заходів із впровадження системи інтегрованого управління 
водними ресурсами за басейновим принципом [21, с. 111]. 
Вбачається,  що  пріоритетом  подальшого  розвитку  малої 
гідроенергетики в країні має стати впровадження принци-
пів  інтегрованого управління річковими басейнами з ура-
хуванням екосистемних послуг річок з метою забезпечення 
умов їх збереження та відновлення.

Висновки. Аналіз  стратегічних  програмних  доку-
ментів  у  сфері  розвитку  альтернативних  джерел  енергії, 
невід’ємною  складовою  частиною  яких  є  гідроенергія, 
та  законодавчого  підґрунтя,  норми  якого  спрямовані  на 
досягнення цілей  та  завдань,  зазначених у національних 
програмних документах, дозволив зробити висновок про 
декларативну  та  вкрай  неефективну  державну  політику 
у сфері розвитку малої гідроенергетики в країні, недоско-
налість правових механізмів  та концептуальних підходів 
до її розвитку. Це зумовлено багатьма недоліками та стра-
тегічними прорахунками в правовому регулюванні відно-
син малої гідроенергетики.

Існуючі  законодавчі  стимули  сприяли  інвестиційній 
привабливості  малої  гідроенергетики  та  активізації  про-
цесу її відродження в Україні. Так, найбільш поширеними 
правовими  механізмами  стимулювання  розвитку  малої 
гідроенергетики  є:  «зелений»  тариф;  надбавка  до  «зеле-
ного»  тарифу,  до  аукціонної  ціни  за  дотримання  рівня 
використання  обладнання  українського  виробництва; 
податкові пільги та митні пільги.

Одночасно  постала  проблема  забезпечення  еколо-
гічної  та  соціальної  безпеки  за  умови  функціонування 
об’єктів малої  гідроенергетики. В умовах недосконалого 
та неефективного нормативно-правового, організаційного 
та  технічного  регулювання  відносин  малої  гідроенерге-
тики будівництво нових та експлуатація  існуючих малих 
ГЕС здійснюється з численними порушеннями норм еко-
логічного  законодавства.  Це  призводить  до  виникнення 
соціальних конфліктів, знищення річок, деградації біоре-
сурсів і водних екосистем.

З огляду на сучасні пріоритети енергетичної та довкільної 
національної політики в контексті євроінтеграційних проце-
сів  та  екосистемних  підходів  до  господарської  діяльності 
стратегічним  орієнтиром  розвитку  малої  гідроенергетики 
в країні є проведення системних структурних змін у держав-
ній  політиці  та  чинному  енергетичному  законодавстві,  які 
би враховували не тільки економічний ефект від отримання 
електричної енергії з малих ГЕС, а й екологічні та соціальні 
результати функціонування об’єктів даної галузі.

На  наш  погляд,  необхідним  є  розроблення  та  при-
йняття Державної цільової програми розвитку малої гід-
роенергетики України. Проекти будівництва об’єктів гід-
роенергетики повинні розроблятись з урахуванням вимог 
екологічного законодавства, а у разі будівництва в межах 
транскордонного річкового басейну – міжнародних дого-
ворів,  стороною  яких  є Україна.  Рішення щодо  будівни-
цтва таких об’єктів мають прийматись у кожному конкрет-
ному  випадку  з  урахуванням  потенційних  екологічних 
ризиків і наслідків, позиції місцевих громад та висновків 
оцінки впливу на довкілля відповідно до положень Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля».

Функціонування  об’єктів  малої  гідроенергетики 
обов’язково повинно узгоджуватися з необхідністю раціо-
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налізації природокористування та комплексного викорис-
тання ресурсного потенціалу природних об’єктів. Одним 
із пріоритетів подальшого розвитку малої гідроенергетики 
в країні має стати впровадження принципів інтегрованого 
управління  річковими  басейнами  з  урахуванням  еко- 
системних послуг річок.

Перспективним напрямом є розроблення нормативних 
документів (ДБН, ДСТУ) щодо проектування, будівництва 
та  експлуатації  малих  гідроелектростанцій  та  водосхо-
вищ, які відповідають сучасним вимогам та законодавству 
і враховують особливості рівнинних та гірських річок.

Доречними є розроблення та впровадження правового 
механізму призупинення права на продаж електроенергії за 
«зеленим» тарифом суб’єктам господарювання, діяльність 
яких порушує норми екологічного законодавства України, 
до усунення відповідних порушень, сплати штрафних санк-
цій,  а  також відшкодування  спричиненої шкоди довкіллю 
в повному обсязі. І це лише приблизний перелік необхідних 
правових заходів, за умови впровадження яких вітчизняна 
мала  гідроенергетика  дійсно  буде  мати  статус  «зеленої» 
енергетики і розглядатися як перспективний напрям розви-
тку альтернативних джерел енергії в країні.
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Метою статті є адміністративно-правова характеристика організаційно-правових аспектів міжнародного співробітництва у сфері 
протидії легалізації злочинних доходів. Легалізація злочинних доходів визнана злочином міжнародного характеру. Саме тому протидія 
такому деструктивному явищу є завданням не однієї конкретної держави, а всієї міжнародної спільноти. Міжнародне співробітництво 
у сфері протидії легалізації злочинних доходів розвивається досить динамічно. Це багато в чому пояснюється тим, що передумови 
міжнародно-правового регулювання були закладені багатосторонніми й двосторонніми міжнародними договорами про взаємну правову 
допомогу в кримінальних справах 50-х рр. ХХ ст. Серед міжнародних організацій, які значну увагу приділяють корупції як джерелу нако-
пичення коштів, що можуть брати участь у легалізації злочинних доходів, особливе місце посідає Financial Action Task Forse (FATF). 
Financial Action Task Forse здійснює моніторинг країн, щоб переконатися, що вони повністю та ефективно впроваджують Стандарти 
Financial Action Task Forse, і притягує країни, які їх не виконують, до відповідальності.

Історія взаємодії України й Financial Action Task Forse почалася зі здобуття Україною незалежності й свідчить про недостатнє вико-
ристання Україною інструментарію протидії корупції та легалізації злочинних доходів, якими володіє міжнародна організація. Включення 
до «чорного списку» стало своєрідною шоковою терапією для українського суспільства й зумовило проведення певних реформ.

Відповідальність за дотримання законодавства про боротьбу з відмиванням грошей в Європейському Союзі насамперед поклада-
ється на національні компетентні органи, призначені державами-членами під час транспонування Директив щодо боротьби з відмиван-
ням грошей. Стосовно організації міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів в Укра-
їні, то воно здійснюється за принципом взаємності відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів. В Україні органами, що уповноважені здійснювати окреслене міжнародне 
співробітництво, є: Служба безпеки України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України, Офіс Генерального 
прокурора України, Національне антикорупційне бюро України.

Ключові слова: легалізація злочинних доходів, міжнародне співробітництво, організаційні аспекти, взаємодія.

The purpose of the article is the administrative and legal characteristics of organizational and legal aspects of international cooperation 
in the field of combating money laundering. Legalization of criminal proceeds is recognized as a crime of an international nature. That is 
why counteracting this destructive phenomenon is the task not of one particular state, but of the entire international community. International 
cooperation in combating money laundering is developing quite dynamically. This is largely due to the fact that the prerequisites for international 
legal regulation were laid by multilateral and bilateral international treaties on mutual legal assistance in criminal matters in the 50s of the twentieth 
century. Among the international organizations that pay significant attention to corruption as a source of funds that can participate in the legalization 
of criminal proceeds, a special place is occupied by the Financial Action Task Forse (FATF). The FATF monitors countries to ensure that they fully 
and effectively implement FATF Standards, and holds countries accountable for non-compliance.

The history of cooperation between Ukraine and the FATF began with Ukraine’s independence and shows Ukraine’s insufficient use of tools 
to combat corruption and legalize the criminal proceeds of this international organization. Inclusion in the “black list” became a kind of shock 
therapy for Ukrainian society and led to certain reforms.

Responsibility for complying with anti-money laundering legislation in the European Union rests primarily with the national competent 
authorities designated by the Member States when transposing the Anti-Money Laundering Directives. Regarding the organization of international 
cooperation in the field of prevention and counteraction to legalization of criminal proceeds in Ukraine, it is carried out on the principle of reciprocity 
in accordance with international treaties of Ukraine, approved by the Verkhovna Rada of Ukraine, other regulations. In Ukraine, the bodies 
authorized to carry out the outlined international cooperation are: the Security Service of Ukraine, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, 
the Ministry of Justice of Ukraine, the Office of the Prosecutor General of Ukraine, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine.

Key words: money laundering, international cooperation, organizational aspects, interaction.

1  Робота виконана в рамках проєкту № 0120U100474 «Розробка методики взаємодії 
правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів».

Постановка проблеми.  Фінансова  безпека  держави 
є стрижнем не тільки економічної, але й національної без-
пеки [1]. Тому в Україні протягом ряду років проводиться 
послідовна й поетапна державна політика, спрямована на 
протидію негативним практикам  в  економіці,  управлінні 

й праві, зокрема легалізації злочинних доходів. Для цього 
є політична воля, певна нормативна правова база, досвід 
контрольно-наглядової  та  правозастосовчої  діяльності, 
досвід  організації  профілактичних  заходів  [2,  с.  111]. 
Однак усе ж сучасний стан протидії легалізації злочинних 
доходів є принципово неефективним, оскільки факти про-
валу  політики  затуляються  ідіосинкратичними  оцінками  
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«ефективності»,  погано  пов’язаними  з  принципами  роз-
робки політики [3, с. 74]. Аналіз статистичних даних під-
тверджує  поширеність  цього  явища.  Наприклад,  втрати 
бюджету,  зумовлені  легалізацією  злочинних  доходів, 
у 2020 р. склали 4,8 млрд грн. Усе це негативно впливає 
та підриває економіку України, що своєю чергою сприяє 
появі  цілого  ряду  проблем  у  всіх  сферах  суспільного 
життя в державі [4, с. 540]. Крім того, легалізація злочин-
них  доходів  визнана  злочином  міжнародного  характеру 
[5,  с.  552].  Саме  тому  протидія  цьому  деструктивному 
явищу є  завданням не однієї конкретної держави, а всієї 
міжнародної спільноти.

Метою статті є адміністративно-правова характерис-
тика організаційно-правових аспектів міжнародного спів-
робітництва у сфері протидії легалізації злочинних дохо-
дів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Міжнародна  співробіт-
ництво у сфері протидії легалізації злочинних доходів роз-
вивається досить динамічно. Це багато в чому пояснюється 
тим,  що  передумови  міжнародно-правового  регулювання 
були закладені багатосторонніми й двосторонніми міжна-
родними договорами про взаємну правову допомогу в кри-
мінальних справах 50-х рр. ХХ ст. Акти, що безпосередньо 
регламентують діяльність із протидії легалізації злочинних 
доходів,  з’явилися  наприкінці  ХХ  –  на  початку  ХХІ  ст.: 
Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу нар-
котичних засобів і психотропних речовин 1988 р.; Міжна-
родна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму 
1999 р.; Конвенція ООН проти транснаціональної організо-
ваної злочинності 2000 р. тощо. Сучасний стан міжнарод-
ного співробітництва у сфері протидії відмиванню доходів 
характеризується  вражаючими  кількісними  показниками. 
Нині діють 9 універсальних конвенцій; 14 резолюцій Ради 
безпеки ООН; 40 двосторонніх договорів з участю Росій-
ської  Федерації;  15  міжурядових  угод;  49  міжнародних 
стандартів. Міжнародно-правові зобов’язання, сформульо-
вані в універсальних міжнародних конвенціях ООН, отри-
мують свій розвиток у регіональних міжнародних догово-
рах і рекомендаціях міжнародних організацій. Міжнародне 
право встановлює не тільки принципи, стандарти й правила 
міждержавного  співробітництва  у  сфері  протидії  та  запо-
біганню  відмиванню  злочинних  доходів,  а  й  передбачає 
інституційну  систему,  що  забезпечує  взаємодію  держав 
в аналізованій сфері [6, с. 461].

Серед міжнародних організацій, які значну увагу приді-
ляють корупції як джерелу накопичення коштів, що можуть 
брати  участь  у  легалізації  злочинних  доходів,  особливе 
місце  посідає  Financial  Action  Task  Forse  (далі  –  FATF). 
FATF – незалежна міжнародна організація, до якої входять: 
Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Канада, 
Данія,  Фінляндія,  Франція,  Німеччина,  Греція,  Гонконг 
(Китай),  Ісландія,  Ірландія,  Іспанія,  Італія,  Люксембург, 
Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, 
Росія, Сінгапур, Південно-Африканська  Республіка, Шве-
ція,  Швейцарія,  Туреччина,  Великобританія,  Сполучені 
Штати Америки, Японія. Також членами FATF є дві міжна-
родні організації – Європейська комісія та Рада співробіт-
ництва країн Затоки (Gulf Co-operation Council). FATF – це 
всесвітній орган контролю за відмиванням грошей і фінан-
суванням тероризму. Міжурядовий орган встановлює над-
національні стандарти, спрямовані на запобігання цій неза-
конній діяльності й шкоді, яку вона завдає суспільству. Як 
орган, що формує політику, FATF працює над створенням 
необхідної  політичної  волі  для  здійснення  національних 
законодавчих і регуляторних реформ у цих сферах.

Нині  понад  200  країн  та  юрисдикцій  зобов’язані  їх 
виконувати. FATF розробила Рекомендації FATF, або Стан-
дарти  FATF,  які  забезпечують  скоординовану  глобальну 
реакцію  щодо  запобігання  організованій  злочинності, 
корупції  та  тероризму.  Вони  допомагають  владі  шукати 
гроші злочинців. FATF переглядає методи легалізації зло-

чинних  доходів  і  постійно  посилює  свої  стандарти  для 
вирішення нових ризиків, таких як регулювання віртуаль-
них  активів,  які  поширюються  з  набуттям  популярності 
криптовалют. FATF здійснює моніторинг країн, щоб пере-
конатися, що вони повністю та ефективно впроваджують 
Стандарти FATF,  і притягує країни, які  їх не виконують, 
до відповідальності [7]. Своєю чергою фінансові установи 
країн, і особливо банки, керівництво яких не дотримується 
рекомендацій  FATF,  відчувають  наслідки  неможливості 
залучити додаткове  іноземне фінансування,  ускладнення 
міжнародних  процедур  переказу  й  значне  уповільнення 
(до повної відсутності) інших форм міжнародного фінан-
сового співробітництва [8, с. 74].

Історія  співпраці між Україною та FATF розпочалася 
з  проголошенням  незалежності  України  й  свідчить  про 
те, що Україна не досить використовує антикорупційний 
інструментарій та інструментарій щодо протидії легаліза-
ції злочинних доходів, якими володіє ця міжнародна орга-
нізація. Характерними для України після розпаду Радян-
ського Союзу  були  висока  тінізація  економіки  (тіньовий 
внутрішній  валовий  продукт  становив  близько  70%), 
монополія  та  криміналізація  економіки,  нерозвиненість 
фінансового сектору.

Реалізація  рекомендацій  FATF  була  надзвичайно 
повільною та безсистемною. З цієї причини Україна була 
включена  до  «Чорного  списку» FATF 1  вересня  2001  р., 
що характеризувало її як таку, що не здійснює заходів сто-
совно  протидії  легалізації  злочинних  доходів  [9].  Вклю-
чення  до  «чорного  списку»  стало  своєрідною  шоковою 
терапією для українського суспільства й зумовило прове-
дення певних реформ. 14 лютого 2003 р. FATF вирішила 
скасувати  контрзаходи  проти  України.  Це  питання  вона 
обговорювала  на  своїй  зустрічі  в  Парижі,  в  якій  також 
взяла участь українська делегація. Наразі в Україні впро-
ваджується  багато  заходів  організаційного,  правового, 
економічного й соціального характеру для протидії лега-
лізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Однак не 
всі вони ефективні й потребують вдосконалення.

Відповідальність  за  дотримання  законодавства  про 
боротьбу  з відмиванням грошей в Європейському Союзі 
насамперед  покладається  на  національні  компетентні 
органи,  призначені  державами-членами під  час  транспо-
нування Директив щодо боротьби з відмиванням грошей. 
Природа  цих  повноважень  у  різних  державах-членах 
різна. Застосування правил боротьби з відмиванням гро-
шей може означати, отже, співпрацю та обмін відповідною 
інформацією  між  органами  влади  з  різними  мандатами 
й  характеристиками,  а  саме  так  званими  підрозділами 
фінансової розвідки й фінансовими наглядачами [10].

Наразі  одним  із  пріоритетів  національної  політики 
України є поєднання зусиль вітчизняних правоохоронних 
органів  із  відповідними  іноземними  органами  й  спеціа-
лізованими  міжнародними  установами  для  проведення 
послідовних розслідувань кримінальних правопорушень, 
у  тому  числі  тих,  що  стосуються  легалізації  злочинних 
доходів [5, с. 553].

Щодо організації міжнародного співробітництва у сфері 
запобігання та протидії легалізації злочинних доходів в Укра-
їні, то воно здійснюється за принципом взаємності відповідно 
до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-
правових  актів. Служба  безпеки України  за  участю Мініс-
терства  закордонних  справ  України  здійснює  міжнародне 
співробітництво щодо подання пропозицій до комітетів Ради 
Безпеки ООН  і  до  іноземних  держав  стосовно  включення 
(виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій 
до відповідних санкційних переліків і розгляду запитів іно-
земних держав про включення (виключення) до (з) Переліку 
осіб. Під час подання пропозицій до іноземних держав щодо 
включення фізичних, юридичних осіб та організацій до від-
повідних  санкційних  переліків  Служба  безпеки  України 
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й Міністерство закордонних справ України повинні надавати 
детальну,  наскільки  це  можливо,  інформацію  щодо  таких 
осіб чи організацій, включаючи інформацію, необхідну для 
ідентифікації  фізичних  осіб,  та  інформацію,  яка  підтвер-
джує, що фізичні, юридичні особи й організації відповідають 
критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для 
включення до відповідних переліків. Міністерство закордон-
них справ України розробляє процедури подання клопотання 
про виключення осіб та організацій, включених до відповід-
них санкційних переліків Ради Безпеки ООН, і оприлюднює 
їх на своєму офіційному вебсайті.

Міністерство  закордонних  справ  України  співпра-
цює на міжнародному рівні щодо звернення до комітетів 
Ради Безпеки ООН стосовно надання доступу до активів 
(повідомлення  про  намір  надати  доступ  до  активів), що 
пов’язані з тероризмом і його фінансуванням, розповсю-
дженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

Забезпечення  міжнародного  співробітництва  у  сфері 
запобігання та протидії покладається також на:

1)  Міністерство  юстиції  України  –  щодо  виконання 
судових рішень, які стосуються конфіскації доходів, одер-
жаних злочинним шляхом;

2) Офіс Генерального прокурора України, Національне 
антикорупційне бюро України – щодо вчинення процесу-
альних дій у межах кримінального провадження стосовно 
легалізації  (відмивання)  доходів,  одержаних  злочинним 
шляхом,  або  фінансування  тероризму  чи  фінансування 
розповсюдження зброї масового знищення [11].

Висновки. Підсумовуючи  викладене  вище,  хотіли  б 
зауважити, що забезпечення економічної безпеки й фінан-
сової стабільності є одним із першочергових завдань нашої 
держави, яке вона планує вирішити шляхом запровадження 
різноманітних заходів. Зокрема, організаційних, правових, 
економічних тощо. Поза  тим, ураховуючи процеси  глоба-
лізації,  євроінтеграції,  а  також  транскордонний  характер 
легалізації злочинних доходів, протидіяти такому деструк-
тивному явищу в межах лише однієї держави неефективно. 
Саме тому значення міжнародного співробітництва у сфері 
протидії легалізації злочинних доходів колосальне. В Укра-
їні  органами,  що  уповноважені  здійснювати  таке  міжна-
родне співробітництво, є: Служба безпеки України, Мініс-
терство закордонних справ України, Міністерство юстиції 
України,  Офіс  Генерального  прокурора  України,  Націо-
нальне антикорупційне бюро України.

ЛІТЕРАТУРА
1. Reznik O., Getmanets O., Kovalchuk A., Nastyuk V., Andriichenko N. Financial security of the state. Journal of security and sustainability 

issues. 2020. Volume 9. Number 3. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/82683/1/Reznik_Financial_security_of_
the_state.pdf;jsessionid=9D594BD06FDFE532791212F2BBAF4413 (data of appeal: 29.07.2021).

2. Селиванов А.И. Легализация преступных доходов и коррупции: финансово-экономические аспекты. Вестник финансового уни-
верситета. 2014. № 6. С. 110–117.

3. Pol R.F. Anti-money laundering: The world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it. Policy Design and Practice.  
2020. № 3 (1). P. 73–94. DOI: 10.1080/25741292.2020.1725366.

4. Думчиков М.О., Пилипенко Є.С. Причини та умови легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. «Реформування правової 
системи в контексті євро інтеграційних процесів» : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20–21 травня 
2021 р. / редколегія : проф. А.М. Куліш, О.М. Рєзнік, А.В. Стеблянко. Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 440–442.

5. Фрідман-Козаченко М.М., Короткова Є.О. Міжнародне співробітництво під час запобігання та протидії легалізації доходів злочин-
ного походження. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 552–554. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/136.

6. Хабриева Т.Я.б Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма в условиях цифровой экономики: стратегические задачи и правовые решения. Всероссийский криминологический журнал. 
2018. Т. 12. Вып. 4. С. 459–467. DOI: 10.17150 / 2500-4255.2018.12 (4) .459-67.

7. The official website of The Financial Action Task Force. URL: http://www. fatf-gafi.org (data of appeal: 29.07.2021).
8. Уткіна М.С. Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, 

одержаних злочинним шляхом. Правові горизонти. 2020. № 23 (36). С. 73–77.
9. Official site of the National Institute for Strategic Studies. URL: https://niss. gov.ua/en (data of appeal: 29.07.2021).
10. Anti-money laundering – reinforcing the supervisory and regulatory framework. URL:https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/

document.html?reference=IPOL_IDA(2018)614496 (data of appeal: 29.07.2021).
11. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 06 грудня 2019 р. № 361-IX / Верховна Рада України.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/ed20200816 (дата звернення: 28.07.2021).



143

Юридичний науковий електронний журнал
♦

УДК 35.077.2+342.922

DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-7/35

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

LEGAL FUNDAMENTALS OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT 
OF NATIONAL POLICE ACTIVITY

Бубнівська Д.І., студентка ІІ курсу магістратури
Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання

Національної академії внутрішніх справ

Волох О.К., к.ю.н.,
доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Національна академія внутрішніх справ

Статтю присвячено розкриттю змісту правових засад здійснення інформаційно-аналітичної діяльності Національної поліції України. 
З цією метою досліджується вітчизняне законодавство щодо доступу до публічної інформації, у тому числі доступу до персональних 
даних із боку працівників поліції. Ключова роль у формуванні відповідної державної політики згідно із законодавством належить Мініс-
терству внутрішніх справ України.

Забезпечення захисту персональних даних громадян України залишається актуальною проблемою сьогодення. Крім того, це питання 
багатоаспектне. Оскільки Національна поліція через завдання, поставлені перед нею, має доступ до значного обсягу інформації про 
особу (персональних даних), це покладає додаткові обов’язки на її співробітників.

Водночас не можна розглядати захист персональних даних як суто технічний захист інформації. Тим більше, що нині залишаються 
наявними ризики у сфері технічного захисту інформації, озвучені в Концепції технічного захисту інформації ще в 1997 р.

Одним із закріплених у Національній стратегії у сфері прав людини аспектів захисту права на приватність є запровадження системи, 
яка унеможливлює створення надмірних баз персональних даних і виключає можливість протиправного втручання в приватність. Друга 
частина цього завдання розв’язується, але дещо оригінальним способом.

Правові основи обробки інформації в Україні встановлені як законодавчими, так і підзаконними нормативно-правовими актами.
Національна поліція має право як створювати власні бази даних, так і користуватися для виконання своїх повноважень інформацій-

ними системами інших центральних органів виконавчої влади.
Хоча Законом України «Про Національну поліцію» і передбачено, що поліцейські несуть відповідальність за вчинені ними діяння, які 

призвели до порушень прав і свобод людини, пов’язаних з обробкою інформації, притягнути їх до відповідальності за дії чи бездіяльність, 
пов’язані з обробкою персональних даних, об’єктивно надто складна задача. Цьому сприяє відповідна законодавча база.

Також у статті акцентовано на фактичному невиконанні окремих міжнародно-правових зобов’язань України перед Радою Європи. 
З цією метою здійснено аналіз деяких пунктів із Програми інтеграції України до Європейського Союзу 2000 р.

Ключові слова: Національна поліція, інформаційно-аналітична діяльність, інформація, персональні дані, доступ до публічної інформації.

The article is devoted to the disclosure of the content of the legal basis for the implementation of information and analytical activities of the National 
Police of Ukraine. To this end, domestic legislation on access to public information, including access to personal data by police officers, is being 
studied. The key role in shaping the relevant state policy according to the legislation belongs to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Ensuring the protection of personal data of Ukrainian citizens remains an urgent problem today. In addition, this issue is multifaceted. As 
the National Police has access to a significant amount of personal information (personal data) due to the tasks assigned to it, this imposes 
additional responsibilities on its staff.

At the same time, the protection of personal data cannot be considered as a purely technical protection of information. Moreover, the risks in 
the field of technical protection of information, voiced in the Concept of technical protection of information back in 1997, still exist.

One of the aspects of the protection of the right to privacy enshrined in the National Strategy for Human Rights is the introduction of a system 
that prevents the creation of excessive databases of personal data and eliminates the possibility of unlawful interference with privacy. The second 
part of this problem is solved, but in a somewhat original way.

The legal basis for information processing in Ukraine is established by both laws and regulations.
The National Police has the right both to create its own databases and to use the information systems of other central executive bodies to 

carry out its powers.
On the other hand, although the Law of Ukraine “On the National Police” stipulates that police officers are liable for acts committed by them 

that have led to violations of human rights and freedoms related to the processing of information, bring them to justice for actions or omissions, 
related to the processing of personal data is objectively too difficult a task. This is facilitated by the relevant legal framework.

The article also focuses on the actual non-fulfillment of certain international legal obligations of Ukraine to the Council of Europe. To this end, 
an analysis of some items from the Program of Integration of Ukraine into the European Union in 2000 was carried out.

Key words: National police, information and analytical activities, information, personal data, access to public information.

Основні повноваження поліції визначені законом. Від-
повідно до частини 1 статті 25 Закону України від 02 липня 
2015  р. №  580-VIII  «Про  Національну  поліцію»  (далі  – 
Закон № 580) поліція здійснює інформаційно-аналітичну 
діяльність  виключно  для  реалізації  своїх  повноважень, 
визначених цим Законом [1]. Згідно зі статтею 26 Закону 
№ 580 поліція наповнює та підтримує в актуальному стані 
бази (банки) даних, що входять до єдиної  інформаційної 
системи  Міністерства  внутрішніх  справ  України.  Такі 
бази  (банки)  даних  можна  класифікувати  на  три  групи, 
а саме: щодо осіб, щодо речей і щодо подій.

Слід водночас нагадати, що розпорядженням Кабінету 
Міністрів України  від  20  вересня 2017 р. № 649-р  «Про 

схвалення  Концепції  розвитку  електронного  урядування 
в Україні» запровадження єдиної  інформаційної системи 
Міністерства  внутрішніх  справ  (далі–  МВС),  а  також 
розвиток  сучасних  електронних  технологій  у  найакту-
альніших напрямах діяльності органів виконавчої влади, 
діяльність яких координується Кабінетом Міністрів Укра-
їни через Міністра внутрішніх справ України, визначено 
серед  основних  завдань  модернізації  державного  управ-
ління за допомогою інформаційно-комунікаційних техно-
логій у сфері охорони прав і свобод людини [2].

Єдина інформаційна система МВС України (далі – ЄІС 
МВС)  визначається  як  багатофункціональна  інтегрована 
автоматизована  система,  що  безпосередньо  забезпечує 
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реалізацію функцій її суб’єктів,  інформаційну підтримку 
й супроводження їхньої діяльності й становить сукупність 
взаємопов’язаних функціональних підсистем, програмно-
інформаційних  комплексів,  програмно-технічних  і  тех-
нічних засобів телекомунікації, які забезпечують логічне 
поєднання  визначених  інформаційних  ресурсів,  обробку 
й  захист  інформації,  внутрішню  та  зовнішню  інформа-
ційну взаємодію [3].

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листо-
пада 2018 р. № 1024 було затверджено також Перелік прі-
оритетних інформаційних ресурсів єдиної інформаційної 
системи Міністерства внутрішніх справ України.

Під інформаційними ресурсами ЄІС МВС розуміються 
визначені групи взаємопов’язаних задокументованих оди-
ниць інформації, які формуються та об’єднуються в авто-
матизованих  інформаційних  системах  суб’єктів  єдиної 
інформаційної системи МВС за певними ознаками, у тому 
числі перераховані в зазначеному вище Переліку [3].

Згідно  з  Додатком  до  вказаної  вище  Постанови 
Кабінету  Міністрів  України  від  14  листопада  2018  р. 
№  1024  інформаційними  ресурсами  ЄІС МВС  є  в  тому 
числі  відомості,  що  містяться  в  Єдиному  державному 
демографічному реєстрі (далі – ЄДДР).

Отже, для виконання передбачених Законом повнова-
жень Національна поліція має доступ і до цього інформа-
ційного ресурсу.

Історія створення ЄДДР є предметом окремого науко-
вого дослідження, оскільки бере свій початок приблизно 
від 1992 р. У численних нормативно-правових актах кон-
кретні  вказівки  щодо  його  створення  можна  знайти  під 
різними  назвами:  Державний  реєстр  населення,  Єдина 
державна  автоматизована  паспортна  система,  Єдиний 
державний реєстр фізичних осіб, Державна інформаційна 
система реєстраційного обліку фізичних осіб та  їх доку-
ментування, Національний демографічний регістр.

Також слід додати, що нормативно-правові кроки щодо 
запровадження Єдиного державного демографічного реє-
стру  прямо  пов’язані  із  запровадженням  реєстрації  «на 
заміну» (начебто) прописки.

Окремі вказівки Президента України із цього приводу 
можна знайти в Програмі інтеграції України до Європей-
ського Союзу [4].

Так,  Програмою  інтеграції  України  до  Європей-
ського Союзу, схваленою указом Президента України від 
14  вересня  2000  р. №  1072/2000  (указ  втратив  чинність 
на  підставі  Указу  Президента №  398/2015  від  07  липня 
2015 р.), було закріплено декілька принципових положень, 
що підтверджує певну послідовність державної політики 
у сфері захисту персональних даних.

Зокрема, у підрозділі «Короткострокові (2000–2001 рр.) і  
середньострокові  (2002–2003  рр.)  пріоритети» 
параграфу  4.1.2.  Виконання  зобов’язань  України  перед 
Радою Європи вказуються декілька пріоритетних напрямів 
діяльності держави,  серед яких  завершення передачі функ-
цій паспортної служби, в тому числі щодо документування 
населення, органам Міністерства юстиції України.

У  підрозділі  «Поточна  ситуація»  наголошується,  що 
«передача  функцій  паспортної  служби  органів  внутріш-
ніх  справ  щодо  документування  населення  цивільному 
міністерству  зумовлена  необхідністю  виконання  Украї-
ною зобов’язань перед Радою Європи (відповідно до під-
пункту VII пункту 11 Висновку № 190)».

І  саме  на  виконання  таких  зобов’язань  України  
(у зв’язку з її членством у Раді Європи) було видано Указ 
Президента України від 31 жовтня 1998 р. № 1201 «Про 
службу  громадянства  й  реєстрації  фізичних  осіб».  Цим 
указом  як  раз  було  передбачено  передачу  функцій  пас-
портної служби органів внутрішніх справ органам Мініс-
терства юстиції України.

Але цей указ діяв лише на папері й втратив чинність 
на початку 2002 р.

Таким  чином,  вказане  зобов’язання  перед  Радою 
Європи залишилося невиконаним. Зокрема, у цьому про-
стежується  послідовність  державної  політики  у  сфері 
захисту персональних даних.

Інша  справа,  що  це  не  має  жодного  відношення  до 
забезпечення  прав  і  свобод  людини  й  громадянина,  чим 
завжди  зручно  прикриватися  в  процесі  запровадження 
чергових їх обмежень.

Ініціатором  створення  ЄДДР  (з  1996  р.  до  2006  р.  – 
з назвою «Єдина державна автоматизована паспортна сис-
тема») було МВС України. Зрозуміло, що віддавати такий 
масштабний  інформаційний  ресурс  «цивільному  мініс-
терству»  (Міністерству  юстиції  України)  МВС  України 
у своїх планах не передбачало.

Описувана вище бездіяльність щодо виконання міжна-
родних зобов’язань умисна. І це підтверджується в резуль-
таті  правового  аналізу  нормативно-правової  бази,  що 
раніше регулювала й нині врегульовує питання докумен-
тування населення України.

Отже,  усі  галасливі  обіцянки  з  уже  цитованої  Про-
грами  інтеграції України до Європейського Союзу щодо 
«розвитку в Україні такого суспільства, в якому людина, її 
життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і без-
пека  визнаються  найвищою  соціальною  цінністю»  [4], 
чисто декларативні.

З іншого боку, у такому уривку з Програми інтеграції 
України до Європейського Союзу прямо цитуються поло-
ження статті 3 Основного Закону України. Але ж вважати 
і їх чисто декларативними не хотілося б.

Необхідно зазначити, що створення Державної мігра-
ційної служби (далі – ДМС) України й передача їй функцій 
документування населення формально вирішили постав-
лену  Радою  Європи  задачу  (стосовно  передачі  вказаних 
функцій  паспортної  служби  органів  внутрішніх  справ 
«цивільному міністерству»).

Але  відповідно  до  Постанови  Кабінету  Міністрів 
України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію 
системи  центральних  органів  виконавчої  влади»  діяль-
ність ДМС України спрямовується та координується Кабі-
нетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 
(розділ ІІІ).

З  вищевказаним  пунктом  із  Програми  інтеграції 
України до Європейського Союзу прямо пов’язані й інші 
передбачені  пунктом  4.1.2  «пріоритети»  євроінтеграцій-
ної  політики:  «доопрацювання  проєкту  Закону  України 
про Державний реєстр фізичних осіб; запровадження Дер-
жавного реєстру фізичних осіб, що замінить прописку на 
реєстрацію фізичних осіб; забезпечення прийняття Закону 
України про документи, що посвідчують особу й підтвер-
джують громадянство України» [4].

20  листопада  2012  р.  такий  закон  нарешті  було  при-
йнято.  Ним  є  нині  чинний  Закон  України  «Про  Єдиний 
державний  демографічний  реєстр  і  документи,  що  під-
тверджують громадянство України, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус»

Цей закон прийнятий із порушенням законодавчої про-
цедури, яка затверджена Законом України «Про Регламент 
Верховної  Ради  України».  Крім  того,  ним  порушуються 
основоположні  принципи  захисту  персональних  даних, 
оскільки,  якщо  коротко,  він  передбачає  обробку  неви-
значеного обсягу персональних даних громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства без будь-якої законної 
мети  (відповідний  правовий  аналіз  дозволяє  стверджу-
вати, що  три мети,  зазначені  в  статті  4  цього  Закону,  не 
можна визнати законними).

Отже, фактично обробка персональних даних, які вно-
сяться  до  ЄДДР,  неправомірні.  Але  це  нівелюється  від-
биранням  згоди на  обробку персональних  даних під  час 
звернення  за  оформленням  документів,  що  підтверджу-
ють громадянство України, посвідчують особу чи  її спе-
ціальний статус.
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Саме в такий спосіб формально обробка персональних 
даних в ЄДДР вважається правомірною.

Водночас  згода  суб’єкта  персональних  даних  на 
обробку його персональних даних є лише однією із шести 
підстав для обробки персональних даних, що встановлені 
статтею 11 Закону № 2297-VІ.

Отже, суб’єкти владних повноважень мають користу-
ватися іншими, крім згоди, підставами для обробки, якими 
є пункти 2 і 5 статті 11 Закону України «Про захист персо-
нальних даних».

У  будь-якому  випадку  поліція  має  доступ  до  Єдиного 
державного  демографічного  реєстру,  що  заснований  на 
заздалегідь наданій згоді конкретного суб’єкта персональних 
даних на обробку його персональних даних. Інакше кажучи, 
на будь-які операції з будь-якими відомостями про себе.

Таким  чином,  нівелюється  і  положення  частини  1  
статті  27  Закону  №  580,  відповідно  до  якого  поліція 
має  безпосередній  оперативний  доступ  до  інформації 
та інформаційних ресурсів інших органів державної влади 
з обов’язковим дотриманням Закону України «Про захист 
персональних даних» [5].

Узагалі, правові основи обробки інформації в Україні 
встановлені  законами  України  «Про  інформацію»,  «Про 
захист  інформації  в  інформаційно-телекомунікаційних 
системах»,  «Про  доступ  до  публічної  інформації»  [6;  7; 
8],  «Про  захист  персональних  даних»,  а  також  такими 
підзаконними нормативно-правовими актами, як Правила 
забезпечення захисту інформації в інформаційних, телеко-
мунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систе-
мах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 березня 2006 р. № 373, Типовий порядок обробки 
персональних даних, затверджений Наказом Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 
2014 р. № 1/02-14 «Про затвердження документів у сфері 
захисту персональних даних» тощо [9; 10].

Відповідно  до  Закону України  від  02 жовтня  1992  р. 
№ 2657-XII «Про інформацію» за порядком доступу інфор-
мація поділяється на відкриту інформацію та інформацію 
з  обмеженим  доступом.  Будь-яка  інформація  відкрита, 
крім тієї, що віднесена законом до  інформації з обмеже-
ним доступом (стаття 20).

Інформація  з  обмеженим  доступом  є  конфіденційна, 
таємна й службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу (пер-
сональні дані), а також інформація, доступ до якої обме-
жено  фізичною  або  юридичною  особою,  крім  суб’єктів 
владних  повноважень.  Конфіденційна  інформація  може 
поширюватися  за  бажанням  (згодою)  відповідної  особи 
у визначеному нею порядку відповідно до передбачених 
нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. 
Відносини, пов’язані з правовим режимом конфіденційної 
інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення  інформації до таємної або служ-
бової, а також порядок доступу до неї регулюються зако-
нами [6].

Законом України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI «Про 
доступ до публічної  інформації»  було  закріплено  термін 
«публічна інформація».

Така інформація є відкритою, крім випадків, встанов-
лених законом.

Інформація з обмеженим доступом має надаватися роз-
порядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її 
раніше, а також якщо немає законних підстав для обмеження 
в доступі до такої інформації, які існували раніше [8].

До таємної  інформації законодавець відносить згідно 
зі  статтею  8  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної 
інформації»  відомості,  які  містять  державну,  банківську 

таємницю,  таємницю  досудового  розслідування  та  іншу 
передбачену законом таємницю.

Частиною другою  статті  6  цього  Закону  встановлено 
вимоги щодо віднесення певної інформації до службової.

Водночас  сам  перелік  відомостей,  що  становлять 
службову інформацію, не може бути обмеженим у доступі 
(стаття 9).

Стаття  10  Закону України  «Про  доступ  до  публічної 
інформації»  визначає  умови  доступу  до  інформації  про 
особу, які, звичайно, відповідають вимогам законодавства 
про захист персональних даних.

Як передбачено частиною 4 статті 25 Закону України 
«Про Національну поліцію», діяльність поліції, пов’язана 
із  захистом  та  обробкою  персональних  даних,  здійсню-
ється  на  підставах,  визначених  Конституцією  України, 
Законом України від 01 червня 2010 р. № 2297-VІ «Про 
захист  персональних  даних»  (далі  –  Закон №  2297-VІ), 
іншими законами України.

Це означає для всіх співробітників поліції дотримання 
певних  принципових  положень,  які  беруть  свій  початок 
із  ратифікованої  Верховною  Радою  України  Конвенції 
Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою 
обробкою персональних даних від 28 січня 1981 р. [11].

Насамперед  обробка  персональних  даних  повинна 
здійснюватися, як зазначено в частині 2 статті 19 Консти-
туції України, на підставі, у межах повноважень та у спо-
сіб, передбачені Конституцією та законами України.

За змістом статті 32 Основного Закону України ніхто 
не може  зазнавати  втручання  в  його  особисте й  сімейне 
життя,  крім випадків,  передбачених Конституцією Укра-
їни. Не допускається збирання, зберігання, використання 
та поширення конфіденційної інформації про особу без її 
згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтере-
сах національної безпеки, економічного добробуту й прав 
людини (частини 1 і 2) [12].

Наразі  здійснюються  відповідні  законотворчі  кроки 
з метою імплементації в національне законодавство вимог 
Загального регламенту із захисту персональних даних [13].

Обробка персональних даних відбувається відповідно 
до вимог, що наявні, зокрема, у таких законах України:

–  Кримінальний  процесуальний  кодекс  України  від 
13 квітня 2012 р. № 4651-VI;

–  Кодекс  України  про  адміністративні  правопору-
шення від 07 грудня 1984 р. № 8073-X;

–  Закон  України  від  18  лютня  1992  р.  №  2135-ХІІ 
«Про оперативно-розшукову діяльність»;

–  Закон України від 06 вересня 2012 р. 5203-VI «Про 
адміністративні послуги» тощо [14–17].

Відповідно до частин 2 і 3 статті 10 Закону № 2297-VІ 
використання  персональних  даних  Національною  полі-
цією здійснюється в разі створення умов для захисту цих 
даних. Співробітникам поліції забороняється розголошу-
вати  відомості  стосовно  суб’єктів  персональних  даних, 
доступ  до  персональних  даних  яких  надається  іншим 
суб’єктам відносин, пов’язаних із такими даними.

Необхідно наголосити, що в будь-якому випадку полі-
ція  має  доступ  до  Єдиного  державного  демографічного 
реєстру, що заснований на заздалегідь наданій згоді кон-
кретного  суб’єкта  персональних  даних  на  обробку  його 
персональних даних. Інакше кажучи, на будь-які операції 
з будь-якими відомостями про себе.

Таким  чином,  нівелюється  і  положення 
частини  1  статті  27  Закону №  580,  відповідно  до  якого 
поліція має безпосередній оперативний доступ до інфор-
мації та інформаційних ресурсів інших органів державної 
влади з обов’язковим дотриманням Закону України «Про 
захист персональних даних» [5].
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У статті проаналізовано й досліджено основні аспекти розуміння функцій нотаріальної юрисдикції. Відзначено, що підходи до такого 
розуміння зумовлені певними нормативно встановленими напрямами діяльності нотаріусів. Однак це не єдині критерії, які впливають 
на визначення функцій нотаріальної юрисдикції. Зокрема, потрібно враховувати: особливості нотаріальної діяльності як державного 
юрисдикційного органу й посадових осіб, які наділені спеціальною компетенцією або сукупністю повноважень у певній правовій сфері; 
підвідомчість, закріплення правової основи реалізації цих повноважень, можливість регулювання суспільних відносин. Характерною 
рисою нотаріальної юрисдикції є застосування не примусових заходів, а встановлених законом державних повноважень із реалізації 
державно-владної, виконавчо-розпорядчої діяльності.

Виділено два підходи до розуміння функцій нотаріальної юрисдикції: формально-юридичний і синергетично-методологічний. Розуміння 
функцій нотаріату як сукупність напрямів його діяльності умовно можна назвати формально-юридичним підходом. На противагу, розу-
міння функцій нотаріальної юрисдикції як змістовних характеристик, що відбивають основні напрями й сутність діяльності органів нотаріату 
в правовій системі держави, – це синергетично-методологічний підхід. Згідно з таким підходом нотаріальну юрисдикцію можна визначити 
як унікальний правовий інститут, який має своїм завданням гарантування, охорону й захист суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб 
в державі, і тому діяльність нотаріату отримує публічний характер і реалізується від імені держави. Таке функціональне навантаження 
нотаріальної юрисдикції містить: сутнісну характеристику органів нотаріату (це основні напрями діяльності органів нотаріату); прив’язку до 
завдань, що визначає результати охорони й захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб; особливу форму продовження функціо-
нування громадянського суспільства, спрямовану на захист інтересів фізичних та юридичних осіб, а також держави як рівноправних право-
відносин; здійснення публічно-правових функцій органами нотаріату, результатом чого має бути надання правовідносинам властивостей 
однозначності й достовірності, а врешті-решт – стабільності за допомогою особливої процедури їх фіксації.

Ключові слова: функції, нотаріальна юрисдикція, нотаріат, функції нотаріальної юрисдикції, синергетично-методологічний підхід.

The article analyses and explores the main aspects of understanding the functions of notarial jurisdiction. It notes that legal understanding is 
due to certain normatively established areas of activity of notaries. However, these are not exclusive criteria that affect the definition of the functions 
of notarial jurisdiction. In particular, it is necessary to take into account the peculiarities of notarial activity as a state jurisdiction and authorized 
persons (they are endowed with special competence or a set of powers in a particular legal field); jurisdiction and consolidation of the legal basis 
for the exercise of these powers, the possibility of regulating public relations. A characteristic feature of notarial jurisdiction is the use of non-
coercive measures, but the use of legitimate state powers to implement state power, executive and administrative activities.

There are two approaches to understanding the functions of notarial jurisdiction: formal-legal and synergetic-methodological. Understanding 
the functions of the notary as a set of areas of its activities can be called a formal-legal approach. In contrast, the understanding of the functions 
of notarial jurisdiction as meaningful characteristics that reflect the main directions and essence of the activities of notarial bodies in the legal 
system of the state is a synergetic-methodological approach. According to this approach, notarial jurisdiction can be defined as a unique legal 
institution whose task is to guarantee, protect and defend the subjective rights of individuals and legal entities in the state, and therefore 
the activities of the notary are public and implemented on behalf of the state.

Such a functional load of notarial jurisdiction includes: the essential characteristics of notarial bodies (these are the main activities of notarial 
bodies); results of protection and defence of subjective rights of individuals and legal entities; a special form of continuing the functioning of civil 
society, aimed at protecting the interests of individuals and legal entities, and the state as an equal legal relationship; implementation of public-
law functions by the bodies of the notary, and as a result is the provision of legal relations with the properties of unambiguity and reliability, 
and stability, through a special procedure for their fixation.

Key words: functions, notarial jurisdiction, notary, functions of notarial jurisdiction, synergetic-methodological approach.

Постановка проблеми.  Наявність  державного  юрис-
дикційного органу або посадових осіб, наділення їх спеці-
альною компетенцією або сукупністю повноважень у певній 
правовій сфері, підвідомчість, закріплення правової основи 
реалізації цих повноважень, можливість регулювання сус-
пільних відносин – це основні, але не єдині ознаки нота-
ріальної  юрисдикції.  Аналіз  чинного  законодавства,  що 
регламентує виконавчо-розпорядчу, правозастосовчу й пра-
воохоронну діяльність органів нотаріату й інших уповнова-
жених на нотаріальні дії органів, свідчить про те, що нота-
ріальна юрисдикційна діяльність в установленому порядку 
реалізується  в  рамках  обов’язкової  процесуальної форми. 
І  навряд  чи  можна  погодитися  з  висновками  про  те,  що 
юрисдикційна діяльність пов’язана з вирішенням юридич-
них справ і застосуванням державного примусу, а розгляд 
питань,  зумовлених  позитивними  обставинами,  вона  не 
охоплює. На наш погляд, саме з позитивної сторони в біль-
шості  випадків  юрисдикція  (в  тому  числі  й  нотаріальна) 
здійснюється в нашому суспільстві. Характерна риса юрис-
дикції – насамперед застосування не примусових заходів, 
а встановлених законом державних повноважень  із реалі-
зації державно-владної, виконавчо-розпорядчої діяльності. 
Необхідність  застосування примусу може виникати й для 

вирішення  позитивних  державних  завдань,  пов’язаних 
з  екстремальними  соціальними  умовами,  в  інтересах 
державної  безпеки,  охорони  прав  громадян  тощо,  тобто 
не  пов’язаної  з  порушенням норми права. Установлення 
та  доведення  юридичних  подій,  їх  юридична  оцінка 
відповідно  до  закону,  а  ключове  –  це  оформлення  про- 
цесуальних  документів  (що  набуває  нового  значення 
в  процесі  переформатування  нотаріату  у  зв’язку  з  адмі-
ністративною  реформою  [1])  –  це  обов’язкові  ознаки 
нотаріальної юрисдикції, які найбільш чітко регламенто-
вані  в  кримінально-процесуальному,  цивільно-процесу-
альному,  арбітражному,  адміністративному,  податковому, 
бюджетному, митному, сімейному, житловому, трудовому, 
екологічному  й  інших  законодавстві.  І  підсумком  такої 
нотаріальної юрисдикційної діяльності  є прийняття пра-
вового процесуального документа.

Для  дослідження  феномена  нотаріальної  юрисдик-
ції  важливо  не  тільки  зрозуміти  визначення,  розкрити 
характерні ознаки, а й з’ясувати призначення,  її функції, 
які є похідними від функцій публічного адміністрування. 
Однак,  якщо  останні  часто  стають  об’єктом  наукового 
дослідження, то проблема функцій нотаріальної юрисдик-
ції належить до числа малодосліджених.
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Аналіз останніх досліджень.  Беззаперечно,  біль-
шість  вчених  говорить, що  змістом  діяльності  нотаріату 
є  два  глобальних  і  стратегічних  завдання  –  правоохо-
ронна й правозахисна діяльність, які покладено державою 
на  спеціальну структуру органів  і  додатково на окремих 
посадових осіб. Крім того, на законодавчому рівні визна-
чена  спеціальна  процедура  його  здійснення.  Разом  із 
тим  нотаріат  необхідно  розглядати  в ширшому  плані  як 
соціальне  явище,  яке  пов’язане  з  потребою  суспільства 
в  забезпеченні охорони й  захисту цивільних прав фізич-
них та юридичних осіб, держави [2, с. 208].

Питання  функцій  нотаріату  у  своїх  працях  вивчали 
С.Г. Пасічник, М.С. Долинська, К.І. Федорова, С.Я. Фурса, 
Є.І. Фурса,  В.М.  Черниш, М.М.  Дякович  та  інші.  Праці 
вказаних  вчених  заклали  підґрунтя  для  аналізу  функцій 
нотаріальної  юрисдикції  та  мають  беззаперечне  наукове 
значення. Утім, на сучасному етапі державного реформу-
вання нотаріату, його переформатування в рамках децен-
тралізації публічного адміністрування таке питання набу-
ває нового значення та праворозуміння.

Мета дослідження виходить  із  необхідності  здій-
снення  наукового  аналізу  поняття  «функції  нотаріальної 
юрисдикції», а також формулювання відповідного понят-
тєвого  визначення функціонального призначення нотарі-
альної юрисдикції в сучасному суспільстві.

Виклад основного матеріалу.  Розуміння  функцій 
нотаріату  вченими  пов’язується  з  певними  нормативно 
встановленими  напрямами  діяльності.  Оскільки  нота-
ріат  –  складне,  різноаспектне  явище,  функціонування 
якого реалізується в рамках різних сфер життєдіяльності 
суспільства, є підстави для виділення функцій нотаріату, 
під якими слід розуміти сукупність напрямів його діяль-
ності. Таке розуміння функцій нотаріату – одне з найпо-
ширеніших  в  юриспруденції  та,  на  наше  переконання, 
такий підхід можна умовно назвати формально-юридич-
ним. М.М. Дякович  зазначає, що функції  нотаріату  –  це 
основні  напрями  його  діяльності,  що  відбивають  його 
особливості  як  унікального  правового  інституту,  який 
має своїм завданням охорону й захист суб’єктивних прав 
громадян  та  юридичних  осіб  у  приватноправовій  сфері 
[3, с. 11]. У рамках зазначеного підходу функції нотаріату 
розглядають як чітко визначену, нормативно встановлену 
систему  напрямів  діяльності,  які  взаємопов’язані  й  вза-
ємоузгоджені.  Для  прикладу,  деякі  вчені  виділяють  дві 
категорії функцій нотаріату: ті, що походять із публічно-
правового  й  приватноправового  характеру  нотаріальної 
діяльності.  Так,  до  першого  виду  відносять:  правоохо-
ронну  функцію,  що  полягає  в  публічно-правовій  діяль-
ності із забезпечення законності й правомірності юридич-
них дій громадян та юридичних осіб у сфері цивільного 
обороту; правозастосовну функцію, тобто владну правову 
діяльність нотаріальних органів держави, спрямовану на 
реалізацію  правових  приписів;  попереджувально-профі-
лактичну  функцію,  змістом  якої  є  те,  що  нотаріат  вико-
нує роль органу попереджувального правосуддя з питань 
безспірного  характеру;  фіскальну  функцію,  тобто  нота-
ріат  розглядається  як  допоміжний  орган  держави,  який 
контролює  сплату  фізичними  та  юридичними  особами, 
які  звернулися  за  вчиненням  нотаріальних  дій,  податків 
і зборів, визначених законом. Щодо другого виду, то сюди 
відносять:  правовстановлювальну  функцію,  яка  полягає 
в  тому,  що  нотаріус  перевіряє  факт  дієздатності  особи, 
яка  звернулася  до  нього  за  вчиненням  нотаріальної  дії, 
її  повноваження  та  ін.;  правореалізаційну  функцію,  яка 
полягає в забезпеченні нотаріусом реалізації прав і закон-
них інтересів громадян; консультаційну функцію, за якої 
на  нотаріуса  покладено  обов’язок  роз’яснювати  права 
і обов’язки учасників цивільного обороту, попереджувати 
про наслідки вчинюваних нотаріальних дій [3, с. 11].

Однак,  для  розкриття  функцій  нотаріальної  юрис-
дикції,  ми  акцентуємо  увагу  на  синергетично-методоло-

гічному  підході.  У  такому  ракурсі,  функції  нотаріальної 
юрисдикції  розглядаються  як  змістовні  характеристики, 
що  відображають  основні  напрямки  та  сутність  діяль-
ності органів нотаріату в правовій системі держави. Тобто 
в такому випадку йдеться не стільки про особливості функ-
цій нотаріату, скільки про те, що саме вони відображають 
у  своєму  змісті  –  сфера функціонування нотаріату. Крім 
того, такий підхід демонструє нотаріальну юрисдикцію як 
унікальний правовий інститут, який має своїм завданням 
гарантування, охорону і захист суб’єктивних прав фізич-
них та юридичних осіб в державі, і тому діяльність нота-
ріату отримує публічний характер і реалізується від імені 
держави. Синергетично-методологічний підхід розуміння 
функцій нотаріальної юрисдикції включає в себе:

1)  їх  сутнісну  характеристику  (це  основні  напрямки 
діяльності органів нотаріату);

2) прив’язку до завдань, що визначає результати належ-
ної реалізації функцій нотаріальної юрисдикції (має своїм 
завданням охорону  і  захист  суб’єктивних прав фізичних 
і юридичних осіб);

3) функції нотаріальної юрисдикції розкриваються як 
особлива форма продовження функціонування громадян-
ського суспільства, направлена на захист інтересів фізич-
них та юридичних осіб, а також держави як рівноправного 
правовідносин;

4) саме нотаріальна юрисдикція реалізується як здій-
снення  публічно-правових  функцій  органами  нотаріату, 
результатом чого має бути надання правовідносинам влас-
тивостей  однозначності  й  достовірності,  а  в  кінцевому 
результаті – стабільності, за допомогою особливої проце-
дури їх фіксації [4, с. 11].

Сучасний етап проведення в Україні правової реформи 
визначив необхідність переосмислення ролі та місця нота-
ріальної юрисдикції  у  правовій  системі України  як  ефек-
тивного засобу захисту прав людини та місця в ній інсти-
туту нотаріальної діяльності, яка ґрунтується на принципах 
латинського (вільного) нотаріату. Це здійснюється з метою 
сприяння  становленню  цілісного  підходу  до  визначення 
функцій нотаріальної юрисдикції та побудови чіткої струк-
тури нотаріальних органів для надання населенню послуг 
правового  та  нотаріального  характеру  відповідно до між-
народних  стандартів,  а  також  поступового  й  системного 
реформування вітчизняного нотаріату як інституту захисту 
прав фізичних та юридичних осіб. Роль нотаріату в житті 
суспільства виражається в його функціях, які не є сталими, 
а  змінюються  (розширюються)  із  розвитком  нотаріату 
незалежної України.  Розмежування нотаріальних функцій 
дозволяє відобразити місце нотаріату в сучасному суспіль-
стві як особливого правового інституту та показати специ-
фіку його діяльності по відношенню до учасників вчинюва-
них нотаріальних дій [2, с. 212].

Водночас  правова  природа  нотаріальної  юрисдикції 
у механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина 
становить  собою  інститут  громадянського  суспільства, 
наділений в особі нотаріусів владними повноваженнями, 
які  здійснюють  від  імені  України  публічну  діяльність 
щодо реалізації функції держави по захисту прав і закон-
них  інтересів  громадян,  юридичних  осіб  і  суспільства 
в  цілому  шляхом  вчинення  нотаріальних  дій  [5].  Часто 
в науковій літературі відзначається, що нотаріат доцільно 
розглядати і як конституційно-правовий інститут, що ста-
новить  собою сукупність правових норм,  які  регулюють 
на основі поєднання публічних і приватних інтересів сус-
пільні  відносини  у  сфері  організації  нотаріату  й  нотарі-
альної діяльності з метою захисту гарантованих Консти-
туцією України прав і свобод людини й громадянина [6].

Нотаріальна  юрисдикція  функціонально  спрямована 
на  гарантування  інституту  прав  і  свобод  людини  й  гро-
мадянина,  адже  саме  так  держава  (як  інструмент  задо-
волення  публічних  інтересів  суспільства)  реалізує  одну 
зі  своїх  функцій,  враховуючи  водночас  як  публічні,  так 
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і  приватні  інтереси.  Зокрема,  нотаріуси  набувають  свої 
повноваження від держави, а сам нотаріат функціонує від-
повідно до закону й здійснює свою діяльність з дотриман-
ням встановлених законом процедур, насамперед шляхом 
вчинення нотаріальних дій. Крім того, ознакою нотаріату, 
що виділяє його в системі правоохоронних органів, є особ-
ливий напрямок його діяльності – превентивне юридичне 
обслуговування.  Однак  під  час  визначення  елементів 
публічно-правового  статусу  нотаріату  як  системи  орга-
нів  і посадових осіб варто враховувати  і  такі обставини, 
зокрема:  нотаріат  це  система  державних  органів  і  поса-
дових осіб  і,  відповідно до чинного  законодавства,  вони 
діють  з  визначеною  законом  метою,  шляхом  виконання 
певних  завдань,  реалізуючи  конкретні функції  [7,  с.  36]; 
нотаріат має певну організаційну побудову у формі орга-
нізаційної  структури – власне державні нотаріальні  кон-
тори, державні нотаріальні архіви [8], приватні нотаріуси 
й посадові особи  інших державних органів та місцевого 
самоврядування.  Врахування  функціонального  наванта-
ження  на  природу  нотаріальної  юрисдикції,  ми  можемо 
стверджувати,  що  вона  реалізовує  публічну  владу  дер-

жави – з одного боку, а з іншого, – нерозривно пов’язана 
з громадянським суспільством.

Висновки. Отже,  як  вбачається  в  наведеному  аналізі, 
основну  роль  під  час  визначення  правової  природи  нотарі-
альної юрисдикції відіграє її функціональне призначення, що 
виступає як певний регулятор меж її поширенням, оскільки не 
дозволяє порушувати суспільний правовий порядок. Можемо 
сказати,  що  одним  із  головних  принципів  функціонування 
нотаріальної юрисдикції є однозначне поєднання формально-
юридичного й синергетично-методологічного підходів. І реа-
лізований цей підхід може бути лише тоді, коли всі його скла-
дові елементи діють одночасно й нерозривно один від одного. 
Отже,  твердження  про  існування  функцій  нотаріату  або  ж 
функцій нотаріальної діяльності є деякою мірою некоректним. 
Виправданим видається застосування принципів синергетики, 
де для розкриття змісту нотаріальної юрисдикції враховується 
і її сутність, і структура, і функції нотаріальних органів. А це 
своєю чергою дозволяє продемонструвати межі нотаріальної 
юрисдикції,  уникаючи  водночас  порушення  законодавства, 
а також надає можливість повною мірою забезпечити права 
й інтереси особи, що звернулася до нотаріуса.
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Стаття присвячена питанням загальних критеріїв оцінки ефективності реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги в Україні 
через оцінки намірів і результативності виконання проєктів. Наголошується, що одним із важливих аспектів розбудови й системного вдо-
сконалення дієвої комплексної системи правового врегулювання вказаної сфери є формування загальних критеріїв оцінки ефективності 
виконання міжнародної технічної допомоги в Україні.

Зауважується, що існування таких критеріїв надає змогу одночасно розв’язати декілька груп проблем, а саме виявити дискусійні 
позиції в цій сфері й запропонувати інноваційні форми, методи, способи й засоби їх вирішення. Робиться спроба обґрунтування, що сис-
темна розбудова дієвої з позиції довгострокової перспективи державної системи забезпечення реалізації проєктів міжнародної технічної 
допомоги в Україні можлива винятково за умови реальної змоги всебічно оцінити поточні результати такої роботи.

Пропонується до числа основних загальних критеріїв оцінки ефективності реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги  
в Україні віднести такі:

1) повнота й своєчасність реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги;
2) подальша підтримка (в тому числі фінансування) напряму, на який був орієнтований проєкт міжнародної технічної допомоги;
3) сприяння започаткуванню чи активізації конструктивних процесів відповідного спрямування (прямого чи опосередкованого)  

внаслідок реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги;
4) стійкість проєкту міжнародної технічної допомоги до змін різного характеру під час його реалізації;
5) інтеграція результатів проєкту міжнародної технічної допомоги в інші сфери суспільного життя певного регіону чи країни в цілому.
Щодо підгрупи додаткових (факультативних) критеріїв, то з позиції оцінки результативності здійснюється акцент на таких:
1) оцінка рівня ефективності сприяння протидії державою та суб’єктами приватноправових відносин відповідним загрозам і міні-

мізації ризиків національній безпеці України різного характеру й країн походження внаслідок реалізації проєкту міжнародної технічної 
допомоги;

2) оцінка рівня економічної стійкості й сприяння забезпечення поступального економічного розвитку внаслідок реалізації проєкту 
міжнародної технічної допомоги;

3) оцінка ефективності реалізації відповідних функцій держави й місцевого самоврядування шляхом отриманих фінансових та інших 
ресурсів і послуг у рамках міжнародної технічної допомоги;

4) оцінка рівня забезпеченості сприянню започаткування чи прискорення виконання Україною відповідних зобов’язань, передбаче-
них міжнародними, міждержавними конвенціями, угодами й договорами, завдяки використанню фінансових та інших ресурсів і послуг, 
отриманих у рамках міжнародної технічної допомоги;

5) оцінка рівня позитивних результатів соціального характеру;
6) оцінка ступеня посилення міжнародної чи міждержавної взаємодії за підсумками реалізації проєкту міжнародної технічної допо-

моги в Україні;
7) оцінка становища України з боку формування сприятливого інвестиційного клімату останньої внаслідок реалізації проєкту між-

народної технічної допомоги;
8) оцінка ролі громадянського суспільства з відповідного кола питань за підсумками реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги;

1 Стаття  виконана  в  рамках  науково-дослідної  роботи,  яка  фінансувалась  Національним  Фондом  досліджень  України  «Розробка  «Концепції 
запровадження  державної  системи  контролю  за  залученням  та  ефективним  використанням  міжнародної  технічної  допомоги  в  Україні  на  2021–2025  рр.»  
(номер державної реєстрації 2020.02/0137).
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9) оцінка рівня виявлених змін, у тому числі вдосконалення інформаційного (та, або), технічного (та, або), наукового, (та, або) кадро-
вого забезпечення систем управління в органах державної влади й місцевого самоврядування внаслідок реалізації проєкту міжнародної 
технічної допомоги.

Ключові слова: критерії, міжнародна технічна допомога, наміри, оцінка (оцінювання), результативність. 

The article is devoted to the issues of general criteria for effectiveness assessing international technical assistance projects in Ukraine 
through assessments of the intentions and effectiveness of project implementation. Emphasized that one of the important aspects of development 
and systematic improvement of an effective comprehensive system of legal regulation of this area is the formation of general criteria for 
effectiveness assessing the international technical assistance in Ukraine.

Noticed that the existence of such criteria makes it possible to simultaneously solve several groups of problems, namely to identify debatable 
positions in this area, and to propose innovative forms, methods, ways, and means of solving them.

It was made an attempt to substantiate that the systematic development of an effective, from a long-term perspective, state system to ensure 
the implementation of ITA projects in Ukraine is possible only if there is a real opportunity to fully assess the current results of such work.

Proposed to include the following among the main general criteria for effectiveness assessing of the international technical assistance 
projects implementation in Ukraine:

1) completeness and timeliness of the implementation of ITA projects;
2) further support (including financing) of the direction on which the ITA project was focused;
3) assistance in initiating or activating constructive processes of the relevant course (direct or indirect) as a result of the implementation of ITA projects;
4) resilience of the ITA project to changes of different nature during its implementation;
5) integration of the ITA project results into other spheres of public life of a certain region or country as a whole.
Regarding the subgroup of additional (optional) criteria, from the standpoint of performance evaluation the emphasis is on the following:
1) assessment of the effectiveness level assistance to the state and private law subjects relations ITA;
2) assessment of the economic stability level and promotion of sustainable economic development as a result of the ITA project implementation;
3) effectiveness assessment of the relevant functions of the state and local self-government implementation at the expense of the received 

financial and other resources and services within the ITA;
4) assessment of the level of security to facilitate the initiation or acceleration of Ukraine’s implementation of the relevant obligations under 

international, interstate conventions, agreements and treaties, through the use of financial and other resources and services obtained under the ITA;
5) positive results level assessment of a social nature;
6) degree assessment of the international or interstate cooperation strengthening based on the results of the ITA project implementation in Ukraine;
7) assessment of the position of Ukraine in terms of the formation of a favorable investment climate as a result of the ITA project implementation;
8) assessment of the role of civil society in the relevant range of issues based on the ITA project results;
9) assessment of the level identified changes, including improvement of information (and, or), technical (and, or), scientific, (and, or) staffing 

of management systems in public authorities and local governments as an ITA project result.
Key words: criteria, international technical assistance, intentions, assessment (evaluation), effectiveness.

Актуальність теми. Міжнародна  технічна  допомога 
(далі – МТД) у сучасних вітчизняних реаліях є одним  із 
важливих  видів  стратегічно  значущої  та  вкрай  необхід-
ної підтримки України,  види й обсяги  якої  зростають  за 
останні  роки.  Активне  залучення  ресурсів  і  послуг  під 
егідою  МТД  зумовлює  необхідність  формування  ефек-
тивного комплексного правового інструментарію для про-
вадження  контрольних,  наглядових  та  інших  санкціоно-
ваних  заходів  із  боку держави для мінімізації можливих 
зловживань у цій сфері. Не виникає сумніву, що розраху-
нок на подальше  залучення  таких проєктів  виправданий 
винятково  за  умови  існування  сприятливої  обстановки, 
яка, зокрема, передбачає зниження рівня проявів нецільо-
вого використання аналізованої допомоги.

Постановка проблеми. Одним із важливих аспектів 
розбудови  й  системного  вдосконалення  дієвої  комплек-
сної  системи  правового  врегулювання  вказаної  сфери 
є формування  загальних  критеріїв  оцінки  ефективності 
виконання проєктів МТД в Україні. Підстави для засто-
сування  заходів  державного  реагування  на  потенційні 
зловживання  щодо  реалізації  згаданих  проєктів  мають 
мати  належне  інформативне  правове  підґрунтя,  чому 
можуть  сприяти  результати  їх  оцінювання  за  відповід-
ним  спектром  критеріїв.  З  огляду  на  це  вбачається  за 
доцільне  сфокусувати  власну  увагу  на  питаннях  визна-
чення основних загальних критеріїв оцінки ефективності 
виконання проєктів МТД в Україні.

Ступінь наукової розробки тематики дослідження. 
Питання  щодо  дослідження  оцінки  рівня  ефективності 
виконання проєктів МТД в Україні не досить розроблене 
й  на  сучасному  етапі  не  має  попиту  не  лише  у  вітчиз-
няних  наукових  колах,  а  й  серед  закордонних  вчених. 
Однак у літературі інколи зустрічаються напрацювання, 
присвячені  проблематикам,  дотичним  до  аналізованої 
сфери  відносин.  Насамперед  слід  виділити  Д.М.  Рос-
лавцева [1, с. 82], який пропонує власне бачення крите-
ріїв  оцінки  результативності  проєктів  загалом,  а  також 
думку  О.В.  Амеліної  [2,  с.  423–424]  і  П.П.  Микитюка 
[3,  с.  127–128],  окремі  дослідження  яких  присвячені 

оцінюванню  інвестиційних  складових  частин  таких 
заходів. Щодо саме проєктів МТД,  то доцільно виокре-
мити роботу В.М. Білоконя [4], який пропонує авторське 
розуміння  визначення  критеріїв  оцінки  ефективності 
використання МТД, що стосується сфери охорони навко-
лишнього природного середовища, зокрема екологічного 
врядування  та  реформування  природоохоронної  сфери 
через призму намірів і результативності виконання.

Виклад основного матеріалу.  Оцінка  ефективності 
має  здійснюватися  на  основі  групи  критеріїв  (стандар-
тів),  досягненні  певних  показників  чи  величин,  у  рам-
ках  яких  засвідчуватиметься  відповідність  отриманих 
результатів попередньо визначеним цілям. Такі критерії 
повинні бути розроблені на основі управлінських завдань 
у  сфері  реалізацій  державної  політики  із  залучення 
та використання проєктів МТД. По кожному з-поміж них 
мають  бути  визначені  показники  (в  тому  числі  макси-
мальні чи мінімальні  значення),  яким повинні  зіставля-
тися  кінцеві  результати  робіт  уповноважених  суб’єктів 
із питань залучення та використання згаданих проєктів. 
Позитивна роль окреслення та визначення таких крите-
ріїв,  на  нашу  думку,  вбачається  і  в  тому, що  це  сприя-
тиме виявленню проблемних аспектів в окресленій сфері 
й  матиме,  власне,  вагоме  значення  щодо  подальшого 
пошуку  й  потенційного  впровадження  дієвих  іннова-
ційних  форм  і  методів  роботи  відповідних  суб’єктів. 
Мало  того,  може  йтися  про  середньо-  й  довгострокову 
перспективи, що своєю чергою дає змогу розбудовувати 
ефективну  комплексну  й  вкрай  необхідну  систему  дер-
жавного регулювання залучення, використання та контр-
олю за проєктами МТД в Україні.

З  огляду  на  викладене  вбачається  за  доцільне 
й  виправдане  запропонувати  авторське  бачення  груп 
критеріїв  оцінки  ефективності  реалізації  проєктів МТД 
в  Україні.  Погоджуючись  із  думкою  І.М.  Ісупової  про 
нестійкість і часту змінність підходів державної політики 
до реалізації тих чи інших заходів у багатьох сферах від-
носин [5, с. 37–38], а також ураховуючи недостатню нау-
кову розробку  значного кола складних питань стосовно  
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правового  врегулювання  процедур  залучення,  викорис-
тання, контролю та оцінки ефективності реалізації про-
єктів МТД в Україні й інших аспектів, дотичних до аналі-
зованої сфери, убачається слушним диференціювати всі 
потенційні  критерії  на  дві  загальні  групи  через оцінку 
намірів  та  оцінку результативності  виконання  остан-
ніх.  Попри  наявні  переконання,  що  оцінювати  вказані 
проєкти слід винятково за результатами виконаних робіт, 
вважаємо,  що  встановлення  варіацій  спроможностей 
майбутніх реципієнтів із завершення виконання проєктів 
МТД обмежує їх характеристику в повних й об’єктивних 
підсумкових  висновках  і  судженнях  відносно  здатності 
повноцінно й своєчасно реалізувати заходи в межах цієї 
допомоги. З огляду на дійсну значущість такої допомоги 
для  різних  секторів  економіки  й  інших  векторів  діяль-
ності  держави,  а  також  враховуючи  її  обсяги  й  види, 
питання  всебічної,  змістовної  та  неупередженої  оцінки 
виконання проєкту є вкрай важливим.

Також  для  повноти  й  всебічності  наукового  дослі-
дження  авторами  буде  зроблена  спроба  обґрунтування 
доцільності саме такого кількісного складу цих критеріїв 
та  аргументації  відповідної  градації  останніх.  Цінність 
широкого спектра таких критеріїв, на наше переконання, 
полягає й у тому, що системна розбудова дієвої з позиції 
довгострокової перспективи державної системи забезпе-
чення реалізації проєктів МТД в Україні можлива винят-
ково за умови реальної  змоги всебічно оцінити поточні 
результати від діяльності з реалізації останніх.

Досліджуючи теоретичні напрацювання вітчизняних 
та  іноземних  вчених,  аналізуючи  національне  законо-
давство  й  ознайомлюючись  із  практиками  його  засто-
сування,  вивчаючи  провідні  міжнародні  й  закордонні 
специфіки оцінювання вказаних проєктів, а також вихо-
дячи з результатів власних наукових напрацювань, про-
понуємо в межах окресленої системи координат виділити 
підгрупи  основних  і  додаткових (факультативних) 
критеріїв  оцінки  ефективності  реалізації  проєктів МТД 
в Україні. Логіка  такого підходу  зумовлюється  тим, що 
за  роки  незалежності  Україною  було  залучено  понад 
1  200  проєктів  МТД,  виконання  яких  вже  завершене, 
а  кожен  із  них  орієнтований  на  різні  сфери  й  напрями 
життєдіяльності  суспільства. Об’єктивно,  вони  спрямо-
вані на вирішення різного ступеня складності й характеру 
завдань,  що  своєю  чергою  унеможливлює  належне  їх 
оцінювання за широким спектром критеріїв. З огляду на 
цю обставину авторами буде здійснена спроба виокрем-
лення та обґрунтування доцільності основних таких кри-
теріїв. Водночас, зважаючи на визнану й задекларовану 
необхідність  суттєвого  вдосконалення  наявного  право-
вого забезпечення окресленої сфери, для повноти й все-
бічності дослідження пропонується застосувати діапазон 
додаткових  (факультативних)  критеріїв,  які  в  більшості 
випадків  прийнятні  для  певного  напряму.  Застосування 
останніх  буде  виправданим,  зважаючи  на  необхідність 
розбудови  комплексної  системи  залучення,  викорис-
тання, контролю й оцінки ефективності реалізації проєк-
тів МТД в Україні, адже результати оцінювання можуть 
бути взяті до уваги лише за удосконалення певних аспек-
тів вітчизняного законодавства із цього питання.

Аналізуючи положення чинного законодавства в цій 
і  суміжних сферах,  ознайомлюючись  із метою багатьох 
таких  уже  залучених  проєктів  [6]  і  секторами  спряму-
вання  [6]  фінансових  та  інших  відповідних  ресурсів 
і  послуг,  базуючись  на  власних  наукових  розробках, 
ми вважаємо за доцільне виділити й предметно сфокусу-
вати увагу на таких основних критеріях:

1) повнота й своєчасність реалізації проєктів МТД;
2)  подальша підтримка  (в  тому числі фінансування) 

напряму, на який був орієнтований проєкт МТД;
3)  сприяння  започаткуванню  чи  активізації  кон-

структивних  процесів  відповідного  спрямування 

(прямого  чи  опосередкованого)  внаслідок  реалізації  
проєктів МТД;

4)  стійкість проєкту МТД до  змін різного характеру 
під час його реалізації;

5)  інтеграція результатів проєкту МТД в  інші сфери 
суспільного життя певного регіону чи країни в цілому.

Розглянемо  й  проаналізуємо  кожен  них.  Зауважимо, 
що в статті група основних таких критеріїв буде репре-
зентована з позиції намірів, а з приводу їхньої результа-
тивності останні будуть викладені в  авторській таблиці 
(див. табл. 1).

1. Повнота й своєчасність реалізації проєктів 
МТД. Очевидно,  що  однією  з  фундаментальних  пози-
цій щодо з’ясування результативності проєктів є оцінка 
повноти й своєчасності виконання останніх. Іншими сло-
вами, йдеться про зіставлення намірів реалізації проєктів 
МТД із боку повноти й своєчасності виконання заплано-
ваних завдань отриманим результатам. Відповідно, якщо 
очікувані наміри були своєчасно повною мірою не реа-
лізовані, такий проєкт із позиції ефективності має отри-
мати нижчі бали оцінювання.

Уважаємо, що вказаний критерій є одним із базових, 
адже,  з  одного  боку,  він  може  бути  застосований щодо 
значної  кількості  проєктів  МТД,  а  з  іншого,  –  за  його 
допомогою  можливо  наочно  з’ясувати  відповідність 
результатів  запланованим  намірам.  На  наше  переко-
нання,  пропонований  критерій матиме  вагоме  значення 
під час встановлення реальних обсягів діяльності (вико-
наних робіт), що мали бути здійснені в рамках реалізації 
відповідного проєкту.

Процедура  оцінювання  за  вказаним  критерієм  буде 
мати  характер  зіставлення  заявлених  у  поданій  відпо-
відній  документації  реципієнтом  завдань  і  задач,  на 
розв’язання  яких  йому  була  потрібна  міжнародна  тех-
нічна допомога від донора, і фактично отриманих резуль-
татів щодо виконання цих завдань і задач після реаліза-
ції проєкту МТД.  Іншими словами, передбачається, що, 
якщо виконані 100% попередніх завдань, то ефективність 
проєкту  за  вказаним  критерієм  буде  мати  максимальну 
оцінку. І навпаки, якщо жодне із завдань, для виконання 
яких злучалась МТД, не виконане, то, відповідно, оцінка 
буде мінімальною.

Аналізуючи провідні іноземні практики щодо оцінки 
ефективності  реалізації  такого  різновиду  проєктів, 
а  також  усвідомлюючи  специфіку  діяльності  контроль-
них  суб’єктів  у  вітчизняних  правових  реаліях,  можемо 
припустити,  що  саме  цей  критерій  буде  покладений 
в основу процедури виявлення зловживань під час вико-
нання останніх. Зважаючи на те, що за підсумками реалі-
зації таких та інших проєктів до уваги беруться отримані 
результати,  які  зіставляються  із  запланованими  намі-
рами,  саме його  показники  сформують  бачення  дійсної 
ситуації в цілому.

2. Подальша підтримка (в тому числі фінансу-
вання) напряму, на який був орієнтований проєкт 
МТД. Досягнення  задовільних  показників  щодо  реа-
лізації  проєктів МТД можливе  винятково  за  сприятли-
вих  умов  різного  походження  та  характеру.  Існування 
широкого  спектра  реальних,  часто  непрогнозованих 
викликів,  загроз  і  ризиків  для  сектора  національної 
безпеки й оборони подекуди унеможливлює чи усклад-
нює успішне виконання таких проєктів. Особлива увага 
в  такому сенсі  відводиться  тим проєктам,  запланована 
повноцінна  реалізація  яких  триває протягом декількох 
років, що несе дійсні додаткові ризики для останніх  і, 
відповідно,  для  певного  напряму.  Виходячи  із  цього, 
важливою  складовою  частиною  ефективності  вико-
ристання МТД  є  вжиття  заходів  із  подальшої  систем-
ної,  злагодженої  та  належної  підтримки  напрямів,  що 
фінансувались  різними  суспільними  інституціями,  на 
які були орієнтовані проєкти МТД.
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Саме  тому,  на  нашу  думку,  знаковим  питанням,  яке 
вимагає особливої уваги, є й те, чи здійснюється подальша 
підтримка (в тому числі фінансування) напряму, на який був 
орієнтований проєкт МТД? Попри можливе першочергове 
враження про відсутність взаємозв’язку між періодами під 
час  реалізації  згаданих проєктів  і  після  його  завершення, 
вважаємо, що традиційно напрями, на які була орієнтована 
відповідна допомога, мають стабільно розвиватись та отри-
мувати  подальшу  підтримку  суспільства  для  розв’язання 
цих і суміжних проблем. Адже, як відомо, головними умо-
вами для залучення та отримання МТД є відсутність мож-
ливостей  розв’язати  певне  проблемне  питання  шляхом 
власного  ресурсного  забезпечення,  або  ж  поточні  спро-
можності  не  нададуть  бажаного  ефекту.  Водночас  досяг-
нення задовільного результату має не лише започаткувати 
чи активізувати певні конструктивні процеси відповідного 
спрямування (прямого чи опосередкованого), а й дозволяє 
отримувати подальшу підтримку з боку зацікавлених сто-
рін,  реально  сприяючи  поступальному  розвитку  того  чи 
іншого напряму.

Десятиріччями сформована практика наочно демонструє 
непоодинокі випадки, коли за підсумками реалізації проєктів 
МТД подальша підтримка відповідного напряму не здійсню-
ється  та  часто  знижується  перспективна  користь  вказаної 
допомоги. Указане може свідчити як про відсутність страте-
гічних підходів із реалізації того чи іншого напряму, що вба-
чається недопустимим у сучасних складних соціально-еко-
номічних умовах, так і про випадки зловживань щодо такої 
допомоги.  Тобто  ресурси,  отримані  в  рамках МТД  надалі, 
можуть  використовуватися  не  відповідно  до  попередньо 
окреслених та узгоджених намірів з їх реалізації.

3.  Сприяння започаткування чи активізації кон-
структивних процесів відповідного спрямування  
(прямого чи опосередкованого) внаслідок реалізації 
проєктів МТД.  Загальновідомо, що  ініціативи  залучення 
МТД  зумовлені  існуванням  певних  реальних  значущих 
потреб держави, певного регіону, громади чи іншої одиниці, 
розв’язання яких на сучасному етапі в повному обсязі зазви-
чай неможливе з використанням власного забезпечення. За 
таких умов уживаються заходи щодо залучення зовнішніх 
ресурсів чи (і) послуг, у тому числі й шляхом МТД. Наочним 
прикладом можна вважати залучення різних проєктів МТД 
для однієї загальної цілі, передбаченої Статутом Організації 
Об’єднаних Націй від 26 червня 1945 р. [7] – забезпечення 
колективної безпеки, зокрема й шляхом протидії наслідкам 
«Чорнобильської катастрофи». Для досягнення такої мети 
вже  було  отримано низку  згаданих проєктів  (Комплекс  із 
виробництва металевих  бочок  і  залізобетонних  контейне-
рів для зберігання радіоактивних відходів Чорнобильської 
атомної  електростанції,  Проєкт  розвитку  технічної  допо-
моги з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансуван-
ням тероризму в Україні – MOLI-UA-2 і багато інших), сис-
темна успішна реалізація  яких має  забезпечити протидію 
(мінімізацію  негативних  чинників)  багатьом  небезпечним 
наслідкам техногенного, екологічного й іншого характеру.

Як  показав  досвід,  успішна  реалізація  більшості  про-
єктів  такого  спрямування  сприяла  започаткуванню  пев-
них  конструктивних  процесів,  спрямованих  на  протидію 
наслідками «Чорнобильської катастрофи» й інших негатив-
них факторів,  які  несуть  загрозу  сектору  безпеки.  Своєю 
чергою  отримані  результати  від  реалізації  МТД  лягли 
в  основу  започаткування  чи  активізації  конструктивних 
процесів відповідного спрямування для системного дієвого 
розв’язання інших складних аспектів.

Загалом же йдеться про те, наскільки внаслідок реалі-
зації конкретного проєкту МТД було розв’язано проблему, 
для якої останній залучався. І, відповідно, чи сприяло таке 
розв’язання належній реалізації функцій держави й місце-
вого  самоврядування,  або  очікуваному  функціонуванню 
певного господарчого суб’єкта, або розвитку певної сфери, 
або досягненню інших соціально значущих результатів.

Цей  критерій  має  визначити,  як  надалі  суспільство 
використало  результати  від  залучення  МТД.  Так,  якщо 
після реалізації проєкту основні програмні  завдання були 
виконані,  і  після  цього  не  відбулось  започаткування  яки-
хось нових конструктивних процесів на основі отриманого 
результату  від  використання МТД,  то  оцінка  за  цим  кри-
терієм має бути мінімальною та  такою,  яка не  відповідає 
вимогам щодо залучення вказаної допомоги.

4. Стійкість проєкту МТД до змін різного харак-
теру під час його реалізації. Практика наочно демонструє, 
що  виконання  значної  частини  проєктів  –  це  довготрива-
лий  процес,  реалізація  якого  може  відбуватися  протягом 
декількох років. Зважаючи на деякі види робіт чи послуг, 
усвідомлюючи специфіку певних сфер спрямування такої 
допомоги  й  враховуючи  інші  вагомі  фактори,  не  вини-
кає сумніву, що досягнення бажаних результатів можливо 
винятково  в  середньо-  чи  довгостроковій  перспективах. 
З  огляду  на  це  левова  частка  проєктів МТД  безальтерна-
тивно реалізується на довготривалій основі, що об’єктивно 
породжує певні ризики для успішного його виконання. Від-
повідно, стосовно таких проєктів, важливим аспектом під 
час його безпосередньої реалізації є стійкість останнього до 
змін різного характеру й походження. Динамічні й нерідко 
непрогнозовані суттєві зміни політичного, правового, еко-
номічного,  технічного,  технологічного  чи  соціального 
характерів ускладнюють або унеможливлюють повноцінну 
й  своєчасну  реалізацію  проєкту  МТД.  Такий  негативний 
варіант  розвитку  подій  не  дає  змоги  отримати  очікувані 
результати, що часто слугує каталізатором для появи різних 
проблем, у тому числі негативно віддзеркалюється на імі-
джевій складовій частині України. Усе це ускладнює досяг-
нення очікуваних наслідків від такого проєкту, тим самим 
негативно позначаючись на отриманні соціально значущих 
результатів.

Тому важливе питання оцінки стійкості проєктів МТД 
до різних подразників, адже суттєва трансформація поточ-
ної парадигми для його виконання зазвичай формує менш 
сприятливі  умови.  Відповідно,  існування  широкого  діа-
пазону  санкціонованих  варіантів  досягнення  закладених 
намірів  у  поєднанні  зі  стійкою  та  раціональною  держав-
ною політикою в аналізованій сфері має сприяти стійкості 
таких проєктів до дії широкого кола суб’єктивних чинників. 
Забезпечення  стійкості  проєкту  надасть  змогу  розрахову-
вати на отримання значущих для державно-приватного сек-
тору результатів, формувати стратегії розвитку державного, 
регіонального,  місцевого  чи  локального масштабів,  спри-
яючи  тим  самим  необхідному  поступальному  зростанню 
вітчизняного економічного сектора.

5. Інтеграція результатів проєкту МТД в інші сфери 
суспільного життя певного регіону чи країни в цілому. 
Досягнення  задовільних  показників  у  рамках  реалізації 
того чи іншого проєкту МТД нерідко супроводжується пев-
ними  позитивними  з  позиції  розвитку  відповідної  сфери 
та (або) задоволення потреб суспільства надбаннями. Усві-
домлюючи існування тісних і розгалужених взаємозв’язків 
сфер  –  об’єктів  реалізації  фінансових  та  інших  ресурсів 
у  рамках  згаданої  допомоги,  закономірно  можемо  при-
пустити, що певні зміни щодо однієї сфери за підсумками 
виконання  цих  проєктів можуть  позначитися  й  на  інших, 
насамперед суміжних таких складових частин. Виникнення 
чи посилення конструктивних процесів за підсумками ана-
лізованої  діяльності може  відчутно  сприятливо  відбитися 
й на інших аспектах функціонування держави чи життєді-
яльності населення. Це своєю чергою може породити ряд 
інших тенденцій чи процесів у межах інших сфер, справля-
ючи загальний позитивний ефект.

Переконані,  що  навіть  окремі  підсумки  розв’язання 
певного проблемного питання технічного характеру позна-
чаться,  до  прикладу,  на  певній  соціальній  сфері,  підтвер-
джуючи  тезу  про  можливість  інтеграція  результатів  про-
єкту  МТД.  З  огляду  на  існування  міжнародних  практик, 
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до  прикладу,  Організації  економічного  співробітництва 
й  розвитку  щодо  оцінки  аналізованих  проєктів,  однією 
з  базових  позицій  залишається  виявлення  взаємодії,  під-
тримки й не суперечності між собою останніх [8]. На наш 
погляд,  зважаючи на широкий  спектр  таких проєктів  різ-
ного спрямування, у такому аспекті варто здійснити акцент 
саме на оцінці інтеграції результатів проєкту МТД до інших 
сфер життєдіяльності суспільства чи регіону або держави 
в  цілому.  Очевидно,  що  встановлення  таких  позитивних 
результатів додатково засвідчуватиме значущість аналізова-
них проєктів, стимулюючи до подальшого залучення остан-
ніх, і сприятиме провадженню інших заходів, орієнтованих 
на розв’язання похідних проблем.

Щодо іншої підгрупи – додаткових (факультативних) 
критеріїв,  певну  сукупність  яких  доцільно  буде  застосо-
вувати  для  оцінювання  окремих  проєктів,  то  вони  також 
мають вагоме значення для належної характеристики під-
сумків  цих  строкових  заходів.  Зважаючи  на  специфіку 
викладення  матеріалу  в  нашому  науковому  дослідженні, 
вказана підгрупа буде розглядатися через призму результа-
тивності виконання аналізованих проєктів. Щодо намірів, 
то останні за цими критеріями будуть визначені в підсумко-
вій таблиці (див. табл. 1).

Досліджуючи вказану проблематику, ми дійшли висно-
вку й пропонуємо до переліку додаткових (факультативних) 
критеріїв віднести такі:

1)  оцінка  рівня  ефективності  сприяння  державі 
й  суб’єктам  приватноправових  відносин  протидії  відпо-
відним загрозам і мінімізації ризиків національній безпеці 
України  різного  характеру  й  країн  походження  внаслідок 
реалізації проєкту МТД;

2) оцінка рівня економічної стійкості й сприяння забез-
печення  поступального  економічного  розвитку  внаслідок 
реалізації проєкту МТД;

3) оцінка ефективності реалізації відповідних функцій 
держави  й  місцевого  самоврядування шляхом  отриманих 
фінансових та інших ресурсів і послуг у рамках МТД;

4) оцінка рівня забезпеченості сприянню започаткування 
чи прискорення виконання Україною відповідних зобов’язань, 
передбачених  міжнародними,  міждержавними  конвенціями, 
угодами  й  договорами  завдяки  використанню  фінансових 
та інших ресурсів і послуг, отриманих у рамках МТД;

5)  оцінка  рівня  позитивних  результатів  соціального 
характеру;

6)  оцінка  ступеня  посилення  міжнародної  чи  міждер-
жавної  взаємодії  за  підсумками  реалізації  проєкту  МТД 
в Україні;

7) оцінка становища України з боку формування спри-
ятливого інвестиційного клімату останньої внаслідок реалі-
зації проєкту МТД;

8)  оцінка  ролі  громадянського  суспільства  з  відповід-
ного кола питань за підсумками реалізації проєкту МТД;

9) оцінка рівня виявлених змін, у тому числі вдоскона-
лення інформаційного, (та, або) технічного, (та, або) науко-
вого,  (та,  або)  кадрового  забезпечення  систем  управління 
в  органах  державної  влади  й  місцевого  самоврядування 
внаслідок реалізації проєкту МТД.

Сфокусуємо власну увагу на кожному з-поміж них.
1. Оцінка рівня ефективності сприяння державі 

й суб’єктам приватноправових відносин протидії від-
повідним загрозам і мінімізації ризиків національній 
безпеці України різного характеру й країн походження 
внаслідок реалізації проєкту МТД. Широке коло склад-
них  питань  із  системного  й  раціонального  забезпечення 
національної безпеки й оборони були й залишаються прі-
оритетними  для  Української  держави.  За  поточних  дина-
мічних  і  нерідко  складно  прогнозованих  трансформацій 
у різних сферах державного регулювання потреба в  існу-
ванні безпечного становища набуває особливого значення. 
Існування  широкого  діапазону  реальних  загроз  і  значної 
кількості ризиків мотивує наявність гострої потреби щодо 

ефективної  системної  реалізації  державної  політики  за 
окресленими напрямами. Нинішня політико-правова обста-
новка,  економічний  стан  держави  й  соціальна  напруга 
об’єктивно  вимагають  своєчасного  й  дієвого  реагування 
на наявні подразники задля мінімізації випадків посилення 
ролі  деструктивних  тенденцій  і  процесів  у  різних  сферах 
відносин. Мало того, за наслідками активних діянь різного 
характеру й способів їх здійснення за останні роки сувере-
нітет і територіальна цілісність України неодноразово опи-
нялись під суттєвою загрозою, що з новою силою зумовило 
попит на розв’язання значного спектра проблем щодо наці-
онального сектору безпеки й оборони.

Питаннями національної безпеки й оборони охоплюється 
широке коло сфер відносин для досягнення завдань та ефек-
тивної реалізації функцій, у межах яких активно залучається 
МТД.  Зважаючи  на  концентрацію  небезпечних  чинників 
та існування практик зловживань із питань реалізації ресур-
сів МТД, вказане питання стоїть вкрай гостро, адже йдеться 
про  забезпечення  безпеки  на  міжнародному  рівні.  Відпо-
відно, оцінка ефективності протидії таким загрозам шляхом 
використання ресурсів МТД може братися до уваги під час 
з’ясування результативності виконаного проєкту. Слід також 
зауважити, що поширена практика залучення довготривалих 
(на  декілька  років)  проєктів  і,  відповідно,  їхня  повноцінна 
реалізація,  як  правило,  залежить  від  успішного  виконання 
всіх завдань із кожного попереднього етапу.

2. Оцінка рівня економічної стійкості й сприяння 
забезпечення поступального економічного розвитку 
внаслідок реалізації проєкту МТД. У  період  постінду-
стріальної  та  інформаційної  суспільної  формації  питання 
щодо  забезпечення  економічної  стійкості  й  забезпечення 
поступального економічного розвитку країни залишаються 
одними  з  базових.  Від  економічного  становища  держави 
суттєвою  мірою  залежать  її  реальний  розвиток,  спектр 
та обсяги спроможностей у тій чи іншій сфері суспільного 
життя  та  демонстрація  її  можливостей  як  авторитетного 
й  дієвого  регулятора  суспільних  відносин. Не менш  важ-
ливо наголосити, що за поточних складних конкурентних 
умов  отримання  будь-якої  переваги  є  надзвичайно  значу-
щим питанням для поточного й перспективного становища 
вітчизняної економічної системи.

Слід  зауважити,  що  значна  частина  проєктів  МТД 
прямо чи опосередковано спрямована на сприяння конку-
рентоспроможності  вітчизняної  економічної  системи  на 
міжнародній арені, а також забезпеченню її поступального 
розвитку. З огляду на помітно відчутну залежність розвитку 
держави від стану її економіки й усвідомлюючи появу нега-
тивних наслідків для останньої та чутливість вказаного сек-
тора до дії будь-яких факторів, досить важливою, на нашу 
думку, є можливість прослідкувати наслідки від реалізації 
багатьох проєктів МТД саме з економічного боку.

3. Оцінка ефективності реалізації відповідних функ-
цій держави й місцевого самоврядування шляхом отри-
маних фінансових та інших ресурсів і послуг у рамках 
МТД. Будь-яка діяльність владних інституцій є вираженням 
сутності  держави  й  демонстрацією  соціального  призна-
чення  останньої.  Інакше  висловлюючись,  суб’єкти  публіч-
них  відносин  під  час  провадження  власної  санкціонованої 
діяльності  реалізують  певні  функції  держави,  практично 
втілюючи в життя задекларовані орієнтири. Така діяльність 
спрямована на  досягнення найвищого  суспільного призна-
чення держави, і тому ефективна й результативна робота за 
кожним напрямом має принципове значення.

Повноцінна й своєчасна реалізація всіх функцій держави 
й  місцевого  самоврядування  традиційно  є  одним  із  голо-
вних проблемних питань хронічного характеру, яке потребує 
хоча  б  часткового  й  належного  вирішення.  Звідси  й  вини-
кає  необхідність  залучення  фінансових  та  інших  ресурсів 
і послуг у рамках МТД для досягнення управлінських цілей. 
Як показує багаторічна практика, систематичне досягнення 
законодавчо визначених орієнтирів діяльності держави часто 
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ускладнюється внаслідок сукупного впливу  значного спек-
тра факторів  суб’єктивного характеру й об’єктивних умов. 
Реалії сьогодення дають закономірні підстави стверджувати, 
що для досягнення задовільних та очікуваних показників за 
багатьма напрямами суспільного життя доводиться здійсню-
вати заходи із залучення МТД.

4. Оцінка рівня забезпеченості сприянню започат-
кування чи прискорення виконання Україною відповід-
них зобов’язань, передбачених міжнародними, міждер-
жавними конвенціями, угодами й договорами завдяки 
використанню фінансових та інших ресурсів і послуг, 
отриманих у рамках МТД. Указаний  результат,  у  тому 
числі як пріоритетний, вочевидь, зумовлений необхідністю 
для України своєчасно й у повному обсязі виконувати ряд 
зобов’язань,  передбачених  міжнародними,  міждержав-
ними  конвенціями,  угодами  й  договорами.  Обрання  про-
європейського вектора подальшого розвитку нашої країни, 
закономірно,  породжує  перед  країною  широкий  діапазон 
викликів,  належне  реагування  на  які  може  передбачати 
необхідність реалізації взятих на себе зобов’язань. Резуль-
тативна й ефективна системна діяльність за такими напря-
мами необхідна для поточного історичного періоду й вкрай 
важлива з позиції середньо- чи довгострокової перспективи 
сталого економічного розвитку Української держави.

За таких умов досить поширеною є практика отримання 
фінансових та інших ресурсів і послуг у рамках МТД саме 
для сприяння започаткуванню чи прискоренню виконання 
Україною  відповідних  зобов’язань,  передбачених  міжна-
родними, міждержавними конвенціями, угодами й догово-
рами. Орієнтир на вказаний результат стає базовою пере-
думовою для такої допомоги й може мати значення з боку 
її  обсягів  і  видів.  Тому  нерідко  акцент  саме  на  питаннях 
сприяння реалізації таких зобов’язань дає змогу отримати 
конкурентні переваги перед іншими потенційними реципі-
єнтами. Уважаємо, що виправдано використання фінансо-
вих та інших ресурсів і послуг, отриманих у рамках МТД, 
сприяння  започаткуванню  чи  прискоренню  виконання 
Україною  відповідних  зобов’язань,  передбачених  міжна-
родними, міждержавними конвенціями, угодами й догово-
рами слід позиціювати як один із важливих та актуальних 
результатів, особливо в складних і часто непередбачуваних 
умовах сьогодення.

5. Оцінка рівня позитивних результатів соціаль-
ного характеру. З-поміж  розглянутих  і  проаналізованих 
аспектів  у  контексті  дослідження  питання  оцінки  резуль-
тативності  реалізації  наявних  і  ймовірних  проєктів МТД 
досить  важливою,  на  нашу  думку,  вбачається  соціальна 
складова  частина  результатів  виконання  проєкту. Йдеться 
насамперед про  ті новації  з  боку посилення ролі певного 
напряму, які позитивно відбилися на цих чи інших сферах 
життєдіяльності населення або соціальних процесах за під-
сумками реалізації проєкту МТД.

Не  виникає  сумніву,  що  від  підсумків  реалізації  окре-
мої частини проєктів МТД залежить і питання певних кон-
структивних змін соціального характеру. Такі вдосконалення 
мають  позитивно  вплинути  на  поточну  життєдіяльність 
соціуму,  формуючи  сприятливі  умови  для  мінімізації  про-
явів  суспільної  напруги.  Усвідомлюючи  значення  думки 
більшості суспільства для демократичних держав, особливо 
в  умовах  непоодиноких  іноземних  і  вітчизняних  інциден-
тів  кардинальних  трансформацій  та,  як  наслідок,  випадків 
політичної деструкції питання соціальної сфери відіграє не 
останню роль. Тому пропонується залежно від мети наявних 
чи потенційних проєктів МТД застосовувати цей критерій із 
позиції оцінки ефективності реалізації останніх.

6. Оцінка ступеня посилення міжнародної чи між-
державної взаємодії за підсумками реалізації проєкту 
МТД в Україні. Очевидно, що  в  сучасний  період  актив-
ної  фази  реалізації  проєвропейського  вектора  державної 
політики й динамічного перебігу широкого спектра глоба-
лізаційних процесів виправданим убачається намір погли-

блення міжнародної чи міждержавної взаємодії. З огляду на 
відчутне посилення ролі взаємодії та реального значення від 
результатів такої спільної діяльності для різних сфер і ланок 
національної економіки цей результат вкрай важливий. Зна-
чущість результату виправдано зумовлена й тим, що, як із 
попереднім  характеризованим критерієм, може йтися про 
перспективне зростання видів, обсягів і кількості МТД, що 
позитивно  відіб’ється  на  країні.  Не  виникає  сумніву,  що 
з  боку  необхідного  поступального  розвитку  національної 
економіки підвищення рівня ефективності функціонування 
державних механізмів і всілякого легального забезпечення 
благополуччя  населення  питання  потенційного  залучення 
фінансових та інших ресурсів і послуг, отриманих у рамках 
МТД, постає вкрай гостро.

Залежно  від  виду МТД  така  взаємодія може  провади-
тися різними формами, забезпечуючи отримання важливого 
досвіду щодо спільного оперативного й дієвого розв’язання 
складних  питань.  З  огляду  на  поточний  широкий  спектр 
загроз  і  ризиків  національній  безпеці  України  вказаний 
вектор політики вкрай важливий. Відповідно, такі наміри 
й очікувані результати слід позиціювати як критерії оцінки 
проєктів МТД.

7. Оцінка становища України з боку формування 
сприятливого інвестиційного клімату останньої внаслі-
док реалізації проєкту МТД. Поточний складний етап дер-
жавотворення  ознаменувався  також  пріоритетним  орієнти-
ром на формування сприятливого інвестиційного клімату як 
важливого аспекту з боку визнаного необхідного залучення 
значного  інвестування  в  країну.  Наявна  ситуація  в  такому 
напрямі  дає  об’єктивні  підстави  стверджувати  про  гостру 
потребу комплексної системної модернізації цієї сфери, що 
передбачає як удосконалення законодавства, так і оперативне 
розв’язання інших складних питань різного характеру.

Не  виникає  сумніву, що  належне  (тобто  таке, що  від-
повідає  визначеним  намірам)  розпорядження  фінансо-
вими  й  іншими  ресурсами  й  послугами  в  рамках  МТД 
має позитивний ефект  із позиції формування та бажаного 
утвердження  іміджу  країни  зі  сприятливим  інвестицій-
ним середовищем. Мало того, поширена практика неглас-
ного  підсумкового  оцінювання  реалізації  вказаних  про-
єктів  донорами. Такі  відомості  беруться  до  уваги  під  час 
прийняття рішення про інвестування в ту чи іншу галузь, 
впливаючи  на  доцільність,  обсяги  й  види  цих  ресурсів. 
Відповідно,  питання  необхідного  посилення  інвестицій-
ної привабливості певною мірою залежить від належного 
розпорядження фінансовими й іншими ресурсами й послу-
гами, отриманими як МТД.

8. Оцінка ролі громадянського суспільства з відпо-
відного кола питань за підсумками реалізації проєкту 
МТД. Указаний  аспект,  на  наше  переконання,  також  має 
вагоме  значення  для  пропонованої  підгрупи  додаткових 
критеріїв  оцінювання  ефективності  використання  МТД. 
Одним  із  сучасних  і  визнаних  світовою  спільнотою  пра-
вотворчих  трендів  є  активне  залучення  громадськості  як 
одного з дієвих способів впливу на поведінку учасників тих 
чи інших відносин.

Практика останнього десятиріччя як іноземних держав, 
так і з недавніх пір України демонструє суттєвий позитив-
ний ефект від участі громадськості в розв’язанні широкого 
кола питань. Тому з’ясування появи такого впливу чи поси-
лення наявної ролі буде свідчити про результативність бага-
тьох проєктів МТД.

9. Оцінка рівня виявлених змін, у тому числі вдо-
сконалення інформаційного, (та, або) технічного, (та, 
або) наукового, (та, або) кадрового забезпечення систем 
управління в органах державної влади й місцевого само-
врядування внаслідок реалізації проєкту МТД. Указаний 
критерій також має вагоме значення, адже більшість проєк-
тів МТД має за кінцеву мету вдосконалення інформаційного, 
(та, або) технічного, (та, або) наукового, (та, або) кадрового 
забезпечення систем управління в органах державної влади 
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й місцевого самоврядування. Відповідно, наявність очікува-
них та інших якісних змін свідчитиме про результативність 
того чи іншого проєкту, отриманого в рамках МТД.

Необхідно  зауважити,  що  в  такому  сенсі  важливе 
питання  здійснення  акценту  на  видах  показників.  На 
підставі  останніх  потенційно  буде  здійснюватися  оцінка 
результативності відповідного проєкту МТД у рамках роз-
глянутого критерію. Уважаємо, що роль таких показників 
має  визначальне  значення,  адже  саме  за  їхньою  допомо-
гою  можливо  оцінити  кількісні  чи  якісні  характеристики 
в межах тих чи інших критеріїв. Також залежно від їх видів 
показники надають змогу встановити наявність чи переко-
натися у відсутності певних позитивних якостей, важливих 
із позиції розв’язання наявної проблеми. Припускаємо, що 
вони надають можливість репрезентувати відповідний кри-
терій,  багатогранно розкриваючи широке  коло  властивос-
тей останнього.

Погоджуємося з поширеною думкою, що той чи інший 
критерій виконує роль своєрідного «мірила», за допомогою 
якого оцінюється результативність певної, зазвичай, сукуп-
ності  процесів,  орієнтованих  на  реалізацію  поставлених 
завдань. Натомість роль показників щодо критеріїв полягає 
в тому, що це певний спектр різної сукупності й видів харак-
теристик, які беруться до уваги під час оцінки відповідних 
процесів. Очевидно, що  залежно  як  від  самого  критерію, 
так і від потенційно оцінюваного процесу можлива неодна-
кова компіляція кількісного й видового складу показників.

Акцентуючи  саме  на  показниках  запропонованих  кри-
теріїв, слід відзначити, що, зважаючи на широкий діапазон 
сфер  спрямування  МТД,  а  також  різновидів  отримуваних 
ресурсів  і послуг, убачається складним завданням запропо-
нувати такий перелік показників, які мали б універсальний 
характер. З огляду на це пропонується взяти до уваги під-
хід,  який передбачає шкалу  оцінювання  ступеня  реалізації 
проєкту МТД  по  кожному  з  названих  критеріїв.  Тобто,  як 
уже  зауважувалось,  оцінювання  проєктів  відбуватиметься 
шляхом зіставлення отриманих результатів попередньо узго-
дженим  очікуваним  намірам.  Адже,  усвідомлюючи  існу-
вання поширеної практики неповної реалізації цих проєктів, 
суб’єкт, уповноважений провадити оцінні заходи, буде вста-
новлювати ступінь виконання останніх (див. табл. 1) шляхом 
виставлення відповідних балів за певними позиціями.

Висновки й перспективи подальших розвідок.  
Узагальнюючи викладене,  стверджуємо, що одним зі  зна-
чущих  аспектів  із  боку  розбудови  комплексної  системи 
залучення,  використання  та  контролю  за  проєктами МТД 
в  Україні  має  стати  розробка  й  упровадження  загальних 
критеріїв оцінювання ефективності використання МТД. За 
допомогою таких критеріїв можливо як виявити проблемні 
позиції  в  такій  сфері,  так  і  запропонувати  інноваційні 
форми, методи, способи й засоби їх врегулювання.

Зважаючи на значну кількість і широку географію залу-
чення таких проєктів, нами запропоновано виокремити під-

групи  основних  і  додаткових  (факультативних)  критеріїв 
з’ясування ефективності реалізації проєктів МТД в Україні 
через призму намірів і результативності виконання остан-
ніх. До числа основних пропонується включити такі:

1) повнота й своєчасність реалізації проєктів МТД;
2)  подальша  підтримка  (в  тому  числі  фінансування) 

напряму, на який був орієнтований проєкт МТД;
3)  сприяння  започаткуванню  чи  активізації  конструк-

тивних  процесів  відповідного  спрямування  (прямого  чи 
опосередкованого) внаслідок реалізації проєктів МТД;

4) стійкість проєкту МТД до змін різного характеру під 
час його реалізації;

5) інтеграція результатів проєкту МТД в інші сфери сус-
пільного життя певного регіону чи країни в цілому.

Щодо підгрупи додаткових (факультативних) критеріїв, то 
з позиції оцінки результативності здійснюється акцент на таких:

1)  оцінка  рівня  ефективності  сприяння  державі 
й  суб’єктам  приватноправових  відносин  протидії  відпо-
відним загрозам і мінімізації ризиків національній безпеці 
України  різного  характеру  й  країн  походження  внаслідок 
реалізації проєкту МТД;

2) оцінка рівня економічної стійкості й сприяння забез-
печення  поступального  економічного  розвитку  внаслідок 
реалізації проєкту МТД;

3) оцінка ефективності реалізації відповідних функцій 
держави  й  місцевого  самоврядування шляхом  отриманих 
фінансових та інших ресурсів і послуг у рамках МТД;

4) оцінка рівня забезпеченості сприянню започаткування 
чи прискорення виконання Україною відповідних зобов’язань, 
передбачених  міжнародними,  міждержавними  конвенціями, 
угодами  й  договорами  завдяки  використанню  фінансових 
та інших ресурсів і послуг, отриманих у рамках МТД;

5)  оцінка  рівня  позитивних  результатів  соціального 
характеру;

6)  оцінка  ступеня  посилення  міжнародної  чи  міждер-
жавної  взаємодії  за  підсумками  реалізації  проєкту  МТД 
в Україні;

7) оцінка становища України з боку формування спри-
ятливого інвестиційного клімату останньої внаслідок реалі-
зації проєкту МТД;

8)  оцінка  ролі  громадянського  суспільства  з  відповід-
ного кола питань за підсумками реалізації проєкту МТД;

9) оцінка рівня виявлених змін, у тому числі вдоскона-
лення інформаційного, (та, або) технічного, (та, або) науко-
вого,  (та,  або)  кадрового  забезпечення  систем  управління 
в  органах  державної  влади  й  місцевого  самоврядування 
внаслідок реалізації проєкту МТД.

Указана  стаття  може  становити  особливий  інтерес  для 
науковців і фахівців, дослідження яких присвячені питанням 
залучення, використання, контролю та оцінки ефективності 
за проєктами МТД в Україні. Її результати можуть бути взяті 
до  уваги  під  час  висловлення  пропозицій  з  удосконалення 
правового забезпечення аналізованої сфери відносин.
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Таблиця 1
Загальні критерії оцінки ефективності реалізації проєктів МТД в Україні

№ Наміри реалізації проєктів МТД  
в Україні

Оцінка результативності виконання  
проєктів МТД в Україні

1 2 3
Основні загальні критерії оцінки ефективності реалізації 

проєктів МТД в Україні
1 Повнота й своєчасність реалізації проєктів МТД Оцінка повноти й своєчасності реалізації проєктів МТД

Показники ступеня 
реалізації 
(за п’ятибальною 
шкалою)

5 – наміри, реалізовані в повному обсязі й своєчасно;
4 – у встановлені строки наміри реалізовані не в повному обсязі, але понад 50% від запланованих обсягів 
(видів робіт);
3 – у встановлені строки наміри реалізовані не в повному обсязі, але понад 50% від запланованих обсягів 
(видів робіт) з явними проявами зловживань із боку виконавців (та, або) відповідальних осіб;
2 – у встановлені строки наміри реалізовані з рівнем нижче 50% від запланованих обсягів (видів робіт);
1 – наміри не реалізовані у встановлені строки або неможливо встановити ступінь реалізації намірів  
(у зв’язку зі специфікою послуг, отриманих Україною).

2 Подальша підтримка (в тому числі фінансування) 
напряму, на який був орієнтований проєкт МТД

З’ясування, чи відбулася подальша підтримка  
(в тому числі фінансування) напряму, на який був 
орієнтований проєкт МТД

Показники ступеня 
реалізації 
(за п’ятибальною 
шкалою)

5 – наміри, реалізовані в повному обсязі й своєчасно;
4 – у встановлені строки наміри реалізовані не в повному обсязі, але понад 50% від запланованих обсягів 
(видів робіт);
3 – у встановлені строки наміри реалізовані не в повному обсязі, але понад 50% від запланованих обсягів 
(видів робіт) з явними проявами зловживань із боку виконавців (та, або) відповідальних осіб;
2 – у встановлені строки наміри реалізовані з рівнем нижче 50% від запланованих обсягів (видів робіт);
1 – наміри не реалізовані у встановлені строки або неможливо встановити ступінь реалізації намірів  
(у зв’язку зі специфікою послуг, отриманих Україною).

3 Сприяння започаткування чи активізації конструктивних 
процесів відповідного спрямування (прямого чи 
опосередкованого) внаслідок реалізації проєктів МТД

Виявлення започаткування чи активізації 
конструктивних процесів відповідного 
спрямування (прямого чи опосередкованого) 
внаслідок реалізації проєктів МТД

Показники ступеня 
реалізації 
(за п’ятибальною 
шкалою)

5 – наміри, реалізовані в повному обсязі й своєчасно;
4 – у встановлені строки наміри реалізовані не в повному обсязі, але понад 50% від запланованих обсягів 
(видів робіт);
3 – у встановлені строки наміри реалізовані не в повному обсязі, але понад 50% від запланованих обсягів 
(видів робіт) з явними проявами зловживань із боку виконавців (та, або) відповідальних осіб;
2 – у встановлені строки наміри реалізовані з рівнем нижче 50% від запланованих обсягів (видів робіт);
1 – наміри не реалізовані у встановлені строки або неможливо встановити ступінь реалізації намірів  
(у зв’язку зі специфікою послуг, отриманих Україною).

4 Стійкість проєкту МТД до змін різного характеру  
під час його реалізації

Оцінка стійкості проєкту МТД до змін різного 
характеру під час його реалізації

Показники ступеня 
реалізації 
(за п’ятибальною 
шкалою)

5 – наміри, реалізовані в повному обсязі й своєчасно;
4 – у встановлені строки наміри реалізовані не в повному обсязі, але понад 50% від запланованих обсягів 
(видів робіт);
3 – у встановлені строки наміри реалізовані не в повному обсязі, але понад 50% від запланованих обсягів 
(видів робіт) з явними проявами зловживань із боку виконавців (та, або) відповідальних осіб;
2 – у встановлені строки наміри реалізовані з рівнем нижче 50% від запланованих обсягів (видів робіт);
1 – наміри не реалізовані у встановлені строки або неможливо встановити ступінь реалізації намірів  
(у зв’язку зі специфікою послуг, отриманих Україною).

5 Інтеграція результатів проєкту МТД в інші сфери 
суспільного життя певного регіону чи країни в цілому

З’ясування, чи відбулася інтеграція результатів 
проєкту МТД в інші сфери суспільного життя 
певного регіону чи країни в цілому

Показники ступеня 
реалізації 
(за п’ятибальною 
шкалою)

5 – наміри, реалізовані в повному обсязі й своєчасно;
4 – у встановлені строки наміри реалізовані не в повному обсязі, але понад 50% від запланованих обсягів 
(видів робіт);
3 – у встановлені строки наміри реалізовані не в повному обсязі, але понад 50% від запланованих обсягів 
(видів робіт) з явними проявами зловживань із боку виконавців (та, або) відповідальних осіб;
2 – у встановлені строки наміри реалізовані з рівнем нижче 50% від запланованих обсягів (видів робіт);
1 – наміри не реалізовані у встановлені строки або неможливо встановити ступінь реалізації намірів  
(у зв’язку зі специфікою послуг, отриманих Україною).

Додаткові (факультативні) загальні критерії оцінки ефективності реалізації проєктів МТД в Україні
1 Сприяння державі й суб’єктам приватноправових 

відносин у протидії відповідним загрозам і мінімізації 
ризиків сектору безпеки й оборони різного характеру  
й країн походження внаслідок реалізації проєкту МТД

Оцінка рівня ефективності сприяння державі й 
суб’єктам приватноправових відносин протидії 
відповідним загрозам і мінімізації ризиків 
національній безпеці України різного характеру й 
країн походження внаслідок реалізації проєкту МТД

Показники ступеня 
реалізації 
(за трибальною 
шкалою)

3 – наміри реалізовані;
2 – наміри реалізовані з нижчим ефектом;
1 – наміри не реалізовані або неможливо встановити ступінь реалізації намірів  
(у зв’язку зі специфікою послуг, отриманих Україною).



158

№ 7/2021
♦

1 2 3
2 Посилення економічної стійкості й сприяння 

забезпечення поступального економічного розвитку 
внаслідок реалізації проєкту МТД

Оцінка рівня економічної стійкості й сприяння 
забезпечення поступального економічного 
розвитку внаслідок реалізації проєкту МТД

Показники ступеня 
реалізації 
(за трибальною 
шкалою)

3 – наміри реалізовані;
2 – наміри реалізовані з нижчим ефектом;
1 – наміри не реалізовані або неможливо встановити ступінь реалізації намірів  
(у зв’язку зі специфікою послуг, отриманих Україною).

3 Повноцінна й своєчасна реалізація функцій держави 
й місцевого самоврядування шляхом отриманих 
фінансових та інших ресурсів і послуг у рамках МТД

Оцінка ефективності реалізації відповідних 
функцій держави й місцевого самоврядування 
шляхом отриманих фінансових та інших ресурсів 
і послуг у рамках МТД

Показники ступеня 
реалізації 
(за трибальною 
шкалою)

3 – наміри реалізовані;
2 – наміри реалізовані з нижчим ефектом;
1 – наміри не реалізовані або неможливо встановити ступінь реалізації намірів  
(у зв’язку зі специфікою послуг, отриманих Україною).

4 Забезпечення шляхом використання фінансових та 
інших ресурсів і послуг, отриманих у рамках МТД, 
сприяння започаткування чи прискорення виконання 
Україною відповідних зобов’язань, передбачених 
міжнародними, міждержавними конвенціями,  
угодами й договорами

Оцінка рівня забезпеченості сприянню 
започаткування чи прискорення виконання 
Україною відповідних зобов’язань передбачених 
міжнародними, міждержавними конвенціями, 
угодами й договорами завдяки використанню 
фінансових та інших ресурсів і послуг,  
отриманих у рамках МТД

Показники ступеня 
реалізації 
(за трибальною 
шкалою)

3 – наміри реалізовані;
2 – наміри реалізовані з нижчим ефектом;
1 – наміри не реалізовані або неможливо встановити ступінь реалізації намірів  
(у зв’язку зі специфікою послуг, отриманих Україною).

5 Досягнення позитивних результатів соціального 
характеру

Оцінка рівня позитивних результатів соціального 
характеру

Показники ступеня 
реалізації 
(за трибальною 
шкалою)

3 – наміри реалізовані;
2 – наміри реалізовані з нижчим ефектом;
1 – наміри не реалізовані або неможливо встановити ступінь реалізації намірів  
(у зв’язку зі специфікою послуг, отриманих Україною).

6 Поглиблення міжнародної чи міждержавної взаємодії  
в умовах перебігу глобалізаційних процесів і реалізації 
проєвропейського вектора розвитку Української держави

Оцінка ступеня посилення міжнародної  
чи міждержавної взаємодії за підсумками 
реалізації проєкту МТД в Україні

Показники ступеня 
реалізації 
(за трибальною 
шкалою)

3 – наміри реалізовані;
2 – наміри реалізовані з нижчим ефектом;
1 – наміри не реалізовані або неможливо встановити ступінь реалізації намірів  
(у зв’язку зі специфікою послуг, отриманих Україною).

7 Посилення становища України з позиції формування 
сприятливого інвестиційного клімату останньої

Оцінка становища України з боку формування 
сприятливого інвестиційного клімату останньої 
внаслідок реалізації проєкту МТД

Показники ступеня 
реалізації 
(за трибальною 
шкалою)

3 – наміри реалізовані;
2 – наміри реалізовані з нижчим ефектом;
1 – наміри не реалізовані або неможливо встановити ступінь реалізації намірів  
(у зв’язку зі специфікою послуг, отриманих Україною).

8 Посилення ролі громадянського суспільства із широкого 
спектра питань, розгляд і пропозиції щодо розв’язання 
яких матимуть позитивне значення для певної сфери 
державної діяльності й інших конструктивних заходів

Оцінка ролі громадянського суспільства  
з відповідного кола питань  
за підсумками реалізації проєкту МТД 

Показники ступеня 
реалізації 
(за трибальною 
шкалою)

3 – наміри реалізовані;
2 – наміри реалізовані з нижчим ефектом;
1 – наміри не реалізовані або неможливо встановити ступінь реалізації намірів  
(у зв’язку зі специфікою послуг, отриманих Україною).

9 Зміни, в тому числі вдосконалення інформаційного,  
(та, або) технічного, (та, або) наукового, (та, або) 
кадрового забезпечення систем управління в органах 
державної влади й місцевого самоврядування

Оцінка рівня виявлених змін, в тому числі 
вдосконалення інформаційного, (та, або) 
технічного, (та, або) наукового, (та, або) кадрового 
забезпечення систем управління в органах 
державної влади й місцевого самоврядування 
внаслідок реалізації проєкту МТД.

Показники ступеня 
реалізації 
(за трибальною 
шкалою)

3 – наміри реалізовані;
2 – наміри реалізовані з нижчим ефектом;
1 – наміри не реалізовані, або неможливо встановити ступінь реалізації намірів  
(у зв’язку зі специфікою послуг, отриманих Україною).

Продовження таблиці 1
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

FORMATION OF PERSONNEL POLICY IN THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Дрок І.С., к.ю.н., доцент,
науковий співробітник навчально-наукової лабораторії  

з дослідження проблем превентивної діяльності
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Наукова стаття присвячена визначенню основних засад формування кадрової політики у Національній поліції.
Державна кадрова політика – це напрям дій, який обирається Міністром внутрішніх справ України для вирішення певної проблеми 

або сукупності взаємозалежних проблем щодо забезпечення органів і підрозділів Національної поліції України кваліфікованими кадрами, 
необхідними для ефективного виконання покладених на них завдань.

Мета державної кадрової політики у Національній поліції України – забезпечення органів і підрозділів Національної поліції України 
кваліфікованими кадрами, необхідними для ефективного виконання покладених на Національну поліцію України завдань щодо забез-
печення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Принципи державної кадрової політики у Національній поліції України: верховенство права, законність, забезпечення реалізації прав 
і свобод людини та громадянина, відкритість і прозорість, соціальне партнерство та громадянська солідарність.

Автор акцентує увагу на тому, що суб’єктом формування кадрової політики у Національній поліції України є Міністр внутрішніх справ 
України. Автор наголошує на необхідності вироблення Стратегії кадрової політики Національної поліції України на подальші п’ять років 
із метою стабільного розвитку інших напрямів діяльності поліції.

У дослідженні автор доходить висновку про те, що державна кадрова політика у Національній поліції України – це циклічне явище.
Основними напрямами державної кадрової політики у Національній поліції України є: створення та ведення електронного обліку 

особового складу Національної поліції України; запровадження офіційного щорічного прогнозування кадрових потреб органів і підрозді-
лів Національної поліції України на найближчі п’ять років; забезпечення соціальних гарантій поліцейських, визначених законодавством; 
запровадження системи професійного навчання керівників органів і підрозділів Національної поліції України; запровадження інституту 
наставництва у Національній поліції України; забезпечення виконання положень чинного трудового законодавства у частині норм робо-
чого часу; можливість зняття заборони на зайняття додатковою оплачуваною діяльністю, не пов’язаною з основним місцем роботи, 
у вільний від роботи час; інші напрями, актуальні для сучасної української спільноти та поліції.

Ключові слова: кадрова політика, державна політика, поліція, мета кадрової політики, суб’єкт формування кадрової політики, зміст 
кадрової політика, напрями кадрової політики, принципи кадрової політики.

The scientific article is devoted to defining the basic principles of personnel policy formation in the National Police.
State personnel policy is a direction of action chosen by the Minister of Internal Affairs of Ukraine to solve a particular problem or set 

of interdependent problems in providing bodies and units of the National Police of Ukraine with qualified personnel necessary for the effective 
performance of their tasks.

The purpose of the state personnel policy in the National Police of Ukraine is to provide bodies and subdivisions of the National Police 
of Ukraine with qualified personnel necessary for effective performance of tasks assigned to the National Police of Ukraine to ensure human rights 
and freedoms, public and state interests, crime prevention, public safety and order.

Principles of state personnel policy in the National Police of Ukraine: rule of law, legality, ensuring the realization of human and civil rights 
and freedoms, openness and transparency, social partnership and civic solidarity.

The author emphasizes that the subject of personnel policy in the National Police of Ukraine is the Minister of Internal Affairs of Ukraine. The 
author emphasizes the need to develop a Personnel Policy Strategy of the National Police of Ukraine for the next five years in order to sustainably 
develop other areas of police activity.

During the research, the author comes to the conclusion that the state personnel policy in the National Police of Ukraine is a cyclical 
phenomenon.

The author concludes that the main directions of the state personnel policy in the National Police of Ukraine are: creation and maintenance 
of electronic accounting of the personnel of the National Police of Ukraine; introduction of official annual forecasting of personnel needs 
of bodies and subdivisions of the National Police of Ukraine for the next five years; providing social guarantees for police officers, defined by law; 
introduction of a system of professional training of heads of bodies and subdivisions of the National Police of Ukraine; introduction of the institute 
of mentoring in the National Police of Ukraine; ensuring compliance with the provisions of current labor legislation in terms of working hours; 
consider the possibility of lifting the ban on additional paid activities not related to the main place of work, in free time; and other areas relevant 
to the modern Ukrainian community and police.

Key words: personnel policy, state policy, police, purpose of personnel policy, subject of formation of personnel policy, content of personnel 
policy, directions of personnel policy, principles of personnel policy.

Актуальність теми. Кадрова політика у Національній 
поліції України є складовою частиною політики у державі. 
Результати реалізації державної кадрової політики можна 
визначити  за  результатами  діяльності  територіальних 
органів Національної поліції України, адже одним із фак-
торів її ефективності діяльності є влучні кадрові рішення.

Постановка проблеми. Проте  сьогодні  говорити  про 
результативність  кадрової  політики  у  поліції  не  варто. 
Загальний некомплект у Національній поліції України ста-
ном  на  січень  2020  р.  становить  17,1%.  Найвищий  рівень 
некомплекту  згідно  з  повідомленням  керівництва  поліції  – 
у Черкаській (22,3%) і Донецькій областях (20,6%); найниж-
чий – в Івано-Франківській (9%) і Чернівецькій (9,5%) [1].

У свою чергу, некомплект поліцейських у Києві – на 
рівні  16,8%,  у  Київській  області  –  18%;  у  Чернігівській 

і Одеській областях – на рівні 10,3%; у Хмельницькій – 
12,9%; у Херсонській – 13,2%, у Харківській, Вінницькій 
і Полтавській – на рівні 12,5% [1].

У  Тернопільській  області  некомплект  поліцейських 
становить  12,3%;  у  Сумській  –  11,5%;  у  Рівненській  – 
10,1%; у кримській поліції – 15,9% [1].

Водночас  у  Миколаївській  області  некомплект  полі-
цейських – на рівні 10,5%; у Львівській – 17,2%; у Луган-
ській  і  Закарпатській  –  на  рівні  17,7%;  у  Кіровоград-
ській  –  13,4%;  у  Запорізькій  –  13,1%;  у  Житомирській 
і  Волинській  –  на  рівні  11,2%,  у  Дніпропетровській  – 
14,6% [1].

Статистичні дані підтверджують тезу про необхідність 
впровадження ефективної кадрової політики у поліції, яка 
б відповідала світовим стандартам.
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Стан дослідження проблеми. Питання  державної 
кадрової політики взагалі та державної кадрової політики 
у Національній поліції України зокрема постійно викли-
кають  інтерес  у  вітчизняних  дослідників,  породжують 
наукову дискусію.

Так,  вчені  різних  галузей  права  та  суспільних  наук 
присвячують  свої  роботи  загальним  питанням  держав-
ної  кадрової  політики:  О.Ю.  Амосов,  М.М.  Білинська, 
О.І. Васильєва, К.О. Ващенко, В.А. Гошовська, І.А. Грицяк, 
Н.В. Грицяк, В.Б. Дзюндзюк, В.С. Загорський, М.М. Їжа, 
Ю.В.  Ковбасюк,  О.М.  Крутій, Ю.О.  Куц, М.А.  Латинін, 
В.М. Мартиненко, Н.І. Олійник, С.М. Серьогін, Ю.П. Сур-
мін та багато інших.

Безпосередньо  вивченням  феномену  кадрової  полі-
тики  у  Національній  поліції  України  (міліції  України) 
займалися  О.М.  Бандурка,  К.Л.  Бугайчук,  І.С.  Дрок, 
А.В.  Іваниця, М.В.  Ковалів,  А.А. Манжула, Н.П. Матю-
хіна, В.В. Сокуренко та ін.

Водночас варто зазначити, що безпосередньо теоретичні 
засади формування кадрової політики у Національній поліції 
України не були предметом монографічних досліджень.

Тому мета написання цієї наукової статті – на під-
ставі  аналізу  чинного  законодавства  України  визначити 
основні  засади  формування  кадрової  політики  у  Націо-
нальній поліції.

Виклад основного матеріалу. Державна кадрова полі-
тика у Національній поліції України є частиною внутріш-
ньої  та  зовнішньої  політики  держави.  Відповідно,  вона 
формується  у  рамках  державної  політики.  Як  зазначає 
М.В. Ковалів: «Державне регулювання кадрової системи 
становить не ізольовані державні інституції та громадські 
організації, що епізодично діють, а комплекс об’єднаних 
єдиною метою, методологією й  організаційною структу-
рою  державних  установ,  об’єднань  громадян  та  інших 
інституцій,  координованих  із  єдиного  центру,  котрі  пра-
цюватимуть  на  постійній  основі,  з  метою  формування 
та  практичної  реалізації  державної  кадрової  політики 
України. Держава повинна мати систему інститутів і орга-
нізацій  із відпрацьованими й ефективними технологіями 
та механізмами регулювання кадрової системи» [2].

Вважаємо за потрібне одразу наголосити, що в Укра-
їні  досі  відсутні  офіційні  нормативно-правові  акти,  які 
б  визначали  стратегію  кадрової  політики  Національ-
ної  поліції України  на  2021  рік  та  на  подальші  декілька 
років.  Зауважимо, що  такого нормативно-правового  акта 
немає  й  у  сфері  державної  кадрової  політики,  оскільки 
дія  попереднього  [3]  закінчилася  у  2020  р.,  а  нового ще 
не прийнято. Отже, однією з нагальних потреб сьогодення 
є  вироблення  Стратегії  кадрової  політики  Національної 
поліції  України  на  подальші  п’ять  або  більше  років  із 
метою  стабільного  розвитку  інших  напрямів  діяльності 
поліції.  На  наш  погляд,  така  Стратегія  має  бути  розро-
блена на п’ять  років  з  огляду на період,  необхідний для 
підготовки кадрів (наприклад, навчання курсантів триває 
3–4 роки),  впровадження й  опрацювання  запроваджених 
керівництвом  Національної  поліції  України  новел  вну-
трішньо-організаційного характеру тощо.

Хто  ж  має  ініціювати  вироблення    та  впровадження 
кадрової політики у Національній поліції України? Відпо-
відно до пп. 2 п. 11 Положення про Національну поліцію 
Голова  Національної  поліції  України  вносить  на  розгляд 
Міністра внутрішніх справ пропозиції щодо забезпечення 
формування  державної  політики  у  сферах  забезпечення 
охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і дер-
жави,  протидії  злочинності,  підтримання  публічної  без-
пеки та порядку, а також поліцейських послуг [4]. Згідно із 
пп. 3 п. 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ 
України Міністр внутрішніх справ України забезпечує фор-
мування  державної  політики  у  сферах,  визначених  цим 
Положенням, і контролює її реалізацію [5]. Тобто суб’єктом 
формування  кадрової  політики  у  Національній  поліції 

України є Міністр внутрішніх справ України. Саме від його 
політичних  рішень  у  кадровій  сфері  залежать  подальші 
перспективи діяльності Національної поліції України зага-
лом. Отже, безпосередньо Міністр внутрішніх справ Укра-
їни має ініціювати вироблення  та впровадження основних 
засад кадрової політики в Національній поліції України.

На  основі  аналізу  нормативно-правових  актів,  думок 
вчених, результатів діяльності Національної поліції Укра-
їни ми виділяємо такі причини необхідності вироблення 
та  прийняття  нормативно-правового  акта,  який  би  вста-
новлював основні засади кадрової політики Національної 
поліції України на найближчі п’ять років:

–  нагальну  потребу  подолання  кадрового  дефіциту 
в Національній поліції України;

–  підвищення  рівня  довіри  населення  України  до 
поліцейських. Так, за результатами соціологічного дослі-
дження Центру Разумкова, у квітні 2020 р. Національній 
поліції України довіряють лише 34% населення, не дові-
ряють – 56% [6];

–  відсутність єдиного системного підходу до адміні-
стрування кадрами у Національній поліції України;

–  потребу  у  створенні  ефективної  системи  моніто-
рингу  потреб  суспільства,  держави,  практичних  органів 
і підрозділів Національної поліції України у фахівцях із від-
повідним рівнем підготовки. На основі моніторингу варто 
формувати державне замовлення для закладів вищої освіти 
зі специфічними умовами навчання, центрів початкової під-
готовки тощо. Відбувається робота на перспективу;

–  необхідність створення та забезпечення належного 
соціального захисту поліцейських;

–  необхідність підвищення рівня професійної підго-
товки, моральних і вольових якостей самих поліцейських;

–  недостатнє застосування наукових підходів, резуль-
татів  наукових  досліджень  при формуванні  та  реалізації 
кадрової політики у Національній поліції України.

Та перш, ніж визначати напрями подальшої державної 
кадрової політики у Національній поліції України та виро-
бити засоби їх реалізації, варто визначити її загальні засади.

З огляду на теорію управління, а також на норми чин-
ного законодавства України щодо визначення Національної 
поліції як органу виконавчої влади, пропонуємо таке визна-
чення державної кадрової політики: напрям дій, який оби-
рається Міністром внутрішніх справ України для вирішення 
певної проблеми або сукупності взаємозалежних проблем 
щодо забезпечення органів і підрозділів Національної полі-
ції  України  кваліфікованими  кадрами,  необхідними  для 
ефективного виконання покладених на них завдань.

Узагальнюючи  запропонований  нами  зміст  терміна 
«державна кадрова політика у Національній поліції Укра-
їни»,  а  також  законодавчо  закріплений  зміст  терміна 
«Національна поліція України», метою державної кадро-
вої політики в Національній поліції України пропонуємо 
вважати забезпечення органів  і підрозділів Національної 
поліції  України  кваліфікованими  кадрами,  необхідними 
для  ефективного  виконання  покладених  на Національну 
поліцію України завдань щодо забезпечення охорони прав 
і свобод людини, інтересів суспільства та держави, проти-
дії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Щодо  змісту  державної  кадрової  політики  у  Націо-
нальній поліції України,  то ми підтримуємо думку авто-
рів підручника «Державна політика» [7], які наголошують 
на  циклічності  державної  політики  загалом.  Державна 
кадрова політика у Національній поліції України – явище 
також  циклічне,  що  відбувається  шляхом  поетапного, 
взаємопов’язаного  та  безперервного  виконання  визначе-
них завдань у сфері кадрового забезпечення органів і під-
розділів Національної поліції.

Вважаємо, що державна кадрова політика Національ-
ної поліції України має етапи циклу, притаманні й держав-
ній політиці, такі як:

1. Визначення проблеми / Встановлення порядку денного.
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2.  Розробка  альтернативних  варіантів  політики  /  
Формулювання політики.

3.  Пошук розв’язку проблеми / Вибір найприйнятні-
шого варіанта політики.

4.  Проектування політики.
5.  Упровадження політики та моніторинг.
6.  Оцінювання (за Е. Янгом і Л. Куїнн) [7].
Тобто  заключний етап – оцінювання політики – фак-

тично є етапом усвідомлення нової проблеми (розв’язання 
однієї проблеми є шляхом до усвідомлення нової), і про-
цес  політики  проходить  ті  самі  етапи  вирішення  нової 
проблеми  [7],  утворюючи  безперервний  цикл.  Безпосе-
редньо  розгляд  кожного  етапу  державної  кадрової  полі-
тики  у  Національній  поліції  України  вважаємо  досить 
масштабним дослідженням, яке виходить за рамки нашої 
наукової роботи, але надалі потребує докладного вивчення 
й обґрунтування.

Базові  принципи  державної  політики  сформульовані 
у  Законі  України  «Про  засади  внутрішньої  і  зовнішньої 
політики» [8], а принципи діяльності Національної полі-
ції – у Законі України «Про Національну поліцію» [9]. Їх 
узагальнення  й  аналіз  дозволяє  виробити  систему прин-
ципів державної кадрової політики у Національній полі-
ції України, яку становлять такі принципи: верховенство 
права,  законність,  забезпечення  реалізації  прав  і  свобод 
людини  та  громадянина,  відкритість  і  прозорість,  соці-
альне партнерство та громадянська солідарність.

З огляду на викладене вище, узагальнюючи практику 
діяльності  органів  і  підрозділів  Національної  поліції 
України, вважаємо, що основними напрямами державної 
кадрової політики сьогодні у Національній поліції України  

(проблемами, які потребують першочергового вирішення) 
мають стати:

–  створення  та  ведення  електронного обліку особо-
вого складу Національної поліції України;

–  запровадження  офіційного  щорічного  прогнозу-
вання кадрових потреб органів і підрозділів Національної 
поліції України на найближчі п’ять років;

–  забезпечення  соціальних  гарантій  поліцейських, 
визначених законодавством;

–  запровадження  системи  професійного  навчання 
керівників  органів  і  підрозділів  Національної  поліції 
України;

–  запровадження  інституту  наставництва  у  Націо-
нальній поліції України;

–  забезпечення виконання положень чинного трудо-
вого законодавства у частині норм робочого часу;

–  можливість  зняття  заборони  на  зайняття  додатко-
вою оплачуваною діяльністю, не пов’язаною з основним 
місцем  роботи,  у  вільний  від  роботи  час;  інші  напрями, 
актуальні для сучасної української спільноти та поліції.

Висновки. Підсумовуючи  викладене  вище,  варто 
зазначити, що важливість вироблення державної кадрової 
політики  зумовлена  безперервним  забезпеченням  у май-
бутньому органів і підрозділів Національної поліції Укра-
їни професійним кадровим складом. Основним фактором 
ефективного  формування  державної  кадрової  політики 
у  Національній  поліції  України  сьогодні  є  вироблення 
та  прийняття  нормативно-правової  основи  для  її  чіткої 
та науково обґрунтованої регламентації (наприклад, Стра-
тегії), а також налагодження діяльності відповідних орга-
нів із метою реалізації такої політики.
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ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

EDUCATION DURING A MILITARY CAREER AS A PRINCIPLE OF TRAINING 
FOR THE ARMED FORCES OF UKRAINE: LEGAL ASPECTS

Зіборєва О.Б., аспірант кафедри адміністративного, 
фінансового і банківського права

Міжрегіональна академія управління персоналом

Метою написання статті є визначення особливостей правового забезпечення освіти упродовж військової кар’єри як принципу під-
готовки кадрів для Збройних Сил України. Обґрунтовано, що удосконалення системи військової освіти зумовлене нині потребою зміц-
нення обороноздатності нашої держави, у т. ч. за рахунок використання новітніх методів і технологій кадрового забезпечення Збройних 
Сил України з урахуванням досвіду держав-членів НАТО. На порядку денному стоїть питання щодо позбавлення рудиментів радянської 
системи військового управління, які ще мають місце у функціонуванні військових формувань. Доведено необхідність формування осо-
бистості військовослужбовця нового типу, котрий би поєднував високий професіоналізм, відповідальність за доручену справу, розумну 
ініціативність і можливість креативно ставитися до виконуваних службово-бойових завдань.

Акцентовано увагу на тому, що реалізація у національній системі військової освіти принципу «освіта протягом військової кар’єри» 
дозволяє нівелювати розрив між умовами та потребами військової служби та змістом освіти кадрів в інтересах Збройних Сил України. 
Такий розрив має місце навіть за повного забезпечення якості освіти внаслідок швидкого розвитку технологій і соціальних умов вико-
нання бойових завдань.

Виокремлено й охарактеризовано основні функції безперервного навчання у системі військової освіти. По-перше, це адаптаційна 
функція, яка дозволяє постійно удосконалювати навички поведінки за умов навчання та несення служби з метою забезпечення най-
більшої адекватності змісту поставлених службово-бойових завдань. По-друге, це функція рефлексії, що виявляється у розумінні вій-
ськовослужбовцем перспектив свого розвитку і проблем, які заважають ці перспективи реалізовувати. По-третє, це аксіологічна функція, 
котра дозволяє використовувати систему навчання протягом життя як засіб засвоєння цінностей, притаманних українському суспільству 
і військовій службі. По-четверте, це когнітивна функція, у межах якої відбувається постійне засвоєння нових процесів і технологій вико-
нання службово-бойових завдань. По-п’яте, це контрольна функція, що дозволяє порівнювати ідеальну модель військовослужбовця, яка 
формується в експертному середовищі, з актуальним рівнем розвитку знань, вмінь, навичок і особистих якостей конкретного військовос-
лужбовця. По-шосте, це функція гуманістична, котра дає змогу найбільш повно розкривати задатки та здібності військовослужбовця як 
у ситуаціях, пов’язаних із несенням військової служби, так і поза нею.

Ключові слова: військова освіта, освіта протягом життя, освіта протягом військової кар’єри, правове забезпечення, військова 
служба, Збройні Сили України.

The purpose of this article is to determine the specifics of the legal support of education throughout a military career as a principle of training 
personnel for the Armed Forces of Ukraine.

The article substantiates that the improvement of the military education system is now due to the need to strengthen the defense capability 
of our state, including through the use of the latest methods and technologies for staffing the Armed Forces of Ukraine, taking into account 
the experience of the NATO member states. On the agenda is the question of depriving the rudiments of the Soviet system of military command, 
which still exist in the functioning of military formations. The need has been proven to form the personality of a new type of serviceman, which 
would combine high professionalism, responsibility for the assigned task, reasonable initiative and the ability to creatively relate to the service 
and combat tasks performed.

Attention is focused on the fact that the implementation of the principle of “education throughout a military career” in the national military 
education system makes it possible to level the gap between the conditions and needs of military service and the content of personnel education 
in the interests of the Armed Forces of Ukraine. Such a gap takes place even when the quality of education is fully ensured due to the rapid 
development of technologies and social conditions for performing combat missions.

The main functions of lifelong learning in the military education system are highlighted and characterized. Firstly, it is an adaptive function 
that allows you to constantly improve behavior skills in training and service conditions in order to ensure the greatest adequacy of the content 
of the assigned service and combat missions. Secondly, it is a function of reflection, which turns out to be in the servicemen’s understanding 
of the prospects for their development and the problems that prevent these prospects from being realized. Thirdly, it is an axiological function that 
allows using the lifelong learning system as a means of assimilating the values inherent in Ukrainian society and military service. Fourthly, this 
is a cognitive function, within the framework of which there is a constant assimilation of new processes and technologies for performing service 
and combat tasks. Fifthly, this is a control function that allows you to compare the ideal model of a serviceman, formed in an expert environment, 
with the current level of development of knowledge, abilities, skills and personal qualities of a particular serviceman. Sixth, this is a humanistic 
function, which allows the most complete disclosure of the inclinations and abilities of a soldier both in situations related to the introduction 
of military service and outside it.

Key words: military education, education throughout life, education during a military career, legal support, military service, Armed Forces 
of Ukraine.

Постановка проблеми.  Удосконалення  системи  вій-
ськової освіти зумовлено нині потребою зміцнення оборо-
ноздатності нашої держави, у т. ч. за рахунок використання 
новітніх  методів  і  технологій  кадрового  забезпечення 
Збройних  Сил  України  з  урахуванням  досвіду  держав-
членів НАТО. На порядку денному стоїть питання щодо 
позбавлення  рудиментів  радянської  системи  військового 
управління,  які,  на  жаль,  ще  мають  місце  у  функціону-
ванні  військових  формувань,  і  формуванні  особистості 
військовослужбовця  нового  типу,  котрий  би  поєднував 
високий  професіоналізм,  відповідальність  за  доручену 

справу,  розумну  ініціативність  і  можливість  креативно 
ставитися  до  виконуваних  службово-бойових  завдань. 
Вказане  потребує  перегляду  доцільності  методів  і  форм 
підготовки  кадрів  для  Збройних  Сил  України  й  у  поєд-
нанні  з  недостатньою  дослідженістю  цієї  проблематики 
зумовлює актуальність обраної теми наукової статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, 
пов’язані з реалізацією у національній системі освіти прин-
ципу «освіти протягом життя», розглядали у своїх роботах 
М. Астахова [1, с. 29–30], В. Діуліна [2, с. 130–131], О. Кучмєєв  
[3, с. 228–230], Я. Палій [4, с. 112–116], О. Фатхутдінова 
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[5,  с.  132  –135]  та  інші  автори.  Питання  удосконалення 
системи  військової  освіти  протягом  всього  періоду  вій-
ськової  служби  були  предметом  наукових  досліджень 
таких  авторів,  як  Г.  Артюшин  [6,  с.  26–42],  Ю.  Лісні-
ченко [7, с. 432–435], В. Осьодло [8, с. 44–50], С. Полто-
рак [9, с. 3–10] та  ін. Проблематику північноатлантичної 
інтеграції  в  аспекті  діяльності  Збройних  Сили  України 
вивчали А. Бойков, В. Карелін, І. Коропатнік, Н. Христин-
ченко, І. Шопіна [10], С. Жуков, Д. Хом’яков, Д. Шпенов 
[11, с. 977–992], С. Стецюк [12, с. 270–274] та інші автори. 
Водночас правові аспекти принципу освіти протягом вій-
ськової кар’єри ще не здобули належного теоретико-мето-
дологічного підґрунтя.

Метою написання статті  є  визначення  особливостей 
правового забезпечення освіти впродовж військової кар’єри 
як принципу підготовки кадрів для Збройних Сил України.

Виклад основного матеріалу. Проблеми підвищення 
ефективності підготовки кадрів для Збройних Сил Укра-
їни останнім часом стають особливо актуальними. Стра-
тегією  воєнної  безпеки  України,  затвердженою  Указом 
Президента України  від  25  березня  2021  р. № 121/2021, 
до  пріоритетів  реалізації  державної  політики  у  воєнній 
сфері,  сфері  оборони  та  військового  будівництва  від-
несено  зміцнення  кадрового  потенціалу  Збройних  Сил 
України  та  інших  складових  частин  сил  оборони,  ефек-
тивне  управління  кар’єрним  зростанням  особового 
складу  із  забезпеченням  професійного  просування  осіб 
за чітко визначеними, прозорими,  справедливими крите-
ріями,  що  ґрунтуються  на  знаннях,  уміннях,  цінностях, 
досвіді,  доброчесності,  а  також  дотримання  гендерної 
рівності,  формування  нового  стилю  військового  лідер-
ства  та  трансформація  професійної  культури  на  основі 
євроатлантичних  принципів;  розвиток  систем  військової 
освіти та підготовки особового складу для сил оборони, 
запровадження освітньо-професійних програм підготовки 
офіцерського,  сержантського  та  старшинського  складу 
з  використанням  досвіду  бойових  дій,  методики  підго-
товки, принципів і стандартів НАТО [13]. Вказане потре-
бує звернення до надбань не лише військової, а й загальної 
освіти, переосмислення здобутків і цінностей, вироблених 
людством для удосконалення навчання та соціалізації осо-
бистості,  використання  освітніх  систем  для  поліпшення 
якості  життя  здобувачів  освіти,  їх  адаптації  не  лише  до 
умов професійної діяльності,  а й до  існування у швидко 
змінюваному сучасному світі.

У вирішенні питань реформування системи вищої вій-
ськової освіти важливе значення як цінність і як цільовий 
орієнтир має безперервна освіта. Лісабонський саміт Ради 
Європи  у  березні  2000  р.  прийняв  «Меморандум  освіти 
протягом  життя»  (A Memorandum of Lifelong Learning), 
у якому підкреслюється, що безперервна освіта повинна 
стати  головною  політичною  програмою  громадянського 
суспільства, соціальної єдності та зайнятості. Визначення 
безперервної освіти включає: отримання ступенів і дипло-
мів у вільний час; професійні курси, в т. ч. з метою підви-
щення кваліфікації персоналу; освіта для дорослих; друга 
освіта тощо [14].

У  сучасному  суспільстві  освіта  виступає  не  лише  як 
засіб  соціалізації  й  умова  становлення  особистості  про-
фесіонала,  забезпечення  якості  та  продуктивності  його 
діяльності. За останні десятиліття відбулися значні зміни 
у  змісті  й  організації  навчання.  Якщо  кілька  десятиліть 
тому найважливішим було засвоєння знань під час меха-
нічного передання їх від вчителя до здобувача освіти, то 
у  сучасному  інформаційному  суспільстві  педагогічний 
процес  перетворюється  насамперед  на  оволодіння  здо-

бувачами  освіти  навичками  пошуку,  аналізу,  фільтрації 
інформації та забезпечення безпеки у поводженні з інфор-
маційними ресурсами.

Отже,  роль  особистості  здобувача  освіти  у  навчаль-
ному процесі зростає,  і на зміну суб’єкт-об’єктному під-
ходу  приходить  суб’єкт-суб’єктний,  якому  притаманні 
вирішальна  роль  здобувача  освіти  та  його  відповідаль-
ність  за  результати  навчання.  Численні  можливості,  які 
надають різноманітні площадки засвоєння знань, системи 
формальної  та  неформальної  освіти,  дають  змогу  най-
більш  повно  задовольнити  потреби  людини  та  громадя-
нина у постійному  зростанні  вмінь  і навичок, професій-
ного розвитку.

Для системи військової освіти ці положення застосо-
вуються із певними особливостями. Безумовно, ієрархічні 
відносини у системі військової освіти передбачають більш 
жорсткий порядок організації навчального процесу. Вод-
ночас  сучасні  тенденції  реформування  військової  освіти 
дозволяють  знаходити  можливості  органічного  поєд-
нання принципу навчання протягом життя й особливостей 
несення  військової  служби.  Так,  зокрема,  напрями  удо-
сконалення публічного адміністрування підготовки кадрів 
ііз вищою військовою освітою для Збройних Сил України 
включають створення єдиної уніфікованої системи підго-
товки персоналу для сил оборони з урахуванням досвіду 
держав-членів  НАТО,  зокрема  Bi-SCD  075-007  «Освіта 
і підготовка»  [15; 16];  а  також заощадження коштів дер-
жавного бюджету з одночасним підвищенням рівня про-
фесіоналізму  військових  кадрів  шляхом  впровадження 
принципу «Освіта впродовж військової кар’єри», яка має 
передбачати  сумування  кредитів  за  рівнями  підготовки 
L1–L5 із отриманням диплома магістра у разі успішного 
проходження  всіх  означених  видів  навчання. Передбача-
ється, що  військовослужбовець  має  розвинути  свої  про-
фесійні,  комунікаційні,  організаційні  та  інші  компетен-
ції  не  лише  у  системі  формалізованої  військової  освіти, 
а й у процесі несення служби.

Висновки. Реалізація у національній системі військо-
вої освіти принципу «освіта протягом військової кар’єри» 
дозволяє  нівелювати  розрив  між  умовами  та  потребами 
військової  служби  та  змістом  освіти  кадрів  в  інтересах 
Збройних Сил України, який має місце навіть за повного 
забезпечення якості освіти внаслідок швидкого розвитку 
технологій і соціальних умов виконання бойових завдань. 
Основними функціями безперервного навчання у системі 
військової освіти  є, по-перше,  адаптаційна,  яка дозволяє 
постійно  удосконалювати  навички  поведінки  за  умов 
навчання  та  несення  служби  з  метою  забезпечення  най-
більшої адекватності змісту поставлених службово-бойо-
вих завдань. По-друге, це функція рефлексії, що виявля-
ється у розумінні військовослужбовцем перспектив свого 
розвитку і проблем, які заважають ці перспективи реалі-
зовувати. По-третє, це аксіологічна функція, котра дозво-
ляє використовувати систему навчання протягом життя як 
засіб засвоєння цінностей, притаманних українському сус-
пільству  і  військовій  службі. По-четверте,  це  когнітивна 
функція,  у  межах  якої  відбувається  постійне  засвоєння 
нових процесів і технологій виконання службово-бойових 
завдань.  По-п’яте,  це  контрольна  функція,  що  дозволяє 
порівнювати  ідеальну модель військовослужбовця, котра 
формується в експертному середовищі, з актуальним рів-
нем розвитку  знань,  вмінь,  навичок  і  особистих  якостей 
конкретного  військовослужбовця.  По-шосте,  це  функція 
гуманістична,  яка  дає  змогу  найбільш повно  розкривати 
задатки  та  здібності  військовослужбовця  як у  ситуаціях, 
пов’язаних із несенням військової служби, так і поза нею.
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РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРАВ І СВОБОД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF RIGHTS AND FREEDOMS OF MILITARY 
SERVANTS IN UKRAINE: ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECT

Каглинський О.Є., провідний науковий співробітник
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Сорочинський Д.М., науковий співробітник
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

У статті розкрито й охарактеризовано різні погляди на інститут прав і свобод військовослужбовців в Україні. Аргументовано, що елемен-
тами адміністративно-правового статусу військовослужбовців є їх права й обов’язки; ефективність реалізації прав і свобод військовослуж-
бовців, виконання обов’язків насамперед залежить від досконалості нормативно-правової бази, яка регулює права, свободи й обов’язки 
військовослужбовців і правових механізмів їх реалізації. Проаналізовано чинне законодавство щодо розвитку інституту прав і свобод вій-
ськовослужбовців в Україні. Так, автором систематизовано нормативно-правові акти, прийняті на етапі формування державності, такі як: 
Закони України «Про Збройні Сили України», «Про оборону України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 
їх сімей», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», «Про військовий обов’язок і військову 
службу», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Статути Збройних Сил України та інші нормативно-правові акти. 
Виділено і міжнародні акти щодо правового регулювання прав, свобод та обов’язків людини, в т. ч. військовослужбовців, такі як: Загальна 
декларація прав людини від 10 грудня 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р., Міжнародний 
пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р., Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод від 
4 листопада 1950 р. та ін. На підставі аналізу спеціальної наукової літератури та законодавства автором аргументовано твердження, що 
соціальні права та свободи є самостійним видом прав і свобод, які реалізуються у соціальній сфері; подано визначення поняття соціальних 
прав і свобод військовослужбовців. Автором обґрунтовано, що права і свободи військовослужбовців визначаються їх спеціальним адміні-
стративно-правовим статусом, що зумовлює низку специфічних особливостей, пов’язаних із проходженням військової служби.

У системі прав і свобод військовослужбовців автором виділено та проаналізовано такі групи, як загальногромадянські та військово-
службові права військовослужбовців. Останні поділяються на загальні, посадові та спеціальні.

Ключові слова: права, свободи, військовослужбовці, адміністративно-правовий статус, нормативно-правові акти.

The article reveals and characterizes different scientific views on the institute of rights and freedoms of servicemen in Ukraine.
It is argued that the elements of the administrative and legal status of servicemen are their rights and responsibilities; The effectiveness 

of the exercise of the rights and freedoms of servicemen, the performance of duties, primarily depends on the perfection of the legal framework 
governing the rights, freedoms and responsibilities of servicemen and the legal mechanisms for their implementation.

The current legislation on the development of the institute of rights and freedoms of servicemen in Ukraine is analyzed. Thus, the author 
systematizes the legal norms adopted at the stage of statehood formation, such as: the Laws of Ukraine “On the Armed Forces of Ukraine”, 
“On Defense of Ukraine”, “On Social and Legal Protection of Servicemen and Members of Their Families”, “On Pension Provision for Persons 
Released from Military Service and Certain Other Persons”, “On Military Duty and Military Service”, “On the Status of War Veterans, Guarantees 
of Their Social Protection”, Statutes of the Armed Forces of Ukraine regulations.

There are also international acts on the legal regulation of human rights, freedoms and responsibilities, including servicemen, in particular: 
the Universal Declaration of Human Rights of December 10, 1948, the International Covenant on Civil and Political Rights of December 16, 1966, 
the International Covenant on Economic, social and cultural rights of December 16, 1966, the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms of November 4, 1950, and others.

Based on the analysis of special scientific literature and legislation, the author argues that social rights and freedoms are an independent type 
of rights and freedoms that are realized in the social sphere; the definition of the concept of social rights and freedoms of servicemen is given.

The author substantiates that the rights and freedoms of servicemen are determined by their special administrative and legal status, which 
determines a number of specific features associated with military service.

In the system of rights and freedoms of servicemen, the author singles out and analyzes such groups as: civil and military rights of servicemen. 
The latter are divided into general, official and special.

Key words: rights, freedoms, servicemen, administrative-legal status, normative-legal acts.

Постановка проблеми. Захист  держави  в  історії 
України  завжди  був  одним  із  найважливіших  функцій 
держави, а військова служба – почесним обов’язком гро-
мадян країни. Зміни, що відбуваються у внутрішній полі-
тиці, та міжнародне становище України істотно вплинули 
на цей традиційний  інститут. У ході військової реформи 
проведена  значна  нормотворча  діяльність,  яка  регулює 
військову  службу,  відбулися  принципові  перетворення 
у  військовій  сфері,  істотні  зміни  у  політико-соціальній 
сфері  та  щодо  правового  статусу  військовослужбовців. 
Накопичено досвід і у практичній реалізації нового зако-
нодавства. Все це вимагає теоретичного аналізу, своєчас-
ного  історико-правового дослідження  і наукового осмис-
лення, в т. ч. в інтересах розвитку інституту прав і свобод 
військовослужбовців  в Україні. Проблема  реформування 
Збройних Сил та інших військових формувань нашої дер-
жави,  що  потребує  вирішення  багатьох  проблем,  у  т.  ч. 

стосовно прав і свобод військовослужбовців, була зумов-
лена інтенсивними змінами геополітичної ситуації у світі 
й останніми подіями в Україні, пов’язаними з наявністю 
особливого  періоду  та  призовом  громадян  на  військову 
службу під час мобілізації. За умов проведення сучасної 
військової  реформи  в  Україні  набувають  надзвичайно 
важливого значення питання щодо прав і свобод військо-
вослужбовців, які безпосередньо впливають на результати 
та стан боєготовності Збройних Сил України й інших вій-
ськових  формувань.  Незважаючи  на  те,  що  у  Конститу-
ції України  закріплено цілу низку прав  і  свобод людини 
та громадянина, реальне гарантування прав і свобод вій-
ськовослужбовців  сьогодні  є  недостатньо  ефективним. 
До того ж, ураховуючи збільшення чисельності Збройних 
Сил  та  інших  військових  формувань  України  загалом, 
а  також  досвід  проведення  антитерористичної  операції 
на  сході  нашої  держави,  питання,  що  стосуються  прав  
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і  свобод  військовослужбовців,  стали  одними  з  актуаль-
них  проблем  сьогодення.  Варто  зазначити,  що  питання 
прав і свобод військовослужбовців у нашій державі зали-
шаються  малодослідженими.  У  національній юридичній 
літературі  наводиться  лише  їх  загальна  характеристика. 
Вчені розглядають питання прав і свобод людини загалом, 
а правам і свободам військовослужбовців як певної кате-
горії осіб приділяється недостатньо уваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Загалом 
наукові погляди щодо прав і свобод військовослужбовців 
тісно пов’язані з розвитком людської цивілізації й уявлен-
нями про права та свободи людини і громадянина.

Науково-теоретичну  базу  нашого  дослідження  ста-
новлять  праці  І.  Бородіна,  В.  Галунька,  В.І.  Кириленко, 
В.  Коваля,  А.М.  Колодія,  В.І.  Кравченка,  А.Ю.  Олій-
ника,  С.  Пасіки,  В.Й.  Пашинського,  О.  Правотворової, 
Ж.М. Пустовіт та ін.

Формулювання мети статті. Метою  статті  є  дослі-
дження  адміністративно-правових  аспектів  і  правового 
регулювання інституту розвитку прав і свобод військовос-
лужбовців в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Військо-
вослужбовцям  належить  найважливіша  роль  у  вирішенні 
завдань  оборони  та  безпеки  держави.  Проблема  військо-
вої  служби  не  зводиться  до  чисто  технічних  питань  про-
ходження,  виконання  та  припинення  служби  у  Збройних 
Силах України, а набуває характеру стратегічного забезпе-
чення збереження країни та зміцнення обраного нею консти-
туційного ладу. У військовій сфері найважливіше значення 
має те, яким чином здійснюється законодавче регулювання 
забезпечення і захисту базових прав військовослужбовців. 
У контексті цієї теми слід зазначити, що таке регулювання 
здійснюється на підставі законів, які, з погляду теорії права, 
становлять нормативно-правові акти, наділені вищою юри-
дичною  силою,  прийняті  в  особливому  порядку  вищим 
представницьким  органом  державної  влади  або  безпосе-
редньо  народом.  Закони  насамперед  відображають  інтер-
еси громадянського суспільства – вільного демократичного 
правового суспільства, орієнтованого на конкретну людину, 
що створює атмосферу поваги до правових традицій і зако-
нів, загальногуманістичних ідеалів, що забезпечує свободу 
людської діяльності, створює можливість досягнення бла-
гополуччя і гарантує реалізацію прав людини та громадя-
нина,  органічно  виробляє  механізми  обмеження  і  контр-
олю за діяльністю держави та її інститутів. Одним із таких 
інститутів у нашій державі є Збройні Сили та інші військові 
формування України. Загальновідомо, що елементами адмі-
ністративно-правового статусу військовослужбовців є  їхні 
права й обов’язки. Так, у своїй роботі В. Коваль зазначає, 
що  структурними  елементами  адміністративно-право-
вого статусу військовослужбовців є: 1) обов’язки; 2) права  
(у  т.  ч.  правообов’язки);  3)  гарантії  реалізації  обов’язків 
і прав; 4) юридична відповідальність [1, с. 94].

В. Кириленко також відносить до елементів правового 
статусу військовослужбовців особливі права й обов’язки, 
які встановлюються спеціальними актами законодавства, 
військовими  статутами,  наказами,  настановами,  інструк-
ціями [2, с. 295].

У  науковій  літературі  окремі  дослідники  зазначають, 
що  права  військовослужбовця  України  як  елемент  його 
правового  статусу – це  встановлена нормами права міра 
його можливої поведінки у правовідносинах, пов’язаними 
із  проходженням  військової  служби,  що,  у  свою  чергу, 
забезпечує  необхідні  умови  виконання  ним  обов’язків, 
спрямована на задоволення публічно-правових інтересів, 
встановлених і гарантованих державою [3, с. 167].

Отож,  розглядаючи  питання  статусу  військовослуж-
бовців, цивільно-військових відносин  із погляду  захисту 
прав людини у військовій формі, логічно, на нашу думку, 
насамперед  зупинитися  на  законодавчому  регулюванні 
прав і свобод військовослужбовців в Україні.

Відповідно  до  ч.  2  ст.  1  Конституції  України  права 
та свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість  діяльності  держави  [4].  Суть  цього  положення 
полягає у визначенні основного соціального вектору у вза-
ємовідносинах між людиною й державою Україною, адже, 
як  зазначається в літературі, права та свободи людини,  їх 
соціальне призначення у суспільстві – одна з найбільш важ-
ливих  проблем  історичного,  соціального  та  культурного 
розвитку  людства.  Вони  незмінно  перебували  і  сьогодні 
знаходяться у центрі уваги філософської, політичної, пра-
вової, етичної, релігійної та інших форм суспільної думки 
[5, с. 3]. Ефективність реалізації прав і свобод військовос-
лужбовців, виконання обов’язків насамперед залежить від 
досконалості нормативно-правової бази, що регулює права, 
свободи й обов’язки військовослужбовців і правових меха-
нізмів їх реалізації. Регулювання прав, свобод та обов’язків 
військовослужбовців  виникло  та  розвивалося  разом  із 
виникненням  і  розвитком держави  та появою  такого  дер-
жавного інституту, як армія. Варто відзначити той факт, що 
за часів існування Радянського Союзу було прийнято низку 
нормативно-правових  актів,  здебільшого  підзаконних, 
якими  закріплювалися права,  свободи,  обов’язки  військо-
вослужбовців, а також частково – і членів їхніх сімей і які 
передбачали  надання  їм  пільг  і  компенсацій.  Тобто  було 
розроблено систему  законодавчого  закріплення прав,  сво-
бод, обов’язків військовослужбовців. Після розпаду Радян-
ського Союзу та проголошення незалежності в Україні роз-
почався процес створення збройних сил і закріплення прав, 
свобод та обов’язків військовослужбовців. Із початку про-
голошення незалежності України було прийнято низку нор-
мативно-правових актів, які, у свою чергу, стали правовим 
підґрунтям українського війська, закріпили права, свободи 
й  обов’язки  військовослужбовців.  Такими  законодавчими 
актами  на  етапі  формування  державності  стали:  Закони 
України «Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 р., 
«Про оборону України» від 6 грудня 1991 р., «Про соціаль-
ний  і  правовий  захист  військовослужбовців  та  членів  їх 
сімей» від 20 грудня 1991 р., «Про пенсійне забезпечення 
осіб,  звільнених  із  військової  служби,  та  деяких  інших 
осіб» від 9 квітня 1992 р., «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» від 25 березня 1992 р., «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня  
1993  р.,  Статути  Збройних  Сил  України  від  24  березня 
1999  р.  та  низка  інших  нормативно-правових  актів  [6].  
Із прийняттям Конституції України закінчився перехідний 
період становлення української державності. Чільне місце 
у її становленні відведено Збройним Силам, оскільки дер-
жава  й  армія  –  це  дві  взаємопов’язані  структури,  які  не 
можуть  існувати одна без одної,  а  тому вагомою у цьому 
процесі була регламентація прав, свобод та обов’язків осіб, 
котрі проходили військову службу. Варто зазначити, що сьо-
годні права, свободи й обов’язки людини, у т. ч. і військо-
вослужбовців, регулюються нормативно-правовими актами 
не  лише  на  національному,  але  і  на  міжнародному  рівні. 
У свою чергу, на міжнародному рівні правове регулювання 
прав, свобод та обов’язків людини, у т. ч. військовослуж-
бовців, здійснюється на підставі норм права, які містяться 
у міжнародних договорах,  зокрема у Загальній декларації 
прав  людини  від  10  грудня  1948  р., Міжнародному  пакті 
про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р., 
Міжнародному  пакті  про  економічні,  соціальні  та  куль-
турні права від 16 грудня 1966 р., Конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. 
та ін. [7]. Норми цих міжнародних угод стосуються безпо-
середньо і військовослужбовців і містять положення щодо 
можливості  обмеження  прав  військовослужбовців,  врахо-
вуючи особливий характер військової служби.

Так, відповідно до ст. 11 Конвенції про захист прав людини 
й основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. закріплено 
положення щодо можливого запровадження законних обме-
жень  здійснення  права  на  свободу  зібрань  та  об’єднання 
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стосовно осіб, котрі входять до складу збройних сил, полі-
ції  чи  адміністративних  органів  держави  [8].  Аналогічні 
положення містяться у п. 2 ст. 22 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р. щодо 
здійснення права на свободу асоціацій [9].

На  загальнодержавному  рівні  права,  свободи 
й  обов’язки  військовослужбовців  регулюються  норма-
тивно-правовими  актами  різної  юридичної  сили.  Так, 
розділ  другий  Конституції  України  закріплює  основи 
прав,  свобод  та  обов’язків  людини  і  громадянина,  які 
стосуються  і  військовослужбовців.  В  Основному  Законі 
держави  відсутній  спеціальний  поділ  громадян  залежно 
від  їх  професійної  належності  чи  за  іншими  категорі-
ями, однак у процесі реального виконання конституційно 
закріплених прав і свобод громадян виявляється, що не всі 
категорії  громадян можуть однаково користуватися вста-
новленими Конституцією правами та  свободами. Окремі 
особливості насамперед стосуються військовослужбовців 
[10,  с.  41].  Так,  у  ст.  17  Конституції  України  закріплю-
ється  положення,  яким  держава  забезпечує  соціальний 
захист  громадян  України,  котрі  перебувають  на  службі 
у  Збройних  Силах  України  та  в  інших  військових  фор-
муваннях,  а  також членів  їх  сімей  [4]. Основним норма-
тивно-правовим  актом,  який  визначає  права  та  свободи 
військовослужбовців,  є  Закон  України  «Про  соціальний 
і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» 
від 20 грудня 1991 р. [11]. Ст. 5 цього закону визначаються 
права  військовослужбовців,  такі  як:  участь  у  всеукраїн-
ському  і  місцевих  референдумах,  обирати  та  бути  обра-
ними до відповідних місцевих рад та інших виборних дер-
жавних органів відповідно до законодавства України [11]. 
Опрацювавши цей законодавчий акт, можна побачити, що 
ним  закріплено  право  на  достатнє матеріальне,  грошове 
та інші види забезпечення в обсязі, який відповідає умо-
вам  військової  служби;  право  на  продовольче  та  речове 
забезпечення,  право  на  відпочинок;  право  на  кваліфіко-
вану  медичну  допомогу  у  військово-медичних  закладах 
охорони здоров’я, право на освіту, право на житло, право 
на пенсійне забезпечення, а також встановлені пільги на 
проїзд  та  ін.  Закон  України  «Про  військовий  обов’язок 
і  військову службу» від 25 березня 1992 р. у  ст. 1  закрі-
плює  право  громадян  України  на  заміну  виконання  вій-
ськового обов’язку альтернативною (невійськовою) служ-
бою,  у  ст.  13  передбачено  права  й  обов’язки  громадян 
України, котрі проходять підготовку до військової служби, 
ст. 17 і 18 закону встановлює право на відстрочку та звіль-
нення від призову на строкову військову службу [12].

Ще  одним  нормативно-правовим  актом,  яким  закрі-
плюються окремі права й особливості їх реалізації, є Закон 
України «Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 р. 
[13]. У системі нормативно-правових актів, що стосуються 
прав  і свобод військовослужбовців, окреме місце посідає 
Закон України «Про пенсійне  забезпечення осіб,  звільне-
них з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 
1992  р.  [14],  яким  визначаються  умови,  норми  і  порядок 
пенсійного  забезпечення  осіб,  звільнених  із  військової 
служби. Варто відзначити, що вагомим елементом науково-
теоретичного дослідження прав і свобод людини та грома-
дянина, зокрема військовослужбовців, є питання їх класи-
фікації,  яка  може  здійснюватися  за  різними  критеріями. 
Що стосується військовослужбовців, то класифікація прав 
і  свобод  здійснюється,  виходячи  зі  специфіки  їх  право-
вого становища, яке, у свою чергу, складається  із загаль-
ної, що стосується будь-якого громадянина, та спеціальної 
складових частин, що стосується як представника певної 
соціальної  групи,  наділеного  спеціальними,  додатковими 
правами й обов’язками. Розглядаючи військово-службову 
складову частину прав і свобод військовослужбовців, вва-
жаємо за доцільне вживати поняття «права», адже свобода 
людини,  як  слушно  зауважує  А.Ю.  Олійник,  «полягає 
в недоторканності життя, здоров’я, честі, гідності, фізич-

ної  та  психічної  цілісності  та  здатності  розпоряджатися 
собою у різних сферах суспільних відносин, що характери-
зується природними правами та неможливістю втручання 
з  боку будь-кого  в його  автономію»  [15,  с.  65]. Нормами 
адміністративного права регулюються (закріплюються) всі 
ті  права  та  свободи  приватної  особи,  якими  вона  корис-
тується у сфері публічного адміністрування і які не може 
реалізувати  без  вступу  у  відносини  з  органами  публіч-
ної влади. Відповідно до ст. 3 Конституції України права 
та свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави [16, с. 118]. Так, виходячи із 
загальної  складової  частини  адміністративно-правового 
статусу військовослужбовців, класифікація їх прав і свобод 
здійснюється на загальних підставах, притаманних правам 
і  свободам  людини  та  громадянина  загалом,  однак  спе-
цифіка військової служби передбачає особливості деяких 
прав і свобод військовослужбовців у зв’язку з їхньою про-
фесійною  діяльністю.  Спеціальна  (військово-службова) 
складова частина  адміністративно-правового  статусу  вій-
ськовослужбовців пов’язана з їх професійною діяльністю, 
яка передбачає закріплення додаткових військово-службо-
вих прав, пов’язаних із проходженням військової служби. 
І. Бородін і С. Пасіка у своїй роботі зазначають, що права 
військовослужбовця  України  як  елемент  його  правового 
статусу – це встановлена нормами права міра його можли-
вої поведінки у правовідносинах, пов’язаних із проходжен-
ням  військової  служби,  що  забезпечує  необхідні  умови 
виконання ним своїх обов’язків, спрямовується на задово-
лення публічно-правових інтересів, які визначені та гаран-
товані державою [3, с. 167]. Автори пропонують класифі-
кувати права військовослужбовців України на: а) загальні, 
властиві для всіх військовослужбовців; б) посадові, зумов-
лені  особливостями  проходження  служби;  в)  спеціальні, 
пов’язані  з  виконанням  окремих  завдань  військовослуж-
бовцями [3, с. 167]. Вагоме місце у системі прав і свобод 
військовослужбовців  займають  соціальні  права  та  сво-
боди. Варто відзначити, що у юридичній літературі зустрі-
чаються  різні  міркування щодо  трактування  їх  суті.  Так, 
А.М. Колодій та А.Ю. Олійник стверджують, що соціальні 
права  та  свободи  –  це  можливості  людини  та  громадя-
нина щодо забезпечення належних соціальних умов життя 
[5, с. 195]. Ж.М. Пустовіт у своїй роботі із цього приводу 
зазначає, що соціальні права та свободи – це самостійний 
вид прав у системі прав і свобод людини та громадянина, 
під якими варто розуміти певні можливості людини воло-
діти,  користуватися  та  розпоряджатися  певними  соціаль-
ними  благами  та  послугами,  які  надаються  суспільством 
і  державою,  а  також  набувати  і  захищати  їх  у  порядку, 
спосіб  і  формі,  передбачених  Конституцією  України 
та іншими законами України [17, с. 48]. Незважаючи на те, 
що окремі науковці не виділяють в окрему групу соціальні 
права та свободи, аргументуючи тим, що зазначені права 
залежать  від  багатьох  умов  і  їх  стабільність  у  повному 
обсязі  забезпечити неможливо,  на нашу думку,  соціальні 
права та свободи є самостійним видом прав  і свобод, які 
здійснюються  у  соціальній  сфері.  Міжнародний  пакт 
про економічні, соціальні  і культурні права від 16 грудня 
1966  р.  свідчить  на  користь  виокремлення  в  самостійну 
групу  цих  прав  і  свобод  [9].  Таким  чином,  соціальні 
права та свободи військовослужбовців – це спроможності 
особи, котра проходить військову службу, що спрямовані 
на  забезпечення  достатнього  та  необхідного  рівня життя 
і  здійснюються  з  урахуванням  особливостей,  пов’язаних 
із військовою службою. Ч. 1 ст. 1–2 Закону України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів 
їх сімей» від 20 грудня 1991 р., закріплено норму, на під-
ставі якої військовослужбовці користуються усіма правами 
та свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав 
і  свобод,  закріпленими у Конституції України  та  законах 
України,  з  урахуванням особливостей,  встановлених цим 
та іншими законами [11].
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Висновки. Отже, формування і розвиток інституту прав 
і свобод військовослужбовців нерозривно пов’язані з роз-
витком теоретичних поглядів на права, свободи й обов’язки 
людини  та  громадянина,  суспільних  відносин  і  держави 
загалом.  Права  і  свободи  військовослужбовців  визнача-
ються їх спеціальним адміністративно-правовим статусом, 
що зумовлює низку специфічних особливостей, пов’язаних 
із проходженням військової служби. Загальногромадянські 
права військовослужбовців – це права, встановлені законо-
давством, якими військовослужбовці користуються нарівні 
з іншими громадянами України. До них належать особисті 
права і свободи, соціально-економічні права і свободи, полі-
тичні права  і  свободи. Крім  загальногромадянських прав, 
військовослужбовці  наділяються  додатковими правами  як 
фізичні особи (військово-службовими), які можна поділити 
на загальні, посадові та спеціальні. Загальними військово-
службовими правами наділяються всі військовослужбовці, 

котрі  проходять  військову  службу,  незважаючи  на  термін 
перебування на військовій службі, займану посаду чи вій-
ськове  звання.  Посадовими  правами  військовослужбовці 
наділяються у зв’язку із зайняттям відповідних посад. Обсяг 
таких прав і порядок їх реалізації залежить від конкретної 
посади військовослужбовця, а також, певним чином,  і від 
військового звання, від того, як саме військовослужбовець 
проходить військову службу: за призовом чи за контрактом. 
Коло цих прав регулюється військовими статутами, поста-
новами,  положеннями,  відповідними  інструкціями.  Спе-
ціальними  правами  військовослужбовці  наділяються  під 
час  несення  внутрішньої,  гарнізонної  та  вартової  служб, 
на  бойовому  чергуванні,  під  час  виконання  спеціальних 
завдань.  Вони  встановлюються  відповідними  статутами. 
Крім того, спеціальні права військовослужбовців пов’язані 
із  взаємовідносинами  між  ними  за  військовим  званням, 
а також виконанням спеціальних завдань.
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КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

CORPORATE GOVERNANCE IN THE FIELD OF FUNCTIONING 
OF THE BANKING SYSTEMIN UKRAINE: THEORETICAL-APPLIED ASPECTS
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Стаття присвячена висвітленню теоретико-прикладних аспектів корпоративного управління у банківській сфері. На основі аналізу 
нормативно-правових актів та науково-теоретичних джерел досліджено проблему тлумачення поняття «корпоративне управління в бан-
ківській сфері». Зокрема, було виявлено законодавчу прогалину у частині трактування поняття корпоративного управління в банківській 
сфері у Законі України «Про банки і банківську діяльність» та Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи». 
Зроблено висновок щодо необхідності законодавчого визначення вказаного терміна. Зокрема, запропоновано доповнити ст. 2 Закону 
України «Про банки і банківську діяльність» визначенням терміна «корпоративне управління в банківській сфері» як комплексу від-
носин між керівництвом компанії, його радою, його акціонерами та іншими зацікавленими сторонами, який забезпечує структуру, через 
яку визначають цілі компанії, способи досягнення цих цілей, а також моніторинг виконання. Очікується, що такі зміни усунуть наявну 
законодавчу прогалину, а також сприятимуть наближенню законодавства України до міжнародних стандартів. Крім того, виявлено про-
блеми в частині відповідності банків України  передовим міжнародним практикам та принципам ефективного корпоративного управління, 
що вказують на наявність значного ризику для акціонерів, інвесторів і рейтингу. У зв’язку з цим, запропоновано законодавчо закріпити 
гарантії дотримання Принципів Базельського комітету, спрямованих на просування надійної практики корпоративного управління для 
банківських організацій. Водночас наголошується на необхідності врахування, що запровадження цих принципів має бути співмірним 
з розміром, складністю, структурою, економічною значущістю, профілем ризику та бізнес-моделлю банку і групи (за наявності), до якої 
він належить. Це означає здійснення обґрунтованих коригувань (де належно) для банків з нижчими профілями ризику, та готовність до 
більших ризиків, які можуть супроводжувати складніші та зареєстровані на біржі установи.

Ключові слова: корпоративне управління, банківська сфера, принципи корпоративного управління, правове регулювання, 
удосконалення законодавства.

The article is devoted to the coverage of theoretical and applied aspects of corporate governance in the banking sector. Based on the analysis 
of regulations and scientific and theoretical sources, the problem of interpreting the concept of corporate governance in the banking sector is 
investigated. In particular, a legislative gap was identified in the interpretation of the concept of corporate governance in the banking sector in 
the Law of Ukraine «On Banks and Banking» and the Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine to Improve Corporate 
Governance in Banks and Other Banking Functioning». systems «. The conclusion on the necessity of legislative definition of the specified term is 
made. In particular, it is proposed to supplement Art. 2 of the Law of Ukraine «On Banks and Banking» defining the term «corporate governance in 
the banking sector» as a set of relations between the company's management, its board, its shareholders and other stakeholders, which provides 
a structure through which to define the company's goals, ways to achieve these goals, as well as performance monitoring. It is expected that 
such changes will close the existing legislative gap, as well as contribute to the approximation of Ukrainian legislation to international standards. 
In addition, problems were identified in terms of compliance of Ukrainian banks with international best practices and principles of effective 
corporate governance, which indicate the presence of significant risk for shareholders and investors and ratings. In this regard, it is proposed to 
legislate guarantees of compliance with the Basel Committee Principles, aimed at promoting sound corporate governance practices for banking 
organizations. At the same time, it is emphasized that it should be taken into account that the implementation of these principles should be 
commensurate with the size, complexity, structure, economic significance, risk profile and business model of the bank and the group (if any) to 
which it belongs. This means making sound adjustments, where appropriate, for banks with lower risk profiles, and preparedness for greater 
risks that may accompany more complex and listed institutions. risk profile and business model of the bank and the group (if any) to which it 
belongs. This means making sound adjustments, where appropriate, for banks with lower risk profiles, and preparedness for greater risks that 
may accompany more complex and listed institutions. risk profile and business model of the bank and the group (if any) to which it belongs. This 
means making sound adjustments, where appropriate, for banks with lower risk profiles, and preparedness for greater risks that may accompany 
more complex and listed institutions.

Key words: corporate governance, banking, principles of corporate governance, legal regulation, improvement of legislation.

Постановка проблеми. Банківський сектор як фінан-
совий  посередник  відіграє  вагому  роль  в  економічному 
житті країни, що зумовлює необхідність дотримання висо-
кого  рівня  корпоративного  управління  для  забезпечення 
його  надійності  та  безпеки.  Ефективне  корпоративне 
управління має вирішальне значення для належного функ-
ціонування  банківського  сектора  та  економіки  в  цілому. 
Надійне корпоративне управління забезпечить належний 
рівень розподілу повноважень, відповідальності, підзвіт-
ності, системи стримувань та противаг у кожному банку, 
включно з радою, правлінням та підрозділами управління 
ризиками,  контролю  за  дотриманням  норм  (комплаєнс) 
та внутрішнього аудиту. Позитивний вплив на якість кор-
поративного управління у  сфері функціонування банків-
ської системи матимуть механізми та заходи, передбачені 
в  рамках  реформи  корпоративного  управління  в  банках, 
відповідно  до  ухваленого  30  червня  2021  року  Верхо-

вною  Радою України  в  другому  читанні  Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо  вдосконалення  питань  організації  корпоративного 
управління  в  банках  та  інших  питань  функціонування 
банківської  системи». Проте  наразі  корпоративне  управ-
ління у сфері функціонування банківської системи все ще 
потребує подальшого удосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Дослі-
дженню питання корпоративного управління у сфері функ-
ціонування банківської системи в Україні присвячені нау-
кові праці низки вітчизняних вчених, серед яких: Л.В. Барда, 
О.В. Метлушко, Т.І. Осадча, Т.М. Петренко та інші.

Проте, попри наявний науковий доробок, це питання 
досліджується  доволі  фрагментарно,  в  рамках  різних 
наукових  праць,  що  зумовлює  необхідність  подальшого 
наукового  пошуку.  Зокрема,  нині  все  ще  не  розробле-
ним  залишається  тлумачення  поняття  корпоративного  
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управління у сфері функціонування банківської системи, 
поза  увагою  вчених  залишилися  гарантії  дотримання 
принципів корпоративного управління у сфері функціону-
вання банківської системи.

Мета статті. Автор у науковій статті ставить за мету роз-
глянути теоретико-прикладні аспекти корпоративного управ-
ління у сфері функціонування банківської системи в Україні.

Виклад основного матеріалу. Корпоративне  управ-
ління – порівняно нове поняття для банківської  системи 
України.  Поступово  українські  банки  наближаються  до 
загальноприйнятої  практики,  яка  передбачає  активну 
співпрацю із закордонними партнерами, наявність у складі 
акціонерів  іноземних  банків,  а  значні  фінансові  запози-
чення приходять із-за кордону. Тому для успішної роботи 
в  сучасних  умовах,  банки  повинні  відповідати  низці 
вимог, частина з яких – відповідність нинішнім міжнарод-
ним стандартам корпоративного управління [3, c. 92].

Водночас  системний  аналіз  нормативно-правових 
актів,  що  забезпечують  правове  регулювання  корпора-
тивного  управління  у  сфері  функціонування  банківської 
системи  свідчить, що  нині  визначення  дефініції  «корпо-
ративне  управління  в  банківській  сфері»  законодавець 
не  наводить.  Тобто  простежується  певна  правова  про-
галина.  Таких  висновків,  зокрема,  ми  дійшли  виходячи 
з того, що Закон України «Про банки і банківську діяль-
ність» [9] відповідної дефініції не містить. Донедавна цю 
законодавчу прогалину заповнювали Методичні вказівки 
з  інспектування  банків  «Система  оцінки  ризиків»,  схва-
лені Постановою Правління Національного банку України 
від 15.03.2004 р. № 104 [2], які таке визначення містили. 
Проте наразі вони втратили чинність.

Не  надає  чіткої  відповіді  на  це  питання  й  правова 
доктрина. Зокрема, вчені розглядаючи різні аспекти кор-
поративного управління в банківській сфері, не наводять 
його  тлумачення. Разом  з  тим підходи науковців  з цього 
приводу  можна  класифікувати  на  три  групи.  Представ-
ники  першого  підходу  пропонують  тлумачити  корпора-
тивне управління в банківському секторі як  процес, який 
використовується для забезпечення ефективної діяльності 
та надійності банку, а також з метою збільшення його вар-
тості [6, с. 35]. Втім, на наш погляд, запропоноване визна-
чення не розкриває змісту, а лише вказує на мету.

Прихильники  другого  обмежуються  лише  загальним 
трактуванням  корпоративного  управління  [5].  Слід  зазна-
чити, що загалом в юридичній літературі під корпоративним 
управлінням  пропонується  розуміти  систему  правовідно-
син організаційного, майнового та немайнового характеру, 
що  складають  між  засновниками,  учасниками  товариства 
(або особами, що  їх представляють)  та його органами чи 
посадовими особами з приводу організації діяльності гос-
подарського товариства та контролю за нею в межах реа-
лізації корпоративних прав їх власників [3, c. 101], а також 
систему виборних та призначених органів, які здійснюють 
управління діяльністю підприємницького товариства (кор-
порації),  що  відображає  баланс  інтересів  усіх  учасників 
корпоративних відносин, а також його менеджерів та кре-
диторів,  і  спрямована на одержання максимально можли-
вого прибутку від діяльності товариства [12].

Проте  не  можна  оминути  увагою,  що  корпоративне 
управління  банків  відрізняється  від  корпоративного 
управління  звичайних  компаній.  Це  пов’язано  з  харак-
тером  банківського  бізнесу,  складністю  його  організації, 
унікальністю балансів банків, необхідністю захисту най-
слабкішої сторони в ланцюжку (тобто вкладників) та сис-
темними  ризиками,  викликаними  банкрутствами  банків. 
Баланси  банків  відрізняються  набагато  більшою  непро-
зорістю;  стороннім  важко  оцінити  якість  активів,  якими 
володіє  банк,    а  отже  і  його  справжнє  фінансове  стано-
вище. Крім  того,  банк  обслуговує  кілька  конфліктуючих 
інтересів – від акціонерів до позичальників або вкладни-
ків – і хороше управління важливе для балансування цих 

інтересів.  А  отже,  дефініцію  «корпоративне  управління 
в банківській сфері» слід розглядати з урахуванням специ-
фіки банківської сфери.

Згідно з третім підходом, тлумачення корпоративного 
управління  в  банківській  сфері  обмежується  трактуван-
ням,  яке  пропонує  Базельський  комітет  з  банківського 
нагляду [11; 1]. Своєю чергою згідно з положеннями Прин-
ципів корпоративного управління для банків Базельського 
комітету  з  питань  банківського  нагляду,  корпоративне 
управління являє собою комплекс відносин між керівни-
цтвом компанії, його радою, його акціонерами та іншими 
зацікавленими  сторонами,  який  забезпечує  структуру, 
через  яку  визначають  цілі  компанії,  способи  досягнення 
цих цілей, а також моніторинг виконання [8].

Заразом  слід  зазначити,  що  поняття  корпоративного 
управління  в  банківській  сфері  зараз  можна  віднайти 
у локальних нормативно-правових актах. Зокрема, у Прин-
ципах корпоративного управління, що затверджуються на 
рівні  окремих  банків.  Так,  наприклад,  у Принципах ПАТ 
«УНІВЕРСАЛ  БАНК»  під  «корпоративним  управлінням» 
розуміється  загальне  керівництво  діяльністю  Банку,  що 
виконується Загальними Зборами Акціонерів, Наглядовою 
Радою  Банку,  Правлінням  Банку  у  частині:  встановлення 
стратегічних  цілей  діяльності  Банку  шляхом  досягнення 
вказаних  цілей  (включаючи  порядок  створення  органів 
управління, надання їм повноважень на здійснення управ-
ління поточною діяльністю Банку) та контролю за їх досяг-
неннями;  створення  стимулів  трудової  діяльності,  що 
забезпечують  виконання  органами  управління  та  посадо-
вими особами Банку всіх дій, що необхідні для досягнення 
стратегічних  цілей  діяльності  Банку;  досягнення  балансу 
інтересів акціонерів, членів Наглядової Ради та Правління, 
його  кредиторів,  вкладників  та  інших  зацікавлених  осіб; 
забезпечення дотримання законодавства України, установ-
чих та внутрішніх нормативних документів Банку, а також 
принципів професійної етики [7].

Зважаючи  на  вказане,  ми  підтримуємо  підхід  щодо 
тлумачення  корпоративного  управління  в  банках,  пред-
ставники якого обмежуються трактуванням Базельського 
комітету  з  банківського  нагляду.  Втім,  на  наш  погляд, 
питання законодавчої невизначеності досліджуваної дефі-
ніції потребує все ж таки законодавчого вирішення.

Як зазначалося, у червні було прийнято Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо  вдосконалення  питань  організації  корпоративного 
управління в банках та інших питань функціонування бан-
ківської системи» [10]. Відповідно до положень вказаного 
закону,  передбачаються  зміни  до  Закону  України  «Про 
банки і банківську діяльність» [9] в частині регулювання 
корпоративного управління, що є цілком логічним. Адже 
ефективне  корпоративне  управління  сприяє  надійності 
та стійкості банків. Таким банкам населення більше дові-
ряє свої кошти, отже банки матимуть більший потенціал 
у стимулюванні економічного зростання.

Втім запропоновані  законом зміни, незважаючи на  їх 
безсумнівну  важливість,  не  можна  визнати  достатніми. 
Адже  попри  те,  що  термін  «корпоративне  управління» 
в контексті банківської діяльності у тексті досліджуваного 
закону вживається доволі часто, його визначення у ньому 
відсутнє.  Така  ситуація  видається  дещо  незрозумілою 
з огляду на те, що Закон України «Про внесення змін до 
деяких  законодавчих  актів  України щодо  вдосконалення 
питань  організації  корпоративного  управління  в  банках 
та  інших  питань  функціонування  банківської  системи» 
[10] спрямований серед  іншого на  законодавче усунення 
правових  прогалин,  наближення  законодавства  України 
до  міжнародних  стандартів  в  аспекті  відповідності  бан-
ківського  законодавства  України  Основним  принципам 
ефективного банківського нагляду, у тому числі з питань 
корпоративного управління, та Настановам щодо принци-
пів  корпоративного  управління  для  банків  Базельського  
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комітету  з  питань  банківського  нагляду.  За  цих  обста-
вин положення щодо внесення змін до ст. 2 «Визначення 
термінів» Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність» [9] все ж таки містить.

Зважаючи на вищевикладене та маючи мету заповнити 
зазначену законодавчу прогалину, на наш погляд, доцільно 
було  б  доповнити  Закон  України  «Про  банки  і  банків-
ську діяльність»  [9] визначенням терміну «корпоративне 
управління у банківській сфері» у такій редакції: «Корпо-
ративне  управління  являє  собою комплекс  відносин між 
керівництвом  компанії,  його  радою,  його  акціонерами 
та  іншими  зацікавленими  сторонами,  який  забезпечує 
структуру,  через  яку  визначають  цілі  компанії,  способи 
досягнення цих цілей, а також моніторинг виконання».

Зокрема, вважаємо за доцільне доповнити вказаними 
положеннями  ст.  2  Закону України «Про банки  і  банків-
ську діяльність»  [9]. Такі  зміни не лише усунуть наявну 
законодавчу  прогалину,  а  й  сприятимуть  наближенню 
законодавства України до міжнародних стандартів.

Крім того, на наш погляд, доцільно було б законодавчо 
закріпити  гарантії  дотримання  Принципів  Базельського 
комітету,  спрямованих  на  просування  надійної  практики 
корпоративного  управління  для  банківських  організацій. 
Адже нині рівень відповідності банків України передовим 
міжнародним практикам та принципам ефективного корпо-
ративного управління вказує на наявність значного ризику 
для акціонерів, інвесторів та рейтингу [6, c. 37]. Питання 
в тому, що ОЕСР (принципи управління в корпоративному 
державному секторі) – це лише принципи, рекомендації, 

які насправді є рекомендаціями не для державних банків, 
а для регулятора та законотворця. Це основні, базові цілі, 
тому їх не можна сприймати буквально. В різних країнах 
ці принципи імплементовані по-різному. Багато чого зале-
жить від законотворчої специфіки, як побудована система 
права  тощо.  Водночас  необхідно  врахувати,  що  запро-
вадження  цих  принципів  має  бути  співмірним  з  розмі-
ром,  складністю,  структурою,  економічною  значущістю, 
профілем  ризику  та  бізнес-моделлю  банку  та  групи  
(за наявності), до якої він належить. Це означає здійснення 
обґрунтованих коригувань (де належно) для банків з ниж-
чими профілями ризику, та готовність до більших ризиків, 
які можуть супроводжувати складніші та зареєстровані на 
біржі установи [8].

Висновки. Отже проведений аналіз дає  змогу форму-
лювати такі висновки: корпоративне управління у банків-
ській сфері наразі супроводжується низкою теоретико-при-
кладних проблем, вирішення яких  можливе лише за умови 
внесення  низки  законодавчих  змін.  По-перше,  необхідно 
доповнити  ст.  2  Закону України  «Про  банки  і  банківську 
діяльність»  визначенням  терміна  «корпоративне  управ-
ління в банківській сфері»; по-друге, законодавчо закріпити 
гарантії  дотримання  Принципів  Базельського  комітету, 
спрямованих на просування надійної практики корпоратив-
ного управління для банківських організацій з врахуванням 
того, що запровадження цих принципів має бути співмір-
ним  з  розміром,  складністю,  структурою,  економічною 
значущістю,  профілем  ризику  та  бізнес-моделлю  банку 
та групи (за наявності), до якої він належить.
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МІСЦЕ САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

THE PLACE OF SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS 
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Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У цій статті аналізуються наявна нормативно-правова база діяльності саморегулівних організацій в Україні та існуючі наукові праці 
з цієї тематики. Разом із підзаконними нормативно-правовими актами досліджуються також концептуальні й такі, які не мають прямого 
відношення до таких організацій, але також містять у собі окремі положення, які стосуються їх діяльності. Також акцентується увага на 
законопроєкти, розробка яких активно здійснюється у зв’язку з запровадженням та встановленням інституту саморегулювання в Україні, 
та один з яких має стати основою для повноцінного юридичного закріплення таких організацій. На підставі дослідженого матеріалу визна-
чено, що в цілому такі організації визнаються як перспективний та ефективний елемент здійснення регулювання господарської та про-
фесійної діяльності, а також визнається те, що їх діяльність потребує відповідного правового забезпечення. Окремо наголошується на 
саморегулівних організаціях як на суб’єктах делегованих владних повноважень, оскільки їх виконання є основним елементом участі 
таких організацій у процесі регулювання господарської та професійної діяльності.

За результатами дослідження виявлено недоліки наявного нормативно-правового забезпечення, у зв’язку з чим висунені пропозиції 
можливих варіантів їх вирішення. Наголошено на необхідності відображення у законодавстві окремих положень стосовно функціону-
вання саморегулівних організацій, зокрема, порядку створення та припинення такої організації. Підкреслюється необхідність прийняття 
основного Закону, який має визначати фундаментальні положення стосовно цього типу організацій. Зроблено висновок, що в цілому 
розвиток таких організацій гармонічно поєднується з децентралізаційними процесами в Україні та, у зв’язку з наявними тенденціями 
в країни, є цілком логічним та закономірним явищем.

Ключові слова: саморегулівні організації, саморегулювання, правовий статус.

This article analyzes the existing legal framework for self-regulatory organizations in Ukraine and existing scientific papers on this topic. Along 
with by-laws, conceptual and those that are not directly related to such organizations, but also contain certain provisions relating to their activities, 
are also examined. Attention is also paid to draft laws, the development of which is actively carried out in connection with the introduction 
and establishment of the institution of self-regulation in Ukraine, and one of which should become the basis for full legal consolidation of such 
organizations. Based on the researched material, it is determined that in general such organizations are recognized as a promising and effective 
element of regulation of economic and professional activities, and it is recognized that their activities require appropriate legal support. Special 
attention is paid to self-regulatory organizations as subjects of delegated power, as the implementation of which is the main element of participation 
of such organizations in the regulation of economic and professional activities. The results of the study revealed the shortcomings of the existing 
legal framework, in connection with which proposals were made for possible solutions. Emphasis is placed on the need to reflect in the legislation 
certain provisions regarding the functioning of self-regulatory organizations, in particular the procedure for establishing and terminating such 
an organization. The need to adopt a basic law that should define the fundamental provisions for this type of organization is emphasized. It is 
concluded that in general the development of such organizations is harmoniously combined with the decentralization processes in Ukraine and, 
due to the existing trends in the country, is quite logical and natural.

Key words: self-regulatory organizations, self-regulation, status.

Актуальність дослідження. Протягом  останнього 
десятиріччя саморегулівні організації (далі – СРО), тобто 
організації,  які  об’єднують  суб’єктів  певного  виду  гос-
подарської  або  професійної  діяльності,  починають  віді-
гравати дедалі більшу роль у процесі регулювання такої 
діяльності, підтверджуючи можливість зменшення наван-
таження на державні органи.

В розробленій спеціально для цієї мети Концепції рефор-
мування інституту саморегулювання в Україні [1], (далі – Кон-
цепція) констатовано підвищений попит на СРО та висловлено 
припущення, що цьому типу регулювання притаманний висо-
кий рівень ефективності. Практика застосування СРО цілком 
узгоджується  із  внутрішніми  процесами  в  нашій  державі, 
пов’язаними  з  децентралізацією  влади  та  дерегулюванням 
підприємництва. Як слушно вказується в науковій літературі: 
«саморегулівні  організації  сприяють  усуненню  недоціль-
них та необґрунтованих обмежень, наприклад, пов’язаних із 
ліцензуванням, а також зі зменшенням рівня корупції завдяки 
певній децентралізації економіки» [2, с. 42].

Утім,  попри  наявність  в Україні  практики  створення 
та функціонування організацій цього типу, а також діючих 
нормативно-правових актів, у яких закріплено положення 
стосовно поняття, призначення та механізмів функціону-
вання окремих СРО, можна констатувати, що нормативно-
правове  забезпечення  цього  типу  організацій  залиша-
ється в початковому стані та потребує подальшої роботи 
в напряму його розробки та вдосконалення.

Проблема фрагментарності визначення правового ста-
новища  СРО  також  порушується  у  вітчизняних дослі-
дженнях.  Так, Ю.Н.  Філатова  у  своєму  дослідженні  [3] 
вказує  на  відсутність  єдиної  моделі  правового  регулю-
вання діяльності СРО та існування механізмів правового 
регулювання діяльності таких організацій лише у вигляді 
нормативно-правових актів, які стосуються окремих галу-
зей. В.В. Кочин зазначає, що часткове відображення СРО 
в  законодавстві  та  вітчизняних  наукових  дослідженнях 
фактично  унеможливлює  формування  єдиної  Концепції 
саморегулювання  [4,  с.  35]. О.М. Гончаренко стверджує, 
що  здійснення  нагляду  та  контролю  за  діяльністю  СРО 
відображене недостатньо, а також поширюється тільки на 
офіційно створені організації цього типу у певних напря-
мах  діяльності.  Також  у  дослідженні  О.М.  Гончаренко 
наголошує на необхідності створення прозорого та відкри-
того механізму перевірок та контролю за діяльністю СРО 
шляхом не тільки з боку відповідних державних органів, 
але  й    із  залученням  процедури  громадського  контролю 
[5, с. 162], що є неможливим без належного нормативно-
правового забезпечення.

Метою дослідження є визначення місця СРО у вітчиз-
няному законодавстві та можливих шляхів удосконалення 
теперішньої нормативно-правової бази у цій сфері.

Виклад основного змісту. У  Законі  України  «Про 
громадські  об’єднання»  [6]  (який можна  вважати  одним 
із  базових  для  добровільних  об’єднань  фізичних  осіб  
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та/або юридичних осіб приватного права для  здійснення 
та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, екологічних та інших інтересів) 
вказано, що сфера його дії не розповсюджується на СРО 
(ч. 2 ст. 2 Закону).

Вимоги до СРО у конкретній сфері або виді діяльності, 
механізми взаємозв’язків  із  відповідним державним орга-
ном та коло прав і обов’язків цього виду організацій визна-
чаються  на  підставі  окремих  нормативно-правових  актів. 
Такі акти мають підзаконний характер та є підставою для 
визначення правового статусу окремих СРО. Для прикладу 
можна  навести  Наказ  Міністерства  регіонального  розви-
тку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства 
України  №  137  від  13.05.2014  року  «Про  затвердження 
порядку  реєстрації  саморегулівних  організацій  у  сфері 
архітектурної  діяльності»  [7],  Наказ  Міністерства  регіо-
нального  розвитку,  будівництва  та житлово-комунального 
господарства  України  №  282  від  13.10.2014  року  «Про 
затвердження Порядку делегування повноважень саморегу-
лівним організаціям у сфері архітектурної діяльності» [8], 
Наказ Міністерства розвитку громад на території України 
№ 105 від 28.12.2020 року «Про делегування повноважень 
Мінрегіону щодо  проведення  професійної  атестації  інже-
нерів-проектувальників саморегулівній організації у сфері 
архітектурної  діяльності  –  Всеукраїнській  громадській 
організації  «Гільдія  проектувальників  у  будівництві»  [9], 
Розпорядження  Державної  комісії  з  регулювання  ринків 
фінансових послуг України № 7153 від 12 квітня 2007 року 
«Про затвердження Положення про делегування саморегу-
лівній організації  адміністраторів недержавних пенсійних 
фондів окремих повноважень» [10] та Постанову Кабінету 
Міністрів  України  №  398  від  5  червня  2013  року  «Про 
затвердження  порядку  визнання  статусу  саморегулівної 
організації у сфері землеустрою» [11].

Вказані  нормативно-правові  акти  є  яскравими  при-
кладами  офіційних  документів,  у  яких  затверджено  від-
повідні вимоги для визнання організації саморегулівною, 
обсяг її повноважень, права та обов’язки. Так, наприклад, 
для визнання організації саморегулівною у сфері землеу-
строю відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни № 398 від 05.06.2013 року «Про затвердження порядку 
визнання статусу саморегулівної організації у сфері зем-
леустрою» [11], така організація має нараховувати щонай-
менше  250  сертифікованих  інженерів-землевпорядників, 
і  таких  спеціалістів  має  бути щонайменше  90  відсотків. 
Аналогічні вимоги наводяться у Постанові Кабінету Міні-
стрів  України №  1668  від  13.12.2001  року  «Про  затвер-
дження  порядку  визнання  Фондом  державного  майна 
саморегулівної організації оцінювачів» [12], згідно з поло-
женнями  якої  склад  СРО  оцінювачів  має  становити  не 
менш  як  250  професіональних  оцінювачів,  а  також  цих 
спеціалістів  повинно  бути  не  менш  як  90  відсотків  від 
загального  складу.  З  огляду  на  зазначене  вище,  можна 
стверджувати про певну стандартизацію, тобто ту основу, 
що може бути використана як під час розробки базового 
Закону, який би врегулював діяльність СРО загалом, так 
і  підзаконних  нормативно-правових  актах,  спрямованих 
на регламентацію правового статусу інших СРО.

Зокрема,  для  розв’язання проблем,  пов’язаних  із CРО 
та формуванням таких організацій як повноцінних суб’єктів 
регулювання, Кабінетом Міністрів України розроблена вже 
згадувана  в  цій  статті  Концепція  [1]. У  вказаній Концеп-
ції наголошено на відсутності законодавчого регулювання 
діяльності  СРО  професійної  та  господарської  діяльності, 
порядку  їх  утворення  та  припинення,  необхідності  роз-
робки  та  прийняття фундаментальних  нормативно-право-
вих актів для СРО, незалежно від напряму діяльності. Варто 
додати, що висновки, вказані у Концепції [1], ґрунтуються 
на  вже  розроблених  існуючих  планах  та  програмах  роз-
витку  та  зосереджують  увагу  на  інформаційній,  аграрній 
та  туристичній  сферах. Підстави  для  акцентування  уваги 

на  цих  галузях,  як  на  пріоритетних,  передбачені  такими 
нормативно-правовими  актами,  як  Доктрина  інформацій-
ної  безпеки  та  оборони,  затверджена  Указом  Президента 
України № 47/2017 від 25.02.2017 року [13], Стратегія роз-
витку туризму та курортів на період до 2026 року, схвалена 
розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  №  168  від 
16.03.2017 року [14] та Концепція Державної цільової про-
грами розвитку аграрного сектору економіки на період до 
2021  року,  схвалена  розпорядженням  Кабінету  Міністрів 
України № 1437 від 30.12.2015 року [15].

У Доктрині  інформаційної безпеки  та оборони Укра-
їни [6] передбачено, що розвиток механізмів саморегуля-
ції  засобів масової  інформації на  засадах соціальної від-
повідальності є важливим інструментом для забезпечення 
захисту  і  розвитку  інформаційного  простору  України, 
а також забезпечення права на інформацію громадян Укра-
їни. Згідно з Стратегією розвитку туризму та курортів на 
період до 2026 року [14] для забезпечення стабільного роз-
витку галузі,  інститут саморегулювання у сфері туризму 
та  курортів  має  бути  запроваджений  шляхом  створення 
національної туристичної організації. Концепція Держав-
ної цільової програми розвитку аграрного сектору еконо-
міки  на  період  до  2022  року  [15]  визначає, що  одним  зі 
шляхів  здійснення  стимулювання  створення  та функціо-
нування об’єднань виробників сільськогосподарської про-
дукції виступає делегування владних повноважень. Проте 
чітких механізмів розвитку саморегулювання ні у відпо-
відних сферах, ні загалом не визначено.

Варто  пам’ятати,  що  наявність  значних  прогалин 
у  вітчизняній  нормативно-правовій  базі,  пов’язаній  із 
регулюванням  діяльності  СРО,  призводить  до  так  зва-
ного  «стихійного  саморегулювання»,  яке  визначається 
О.М.  Гончаренком  як  таке, що  виникає  внаслідок  відсут-
ності  відповідних правових норм та будь-якого контролю 
з боку держави [16, с. 70]. На думку Т.В. Сердюк, стихійне 
саморегулювання  виникає  внаслідок  прагнення  суб’єктів 
підприємницької діяльності встановлювати власні правила 
на ринку шляхом отримання певних повноважень для того, 
щоб обмежити появу можливих конкурентів [2]. Відповідно 
виникає загроза отримати результат діяльності СРО прямо 
протилежний від очікуваного. Т.В. Сердюк також вважає, 
що  внаслідок  діяльності  таких  організацій  існує  можли-
вість появи тенденції до монополізації, яка може виникнути 
внаслідок обмеженої кількості учасників на певному ринку, 
та суперечить законодавству України, яке визначає одним 
з  основних  елементів  економіки  наявність  вільної  конку-
ренції, та недопущення формування монополій [2].

Для  розв’язання  проблеми  недостатності  законодав-
чого  врегулювання  діяльності СРО,  необхідним  є  завер-
шення  розробки  та  прийняття  Закону,  в  якому  будуть 
визначені положення, які врегулюють процеси, пов’язані 
зі  створенням,  реєстрацією,  діяльністю  та  припиненням 
діяльності СРО на загальному рівні, незалежно від галузі. 
Напрацювання у цьому напрямі існують у вигляді проєк-
тів законів, а саме проєкту Закону України «Про саморегу-
лівні організації» від 18.12.2018 року, розробленого існу-
ючим  на  той  час  Міністерством  економічного  розвитку 
і торгівлі України [17], проєкту Закону України «Про само-
регулювання господарської та професійної діяльності» від 
17.12.2019  року  (законопроєкт №  2613  [18])  та  проєкту 
Закону  України  «Про  саморегулювання  господарської 
та  професійної  діяльності»  від  15.10.2020  року  (законо-
проєкт № 4221 [19]). Вказані законопроєкти містять у собі 
як визначення відповідних термінів, так і визначення меха-
нізмів різних аспектів функціонування СРО, в тому числі 
організаційних. Водночас варто зазначити, що на розгляд 
у Верховній Раді знаходиться лише законопроєкт № 4221, 
який включено до порядку денного ще 15.12.2020 року.

Вважається,  що  остаточна  розробка  базового  Закону 
має  здійснитись  шляхом  поєднання  положень  наявних  
проєктів  Закону,  зокрема  відображення  відповідних  
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положень,  у  яких мають  визначатись  вимоги  для  набуття 
організацією  статусу  СРО  незалежно  від  напряму  діяль-
ності, та здійснено узагальнення наявних положень, окремі 
елементи яких залежать від напряму діяльності організації. 
З  метою  створення  законодавчої  основи  діяльності  СРО 
варто підтримати пропозиції внесення змін до статті 42 Кон-
ституції України, а саме: «доповнити дану статтю положен-
ням  про  гарантування  державою  саморегуляції  господар-
ської діяльності» [20, с. 34]. Фактично внесення цієї зміни 
до Конституції в перспективі робить необхідним прийняття 
базового Закону, завдяки чому СРО отримують відповідну 
нормативно-правову основу для їх визнання, в тому числі 
учасниками  адміністративних  правовідносин  та  делегу-
вання їм владних управлінських функцій.

З  метою  чіткішої  регламентації  окремих  положень 
створення  та  діяльності  СРО  з  урахуванням  специфіки 
сфери функціонування такої організації,  є потреба у при-
йнятті  уточнюючих  нормативно-правових  актів,  в  яких 
має бути встановлено порядок визнання організації само-
регулівною,  її  реєстрації,  виконання  делегованих  повно-
важень. Прикладом можуть бути наведені раніше Накази 
центральних органів виконавчої влади та Постанови Кабі-
нету Міністрів України.

Вірогідним шляхом для запобігання виникнення стихій-
ного саморегулювання та усіх, пов’язаних із цим негатив-
них наслідків,  є  зобов’язання усіх організацій цього типу 
здійснювати державну реєстрацію під час створення, запро-
вадження відповідних реєстрів СРО, а також недопущення 
діяльності незареєстрованих належним чином організацій. 
Для недопущення виникнення тенденцій втрати контролю 

за діяльністю СРО, а також певної «хаотичності», виникає 
потреба врегулювання механізму взаємозв’язків саморегу-
лівних організацій із відповідними державними органами, 
що своєю чергою зумовлює розробку відповідних норма-
тивно-правових актів. Такі норми мають бути спрямовані 
на  мінімізацію  ризиків,  пов’язаних  із  діяльністю  СРО, 
запобігання виходу діяльності СРО з-під нагляду держави, 
особливо  в  частині  делегованих  повноважень.  Наявність 
відповідного  законодавства  має  забезпечити  необхідний 
фундамент  для  сприйняття  таких  організацій  як  дієвих 
та  перспективних  суб’єктів  регулювання  господарської 
та професійної діяльності.

Підсумки. Варто зазначити, що для реалізації Концеп-
ції  та  визначення  СРО  як  суб’єктів  делегованих  владних 
повноважень  необхідно,  окрім  гарантування  підтримки 
та  забезпечення функціонування таких організацій з боку 
держави, завершити розробку та прийняти базовий Закон, 
в  якому  будуть  закріплені  загальні  положення  функціо-
нування  СРО;  синхронізувати,  ґрунтуючись  на  існуючих 
нормативно-правових  актах,  основні  вимоги  для  визна-
ння  організацій  саморегулівними,  що  матиме  наслідок 
встановлення оптимальних спільних положень, що будуть 
застосовуватися  до  будь-яких  СРО,  незалежно  від  сфери 
діяльності,  та  передбачити  можливість  відповідними 
нормативно-правовими  актами  встановлювати  особливі 
вимоги до СРО в залежності від напряму діяльності. Зазна-
чені заходи мають забезпечити законодавчу базу діяльності 
СРО як учасників адміністративних правовідносин,  єдині 
засади механізму регулювання їх функціонування та деле-
гування таким організаціям певних владних повноважень.
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У статті окреслено та проаналізовано основні напрями державної соціальної політики України. З’ясовано, що державна соціальна 
політика є ключовим та основоположним елементом у діяльності соціально орієнтованої держави. Визначено пріоритетні завдання  
соціальної політики. Обґрунтовано думку про те, що напрями державної соціальної політики мають містити пріоритети, зміст яких зале-
жить від багатьох чинників, а саме стану політичної та економічної ситуації в країні, проблем, які потребують першочергового вирішення.

Нині пріоритети державної соціальної політики дуже тісно пов’язані зі складною політико-економічною ситуацією в нашій державі, 
наявні численні проблемні питання в соціальній сфері, на вирішення яких має бути спрямована соціальна політика держави. Окреслено 
складові частини соціальної політики. Проаналізовано основні напрями соціальної політики, такі як політика розподілу і перерозподілу 
суспільного продукту; демографічна політика; політика зайнятості та охорони праці; політика соціального забезпечення і соціального 
страхування; політика гармонізації соціально-економічних інтересів і забезпечення соціального діалогу. Констатовано, що основним 
напрямом державної соціальної політики має стати послідовне поліпшення добробуту та якості й рівня життя населення на основі під-
вищення конкурентоспроможності національної економіки. Теоретично обґрунтовано, що Україні сьогодні потрібен абсолютно новий 
концептуальний підхід до формування й реалізації соціальної політики, втілення абсолютно нових стандартів і підходів у державному 
управлінні; бути соціальною державою означає зовсім не надання безлічі пільг та інших видів допомоги, а забезпечення таких умов, щоб 
кожен громадянин не потребував допомоги і мав можливість досягати чогось власними силами. Ця точка зору повинна стати підґрунтям 
нової концепції соціальної політики в Україні, оскільки саме зазначений підхід дасть змогу кардинально змінити не лише систему держав-
ного управління, але й свідомість громадян.

Ключові слова: державна соціальна політика, економічний розвиток, напрями, пріоритети, конституційні права, соціальна криза.

The article outlines and analyzes the main directions of the state social policy of Ukraine. It was found that the state social policy is a key 
and fundamental element in the activities of a socially oriented state. The priority tasks of social policy are defined. The opinion is substantiated 
that the directions of the state social policy should contain priorities, the content of which depends on many factors: the state of the political 
and economic situation in the country, the problems that need to be solved as a matter of priority, etc.

At present, the priorities of the state social policy are very closely connected with the difficult political and economic situation in our state; 
there are numerous problematic issues in the social sphere, which should be addressed by the social policy of the state. The components 
of social policy are outlined. The main directions of social policy are analyzed: policy of distribution and redistribution of social product; 
demographic policy; employment and labor protection policy; social security and social insurance policy; policy of harmonization of socio-
economic interests and ensuring social dialogue. It is stated that the main direction of the state social policy should be the consistent improvement 
of the welfare and quality and standard of living of the population on the basis of increasing the competitiveness of the national economy. It is 
theoretically substantiated that: Ukraine today needs a completely new conceptual approach to the formation and implementation of social policy, 
the implementation of completely new standards and approaches in public administration; to be a welfare state does not mean providing many 
benefits and other types of assistance, but providing such conditions that every citizen does not need help and has the opportunity to achieve 
something on their own. This point of view should become the basis of a new concept of social policy in Ukraine, as this approach will radically 
change not only the system of public administration, but also the consciousness of citizens.

Key words: state social policy, economic development, directions, priorities, constitutional rights, social crisis.

Постановка проблеми. Державна соціальна політика 
є  ключовим  та  основоположним  елементом у  діяльності 
соціально  орієнтованої  держави.  Вона  має  ґрунтува-
тись на пізнанні законів суспільного розвитку, виявленні 
в усіх сферах суспільного життя глибинних тенденцій, що 
зумовлюють  процеси  самореалізації  людиною  власного 
соціального  потенціалу,  впливають  на  її  соціальну  без-
пеку,  а  також на  здійсненні цілеспрямованого  впливу на 
них суб’єктів регулятивної діяльності  [1,  с.  5]. До таких 
суб’єктів  належать  органи  публічної  влади  (державного 
управління і місцевого самоврядування), які нині перебу-
вають на стадії реформування на засадах децентралізації. 
Об’єктами ж, на які спрямована реалізація цієї політики, 
є  населення  країни,  зокрема  незахищені  верстви  насе-
лення (безробітні, інваліди, ветерани війни, бездомні гро-
мадяни, безпритульні діти тощо). На сучасному етапі від-
буваються серйозні зміни як у змісті соціальної політики, 
так  і  в  розширенні  об’єктів  її  впливу.  Прямим  об’єктом 
починають виступати життєві умови майже всіх демогра-
фічних і соціальних категорій. Соціальна політика вийшла 
за  межі  корегування  негативних  наслідків  економічного 
розвитку.  Вона  зосереджується  на  профілактиці  й  пози-
тивному вдосконаленні економічної системи [2]. З огляду 
на це основним напрямом державної соціальної політики 

має  стати  послідовне  поліпшення  добробуту  та  якості 
й рівня життя населення на основі підвищення конкурен-
тоспроможності національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
аспекти цієї проблематики у своїх наукових працях дослі-
джували  такі  вчені,  як  О.  Амоша,  О.  Бражко,  М.  Голо-
ватий,  О.  Давидюк,  Б.  Дикон,  С.  Кудлаєнко,  Г.  Лопуш-
няк, О. Макарова, О. Павлега,  І. Рудкевич, О. Сергієнко, 
А. Сіленко, А. Халецька. Проте зазначені роботи насампе-
ред стосуються співвідношення економічного та соціаль-
ного розвитку. Окреслення ж напрямів державної соціаль-
ної  політики  з  урахуванням  суттєвих  законодавчих  змін 
та триваючих реформ нині залишилося поза увагою.

Мета статті полягає в окресленні пріоритетних напря-
мів соціальної політики та невирішених завдань, пропози-
ції шляхів удосконалення формування та реалізації стра-
тегії соціальної політики.

Результати дослідження. Конституцією  України 
визначено, що Україна  є  соціальною державою. Станов-
лення  та  розвиток  соціальної  держави  України  забезпе-
чується  такими  пріоритетами,  як  гарантування  консти-
туційних прав і свобод людини та громадянина; розвиток 
громадянського  суспільства,  його  демократичних  інсти-
тутів;  зміцнення  політичної  і  соціальної  стабільності 
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в  суспільстві;  створення  конкурентоспроможної,  соці-
ально  орієнтованої  ринкової  економіки  та  забезпечення 
постійно зростаючого рівня життя й добробуту населення; 
розвиток  духовності,  моральних  засад,  інтелектуального 
потенціалу  українського  народу,  зміцнення  фізичного 
здоров’я  нації,  створення  умов  для  розширеного  відтво-
рення населення [3; 4].

Реалізація цих пріоритетів соціальної держави немож-
лива  без  виваженої  соціальної  політики,  напрями  якої 
мають  передбачати  реалізацію  конституційних  положень 
про  соціальну  державу.  Напрями  державної  соціальної 
політики  мають  містити  пріоритети,  зміст  яких  залежить 
від багатьох чинників, зокрема стану політичної та еконо-
мічної ситуації в країні, проблем, які потребують першочер-
гового вирішення. Напрями державної соціальної політики 
є більш статичним явищем, адже залежать від галузей, які 
є  складовими  елементами  соціальної  сфери,  випливають 
з цих галузей. Пріоритети державної соціальної політики – 
явище  динамічне,  вони  можуть  змінюватися  залежно  від 
динамічних чинників зовнішнього середовища.

Сьогодні  пріоритети  державної  соціальної  політики 
дуже  тісно  пов’язані  зі  складною  політико-економічною 
ситуацією  в  нашій  державі.  Саме  тому  для  подолання 
соціальної кризи необхідне розроблення єдиної і цілісної 
соціальної  стратегії,  зрозумілої  населенню,  розрахованої 
на  його  підтримку,  здатної  відновити  довіру  до  влади, 
покращити  добробут  та  соціальну  рівність  в  державі. 
Соціальна політика має бути довгостроковою, орієнтова-
ною на тривалу перспективу [5].

Вирішення  соціальних  проблем  є  одним  з  актуаль-
них  завдань  і  орієнтиром  розвитку  цивілізованої  дер-
жави.  Конкретний  зміст  соціальної  політики  залежить 
від політичних, економічних та культурних особливостей 
розвитку  країни.  Зазначимо,  що  тривалий  час  в  Україні 
існувала  патерналістська  модель  соціальної  політики, 
успадкована  від  колишнього  СРСР.  Українська  модель 
соціальної політики, що функціонує та формується нині, 
в  чистому  вигляді  не  належить  до  жодної  моделі  світо-
вої практики. Особливістю сучасної  соціальної політики 
нашої країни є те, що вона розглядається як одна зі скла-
дових  частин  системи  державних  пріоритетів,  має  всео-
хоплюючий  і  зрівняльний  характер.  Водночас  у  ній  від-
сутні попереджувальні дії, акцент робиться на підтримку 
непрацездатних і малозабезпечених, переважно бюджетне 
фінансування  соціальних  галузей  стикається  з  нестачею 
фінансових ресурсів [6].

Однак перед тим, як визначитися з питаннями сучасних 
напрямів державної соціальної політики, слід зазначити, що 
ці напрями тісно пов’язані з такими сферами її регулюю-
чого впливу, як охорона здоров’я й фізична культура; освіта 
та наука, житлово-комунальне господарство; пасажирський 
транспорт  і  зв’язок;  побутове  обслуговування;  соціальне 
забезпечення та соціальний захист; культура й мистецтво; 
діяльність із забезпечення зайнятості населення.

Як  поліструктурний  комплекс  соціальну  політику 
визначають такі складові частини:

−  політика доходів населення (рівень життя, базовий 
споживчий кошик, матеріальний добробут);

−  політика  у  сфері  праці  і  соціально-трудових  від-
носин  (умови  зайнятості,  оплати  праці,  охорони  праці 
та соціальне страхування);

−  соціальний захист непрацездатних та малозабезпе-
чених верств населення (пенсійне забезпечення, надання 
соціальних гарантій, соціальна допомога тощо);

−  галузі соціальної сфери (галузі освіти, науки, охо-
рони здоров’я, культури, спорту, інших складових частин);

−  соціо-екологічна  політика  (створення  здорових, 
сприятливих умов для життя, праці та дозвілля);

−  соціальна  інфраструктура  (житлово-комунальне 
господарство,  транспорт,  дороги,  зв’язок,  торговельне 
та побутове обслуговування);

−  міграційна політика (внутрішня та зовнішня мігра-
ція, вимушені переміщення, захист прав та інтересів гро-
мадян за кордоном);

−  політика щодо окремих верств населення (сімейна, 
молодіжна,  політика  щодо  літніх  людей,  недієздатних 
тощо) [7, с. 6–7].

Об’єктом  соціальної  політики  виступають  соціальні 
відносини (сімейно-шлюбні, освітньо-виховні, соціально-
трудові, житлово-комунальні тощо), процеси життєдіяль-
ності  соціуму  (природний  та механічний рух населення, 
диференціація доходів, житлозабезпеченість тощо)  і  сус-
пільні  потреби  (медико-демографічні,  освітні,  трудові, 
соціально-побутові),  які  в  сукупності  складають  соці-
альну сферу країни [7, с. 6–7].

Сутність  соціальної  політики  відображається  у  від-
повідних  пріоритетах  і  цілях,  ключовими  з  яких  є  під-
вищення  рівня  та  якості  життя  населення,  формування 
«середнього класу», подолання бідності,  ліквідація  соці-
альної  нерівності,  розшарування  населення;  захист  прав 
працівників, формування високопродуктивного трудового 
потенціалу, підвищення ціни робочої сили,  забезпечення 
зайнятості;  соціальний  захист,  адресне  піклування  про 
людину, поширення соціального забезпечення населення; 
зміцнення  генофонду народу,  його фізичного  та мораль-
ного  здоров’я  й  інтелектуального  потенціалу,  забезпе-
чення розвитку людського капіталу; створення громадян-
ського суспільства, формування теоретичних і практичних 
основ  (моделі)  соціальної  держави,  ідеологізація  цього 
процесу;  пріоритет  загальнолюдських  цінностей  і  меха-
нізм  їх  упровадження,  відродження  соціальної  інфра-
структури, вдосконалення системи освіти, науки, охорони 
здоров’я, житлових умов, забезпечення продовольчої без-
пеки [8, c. 179–180].

Зазначені сфери мають свої цілі та напрями стратегіч-
ного й перспективного розвитку. З огляду на це напрями 
державної соціальної політики повинні випливати з вище-
наведених її складових елементів. Важливість державної 
соціальної політики засвідчує вже сам перелік її напрямів.

В Україні  виокремлюють  такі  основні  напрями  соці-
альної політики:

−  політика  розподілу  і  перерозподілу  суспільного 
продукту (політика формування доходів населення; полі-
тика стимулювання найманої праці; політика формування 
доходів  власників  засобів  виробництва  й  капіталу;  полі-
тика оподаткування доходів  і майна населення; політика 
прямого оподаткування доходів; політика непрямого опо-
даткування доходів; політика оподаткування майна насе-
лення  (нерухомості);  політика  індексації  доходів  насе-
лення; політика надання пільг  (компенсацій  і привілеїв); 
політика обмеження тіньових доходів);

−  демографічна  політика  (політика  охорони  мате-
ринства  і  дитинства;  політика  стимулювання  репродук-
тивного  зростання  населення;  політика  регулювання 
шлюбно-сімейних  відносин  і  державної  допомоги  сім’ї; 
геронтологічна політика; міграційна політика);

−  політика  зайнятості  та  охорони  праці  (політика 
регулювання  ринку  праці  й  забезпечення  ефективної 
зайнятості населення; політика організації та нормування 
праці;  політика  забезпечення  умов  праці;  політика  стра-
хування  праці  (у  разі  безробіття,  хвороби  або  каліцтва); 
політика забезпечення оптимального вирішення виробни-
чих колективних спорів і трудових конфліктів);

−  політика  соціального  забезпечення  і  соціального 
страхування  (пенсійна  політика  та  забезпечення  стра-
хування  пенсійних  внесків;  політика  медичного  забез-
печення  і  медичного  страхування;  субсидіарна  політика 
(політика  надання  адресної  соціальної  допомоги);  полі-
тика мінімальних соціальних гарантій, стандартів і лікві-
дації бідності; політика забезпечення соціальної безпеки);

−  політика гармонізації соціально-економічних інтер-
есів і забезпечення соціального діалогу (гендерна політика; 
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молодіжна  політика;  житлова  політика;  політика  розви-
тку соціальної сфери села; рекреаційна політика; політика 
захисту прав споживачів; гуманітарна політика) [9].

Як  засвідчує  досвід  розвинених  країн,  «інновацій-
ний розвиток збільшення суспільного та індивідуального 
багатства,  розвиток  самого  суспільства  неможливі  без 
проведення  активної,  системної  соціальної  політики.  За 
такої  політики  система  соціального  захисту  є  не  просто 
актом  гуманності  суспільства,  а  незаперечним  мотивом, 
стимулом  діяльності  працюючих,  де  чільне  місце  посі-
дають напрями соціальної політики, пов’язані із забезпе-
ченням подальшого розвитку наявної економічної та гос-
подарської  систем»  [10].  Лише  за  таких  умов  соціальна 
політика стає домінуючим напрямом державної політики, 
сприяючи  процвітанню  країни  та  покращенню  рівня 
життя кожного її громадянина.

Висновки. Виходячи  з  усього  зазначеного,  можемо 
констатувати,  що  Україні  сьогодні  потрібен  абсолютно 
новий концептуальний підхід до формування й реалізації 
соціальної політики, втілення абсолютно нових стандартів 
і підходів у державному управлінні [11, с. 40]. Варто також 
змінити парадигму діяльності (принципи, форми, методи 
тощо) органів публічної адміністрації щодо надання соці-
альних  послуг,  забезпечення  нормального  функціону-
вання суспільних відносин у соціальній сфері. Слід удо-
сконалити норми адміністративного права, які визначають 
статус  відповідних  суб’єктів  публічної  влади,  що  забез-
печують реалізацію прав  і свобод громадян у соціальній 
сфері, їх повноважень тощо.

Ми підтримуємо думку про те, що варто чітко усвідо-
мити,  що  бути  соціальною  державою  означає  зовсім  не 
надання  безлічі  пільг  та  інших  видів  допомоги,  а  забез-
печення  таких  умов,  щоб  кожен  громадянин  не  потребу-
вав допомоги і мав можливість досягати чогось власними 
силами. Ця точка зору повинна стати підґрунтям нової кон-
цепції соціальної політики в Україні, оскільки саме зазна-
чений  підхід  дасть  змогу  кардинально  змінити  не  лише 
систему державного управління, але й свідомість громадян.

Крім того, державна соціальна політика має ґрунтуватися 
на принципах рівності, загальності, охоплення й доступності 
для всіх людей і різних верств населення систем освіти, охо-
рони здоров’я,  соціального страхування. У фінансовій під-
тримці  пенсіонерів,  інвалідів,  сімей  із  дітьми  (з  низькими 
доходами),  людей,  які  втратили  працездатність  не  зі  своєї 
вини і не здатні достатньою мірою потурбуватися про себе, 
має враховуватися принцип солідарності. Щодо працездат-
ного населення, то держава має створювати умови для забез-
печення особистої відповідальності кожного [6].

Як бачимо, необхідно вибрати баланс між тим, щоби 
підтримувати найбільш соціально вразливі верстви насе-
лення,  забезпечувати  соціальні  гарантії  держави  й  соці-
альний захист та втілювати нову політику, відповідно до 
якої  необхідно  створювати  умови  для  того,  щоб  у  кра-
їні  розвивався  «середній»  клас,  працездатне  населення 
в державі мало гідний рівень оплати праці та умов життя. 
Актуальність зазначених вище та інших проблем соціаль-
ної політики не викликає сумніву, тому необхідно надалі 
поглиблювати дослідження у цьому напрямі.
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У статті розглянуто питання адміністративної правосуб’єктності органів публічного управління в країнах Європейського Союзу. Зазна-
чено, що формування ефективного та дієвого публічного управління є одним з найважливіших та найактуальніших завдань розбудови 
демократичної держави. Без проведення реформ у цій сфері неможливо вийти на новий рівень економічного, соціального, політичного 
й культурного розвитку країни, підвищити рівень та якість життя громадян. Констатовано, що ключовою ознакою суб’єкта публічного 
управління є діяльнісний принцип, тобто здійснення публічного управління. Отже, основними суб’єктами здійснення публічного управ-
ління є органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, для яких публічне управління є основним видом діяльності. 
З’ясовано, що серед вчених-адміністративістів поширеним є твердження про те, що в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування адміністративна правосуб’єктність виявляється у нормативно закріпленій за ними компетенції, до складових частин 
якої найчастіше зараховують повноваження, предмети відання, функції, завдання та цілі. Іноді до складників компетенції додають функ-
ції, відповідальність тощо. Виявлено, що між правосуб’єктністю і компетенцією органу влади існує органічна єдність, адже категорія 
«правосуб’єктність», як і категорія «компетенція», акумулює в собі як статичну частину (конкретні суб’єктивні права та обов’язки), так 
і динамічну частину, тобто реалізацію цих прав та обов’язків. Обсяг компетенції відображає ступінь самостійності органу влади, свідчить 
про його самодостатність у здійсненні владної діяльності. Встановлено, що у країнах Європейського Союзу система органів виконавчої 
влади та особливості взаємодії окремих її елементів завжди залежать від форми держави. Основним призначенням органів виконавчої 
влади є управління, що охоплює виконавчу та розпорядчу діяльність. Зазначено, що законодавство багатьох європейських країн перед-
бачає наявність обов’язкових, делегованих та власних повноважень факультативного характеру місцевих органів влади. Адміністра-
тивна правосуб’єктність органів місцевого самоврядування проявляється в процесі реалізації делегованих повноважень.

Ключові слова: публічне управління, органи публічного управління, адміністративна правосуб’єктність, адміністративна 
правосуб’єктність органів публічного управління.

The article considers the issue of administrative legal personality of public management bodies in the countries of the European Union. It 
is noted that the formation of efficient public management is one of the most important and urgent tasks of building a democratic state. Without 
reforms in this area, it is impossible to reach a new level of economic, social, political and cultural development of the country, to improve the level 
and quality of life of citizens. It is stated that the key feature of the subject of public management is the principle of activity – the implementation 
of public management. Therefore, the main subjects of public management are the executive authorities and local self-government bodies, for 
which public management is the main activity. It was found that among scholars it is common to say that in public authorities and local governments 
administrative legal personality is manifested in the normative competence assigned to them, the components of which often include powers, 
subjects, functions, tasks and purposes. Sometimes functions, responsibilities, etc. are added to the components of competence. It was found 
that there is an organic unity between the legal personality and the competence of the authority. After all, the category of legal «personality», 
as well as the category of «competence» accumulates both a static part (specific subjective rights and responsibilities) and a dynamic one, ie 
the realization of these rights and responsibilities. The scope of competence reflects the degree of independence of the authority, indicates its 
self-sufficiency in the exercise of power. It is established that in the countries of the European Union the system of executive bodies and features 
of interaction of its separate elements always depend on the form of the state. The main purpose of the executive branch is management, which 
covers executive and administrative activities. It is noted that the legislation of many European countries provides for the presence of mandatory, 
delegated and own powers of an optional nature of local authorities. The administrative legal personality of local self-government bodies is 
manifested in the process of exercising delegated powers.

Key words: public management, public management bodies, administrative legal personality, administrative legal personality of public 
management bodies.

Постановка проблеми. Формування  ефективного 
та дієвого публічного управління  є  одним  з найважливі-
ших та найактуальніших  завдань розбудови демократич-
ної держави. Без проведення реформ у цій сфері немож-
ливо  вийти  на  новий  рівень  економічного,  соціального, 
політичного  й  культурного  розвитку  країни,  підвищити 
рівень  та  якість  життя  громадян.  У  цьому  контексті 
істотно зростає значущість дослідження сутності адміні-
стративної  правосуб’єктності  органів  публічного  управ-
ління. З огляду на євроінтеграційний вибір нашої держави 
на  окрему  увагу  заслуговує  питання  адміністративної 
правосуб’єктноcті  органів публічного  управління  в  краї-
нах Європейського Союзу.

Відомо,  що  ключовою  ознакою  суб’єкта  публічного 
управління  є  діяльнісний  принцип,  тобто  здійснення 
публічного управління. Отже, основними суб’єктами здій-
снення публічного управління є органи виконавчої влади 
та  органи місцевого  самоврядування,  для  яких  публічне 
управління є основним видом діяльності [1, с. 74].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Теоре-
тичною  основою  дослідження  стали  праці  українських 
та іноземних учених, таких як В. Авер’янов, О. Андрійко, 
Ю.  Битяк,  В.  Бортник,  В.  Галунько,  П.  Діхтієвський, 
Т.  Карабін,  Ю.  Ковбасюк,  О.  Кузьменко,  П.  Петренко, 
С. Стеценко.

Мета статті полягає  в  розгляді  адміністративної 
правосуб’єктності  органів публічного управління в  краї-
нах Європейського Союзу.

Виклад основного матеріалу.  Говорячи  про  адміні-
стративну  правосуб’єктність  органів  публічного  управ-
ління,  насамперед  зазначамо,  що  у  правовій  науці  досі 
немає єдиного системного підходу до її розуміння. Водно-
час серед учених-адміністративістів переважає думка про 
те, що адміністративна правосуб’єктність передбачає два 
обов’язкові структурні елементи, а саме адміністративну 
правоздатність,  тобто  передбачену  нормами  адміністра-
тивного  права  здатність  мати  суб’єктивні  права  і  вико-
нувати  обов’язки;  адміністративну  дієздатність,  тобто 
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здатність самостійно, своїми усвідомленими діями реалі-
зовувати надані права й обов’язки [2, с. 32].

Поширеним  є  твердження,  що  в  органах  державної 
влади  та  органах  місцевого  самоврядування  адміністра-
тивна правосуб’єктність виявляється у нормативно закрі-
пленій  за  ними  компетенції  [3;  4],  до  складових  частин 
якої  найчастіше  вчені  зараховують  повноваження,  пред-
мети відання, функції, завдання та цілі [2, с. 37]. Іноді до 
складників компетенції додають функції, відповідальність 
тощо [5, с. 80].

Цілком  слушною  є  думка  про  те,  що  між 
правосуб’єктністю  і  компетенцією  органу  влади  існує 
органічна  єдність,  адже  категорія  «правосуб’єктність», 
як  і  категорія  «компетенція»,  акумулює  в  собі  як  ста-
тичну частину (конкретні суб’єктивні права та обов’язки), 
так  і  динамічну  частину,  тобто  реалізацію  цих  прав 
та обов’язків. Обсяг компетенції відображає ступінь само-
стійності органу влади, свідчить про його самодостатність 
у здійсненні владної діяльності [2, с. 35–36].

Аналізуючи адміністративну правосуб’єктність органів 
виконавчої  влади  в  країнах  Європейського  Союзу,  маємо 
розуміти, що система органів виконавчої влади у європей-
ських країнах та особливості взаємодії окремих її елементів 
завжди залежать від форми держави. Це зумовлює особли-
вості їхньої структури та специфіку суб’єктного складу від-
повідної системи. Водночас учені зауважують, що є певні 
єдині  організаційні  характеристики,  притаманні  усім  або 
більшості  країн.  Зокрема,  на  загальнодержавному  рівні 
створюються  уряд  та  інші  центральні  органи  виконавчої 
влади, назви яких можуть бути неоднаковими у різних кра-
їнах. Назва уряду,  тобто вищого органу в системі органів 
виконавчої  влади,  його організація,  повноваження  і  поря-
док  діяльності  визначені  конституцією  і  законодавством 
окремої країни. Офіційні найменування цього органу різні: 
Уряд  (Німеччина, Чехія),  Рада Міністрів  (Бельгія,  Італія), 
Кабінет Міністрів (Латвія), Державна рада (Швеція, Норве-
гія, Фінляндія) [6, с. 34–35; 7, с. 191; 8, с. 33]. Очолює уряд 
його глава, зокрема прем’єр-міністр, голова Ради Міністрів, 
канцлер [9, с. 59].

Практично  всі  автори,  які  пишуть про  уряд,  зазнача-
ють,  що  урядові  органи  виконавчої  влади  наділені  зна-
чними повноваженнями, широкою компетенцією  [7;  11]. 
Однак у більшості країн конституційні тексти не містять 
норм, які стосуються повноважень уряду, або вони сфор-
мульовані  в  найзагальнішій  формі,  що  дає  змогу  лише 
приблизно окреслити коло повноважень уряду [11, с. 70].

Природно, крім конституції, є конституційні, органічні 
та  звичайні  закони,  які  можуть  докладніше  визначати 
повноваження уряду, однак це не обов’язково. У норматив-
них  актах  зазначають переважно найзагальніші  напрями 
діяльності уряду, а саме керівництво країною, з того кола 
питань, які не зараховані до відання парламенту або інших 
державних  органів.  Це  найбільш  універсальна  і  поши-
рена  формула  компетенції  уряду.  Сучасні  уряди  мають 
повноваження  у  сфері  управління  економікою,  соціаль-
них  проблем,  у  сфері  управління  культурою  тощо. Уряд 
керує освітою, займається проблемами охорони здоров’я, 
питаннями  сільського  господарства,  охороною  громад-
ського  порядку.  Уряди  контролюють  діяльність  засобів 
масової інформації, а саме забезпечують, щоб не порушу-
валися найважливіші принципи моралі, релігійні почуття 
й  права  громадян.  У  розпорядженні  уряду  перебувають 
збройні  сили,  а міністр оборони  завжди є членом уряду. 
Уряд керує всіма військовими справами, обороною країни, 
ухвалює рішення щодо мобілізації тощо [7, с. 204–207].

Основним  призначенням  органів  виконавчої  влади 
є  управління,  що  охоплює  виконавчу  діяльність  (вико-
нання рішень, прийнятих органами законодавчої влади); 
розпорядчу  діяльність  (здійснення  управління  завдяки 
виданню підзаконних актів  і виконанню організаційних 
дій) [8, с. 33].

До  органів  публічного  управління  з  огляду  на  зміст 
виконуваних  ними  функцій  та  здійснюваних  публічних 
повноважень належать органи місцевого самоврядування.

Компетенцію  органів  місцевого  самоврядування 
можна поділити на такі групи повноважень:

1)  у сфері фінансово-економічної діяльності: прийняття 
місцевого бюджету; участь в економічних і соціальних про-
єктах; збирання та акумуляція коштів із різних джерел;

2)  у  сфері  охорони  громадського  порядку:  діяльність 
поліцейських сил, які несуть патрульну та охоронну службу;

3)  у  сфері  комунального  обслуговування,  благоустрою 
та  охорони  навколишнього  середовища:  розвиток  тран-
спорту,  будівництво  місцевих  доріг,  повноваження  у  сфері 
водопостачання, освітлення;

4)  у  соціальній  сфері:  допомога  малозабезпеченим, 
престарілим,  інвалідам,  будівництво  шкіл,  їх  ремонт 
[12, с. 35–36].

Законодавство  низки  європейських  країн  передбачає 
наявність обов’язкових, делегованих та власних повноважень 
факультативного характеру місцевих органів влади [13].

Як відомо, адміністративна правосуб’єктність органів 
місцевого самоврядування проявляється в процесі реалі-
зації делегованих повноважень [3]. Ці повноваження вища 
влада передає місцевим органам на підставі спеціальних 
законів  із можливим укладенням додаткових  угод  (дого-
ворів).  У  зарубіжному  законодавстві  є  приклади  укла-
дення договорів про передавання матеріальних і фінансо-
вих  ресурсів  для  здійснення  повноважень,  переданих  за 
законом.  Як  приклад  можна  навести  Закон Французької 
Республіки  «Про  розподіл  повноважень  між  комунами, 
департаментами,  регіонами  й  державою»  від  7  січня 
1983 р. № 83-8, який визначає порядок (зокрема, договір-
ний) передавання зазначених повноважень [14, с. 30].

Зазначимо,  що  законодавство  європейських  країн 
передбачає  максимальне  розведення  сфер  компетенції 
держави (і її виконавчої влади), з одного боку, та місцевого 
самоврядування, з іншого боку. Також варто зазначити, що 
делегування  повноважень  у  країнах ЄС  відбувається,  як 
правило,  від  державних  адміністрацій  до  представниць-
ких органів (а також між органами місцевого самовряду-
вання), а не навпаки [15, с. 299].

Процедура делегування державних повноважень міс-
цевим органам влади має чітку нормативно-правову регла-
ментацію, що стосується фінансово-матеріального супро-
воду,  контролю,  відповідальності  за  порушення  порядку 
реалізації переданих повноважень тощо [15; 16].

Для реалізації повноважень місцевих органів  залуча-
ють кошти, які надходять із різних джерел, а саме від стя-
гування місцевих податків (податок на землю, податок із 
власності,  податок  із  прибутку  компаній);  із  державного 
бюджету  (субсидії  з  держбюджету  можуть  бути  загаль-
ними (нецільові, виплачуються регулярно), цільовими (на 
конкретні цілі, наприклад, освіту, культуру), спеціальними 
(для  окремих  міст,  муніципалітетів));  надходження  за 
видавання дозволів на торгівлю, видовищні заходи, будів-
ництво тощо, а також платежі за водокористування, виве-
зення та знищення сміття тощо; позики, які іноді місцеві 
органи також можуть брати [13, с. 36].

Висновки. Узагальнюючи,  можемо  стверджувати,  що 
у країнах Європейського Союзу система органів виконавчої 
влади та особливості взаємодії окремих її елементів завжди 
залежать від форми держави. Основним призначенням орга-
нів виконавчої влади є управління, що охоплює виконавчу 
та розпорядчу діяльність. Йдеться як про виконання норма-
тивних рішень законодавчого характеру, так і про реалізацію 
управлінських  дій,  зокрема  прийняття  нормативних  актів 
підзаконного характеру та вжиття організаційно-правових 
заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів публічного 
управління.  Законодавство  багатьох  європейських  країн 
передбачає наявність обов’язкових, делегованих та власних 
повноважень факультативного характеру місцевих органів 
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влади.  Адміністративна  правосуб’єктність  органів  місце-
вого  самоврядування  проявляється  в  процесі  реалізації 
делегованих повноважень. Процедура делегування держав-
них повноважень місцевим органам влади у європейських 

країнах має чітку нормативно-правову регламентацію, що 
стосується фінансово-матеріального супроводу, контролю, 
відповідальності за порушення порядку реалізації переда-
них повноважень тощо.
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ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕНЯ ЦИФРОВОГО УРЯДУВАННЯ

PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF DIGITAL GOVERNANCE
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З моменту приєднання до Статуту Європи ще у 1995 році, визначивши головним пріоритетом утвердження принципу верховенства 
прав і свобод, Україна стала на шлях безповоротної демократизації своєї правової системи. Тому, впроваджуючи в життя ті чи інші 
форми публічного управління, необхідно насамперед визначити, на яких принципах вони  будуватимуться.  Так, впроваджуючи систему 
електронного урядування, а за новими міжнародними тенденціями цифрового урядування,  необхідно з’ясувати основоположні засади, 
принципи, за якими воно буде впроваджуватись. Автором проаналізовано принципи електронного урядування, закріплені як у Концеп-
ції розвитку електронного урядування, так і в інших нормативних актах, виявлено недоліки та переваги таких основоположних засад 
та порівняно з принципами, закріпленими міжнародними організаціями щодо цифрового урядування. У статті наголошено, що принципи, 
закріплені в законодавстві, не є формальністю, це – базис, на якому будуються всі інші трансформаційні процеси в  державі.

Автор підкреслює, що принципи, запропоновані Організацією Об’єднаних Націй, є не спеціальними принципами електронного уря-
дування, а принципами належного урядування для сталого розвитку, які суттєво впливають на електронне урядування як таке. У статті 
наголошено, що урядування як явище має глобальний характер, отже, і принципи, за якими впроваджуються різні види урядування, 
є спільними або тісно пов’язаними.

Автором наголошено, що такі принципи, як «цифровий за замовчуванням» та «принцип єдиного вікна», мають стати невід’ємною 
частиною спілкування між державою та суспільством, адже натепер в Україні цих принципів, на жаль, часто не дотримуються.

Автором запропоновано прийти до єдиного переліку принципів електронного та цифрового урядування та закріпити це в єдиному акті 
на рівні закону, оскільки це сприятиме більш швидкій демократизації відносин між державою та суспільством та стане базисом для всіх 
подальших демократичних перетворень.

Ключові слова: принципи належного урядування, урядування, електронне урядування, цифрове урядування.

Since joining the Statute of Europe in 1995, Ukraine has embarked on the path of irreversible democratization of its legal system and has 
established the principle of the rule of law and freedoms as the main priority. Therefore, when implementing certain forms of public administration, 
it is necessary, firstly, to determine on which principles they will be based. Thus, when implementing the system of e-government, and, according to 
new international trends, digital government, it is necessary to clarify the basic principles of its implementation. The author analyzes the principles 
of e-government, enshrined in the Concept of e-government, and in the other regulations, identifies the advantages and disadvantages of such 
fundamental principles and compares them with the principles of digital governance established by international organizations. The article emphasizes 
that the principles enshrined in the legislation are not a formality, it is the basis on which all other transformation processes in the state are built.

The author emphasizes that the principles proposed by the United Nations are not special principles of e-government, but principles of good 
governance for sustainable development, which have a significant impact on e-government as such. The article underlines that governance as 
a phenomenon is global in its nature, and therefore the implementation principles of different types of governance are common or closely related.

The author shows that such principles as “digital by default” and “single window” should become an integral part of communication between 
the state and society. However, even today in Ukraine these principles, unfortunately, are not often followed.

The author proposes to generate a single list of principles of e-digital governance and enshrine it in a single act at the level of law, as it will 
contribute to faster democratization of relations between state and society and become the basis for all further democratic transformations.

Key words: principles of good governance, governance, e-government, digital governance.

Україна  вибрала  шлях  демократизації  своєї  право-
вої  системи,  визначивши  головним    правовим  орієнти-
ром  утвердження  принципу  верховенства  прав  і  свобод 
людини  і  громадянина. Так, 31 жовтня 1995 р. Верховна 
Рада України прийняла Закон про приєднання України до 
Статуту Ради Європи  [1],  взявши,  таким чином,  на  себе 
зобов’язання  привести  своє  національне  законодавство 
у відповідність до загальновизнаних норм міжнародного 
права,  тобто  правил  поведінки,  що  визнаються  міжна-
родною спільнотою юридично обов’язковими  і,  зокрема, 
передбаченими  Конвенцією  про  захист  прав  людини 
та основних свобод [2]. Отже, європейські цінності є без-
умовним  базисом  для  проведення  важливих  трансфор-
маційних  процесів  в  Україні,  утвердження  прав  та  сво-
бод людини та громадянина як ключового поняття таких 
перетворень,  адже  європейська  інтеграція  мала  на  меті 
свого створення саме захист прав людини та верховенство 
права; зміцнення та розширення демократії і співробітни-
цтва на всьому континенті; створення єдиних стандартів 
суспільної та законотворчої практики держав-членів; під-
вищення  європейської  правосвідомості, що  базується  на 
загальноєвропейських цінностях різних культур [3,  с. 7].

Для  побудови  такої  правової  системи  необхідним 
є  утвердження  верховенства  права  та  законності,  сприй-
няття  людини  як  найвищої  соціальної  цінності,  як  це 

декларує  Конституція.  У  цьому  світлі  першочерговим 
завданням  є  встановлення    рівноправності між  громадя-
нином та державою як рівноцінних партнерів адміністра-
тивних відносин. З огляду на  зазначені фактори Україна 
повинна провести низку перетворень, які б модернізували 
застарілу систему радянського управління в демократичну 
та  сучасну європейську систему публічної  адміністрації. 
Далеко  не  останню  роль  у  цих  процесах  відіграє  закрі-
плення принципів – основоположних засад, які започатко-
вують усі подальші зміни.  А. Файоль зазначав: «Будь-яке 
правило,  будь-який  адміністративний  засіб,  що  зміцнює 
соціальне утворення або полегшує його здійснення, посі-
дає своє місце серед принципів» [4, с. 24].

Принципи  мають  властивості  динамічного  розвитку 
і трансформуються разом з державою, тому принципи вза-
галі, що впроваджуються в державі, повинні:

1)  ґрунтуватися на законах розвитку суспільства, його 
соціальних та економічних законах і законах державного 
управління;

2)  відповідати цілям управління, відображати основні 
якості, зв’язки і відносини управління;

3)  враховувати часові та територіальні аспекти проце-
сів державного управління;

4)  мати  правове  оформлення,  тобто  бути  закріпле-
ними в нормативних документах, оскільки кожен принцип 
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управління  є  цілеспрямованим  –  його  застосовують  для 
вирішення  конкретних  організаційно-політичних  і  соці-
ально-економічних завдань [5,  с. 368].

Формування  принципів  діяльності  публічної  адміні-
страції в Україні повинно стати відображенням переходу 
національної  правової  системи  від  принципу  «людина  – 
гвинтик  системи»  до  принципу  «держава  для  людини». 
Так, принципи електронного урядування, або ж за новими 
стандартами  цифрового  урядування,  мають  відображати 
основні тенденції, яким слідує Україна в контексті демо-
кратизації правової системи.

Розглядуване  поняття  електронного  урядування 
є  похідним  від  поняття  «урядування»,  яке  досить  часто 
трапляється в документах, прийнятих ЄС.   Урядуванням 
вважається процес взаємодії органів влади із суспільними 
інститутами та громадянами у процесі прийняття рішень. 
Це  управлінський  аспект  діяльності  всієї  системи  влади 
в  країні.  У  Рекомендаціях    ЄС  зазначається,  що  уряду-
вання  можна  розглядати  як  практику  економічної,  полі-
тичної  і  адміністративної  влади  з  управління  справами 
держави на  всіх  рівнях. Це поняття об’єднує механізми, 
процеси та інститути, через які громадяни і групи вислов-
люють  свої  інтереси,  реалізують  законні  права,  викону-
ють обов’язки і балансують між розбіжностями [6]. Уря-
дування  –  це,  по  суті,    процес  оперативного  прийняття 
рішень щодо взаємодії двох сторін, однією з яких виступає 
суб’єкт публічної адміністрації, а іншою – громадяни (як 
безпосередньо, так і опосередковано), з питань, що стосу-
ються здійснення публічного управління.

Для того щоб зрозуміти, на яких засадах базується здій-
снення  електронного  урядування  в  Україні  натепер,  необ-
хідно насамперед звернутися до Концепції розвитку електро-
нного урядування, де зазначається, що реалізація Концепції 
здійснюється за такими основними принципами, як:

1.  Цифровий за замовчуванням – забезпечення будь-
якої  діяльності  органів  влади  (у  тому  числі  надання 
публічних  послуг,  забезпечення  міжвідомчої  взаємодії, 
взаємодії  з  фізичними  та  юридичними  особами,  інфор-
маційно-аналітичної  діяльності)  передбачає  електронну 
форму реалізації як пріоритетну, а планування та реаліза-
цію будь-якої реформи, проєкту чи завдання – із застосу-
ванням інформаційно-комунікаційних технологій.

2.  Одноразове  введення  інформації  –  реалізація  під-
ходу,  за  якого  фізичні  та юридичні  особи  лише  один  раз 
подають інформацію до органів влади, а надалі ця інформа-
ція повторно використовується органами влади для надання 
публічних  послуг  та  виконання  інших  владних  повнова-
жень  з  дотриманням  вимог  захисту  інформації  та  персо-
нальних даних. Важливо зауважити, що саме ці два перші 
закріплені принципи є вихідними для впровадження всієї 
системи електронного урядування, адже у разі відсутності 
пріоритету електронної форми над паперовою, так само, як 
і  відсутність принципу одноразового введення  інформації 
чи  єдиного  вікна,  впровадження  інших  аспектів  електро-
нного урядування просто втрачає сенс.

3.  Сумісність за замовчуванням – здійснення проєкту-
вання  та  функціонування  інформаційно-телекомунікацій-
них систем в органах влади відповідно до єдиних відкритих 
вимог та стандартів для забезпечення їх подальшої суміс-
ності та електронної взаємодії та повторного використання.

4.  Доступність та залучення громадян.
5.  Відкритість та прозорість.
6.  Довіра та безпека [7].
Вказаний перелік дає нам уявлення про базові прин-

ципи,  за  якими  здійснюється  електронне  урядування, 
проте варто підкреслити, він не є вичерпним. Так, інший 
нормативний акт зауважує, що реалізація державної полі-
тики цифрового розвитку ґрунтується на принципах:

1)  відкритості, що полягає в забезпеченні відкритого 
доступу  до  відомчих  даних  (інформації),  якщо  інше  не 
встановлено законодавством;

2)  прозорості, що полягає в забезпеченні можливості 
використання  відкритих  зовнішніх  інтерфейсів  до  відо-
мчих інформаційних систем, включаючи інтерфейси при-
кладного програмування;

3)  багаторазовості використання, що полягає в забез-
печенні відкритого міжвідомчого обміну рішеннями та їх 
повторного використання;

4)  технологічної  нейтральності  і  портативності 
даних,  що  полягає  в  забезпеченні  доступу  до  відомчих 
сервісів  і  даних  та  повторного  використання  незалежно 
від технологій або їх продуктів;

5)  орієнтованості  на  громадян,  що  полягає  в  забез-
печенні першочергового врахування потреб  та очікувань 
громадян під час прийняття рішень щодо форм чи спосо-
бів здійснення функцій держави;

6)  інклюзивності та доступності, що полягає в забез-
печенні  можливості  для  всіх  громадян  користуватися 
новітніми  досягненнями  інформаційних  технологій 
доступу до сервісів;

7)  безпечності та конфіденційності. що полягає в забез-
печенні для громадян і суб’єктів господарювання безпечного 
та надійного середовища, в якому відбувається електронна 
взаємодія з державою, включаючи повну його відповідність 
правилам і вимогам, встановленим законами України щодо 
захисту  персональних  даних  та  інформації,  що  належить 
державі, електронної ідентифікації та довірчих послуг;

8)  багатомовності, що полягає в забезпеченні надання 
громадянам  і  суб’єктам  господарювання  адміністратив-
них,  інформаційних  та  інших  послуг,  включаючи  тран-
скордонні, з використанням мови за їх вибором;

9)  підтримки прийняття рішень, що полягає в забез-
печенні використання новітніх інформаційних технологій 
для розроблення програмних продуктів, які підтримують 
прийняття рішень органами виконавчої влади під час реа-
лізації владних повноважень;

10)  адміністративного спрощення, що полягає в забез-
печенні прискорення та спрощення адміністративних про-
цесів шляхом їх цифрового розвитку;

11)   збереження  інформації,  що  полягає  в  забезпеченні 
зберігання  рішень,  інформації,  записів  та  даних,  достовір-
ності та цілісності, а також їх доступності відповідно до полі-
тики безпеки та конфіденційності протягом певного часу;

12) оцінювання ефективності та результативності, що 
полягає  в  проведенні  всебічного  оцінювання  та  порів-
няння не менш як двох альтернативних рішень для забез-
печення ефективності та результативності реалізації влад-
них повноважень [8].

Проаналізувавши  цей  перелік,  можна  дійти  висно-
вку, що  він  є  значно  конкретнішим  за  змістом  та  врахо-
вує  також  принципи,  якими  послуговуються  міжнародні 
організації,  складаючи рекомендації щодо  впровадження 
цифрового  урядування.  Відразу  звернемо  увагу  на  один 
важливій аспект: ООН не виділяє окремо принципів елек-
тронного  урядування,  а  дає  перелік  принципів  ефектив-
ного урядування для сталого розвитку, вказуючи, як кожен 
принцип  безпосередньо  чи  опосередковано  впливає  на 
становлення цифрового урядування. Так, документи ООН 
звертають  увагу  на  такі  основоположні  принципи  ефек-
тивного урядування, як:

1.  Ефективність
−  компетентність: для  ефективного виконання своїх 

функцій установи повинні мати досить досвіду, ресурсів 
і засобів для адекватного виконання завдань, що входять 
у коло їх ведення;

−  розумна державна політика: для досягнення намі-
чених  результатів  напрями  державної  політики  повинні 
бути узгоджені один з одним і мати під собою справжню 
або сформовану основу в повній відповідності до реальної 
ситуації, мотиву і здорового глузду;

−  співпраця:  для  вирішення  проблем,  що  станов-
лять  спільний  інтерес,  установи  на  всіх  рівнях  влади 
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і  в  усіх  секторах повинні  діяти  спільно  з  недержавними 
суб’єктами, прагнучи до реалізації одних і тих же цілей, 
задумів і результатів;

2.  Підзвітність
−  сумлінність:  діючи  в  державних  інтересах,  дер-

жавні  службовці  повинні  виконувати  свої  офіційні 
обов’язки чесно, справедливо і з дотриманням моральних 
принципів;

−  гласність:  для  забезпечення  підзвітності  і  можли-
вості  контролю  з  боку  громадськості  установи  повинні 
бути  відкритими у  разі  виконання  своїх функцій  і  спри-
яти доступності  інформації, допускаючи лише конкретні 
і обмежені винятки, передбачені законом;

−  незалежний  нагляд:  щоб  не  підривати  довіру  до 
уряду, наглядові органи повинні діяти строго з дотриман-
ням  професійних  норм,  незалежно  і  не  підпадаючи  під 
вплив з боку інших осіб;

3.  Всеосяжність
−  принцип  «ніхто  не  повинен  бути  забутий»:  для 

забезпечення  того, щоб  усі  люди могли  реалізувати  свій 
потенціал в умовах гідності та рівності, в рамках держав-
ної політики необхідно враховувати потреби і сподівання 
всіх верств суспільства, в тому числі найбідніших  і най-
уразливіших і тих, хто піддається дискримінації;

−  недопущення  дискримінації:  для  дотримання, 
захисту і заохочення прав людини та основних свобод для 
всіх  доступ  на  державну  службу  повинен  надаватися  на 
загальних  умовах  рівності,  без  будь-яких  розходжень  за 
ознаками  раси,  кольору шкіри,  статі,  мови,  релігії,  полі-
тичних чи інших переконань, національного або соціаль-
ного  походження,  майнового  стану,  місця  народження, 
інвалідності та іншими ознаками;

−  участь:  щоб  держава  була  ефективною,  всі  впли-
вові політичні групи повинні брати активну участь у вирі-
шенні питань, які їх безпосередньо зачіпають, і мати мож-
ливість впливати на політику;

−  субсидіарність:  для  забезпечення  того,  щоб  уряд 
реагував на потреби і сподівання всіх людей, центральні 

органи  повинні  виконувати  тільки  ті  функції,  які  не 
можуть бути здійснені ефективно на більш низькому або 
місцевому рівні;

−  рівність між поколіннями: для забезпечення благо-
получчя і якості життя всіх людей установи повинні пла-
нувати  свої  адміністративні  дії  таким  чином,  щоб  задо-
волення короткострокових потреб нинішнього покоління 
погоджувалося з більш довгостроковими потребами май-
бутніх поколінь [9].

Таким  чином,  проаналізувавши  зазначені  принципи, 
доходимо таких висновків:

1.  Принципи  електронного  (цифрового)  урядування 
є майже ідентичними та часто не розмежовуються в між-
народному законодавстві з іншою важливою групою прин-
ципів – належного урядування, що є логічним з огляду на 
те, що вони мають одну основу – поняття «урядування».

2.  У  міжнародному  просторі  принципи  належного 
урядування  нерозривно  пов’язані  з  принципами  сталого 
розвитку.

3.  В  Україні  існують  спеціальні  принципи  електро-
нного урядування, закріплені на рівні підзаконних актів.

4.  Список принципів є невичерпним та не співпадає 
у різних актах законодавства.

На нашу думку, для України натепер важливо уніфіку-
вати перелік принципів для електронного (у перспективі – 
цифрового) урядування, що доцільно би було зробити на 
рівні спеціального Закону «Про електронне урядування», 
оскільки саме закріплення принципів створює той базис, 
закладає ту основу, на якій у майбутньому можна будувати 
інші аспекти цифрових трансформацій, – мету, завдання, 
напрями  впровадження  електронного  урядування  тощо, 
адже  впровадження  електронного  урядування  в  нашій 
державі на належному рівні є не просто побажанням для 
того, щоб «іти в ногу з часом», це є нагальна необхідність, 
своєрідний виклик ХХІ століття,  а  спілкування між дер-
жавою  і  громадянином  у  зручному  для  останнього фор-
маті – важливим показником утвердження демократичних 
сучасних цінностей для міжнародного іміджу України.
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ПРОТИДІЯ ТЕРОРИЗМУ, ПОЛІТИЧНОМУ І РЕЛІГІЙНОМУ ЕКСТРЕМІЗМУ 
В УМОВАХ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

COUNTERING TERRORISM, POLITICAL AND RELIGIOUS EXTREMISM 
IN THE CONTEXT OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE

Павленко В.С., провідний науковий співробітник
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Стаття присвячена дослідженню проблематики визначення та реалізації пріоритетних напрямів протидії тероризму, політичному 
і релігійному екстремізму в Україні. У статті доводиться, що складність національної системи протидії тероризму, політичному і релігій-
ному екстремізму полягає в тому, що терористична діяльність на території України інспірована й організована силовими відомствами 
та спеціальними службами Російської Федерації, пов’язана зі збройним конфліктом та прагненням повернути державою-агресором гео-
політичний вплив на державну політику і громадянське суспільство в Україні. Нами наголошується на тому, що система протидії теро-
ризму, політичному і релігійному екстремізму перебуває у прямій залежності від завершення збройного конфлікту. Окрім завершення 
збройного конфлікту, заходами припинення та протидії терористичній діяльності в Україні мають стати відновлення державного контролю 
за всією територією України, усунення наступної військової загрози, забезпечення життя, здоров’я і безпеки громадян, інтересів суспіль-
ства та держави, відновлення й укріплення територіальної цілісності й державного суверенітету України. У статті нами підтримується 
думка щодо виділення таких пріоритетних напрямів і заходів протидії тероризму, політичному і релігійному екстремізму: усунення загроз 
життю і безпеці громадян, інтересам суспільства та держави, що виникли внаслідок агресії Російської Федерації проти України і мали 
проявом збройний конфлікт на території Донецької і Луганської областей; створення і підтримання необхідного рівня антитерористичної 
захищеності після повернення під контроль окремих районів Донецької та Луганської областей; недопущення та припинення можливих 
терористичних проявів на решті території України як результату гібридної агресії Російської Федерації; підвищення ефективності діяль-
ності єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їхніх наслідків. Також у роботі 
підкреслюється необхідності ухвалення відповідних нормативних актів, що автоматично трансформує такі заходи в загальнообов’язкові 
та загальнодержавні. Нами обстоюється думка, що з метою забезпечення належної протидії політичному і релігійному екстремізму 
доцільно ухвалити спеціальний закон про протидію екстремізму.

Ключові слова: тероризм, протидія, екстремізм, антиекстремістський закон, система забезпечення національної безпеки,  
національна безпека.

The article is devoted to the research of the problems of definition and realization of priority directions of counteraction to terrorism, political 
and religious extremism in Ukraine. The article argues that the complexity of the national system of counter-terrorism, political and religious 
extremism is that terrorist activities in Ukraine are inspired and organized by law enforcement agencies and special services of the Russian 
Federation, associated with armed conflict and the desire to return the aggressor state geopolitical influence on state policy and civil society in 
Ukraine. We emphasize that the system of countering terrorism, political and religious extremism is directly dependent on the end of the armed 
conflict. In addition to ending the armed conflict, measures to stop and counter terrorist activity in Ukraine should include restoring state 
control over the entire territory of Ukraine, eliminating the next military threat, ensuring the life, health and safety of citizens, the interests 
of society and the state, restoring and strengthening territorial integrity and state sovereignty of Ukraine. In the article we support the point 
of view on the allocation of such priority areas and measures to combat terrorism, political and religious extremism: elimination of threats to 
life and security of citizens, the interests of society and the state arising from Russian aggression against Ukraine and manifested armed 
conflict in Donetsk and Luhansk areas; creation and maintenance of the necessary level of anti-terrorist protection after the return to control 
of certain districts of Donetsk and Luhansk regions; prevention and cessation of possible terrorist acts in the rest of Ukraine as a result of hybrid 
aggression of the Russian Federation; increasing the efficiency of the unified state system of prevention, response and cessation of terrorist 
acts and minimizing their consequences. The article emphasizes the need to adopt relevant regulations, which automatically transforms such 
measures into mandatory and national. We are of the opinion that in order to ensure proper counteraction to political and religious extremism, it 
is expedient to adopt a special law on counteracting extremism.

Key words: terrorism, counteraction, extremism, anti-extremist law, national security system, national security.

Вступ. В  умовах  протидії  України  агресії  Російської 
Федерації питання протидії тероризму, політичному і релі-
гійному  екстремізму  стало  пріоритетним.  Перед  нашою 
державою  постало  завдання  щодо  захисту  незалежності, 
територіальної  цілісності,  суверенітету,  миру,  безпеки 
в умовах збройного конфлікту, що постійно триває. Окрім 
цього, варто звернути увагу на те, що питанню захисту прав 
та свобод людини і громадянина належить одне із провід-
них місць у напрямах державної політики, адже захистом 
прав і свобод кожної людини держава забезпечує протидію 
тероризму, протидію агресії Російської Федерації.

Питання  протидії  тероризму,  політичному  і  релігій-
ному  екстремізму  тісно  пов’язано  з  національною  без-
пекою. Нині  система гарантування національної безпеки 
перебуває у стані реформування. Реформування системи 
гарантування  національної  безпеки  визначено  головним 
пріоритетом держави відповідно до Стратегії національної 
безпеки України від 14 вересня 2020 р. Одним з основних 
напрямів  зовнішньополітичної  та  внутрішньополітич-
ної діяльності держави для забезпечення її національних 
інтересів  і безпеки визначено протидію тероризму, роз-

повсюдженню зброї масового ураження, міжнародній зло-
чинності,  наркоторгівлі,  торгівлі  людьми,  політичному 
та релігійному екстремізму, нелегальній міграції, кіберза-
грозам, негативним наслідкам зміни клімату, а також запо-
бігання надзвичайним  ситуаціям природного  і  техноген-
ного характеру, подолання їхніх наслідків [1]. Убачається, 
що наукове дослідження протидії тероризму, політичному 
і релігійному екстремізму потребує свого нового пошуку. 
Одним із чинників, через які, на нашу думку, відбувається 
затримка реформування системи протидії тероризму, полі-
тичному і релігійному екстремізму, є термінологічна неви-
значеність,  відсутність  належного  законодавчого  забез-
печення.  Ця  стаття  покликана  роз’яснити  термінологію 
та дефініції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про акту-
альність  обраної  тематики  свідчить  велика  кількість 
проведених  досліджень.  На  рівні  дисертаційної  роботи 
А.Ю.  Бабій  було  проаналізовано  кримінально-правову 
протидію екстремізму в Україні [2]. В.В. Мокляк у дисерта-
ційній роботі «Протидія терористичній діяльності в Укра-
їні»  визначив  кримінологічну  природу  терористичної  
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діяльності, приділив увагу визначенню її детермінуючого 
комплексу  та  розробленню  системи  заходів  протидії  їй 
в Україні  [3]. О.В. Саган  на  рівні  дисертаційного  дослі-
дження  проаналізувала  політику  протидії  медіаінформа-
ційному тероризму в системі політики національної без-
пеки України.  Базуючись  на  теоретичному,  політичному, 
нормативно-правовому  й  емпіричному  осмисленні  про-
блеми  протидії  інформаційному  тероризму  зарубіжними 
й  вітчизняними  дослідниками,  вона  визначила  та  роз-
крила зміст пріоритетних напрямів  і механізмів протидії 
медіаінформаційному тероризму [4]. Тероризм як складну 
соціально-політичну,  правову  і  науково-прикладну  про-
блему, розв’язання якої значною мірою зумовлене застосу-
ванням системно-комплексного міжгалузевого підходу до 
багатовекторних  детермінантів  цього  явища,  розглянуто 
в монографії В.В. Середи й І.Р. Серкевича. Про актуаль-
ність  обраного  напряму  досліджень  свідчить  також  ана-
літична  доповідь  Національного  інституту  стратегічних 
досліджень «Актуальні питання протидії тероризму у світі 
та в Україні», у якій досліджено актуальні тенденції в роз-
витку  міжнародного  тероризму,  особливості  боротьби 
з тероризмом у сучасному світі, трансформацію характеру 
терористичної загрози в Україні, механізми забезпечення 
стійкості  держави  до  такої  загрози,  проведено  аналіз 
норм законодавства України, що регулює правовідносини 
у сфері протидії тероризму, виявлено низку недоліків, які 
негативно впливають на ефективність загальнодержавної 
системи боротьби із цією злочинною діяльністю, та визна-
чено  шляхи  удосконалення  відповідного  законодавства 
[5].  Теоретичне  обґрунтування  фінансових  та  економіч-
них чинників у процесі формування  і реалізації держав-
ної політики протидії тероризму та розроблення наукових 
висновків і пропозицій щодо їх удосконалення у практиці 
державного управління здійснено в роботі М.М. Бунчука 
[6]. Також науково розробляли цю проблематику О. Ніко-
лаєв [7], А.В. Носач [8], В.А. Трофімцов [9] та інші. Нор-
мативним підґрунтям для проведення дослідження стали 
Закон України «Про боротьбу  з  тероризмом»  [10], Стра-
тегія  національної  безпеки  України  «Безпека  людини  – 
безпека країни» [1], Концепція розвитку сектору безпеки 
і оборони України [11].

Метою статті є дослідження  проблематики  визна-
чення та реалізації пріоритетних напрямів протидії теро-
ризму, політичному і релігійному екстремізму в Україні.

Виклад основного матеріалу. Розпочати дослідження 
плануємо  з  визначення  термінологічного  апарату.  Так, 
у  Законі  України  «Про  боротьбу  з  тероризмом»  теро-
ризм  визначається  як  «суспільно  небезпечна  діяльність, 
яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні 
насильства  шляхом  захоплення  заручників,  підпалів, 
убивств,  тортур,  залякування  населення  й  органів  влади 
або  вчинення  інших  посягань  на  життя  чи  здоров’я  ні 
в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних 
дій з метою досягнення злочинних цілей». Терористична 
діяльність має свої напрями й охоплює: планування, орга-
нізацію,  підготовку  та  реалізацію  терористичних  актів; 
підбурювання до вчинення терористичних актів, насиль-
ства над фізичними особами або організаціями, знищення 
матеріальних об’єктів у терористичних цілях; організацію 
незаконних збройних формувань, злочинних угруповань / 
злочинних організацій, організованих злочинних груп для 
вчинення терористичних актів, як і участь у таких актах; 
вербування, озброєння, підготовку та використання теро-
ристів тощо (ст. 1) [10].

На  відміну  від  визначення  терміна  «тероризм»,  тер-
мін «екстремізм» не має свого законодавчого закріплення. 
Пропонуємо звернутися до Модельного закону про проти-
дію екстремізму, який було ухвалено на засіданні Міжпар-
ламентської  асамблеї  держав  –  учасниць  Співдружності 
Незалежних  Держав  2009  р.  Так,  у  Модельному  законі 
визначається, що екстремізм – це посягання на основи кон-

ституційного ладу і безпеку держави, а також порушення 
прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, 
здійснювані внаслідок заперечення правових і (або) інших 
загальноприйнятих  норм  і  правил  соціальної  поведінки. 
Екстремістська  діяльність  детермінується  як  діяльність 
громадського або релігійного об’єднання, засобу масової 
інформації  або  іншої  організації,  фізичної  особи  із  пла-
нування,  організації,  підготовки  або  вчинення  дій,  спря-
мування  яких  може  бути  різне:  на  насильницьку  зміну 
основ  конституційного  ладу,  порушення  територіальної 
цілісності  і суверенітету держави; публічне виправдання 
тероризму  або  публічні  заклики  до  здійснення  терорис-
тичної діяльності; розпалювання соціальної, расової, наці-
ональної або релігійної ворожнечі тощо [12]. Також варто 
звернути увагу на проєкт закону України «Про протидію 
екстремізму»  2013  р.,  у  якому  екстремізм  визначається 
як «діяльність фізичної особи або (та) юридичної особи, 
або  (та)  об’єднання  громадян  чи  їхні  публічні  заклики 
або  (та)  підбурювання,  які  спрямовані  на  насильницьке 
захоплення або утримання влади чи незаконне втручання 
в діяльність органів влади, посягання на основи консти-
туційного ладу та національної безпеки, порушення прав, 
свобод та  законних  інтересів людини  і  громадянина, яка 
є наслідком несприйняття правових норм чи  інших пра-
вил поведінки (соціальних норм)». Екстремістська діяль-
ність,  у  свою  чергу,  як  «діяльність  фізичної  особи  або 
(та) юридичної особи, або (та) об’єднання громадян щодо 
планування  або  (та)  організації,  або  (та) підготовки,  або 
(та) здійснення дій, що охоплюються видами екстреміст-
ської діяльності, які зазначені у ст. 4 проєкту» [13]. Цито-
вані положення свідчать про схоже розуміння зазначених 
понять. Здійснимо невеликий історичний екскурс із цього 
питання та звернемо увагу на те, що до 2007 р. законодавчі 
та  правоохоронні  органи  України  не  визначали  екстре-
містську діяльність  як  таку, що потребує окремого  зако-
нодавчого закріплення та напрацювання заходів протидії. 
У  1998–1999  рр.  група  науковців  Національної  академії 
Служби безпеки України  (далі – СБУ) розробила проєкт 
закону «Про боротьбу  з  екстремізмом»,  який дотепер не 
був  ухвалений.  Підкреслимо,  що  нині  на  рівні  законо-
давства визначення терміна «екстремізм», напрямів такої 
діяльності,  заходів  протидії  не  встановлено.  Убачається, 
що  відсутність  власного  національного  нормативного 
регулювання  негативно  впливає  на  формування  заходів 
та механізмів протидії політичному і релігійному екстре-
мізму.  Науковцями  окрема  увага  приділяється  питанню 
співвідношення  екстремізму  та  тероризму.  Тероризм 
переважно  визнається  як  одна  з  найбільш  небезпечних 
форм екстремізму, його невід’ємна частина. Тому виникає 
цілком логічне питання: чому заходи протидії тероризму, 
категоріальний апарат у цій сфері мають своє законодавче 
закріплення, а положення щодо протидії екстремізму ні? 
На  рівні  наукових  розробок  це  питання  суто  риторичне 
і потребує свого законодавчого вирішення. До того ж такі 
спроби вже були здійснені і відповідні проєкти норматив-
них актів уже надані на розгляд Верховної Ради України.

Варто  зазначити, що  в  боротьбі  з  тероризмом,  полі-
тичним і релігійним екстремізмом кожна держава напра-
цьовує  власний  комплекс  заходів  протидії.  Складність 
національної системи протидії полягає в тому, що теро-
ристична  діяльність  на  території  України  інспірована 
й  організована  силовими  відомствами  та  спеціальними 
службами Російської Федерації (далі – РФ), пов’язана зі 
збройним  конфліктом  та  прагненням  повернути  держа-
вою-агресором  геополітичний  вплив  на  державну  полі-
тику  і  громадянське  суспільство  в  Україні.  Тому  при-
пинення терористичної діяльності в Україні неможливе 
без завершення збройного конфлікту [3, c. 155]. Додамо, 
що,  окрім  завершення  збройного  конфлікту,  заходами 
припинення  та  протидії  терористичної  діяльності 
в Україні мають стати відновлення державного контролю  
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за  всією  територією  України,  усунення  наступної  вій-
ськової загрози, забезпечення життя, здоров’я  і безпеки 
громадян, інтересів суспільства та держави, відновлення 
й  укріплення  територіальної  цілісності  й  державного 
суверенітету  України.  Окрім  зазначених  заходів,  учені 
також визначають інші заходи протидії. Так, В.В. Мокляк 
зазначає такі, як: розбудова системи Національної стій-
кості держави та суспільства до терористичних й інших 
видів загроз; реформування сектору безпеки та оборони; 
становлення  й  розвиток  стратегічних  комунікацій  сек-
тору безпеки  та  оборони;  розроблення  загальнодержав-
ної  стратегії  й  тактики  протидії  терористичній  діяль-
ності, ухвалення державної цільової програми боротьби 
з  тероризмом  тощо  [3,  c.  154–155]. Фахівці Національ-
ного інституту стратегічних досліджень також звертають 
увагу на те, що стан національної системи протидії теро-
ризму та політичному і релігійному екстремізму перебу-
ває у прямому зв’язку з гібридною війною з Російською 
Федерацією. Автори виділяють такі пріоритетні напрями 
і заходи протидії: усунення загроз життю і безпеці грома-
дян, інтересам суспільства та держави, що виникли вна-
слідок агресії РФ проти України і мали проявом збройний 
конфлікт на  території Донецької  і Луганської  областей; 
створення  і  підтримання  необхідного  рівня  антитеро-
ристичної  захищеності  після  повернення  під  контроль 
окремих  районів  Донецької  та  Луганської  областей; 
недопущення  та  припинення  можливих  терористичних 
проявів на решті території України як результату гібрид-
ної агресії РФ; підвищення ефективності діяльності єди-
ної державної системи запобігання, реагування і припи-
нення терористичних актів та мінімізації їхніх наслідків 
[5, c. 52]. Погоджуємося з висновками та пропозиціями 
фахівців  і  додамо, що всі  вказані напрями мають отри-
мати  своє  законодавче  закріплення.  Ухвалення  відпо-
відних  нормативних  актів  автоматично  трансформує 
такі  заходи  в  загальнообов’язкові  та  загальнодержавні. 
За  твердженням науковців,  на  сучасному  етапі  з метою 
забезпечення  належної  протидії  цьому  явищу  доцільно 
ухвалити  спеціальний  закон  про  протидію  екстремізму. 
Мета  розроблення  спеціального  антиекстремістського 
закону полягає у  створенні нормативно-правового  акта, 
який  виконуватиме  координуючу  щодо  міжгалузевого 
законодавства  функцію  у  сфері  протидії  екстремізму. 
Ухвалення  спеціального  закону  про  протидію  екстре-
мізму матиме запобіжний ефект та сприятиме упорядку-
ванню понятійного апарату у сфері протидії екстремізму 
[5, c. 220].

Інші автори виділяють схожі напрями розвитку держав-
ної антитерористичної політики: «завершення збройного 
конфлікту,  звільнення  тимчасово  окупованих  територій, 
відновлення територіальної цілісності й державного суве-
ренітету  України;  розбудова  системи Національної  стій-
кості  держави  та  суспільства  до  терористичних й  інших 
видів загроз; реформування сектору безпеки та оборони; 
становлення й розвиток стратегічних комунікацій сектору 
безпеки та оборони; удосконалення законодавства у сфері 
боротьби  з  тероризмом»  тощо  [3,  c.  154].  Як  бачимо, 
В.В. Мокляк також наголошує на необхідності вдоскона-
лення законодавчого реґламентування вказаної сфери сус-
пільних відносин. Однак підкреслимо, що має відбутися 
вдосконалення  законодавства  у  вигляді  ухвалення нових 
законодавчих актів. Таке твердження ґрунтується на тому, 
що більшість із чинних нормативних актів були ухвалені 
до початку збройної агресії Російської Федерації, сучасні 
виклики потребують нового законотворчого процесу.

Звернемо увагу на те, що вченими окремо виділяються 
кримінально-правові заходи протидії екстремізму в Укра-
їні.  Так,  на  думку  А.Ю.  Бабій,  до  основних  складників 
антиекстремістського законодавства мають належати спе-
ціальний антиекстремістський закон та спеціальні «анти-
екстремістські» норми Кримінального кодексу (далі – КК) 

України [2, c. 210]. Тобто вченими акцентується увага на 
тому, що профільне законодавство також має бути змінено 
і спрямовано на ефективну протидію тероризму, політич-
ному  і релігійному екстремізму. Нині у КК України міс-
титься низка кримінально-правових норм, якими передба-
чено покарання: за терористичний акт (ст. 258), втягнення 
у  вчинення  терористичного  акту  (ст.  258–1),  публічні 
заклики  до  вчинення  терористичного  акту  (ст.  258–2), 
створення терористичної групи чи терористичної органі-
зації (ст. 258–3),сприяння вчиненню терористичного акту 
(ст. 258–4), фінансування тероризму (ст. 258–5) тощо [14]. 
Фахівцями Національного  інституту  стратегічних  дослі-
джень узагальнено правозастосовну практику щодо при-
тягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за 
вказаними  складами  злочинів  та  зроблено  висновок, що 
положення  Кримінального  кодексу  України  мають  при-
кладне значення, тобто вказанні статті мають своє право-
застосовне значення [5, c. 29–30].

З огляду на обмежений обсяг дослідження вбачається, 
що окремі напрями означеної проблематики мають стати 
предметом  подальших  досліджень,  зокрема  такі:  відсут-
ність  механізму  визнання  організацій  терористичними 
в  Україні;  відсутність  реєстру  організацій,  визнаних 
терористичними на  території України;  проблема  вдоско-
налення  наявної  державної  системи  протидії  тероризму 
в Україні тощо.

Висновки. У статті доводиться, що складність наці-
ональної  системи  протидії  тероризму,  політичному 
і  релігійному  екстремізму  полягає  в  тому,  що  теро-
ристична  діяльність  на  території  України  інспірована 
й  організована  силовими  відомствами  та  спеціаль-
ними службами РФ, пов’язана зі збройним конфліктом 
та  прагненням  повернути  державою-агресором  геопо-
літичний  вплив  на  державну  політику  і  громадянське 
суспільство  в  Україні.  Нами  наголошується  на  тому, 
що система протидії тероризму, політичному і релігій-
ному  екстремізму  перебуває  у  прямій  залежності  від 
завершення  збройного  конфлікту.  Окрім  завершення 
збройного  конфлікту,  заходами  припинення  та  проти-
дії терористичної діяльності в Україні мають стати від-
новлення  державного  контролю  за  всією  територією 
України, усунення наступної військової загрози, забез-
печення  життя,  здоров’я  і  безпеки  громадян,  інтер-
есів суспільства та держави, відновлення й укріплення 
територіальної  цілісності  й  державного  суверенітету 
України. У статті нами підтримується думка щодо виді-
лення  таких  пріоритетних  напрямів  і  заходів  протидії 
тероризму,  політичному  і  релігійному  екстремізму,  як: 
усунення  загроз  життю  і  безпеці  громадян,  інтересам 
суспільства  та  держави, що  виникли  внаслідок  агресії 
РФ проти України і мали проявом збройний конфлікт на 
території  Донецької  і  Луганської  областей;  створення 
і  підтримання  необхідного  рівня  антитерористичної 
захищеності  після  повернення  під  контроль  окремих 
районів  Донецької  та  Луганської  областей;  недопу-
щення  та  припинення  можливих  терористичних  про-
явів на решті території України як результату гібридної 
агресії РФ; підвищення ефективності діяльності єдиної 
державної  системи  запобігання,  реагування  і  припи-
нення терористичних актів, мінімізації їхніх наслідків. 
Також у роботі підкреслюється необхідності ухвалення 
відповідних нормативних актів, що автоматично транс-
формує  такі  заходи в  загальнообов’язкові  та  загально-
державні. Нами обстоюється думка, що з метою забез-
печення  належної  протидії  політичному  і  релігійному 
екстремізму доцільно ухвалити  спеціальний  закон про 
протидію екстремізму. Мета розроблення спеціального 
антиекстремістського  закону  полягає  у  створенні  нор-
мативно-правового акта, який виконуватиме координу-
ючу щодо міжгалузевого законодавства функцію у сфері 
протидії екстремізму.
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В умовах актуалізації глобалізаційних процесів, зближення правових сімей особливої актуальності набуває проблематика визна-
чення правової природи та сутності судової практики. Окрім цього, судова практика виступає своєрідним індикатором ефективності 
функціонування правової системи загалом і судової системи зокрема. Стаття присвячена аналізу проблематики теоретико-правового 
визначення категорій «джерело права» та «система джерел права». Уважаємо, що без чіткої відповіді на запитання базового характеру 
неможливо чітко визначити й окреслити правовий статус елементів. Не є винятком і функціонування системи джерел права України. 
Окрім цього, нами досліджено зміст поняття «джерело права» у матеріальному значенні, в ідеальному значенні й у формально-юри-
дичному. Зауважимо, що всі джерела права у своїй сукупності формують логічну, послідовну та виважену систему, яка побудована на 
підставі багаторічного бачення належної формалізації та врегулювання суспільних відносин.

Аналіз позицій і систематизація наукових пошуків дає можливість стверджувати, що юридична природа основоположних категорій 
юриспруденції визначена на належному рівні. Плюралізм думок говорить про значну увагу до вивчення проблематики змісту понять 
«джерело права», «форма права» та «система». Однак формування єдиновекторної теорії системи джерел права ані у вітчизняній науці, 
ані в закордонній не відбулося.

Наявні уявлення та наукові дослідження представників юридичної науки перебувають у постійному русі, водночас у світі немає чіткої 
доктринальної визначеності щодо характеру та змісту системи джерел права. В Україні немає жодного нормативно-правового акта, де 
б на законодавчому рівні були визначені поняття «джерело права», «система права», «система джерел права», що унеможливило б 
суперечки у процесі наукових пошуків та практичного врегулювання правовідносин у державі. Зважаючи на дану обставину, зауважимо, 
що науковці-правники здійснюють багатовекторне тлумачення даних категорій, з урахуванням базових особливостей і ознак.

Окрім визначення змісту базових категорій, у статті нами акцентовано увагу і на співвідношенні категорій «джерело права» та «форма права».
Ключові слова: джерело права, система джерел права, судова практика, форма права.

In the context of the actualization of globalization processes, the rapprochement of legal families, the issue of determining the legal nature 
and essence of judicial practice becomes especially relevant. In addition, judicial practice is a kind of indicator of the effectiveness of the legal 
system in general, and the judicial system in particular. This article is devoted to the analysis of the problems of theoretical and legal definition 
of the category “source of law” and “system of sources of law”. We believe that without a clear answer to basic questions, it is impossible to 
clearly define and outline the legal status of the elements. The functioning of the system of sources of law of Ukraine is no exception. In addition, 
we have explored the meaning of the concept of “source of law” in the material sense, in the ideal sense and in the formal-legal. Note that all 
sources of law together form a logical, consistent and balanced system, which is built on the basis of a long-standing vision of proper formalization 
and regulation of social relations.

Analysis of positions and systematization of scientific research makes it possible to argue that the legal nature of the basic categories 
of jurisprudence is defined at the appropriate level. Pluralism of opinion speaks of considerable attention to the study of the content of the concepts 
of “source of law”, “form of law” and “system”. However, the formation of a one-vector theory of the system of sources of law did not take place 
either in domestic or foreign science.

The existing ideas and scientific research of the representatives of legal science is in constant motion, however, there is no clear doctrinal 
definition of the nature and content of the system of sources of law in the world. In Ukraine, there is no legal act that would define the definitions 
of “source of law”, “system of law”, “system of sources of law” at the legislative level, which would prevent the existence of disputes in the process 
of scientific research and practical settlement of legal relations in the country. Given this fact, we note that legal scholars carry out a multi-vector 
interpretation of these categories, taking into account the basic features and characteristics.

In addition to determining the content of the basic categories, in this article we focus on the relationship between the categories “source 
of law” and “form of law”.

Key words: source of law, system of sources of law, case law, form of law.

Наявні  уявлення  та  наукові  дослідження  представників 
юридичної  науки  перебувають  у  постійному  русі,  водночас 
у світі немає чіткої доктринальної визначеності щодо харак-
теру та змісту системи джерел права. В Україні немає жодного 
нормативно-правового акта, де б на законодавчому рівні були 
визначені  поняття  «джерело  права»,  «система  права»,  «сис-
тема джерел права», що б унеможливило суперечки у процесі 
наукових пошуків та практичного врегулювання правовідно-
син у державі. Зважаючи на дану обставину, зауважимо, що 
науковці-правники  здійснюють  багатовекторне  тлумачення 
даних категорій, з урахуванням базових особливостей і ознак. 
Так, на думку А.І. Дрішлюка, відсутність в Україні та в інших 
країнах  романо-германської  правової  сім’ї  однозначного 
бачення змісту категорії «джерело права» зумовлена різнома-
нітністю  історичних,  культурних,  етнічних  та  національних 
відмінностей у країнах континентального права, а також нечіт-
кістю та багатозначністю поняття [1, c. 15].

Н.М. Крестовська, Л.Г. Матвєєва визначили, що дже-
рело права – це матеріали, що взяті за основу відповідного 
законодавства, а також проєкти законодавчих актів, підго-
товлені документи, які можуть бути використані у процесі 
тлумачення тих чи інших юридичних текстів [2, с. 142].

М.М.  Вопленко  стверджує, що  у  трактуванні  катего-
рії  «джерело  права»  у  формально-юридичному  значенні 
можна  зазначити  яскравий  прояв  такого  формалізова-
ного  аспекту,  як  документальний  носій  правових  норм, 
що,  у  свою чергу,  дає  змогу  ототожнити  дану  категорію 
з  поняттям  «форма  права»  [3,  с.  14].  Аналогічна  пози-
ція  висловлена  в  роботах  інших  дослідників.  Зокрема, 
В.В.  Яременко  надає  характеристику  категорії  «форма 
права»  як  зовнішній  формі  меж  конкретного  предмета, 
зовнішньому  виразу  явища,  способу  прояву  конкретної 
дії, зовнішньому виразу змісту [4, с. 94]. П.М. Рабінович 
ґрунтовно  вивчає  зміст  категорії  «форма  права»  і  вказує 
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на  те,  що  це  водночас  спосіб  внутрішньої  організації 
права і зовнішнє вираження самого змісту правової норми 
[5, с. 110]. З огляду на це науковець стверджує, що можна 
вирізняти  внутрішню  та  зовнішню  форми  вираження 
норми права:  внутрішня форма  –  це  спосіб  внутрішньої 
організації  змісту  норми;  зовнішня  форма  –  це  спосіб 
зовнішнього  прояву,  об’єктивізації,  матеріальна  фікса-
ція  норми  за  наявної  державної  загальнообов’язковості, 
гарантованості [5, с. 74].

Н.С. Хомюк звертає увагу на те, що юриспруденція має 
чіткий  категоріальний  апарат  та  специфічну правову  тер-
мінологію. Даний факт поширюється на категорії «форма 
права»  та  «джерело  права»  і  має  бути  врахований  у  про-
цесі визначення характеристики обох понять. Н.С. Хомюк 
зазначає можливість ототожнення категорій «форма права» 
і  «джерело  права».  Водночас  відображається  історичний 
аспект правотворення через використання категорії  «дже-
рело права», а  з  іншого боку – вказується на спосіб  існу-
вання змісту через використання категорії «форма права».

Абсолютно  протилежна  позиція  висловлена  в  науко-
вих  дослідженнях  А.І.  Дрішлюка.  Так,  дослідник  ствер-
джує,  що  категорії  «джерело  права»  і  «форма  права» 
є взаємопов’язаними  і взаємозалежними, однак не тотож-
ними за змістом. Форма права вказує на те, як зміст права 
організовано  і  яке  зовнішнє  вираження,  однак  джерела 
права характеризують саме витоки права та відповідні чин-
ники, що створюють його зміст і форми прояву [1, с. 17].

Уважаємо,  що  для  чіткого  окреслення  рівня  співвід-
ношення  та  взаємозв’язку  категорій  «джерело  права» 
і «форма права» необхідно звернутися до базового трак-
тування категорій. Відповідно до «Юридичного словника-
довідника»  за  загальною  редакцією Ю.С. Шемшученка, 
форма права – це спосіб внутрішньої організації, а також 
спосіб зовнішнього вияву правових норм, який засвідчує 
їхню державну загальнообов’язковість [7, с. 24]. Згідно зі 
змістом «Нового тлумачного словника української мови», 
форма  –  це  будь-який  вираз  якого-небудь  змісту,  спосіб 
існування,  внутрішньої  організації  та  зовнішнє  вира-
ження предмета чи явища  [4,  с.  130]. Якщо узагальнити 
проаналізовані  нами  наукові  дослідження  щодо  змісту 
категорій «джерело права» і «форма», зазначимо, що тра-
диційно  і  форма  права,  і  джерело  права  розуміються  як 
форма  встановлення  правових  норм,  спосіб,  з  викорис-
танням якого відповідному правилу поведінки надається 
статус  обов’язковості.  На  нашу  думку,  обидві  категорії 
є  досить  близькі  за  змістом,  однак  не  рівнозначні.  Дже-
рело права – це будь-який процес або подія, яка справляє 
вплив на формування правила поведінки, а форма права – 
це документальне оформлення результату та закріплення 
правила поведінки у вигляді правової норми. Форма права 
є  результатом  правотворчості,  а  її  конкретний  вигляд 
цілком залежить від того, який орган правотворення мав 
право декларування норми права  (наприклад,  законодав-
чий акт, підзаконний акт, правовий прецедент тощо).

Щодо  єдиного  визначення  категорії  «джерело  права», 
то, на нашу думку, дана обставина, зважаючи на сучасні тен-
денції правотворення та глобалізації, є неможливою. Окрім 
цього, є різні підходи до вивчення категорії, різне тракту-
вання  змісту  й  абсолютно  різні  вектори  праворозуміння 
юридичних  процесів  та  явищ.  Однак  ми  погоджуємося 
з  позицією А.І. Дрішлюк, Ю.В. Корольової, Н.С. Хомюк, 
М.М.  Марченко,  А.О.  Білоус  стосовно  того,  що,  зважа-
ючи на правовий аспект дослідження, найбільш логічним 
є визначення категорії «джерело права» саме у формально-
юридичному  значенні,  через  характеристику  категорії  як 
форми вираження і закріплення правових норм.

Зауважимо, незважаючи на таке неоднозначне бачення 
змісту категорії «джерело права» у вітчизняній юриспру-
денції,  останнє  має  подвійне  значення  для  юридичної 
науки  і  практики. По-перше,  відбувається  розмежування 
реальних джерел права  з  іншими  соціальними регулято-

рами;  по-друге,  відбувається  чітке  встановлення  місця 
конкретного джерела в загальній системі й ієрархії, з ура-
хуванням усіх характеристик, обов’язковості та юридич-
ного значення.

Усі  джерела  права  у  своїй  сукупності  формують 
логічну, послідовну та виважену систему, яка побудована 
на підставі багаторічного бачення належної формалізації 
та врегулювання суспільних відносин. Саме категорія сис-
темності, на думку Б.В. Шейндлина, виступає ключовою 
якістю права, адже виступає у вигляді взаємозв’язку пра-
вових норм, де одні норми визначають та характеризують 
умови здійснення інших норм права [8, с. 24].

Аналіз позицій і систематизація наукових пошуків дає 
можливість стверджувати, що юридична природа осново-
положних  категорій  юриспруденції  визначена  на  належ-
ному рівні. Плюралізм думок говорить про значну увагу 
до вивчення проблематики змісту понять «джерело права», 
«форма  права»  та  «система».  Однак  формування  єдино-
векторної  теорії  системи джерел права ані у вітчизняній 
науці,  ані  в  зарубіжній не відбулося. Одним  із найбільш 
спірних питань сучасності в даній сфері є питання змісту 
і структури системи джерел права, що у своїй сукупності 
розкриває юридичну природу всієї системи.

І.В.  Куценко  вивчає  зміст  категорії  «система  джерел 
права»  і  стверджує,  що  дана  система  перебуває  у  вигляді 
організованого  цілого,  а  всі  його  елементи  представлені 
у  вигляді  окремих  джерел  права,  розташованих  в  ієрар-
хічному порядку,  який  і  вказує  на юридичну  силу  того  чи 
іншого  джерела  [9,  с.  478].  Саме  на  характеристиці  еле-
ментів  системи  зроблено  акцент  у  наукових  дослідженнях 
А.Ю. Гарашка. Як неорганічну, штучно створену,  ідеальну 
систему, яка наділена окремими особливостями, охарактери-
зовано систему джерел права в роботах науковця [10, с. 39].

Натомість  Н.А.  Гураленко  говорить  про  систему 
джерел  права  як  про  цілісне  інтегроване,  динамічне, 
об’єктивно існуюче, правове утворення, яке характеризу-
ється взаємозв’язком своїх елементів: закону, звичаю, пра-
вової  доктрини,  договору,  принципів  права,  суддівської 
правотворчості [11, с. 11]. Саме на динамічну характерис-
тику  системи  джерел  права  звертає  увагу  у  своїх  дослі-
дженнях і Т.В. Гурова [12, с. 46].

Звертаємо  увагу  на  те,  що  в  теорії  правової  науки 
висловлено багато пропозицій і трактувань категорії «сис-
тема джерел права». На нашу думку, неможливо остаточно 
підтримати  ту  чи  іншу  висловлену  науковцями  позицію 
або  запропонувати  власне  бачення  без  чіткого  розуміння 
змісту  даної  категорії,  що  може  бути  досягнено  через 
детальний аналіз базових ознак  та  властивостей  системи 
джерел  права.  Погоджуємося  з  позицією  Н.М.  Пархо-
менко,  де  науковець  трактує  систему  джерел  права  як 
органічну, комплексну, динамічну, багаторівневу, відкриту 
систему, яка складається з підсистем, поєднаних певними 
зв’язками,  розміщених  у  певному  порядку,  що  створює 
передумови для функціональності й окреслює місце у пра-
вовій системі [13, с. 14]. Виокремлено такі ознаки системи 
джерел права: 1) в основі даної системи перебувають різ-
норідні  частини,  які  взаємодіють  одна  з  одною  за  допо-
могою  системних  зв’язків  (під  різнорідними  частинами 
дослідником визначено нормативно-правовий акт, норма-
тивно-правовий договір, судовий та правовий прецеденти, 
звичаї, традиції тощо); 2) дана система постійно піддається 
змінам  завдяки  системному  впливу  на  неї  з  боку  інших 
правових систем або ж підсистем, а також із боку новоут-
ворених джерел права; 3) система перебуває в постійному 
розвитку –  від неписаного  звичаєвого права до писаного 
нормативного права, від фрагментарного права та складної 
системи норм; 4) завдяки появі нових системних зв’язків 
з’являються  нові  принципи  функціонування,  урегулю-
вання взаємовідносин; 5) має розгалужену структуру, яка 
представлена  національною,  галузевою  й  ієрархічною;  
6)  має  об’єктивно-суб’єктивний  характер;  7)  для  неї  
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характерною  є  внутрішня  узгодженість;  8)  притаманна 
ознака динамічності, що проявляється через удосконалення 
джерел права, постійне оновлення і модернізацію, форму-
вання  процесів  диференціації  й  інтеграції  джерел  права, 
імплементації нових принципів та положень [13, с. 17].

Трансформаційні  процеси,  пов’язані  з  уніфікацією 
законодавства та глобалізацією, мають постійні динамічні 
зміни, що призводить до функціонування застарілих норм, 
появи колізій  або ж прогалин.  І  якщо  говорити про  гар-
монізацію  вітчизняного  законодавства  з  міжнародними 
стандартами,  то можна припусти умовивід щодо повіль-
ної модернізації сфери. Однак станом натепер ми спосте-
рігаємо ґрунтовні перетворення, пов’язані з окресленням 
правової природи  таких джерел права  в Україні,  як пра-
вовий  та  судовий  прецедент,  судова  практика. Ще  доне-
давна їх не можна було віднести до системи джерел права 
країн  романо-германської  правової  сім’ї.  Однак  навіть 
в Україні це питання поступово набирає обертів та вима-
гає  чіткої  конкретики.  Зокрема,  формування  зразкових 
і типових справ Верховного Суду, статус рішень Європей-

ського суду з прав людини, рішень Конституційного Суду  
України,  постанов  Пленуму  Верховного  Суду,  форму-
вання загальної практики роботи судових органів з тих чи 
інших питань дають можливість говорити про утворення 
в Україні абсолютно нового джерела права, яке за змістом 
буде  сформовано в поєднанні  традицій  англосаксонської 
правової сім’ї та нововведень романо-германської.

З огляду на все вищевикладене вважаємо, що вітчиз-
няна наука приділяє досить уваги визначенню юридичної 
природи  системи  джерел  права  в  Україні,  окресленню 
базових категорій даної системи, вивченню її ознак, базо-
вих  характеристик  та  внутрішньої  організації.  Водночас 
питання  особливостей  функціонування  всієї  системи 
джерел права та  її елементів залишається малодослідже-
ним  та  відкритим.  Відсутні  однозначні  наукові  позиції 
та дослідницькі висновки щодо природи правових і судо-
вих  прецедентів,  правничої  і  судової  практики.  Відсут-
ність  цілісного  підходу  до  визначення  і  характеристики 
даних  елементів  породжує плюралізм наукових поглядів 
та фактичну правову неврегульованість даного питання.
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ПОДАТКОВЕ ПРАВО ДЕРЖАВИ ЯК ФОРМА ОБОВ’ЯЗКУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 
ЩОДО АКУМУЛЮВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

STATE TAX LAW AS A FORM OF TAXPAYER’S OBLIGATION TO ACCUMULATE 
FINANCIAL RESOURCES IN THE STATE BUDGET

Рарицька В.Б., аспірант кафедри публічного права
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Стаття присвячена спеціальному дослідженню з позицій антропосоціокультурного підходу податкового права держави як форми 
обов’язку платника податків щодо акумулювання в державному бюджеті фінансових ресурсів.

Автором установлено, що в сучасних умовах постійного розширення податкових повноважень держави, збільшення податкового 
навантаження на платника податків із метою акумулювання якомога більшої кількості публічних фінансових ресурсів та фінансового 
забезпечення державної діяльності, встановлення загального податкового обов’язку без обґрунтування необхідності загального податко-
вого внеску, належного законодавчого гарантування відповідних прав платника податків контролювати напрями використанням податків, 
ефективність витрачання бюджетних коштів та права вимагати звіту держави за її управлінські рішення у сфері оподаткування розціню-
ється як несправедливий тягар, якого всіма можливими способами необхідно уникати. За таких умов розривається двосторонній зв’язок 
між державою та громадянином, між його суспільним обов’язком розділити тягар фінансування публічної влади та правом контролювати 
рух публічних коштів, брати участь в ухваленні важливих податкових рішень. З огляду на це конституційний обов’язок платника податків 
сплачувати встановлені законом податки в державі позбавляється двостороннього зв’язку з його публічними правами та залишається 
лише формою податкового права держави, спрямованою на акумулювання фінансових ресурсів у державному бюджеті.

Автор дійшов висновку, що податкове право держави як правова форма обов’язку платника податків щодо акумулювання в держав-
ному бюджеті фінансових ресурсів знаходить свій прояв у: закріплених Конституцією України та законодавством України нормах щодо 
загальнообов’язковості податкового обов’язку платника податків; конституційній забороні проведення референдумів із питань податків і обме-
женні таким чином можливостей платника податків брати пряму участь у формуванні податкової політики держави; використанні державою на 
конституційному рівні концепції сакральної ролі приватної власності, яка зобов’язує платника податків до конкретних дій на користь держави.

Ключові слова: податкове право держави, податковий обов’язок платника податків, податкові правовідносини,  
антропосоціокультурний підхід.

The article is devoted to a special research from the standpoint of the anthroposociocultural approach of the tax law of the state as a form 
of taxpayer`s obligation to accumulate financial resources in the state budget.

The author found that in modern conditions of development of the tax systems which are characterized by constant expansion of tax powers 
of the state, increasing of the taxpayers tax burden in order to accumulate the largest number of public financial resources and financial support 
of public activities, establishing a general tax liability without justifying the need for a general tax contribution, proper legislative guarantee 
of the relevant rights of the taxpayer to control the use of taxes, the taxation is seen as an unfair burden that must be avoided in all possible 
ways. Under such conditions, the bilateral relationship between the state and the citizen, between his public duty to share the burden of financing 
public authorities and the right to control the movement of public funds, to participate in important tax decisions is finally broken. Given this, 
the constitutional obligation of a taxpayer to pay statutory taxes is deprived of a bilateral connection with his public rights and remains only a form 
of tax law of the state aimed at the accumulation of financial resources in the state budget.

The author came to the conclusion that the tax law of the state as a legal form of the taxpayer’s obligation to accumulate financial resources 
in the state budget is manifested in: enshrined in the Constitution of Ukraine and the legislation of Ukraine the constitutional prohibition of holding 
referendums on tax issues and thus limiting the ability of the taxpayer to participate directly in the formation of tax policy of the state; the use by the state 
at the constitutional level of the concept of the sacred role of private property, which obliges the taxpayer to take specific actions in favor of the state.

Key words: tax law of state, tax liability of taxpayer, tax relations, anthroposociocultural approach.

Конституційне  закріплення  всезагального  обов’язку 
сплачувати  податки,  разом  із  правом  парламенту  схва-
лювати  і встановлювати податки в сучасному його розу-
мінні,  стало  наслідком  проголошення  після  завершення 
Французької  революції  ХVІІІ  ст.  прав  і  свобод  людини, 
а також їхніх конституційних обов’язків у Декларації прав 
людини  і  громадянина 1789 р. Так, щодо оподаткування 
в  Декларації  зазначено:  «Для  підтримки  спільної  сили 
і на адміністративні витрати є необхідним загальний вне-
сок. Він повинен бути рівномірно розподілений між усіма 
громадянами  пропорційно  до  їхніх  статків»  [1,  cт.  13]. 
Вказана стаття ознаменувала початок нової епохи в розу-
мінні податків та податкового права, вона вперше на кон-
ституційному рівні закріпила загальний та справедливий, 
рівномірно розподілений характер податку,  а  також його 
цільове спрямування на задоволення публічного інтересу. 
Водночас автори Декларації цим не обмежились та пішли 
далі, гарантуючи наступними ст. ст. 14 та 15 усім грома-
дянам  «<…>  право  переконатися  самостійно  або  через 
своїх  представників  у  необхідності  загального  внеску, 
для  добровільної  згоди,  щоб  стежити  за  використанням 
податків і визначати суму, підстави, порядок і тривалість 
сплат»,  а  також  право  «<…> вимагати,  аби  кожен  пред-
ставник влади звітував про свою управлінську діяльність» 

[1;  2,  с.  58].  Професор  Й.  Ланг  інтерпретував  вказану 
статтю  як  корінь  європейської  конституційної  тради-
ції, що відображає «нормативне тріо податкової рівності 
[перед  законом], податкової  справедливості  та принципу 
економічного потенціалу» [3, c. 89].

Натомість у сучасних умовах постійного розширення 
податкових  повноважень  держави,  збільшення  податко-
вого навантаження на платника податків із метою акуму-
лювання якомога більшої кількості публічних фінансових 
ресурсів  та  фінансового  забезпечення  державної  діяль-
ності,  встановлення  загального  податкового  обов’язку 
без  обґрунтування  необхідності  загального  податкового 
внеску,  належного  законодавчого  гарантування  відповід-
них прав платника податків контролювати напрями вико-
ристанням податків ефективність витрачання бюджетних 
коштів та права вимагати звіту держави за її управлінські 
рішення у  сфері оподаткування розцінюється як неспра-
ведливий тягар, якого всіма можливими способами необ-
хідно уникати. За таких умов розривається двосторонній 
зв’язок між державою та громадянином, між його суспіль-
ним  обов’язком  розділити  тягар  фінансування  публічної 
влади  та  правом  контролювати  рух  публічних  коштів, 
брати  участь  в  ухваленні  важливих  податкових  рішень. 
Тому  конституційний  обов’язок  платника  податків  
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сплачувати  встановлені  законом  податки  в  державі 
позбавляється двостороннього зв’язку з його публічними 
правами та залишається лише формою податкового права 
держави,  спрямованою  на  акумулювання  фінансових 
ресурсів у державному бюджеті.

Вказане питання вперше було порушено в дослідженні 
природи  податкового  права  держави  з  позицій  антропо-
соціокультурного підходу Р.О. Гаврилюк. Зокрема, учена 
констатувала  факт  відсутності  взаємного  зв’язку  між 
державою та платником податків у податкових правовід-
носинах  та  протиставлення  податкового  права  держави 
та  примусового  податкового  обов’язку  платника  подат-
ків  у  них  [4].  Водночас  у  спеціальній  науковій  літера-
турі  дослідження  податкового  права  держави  як  форми 
податкового обов’язку платника податків відсутні, наявні 
наукові  праці  обмежуються  здебільшого  аналізом  фено-
менів податкового права держави, податкового обов’язку 
платника податків, констатацією факту їх протиставлення 
в  податковому  законодавстві.  З  огляду  на  це,  метою 
статті стало спеціальне дослідження з позицій антропо-
соціокультурного  підходу  податкового  права  держави  як 
форми  обов’язку платника  податків щодо  акумулювання 
в державному бюджеті фінансових ресурсів.

Виклад основного матеріалу. Тенденції,  започатковані 
Декларацією  прав  людини  і  громадянина  1789  р.,  лягли 
в основу Конституції Французької республіки та були пере-
йняті  також  іншими  європейськими  та  не  тільки  консти-
туціями.  У  сучасних  конституціях  податковий  обов’язок 
знаходить своє закріплення у формі обов’язку брати участь 
у фінансуванні публічних потреб та, крім того, часто поєд-
нується із принципом справедливості оподаткування. Так, 
Конституція  США,  визначаючи  повноваження  Конгресу, 
закріплює за ним право встановлювати і стягувати податки 
і  забезпечувати  спільну  оборону  і  загальне  благополуччя 
Сполучених Штатів [5].  У  ст.  53 Основного  закону  Італії 
встановлюється  обов’язок  кожного  «<…> брати  участь 
у  державних  витратах  відповідно  до  своїх можливостей» 

[6],  ст.  31  Конституції  Іспанії  встановлює:  «Кожен  бере 
участь у фінансування суспільних витрат згідно зі своїми 
економічними можливостями <…>» [7] тощо.

Конституцієдавець  України  пішов  іншим  шля-
хом – необхідність сплачувати громадянами податки і збори 
в державні фонди грошових коштів він установив у формі 
норми-принципу, не зазначив водночас навіть мети справ-
ляння  обов’язкових  безеквівалентних  платежів.  Зокрема, 
у ст. 67 Конституції України зазначено: «Кожен (виділено 
мною  –  В. Р.)  зобов’язаний  сплачувати  податки  і  збори 
в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни 
щорічно подають до податкових  інспекцій за місцем про-
живання  декларації  про  свій майновий  стан  та  доходи  за 
минулий рік у порядку, встановленому законом» [8].

Деякими  науковцями  оспорюється  тлумачення 
загальнообов’язковості  оподаткування.  Так,  Г.М.  Брод-
ський  щодо  цього  зазначає,  що  коли  вести  мову  про 
обов’язковість сплати податку кожним, то це не принцип, 
а  «властивість  будь-якого  податку,  іманентна  йому  як 
правовій категорії. Податок, який можна не сплачувати, – 
резюмує він, – це не податок» [9, c. 146]. Проте більшість 
учених юристів-фінансистів не поділяють цієї думки.

Запровадження конституцієдавцем  загальнообов’язковості  
оподаткування  ще  не  є  свідченням  його  справедливості 
та рівності для всіх платників податків. Зокрема, у частині 
першій постатейного коментаря Податкового кодексу Росій-
ської Федерації звернуто увагу на те, що «податки і збори, 
які не враховують фінансовий потенціал різних прошарків 
(груп,  категорій)  платників,  створюють  соціальну  нерів-
ність під час справляння формально рівної суми із платни-
ків. Не можна визнати справедливим та співрозмірним опо-
даткування,  яке  призводить  до  стягнення  істотно  більшої 
долі з майна малозабезпечених платників  і меншої долі – 
з майна більш спроможних платників» [10, c. 17].

Вказаний  концепт  одностороннього  конституційного 
обов’язку зі сплати податку, який має безумовний та без-
відплатний характер  і виникає у платника податку перед 
державою  з  метою  фінансування  державної  діяльності 
[11, c. 57; 12, с. 152–153; 13, с. 416; 14, с. 67], найбільш 
поширений у податково-правовій науці. Фіксація  загаль-
ного  конституційного  обов’язку  платника  податків  без 
відсилання до суспільних або публічних потреб, на фінан-
сування яких він спрямовується, вказує на обраний зако-
нодавцем  підхід  до  розуміння  податку  як  зобов’язання. 
За  М.  Леруа,  податок-зобов’язання  –  це  односторонній 
акт суверенітетного характеру, що передбачає фіскальний 
збір державного органу без взаємної винагороди. Водно-
час узаконити податковий обов’язок не досить. Необхідне 
також уникнення ситуацій, за яких податок розглядається 
платником  як  примус  або  данина,  адже  в  такому  разі 
податковий  тягар  уважається  нестерпним,  що  заохочує 
ухилення від сплати податків або повстання. Якщо ухва-
лені  обмеження  є  низькими,  податок  розглядається  як 
зобов’язання, але коли податковий тягар стає надто силь-
ним,  податок  сприймається  як  свавільне  «підношення», 
данина,  несправедливий  тягар,  що  спричиняє  надмірне 
фінансове навантаження [15].

В умовах постійного збільшення державою податкового 
навантаження  на  платника  податків  із  метою  мобілізації 
публічних фінансових ресурсів та фінансового забезпечення 
державної  діяльності,  встановлення  загального  податко-
вого  обов’язку  без  обґрунтування  необхідності  загального 
податкового внеску, належного законодавчого гарантування 
відповідних прав платника податків контролювати напрями 
використання податків, ефективність витрачання бюджетних 
коштів  та  права  вимагати  звіту  держави  за  її  управлінські 
рішення у сфері оподаткування розцінюється саме як такий, 
несправедливий  тягар,  якого  всіма  можливими  способами 
необхідно уникати. За таких умов розривається двосторон-
ній зв’язок між державою та громадянином, між його сус-
пільним обов’язком розділити тягар фінансування публічної 
влади та правом контролювати рух публічних коштів, брати 
участь в ухваленні важливих податкових рішень. З огляду на 
це конституційний обов’язок платника податків сплачувати 
встановлені  законом податки у фіскальній державі позбав-
ляється двостороннього зв’язку з його публічними правами 
та залишається всього лише формою податкового права дер-
жави,  спрямованою на  акумулювання фінансових  ресурсів 
у державному бюджеті.

З  конституційним  одностороннім  загальним 
обов’язком як формою прояву фіскальної асиметричності 
податкового  права  держави  нерозривно  пов’язана  ще 
одна, не менш важлива форма – конституційна заборона 
проведення референдумів із питань податків, встановлена 
ст.  74  Конституції  України.  Вказана  заборона  поряд  із 
податковим обов’язком платника, за відсутності відповід-
них механізмів участі громадянського суспільства у вирі-
шенні  питань  оподаткування,  порушує  фундаменталь-
ний принцип справедливого оподаткування, породжений 
американською  революцією:  “No  representation  without 
taxation”. Так, згідно із промовистою позицією щодо цього 
Р.О. Гаврилюк та П.С. Пацурківського, податковий рефе-
рендум є способом подолання проблем у податковій полі-
тиці. Він дозволяє врахувати думку платників податків, що 
істотно  обмежує  можливості  держави  виходити  за  межі 
законодавчо  встановлених  повноважень  та  порушувати 
таким  чином  права  та  законні  свободи  платників  подат-
ків [17]. Водночас варто ще раз згадати успішний досвід 
Швейцарії,  яка  чи  не  єдина  серед  усіх  демократичних, 
розвинутих держав передбачає закріплення на законодав-
чому рівні можливості проведення референдумів із будь-
яких питань, зокрема і з питань податків. Навіть більше , 
окрім формального закріплення такої можливості, а також 
реґламентації  процедури  її  реалізації,  Швейцарія  може 
похизуватися  активним  і  ефективним  її  використанням 
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під час вирішення важливих питань оподаткування. Вка-
заний приклад є наслідком реалізації  у Швейцарії  теорії 
суспільного вибору та створення необхідних форумів для 
досягнення суспільної згоди [16, c. 116].

У державі, фіскальній за своєю природою, через консти-
туційне закріплення заборони на проведення референдумів 
із  питань  податків  платник  податків  на  найвищому  рівні 
позбавляється можливості давати або не давати свою згоду 
на оподаткування й інші його атрибути. Він абсолютно від-
чужений від участі в державному управлінні оподаткуван-
ням,  а  вищезазначений  принцип  виступає  лише  ілюзією, 
прихованою  за  концепцією  платника  податків-виборця. 
Щодо цього Д.О. Гетманцев слушно відзначає, що реаліза-
ція принципу участі платника у вирішенні питань оподат-
кування через механізм виборів – це фікція [16, c. 116].

Водночас системний аналіз вітчизняного податкового 
законодавства, практики його застосування дозволяє при-
пустити, що державі, фіскальній за своєю правовою при-
родою, до якої можна віднести також Україну, суспільна 
згода  під  час  ухвалення  важливих  податково-правових 
рішень не потрібна.

Вказане  припущення  підтверджується ще  однією,  не 
менш  важливою формою  податкового  права  держави  як 
прояву  податкового  обов’язку  платника  податків,  а  саме 
використання  державою  як  підстави  для  оподаткування 
сакральної ролі приватної власності, яка «зобов’язує».

Так,  квінтесенцією  податкових  відносин  за  участі 
фіскальної  держави  є  обов’язок  платника  відчужувати 
на  користь  держави  частину своєї власності (виділено 
мною – В. Р.)  [16,  c.  47]. Платник не може розпоряджа-
тися  на  власний  розсуд  тією  частиною  власності,  яка 
у вигляді  визначеної  грошової  суми підлягає  сплаті дер-
жаві,  і  зобов’язаний  регулярно  перераховувати  цю  суму 
на користь держави. Вказаний обов’язок також є підста-
вою для позбавлення власника належної йому власності. 
Згідно  із  засновником  австрійської  школи  економіки  Л. 
фон  Мізесом,  держави  повинні  акумулювати  податкові 
доходи шляхом «примушування підданих до відмови від 
частини  їхніх  багатств  і  доходів»  [18,  c.  690].  Зазначене 
розуміння природи податкового обов’язку та права на при-
мушування до його виконання держави вказує на утвер-
дження позиції, згідно з якою власність передує податку, 
а сам податок позначає перехід такої власності.

Г.М.  Бродський  у  своєму  дослідженні  «Право  і  еко-
номіка  оподаткування»  наголошує  на  тому,  що  податок 
є таким способом перерозподілу чужих грошових коштів 
на користь держави, який приводить до  збільшення роз-
міру  державного  доходу  [9,  c.  83].  Як  зазначає  вчений, 
в основі отримання податку лежать публічно-владні повно-
важення держави як політичного суб’єкта, унаслідок чого 
самі відносини між платником податків  і державою опо-
середковані фінансово-правовими відносинами. Держава, 
коли встановлює та стягує податки, виступає в ролі полі-
тичного суб’єкта, вона здійснює відчуження власності, 
у процесі якої грошові кошти змінюють свою форму 
власності (виділено мною – В. Р.) [9, c. 83]. Стверджуючи, 
що  податки  є  доходом  держави,  а  не  бюджету,  фактор 
зміни форми власності  вчений уважає системоутворю-
вальною властивістю податку.

На визнання вказаної позиції українською фіскальною 
державою  вказує  встановлення  в  ч.  3  ст.  13 Конституції 
України правила: «Власність зобов’язує». Інтерпретуючи 
вказане  положення  разом  із  положенням  ст.  67  Консти-
туції,  автори  Постатейного  коментаря  до  Податкового 
кодексу України за ред. М.П. Кучерявенка підкреслюють 
безумовну  атрибутивність  податку  та  податкового  права 
державі,  які  вона  використовує  з  метою  задоволення 
загальних інтересів. Водночас  під  загальними  інтер-
есами  автори  мають  на  увазі  інтереси держави,  адже 
коли характеризують властивості податкових правовідно-
син,  стверджують, що  «забезпечення  їх  державним при-

мусом підсилюється тим, що фактич но йдеться про охо-
рону власником (себто державою – В. Р.) майна, що йому 
належить». Тому, «<…> обмеження реалізації державних 
інтересів у разі невиконання податкових обов’язків поро-
джує  охоронну  реакцію  державного  механізму  у  відпо-
відь» [19, c. 7].

Водночас  учені,  які  коментують,  серед  інших, 
ч. 1 ст. 41 Конституції України, яка встановлює: «Кожен 
має  право  володіти,  користуватися  і  розпоряджатися 
своєю  власністю,  результатами  своєї  інтелектуальної, 
творчої діяльності», а також ч. 4 ст. 41 Конституції, якою 
закріплено: «Ніхто не може бути протиправно позбавле-
ний  права  власності. Право  приватної  власності  є  непо-
рушним», наголошують на тому, що встановлені  законо-
давцем гарантії права власності «<…> жодним чином не 
обмежують право держави вводити в дію такі закони, 
які є необхідними для здійснення контролю за користу-
ванням майном <…> для забезпечення сплати податків 
<…>» [19, c. 626] (виділено мною – В. Р.).

Отже, фіскальна держава, яка реалізує свої суверенні 
права  у  сфері  фінансів,  реалізує  і  свій  статус  власника. 
Держава виступає безпосереднім носієм прав та обов’язків 
щодо майна, зокрема й акумульованого за допомогою опо-
даткування,  яким  розпоряджається  у  процесі  виконання 
бюджету [20, c. 100–101]. Водночас платник податків про-
тиставляється  державі,  приватна  власність  протиставля-
ється власності держави, приватні  інтереси протиставля-
ються державним інтересам, задоволення яких і є єдиною 
метою функціонування податкової системи.

Держава  використовує  концепт  сакральної  ролі  влас-
ності для оподаткування та гіперболізує його, реалізуючи 
власне податкове право таким чином, що платник податків 
у  податкових  правовідносинах  розглядається  суто  борж-
ником, а частини його власності, на яку держава претен-
дує через оподаткування, – як державна власність.

Водночас категоричність вказаної позиції, що обґрун-
товується податково-правовою наукою та підтверджується 
положеннями,  закріпленими  у  вітчизняному  податко-
вому законодавстві, викликає сумніви в розрізі положень 
ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод, ратифікованої Україною [21]. 
Так, вона закріплює право кожного мирно володіти своїм 
майном,  а  також  заборону  позбавлення  будь-кого  його 
власності  інакше  як  «<…> в  інтересах  суспільства  і  на 
умовах, передбачених законом і загальними принципами 
міжнародного права». Водночас зазначається, що вказані 
положення не обмежують право держави «уводити в дію 
такі  закони,  які  вона  вважає  за  необхідне, щоб  здійсню-
вати  контроль  за  користуванням  майном  відповідно  до 
загальних  інтересів  або  для  забезпечення  сплати  подат-
ків  чи  інших  зборів  або  штрафів» [21].  Європейський 
суд  з  прав  людини  (далі  – ЄСПЛ),  який  застосовує  вка-
зані  положення  в  розгляді  податкових  спорів,  вказує  на 
те, що хоча державі надані широкі можливості дискреції 
в податкових спорах, а податково-правова доктрина аргу-
ментує на цій підставі невід’ємну та необмежену природу 
податкового  суверенітету  держави,  Суд  розглядає  право 
держави на встановлення та стягнення податків крізь при-
зму  концептуальних  основ  прав  людини,  зокрема права 
власності [22].

Оскільки  головною метою  ухвалення Конвенції  було 
забезпечення  верховенства  людини  над  державою,  пріо-
ритетності прав людини перед будь-яким правовим актом 
держави,  вказана  стратегія  Суду  в  інтерпретації  подат-
ково-правових спорів між державою і платником податків 
спрямована на захист права власності платника податків 
від зловживань держави у сфері оподаткування. Суд спря-
мовує свою діяльність, серед іншого, на визначення рівня 
та  пропорційності  втручання  держави,  наявності  розум-
ної підстави та відсутності зловживань, у право власності 
та захист інтересів платника податків [22; 23].
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Посягання  держави  на  ту  частину  власності  платника 
податків,  яка, на  її думку, належна  їй як податкові надхо-
дження, яскраво проявляється у справах щодо порушення 
права  платника  податків  на  бюджетне  відшкодування 
податку  на  додану  вартість  (далі  –  ПДВ).  Так,  у  справі 
«Буффало проти Італії» ЄСПЛ установив, що органи контр-
олю, які не заперечують суми повернення ПДВ на користь 
заявника, не підтверджували вказаних сум та продовжили 
практику затримання виплати бюджетного відшкодування 
ПДВ навіть після того, як на користь заявника було вине-
сене судове рішення. Отже, вказані дії призвели до надмір-
ного тягаря, покладеного на заявника, який Суд трактував 
як втручання держави в його право власності [24; 25].

Висновок. Податкове  право  держави  виступає  пра-
вовою  формою  обов’язку  платника  податків  щодо  аку-
мулювання  в  державному  бюджеті  фінансових  ресурсів. 
Ця  правова  форма  знаходить  свій  прояв  у:  закріплених 
Конституцією  та  законодавством  України  нормах  щодо 
загальнообов’язковості  податкового  обов’язку  платника 
податків; конституційній забороні проведення референду-
мів із питань податків, обмеженні таким чином можливос-
тей платника податків брати пряму участь у формуванні 
податкової  політики  держави;  використанні  фіскальною 
державою на конституційному рівні концепції сакральної 
ролі приватної власності, яка зобов’язує платника подат-
ків до конкретних дій на користь держави.
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ЗМІСТ ТА ОБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН У СИСТЕМІ 
ОРГАНІВ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

CONTENT AND OBJECT OF LEGAL RELATIONS IN THE SYSTEM OF BODIES 
OF DECISIONS COMPULSORY EXECUTION AND THEIR PUBLIC OFFICIALS

Сергієнко Н.А., к.ю.н.,
старший викладач кафедри публічного та приватного права

Київський університет імені Бориса Грінченка

Наукова стаття присвячена дослідженню змісту й об’єкта правовідносин у системі органів примусового виконання рішень та їх поса-
дових осіб. Фактично примусове виконання рішень здійснюють приватні виконавці, державні виконавці, які (тобто державні виконавці) 
обіймають відповідні посади в органах державної виконавчої служби. У статті констатовано, що низка правовідносин усередині системи 
органів примусового виконання характеризуються процесуальним спектром. Державний виконавець може вчиняти виконавчі дії на тери-
торії, на яку поширюється компетенція іншого органу державної виконавчої служби, за погодженням із начальником органу державної 
виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований. Тут наявний і адміністративний аспект правовідносин площини «держав-
ний виконавець – керівник органу державної виконавчої служби», адже державний виконавець є підлеглим свого керівника, однак водно-
час наявний і виконавчий процесуальний аспект такого правовідношення, адже воно має місце під час та у зв’язку із примусовим вико-
нанням рішення. У статті зазначено, що наявність процесуальної взаємодії всередині структури органів державної виконавчої служби 
яскраво демонструється через створення та функціонування виконавчих груп. У контексті створення та функціонування виконавчих 
груп простежується, як адміністративний (площина «керівник органу державної виконавчої служби, на підставі рішення якого створю-
ється виконавча група, – учасники виконавчої групи»; площина «державний виконавець – керівник виконавчої групи – державні вико-
навці – учасники виконавчої групи»), так і процесуальний аспекти правовідносин (площина «державний виконавець – учасник виконавчої 
групи – «державний виконавець – учасник виконавчої групи»). У науковій статті зазначено, що в системі органів державної виконавчої 
служби державний виконавець виконує свою трудову функцію. Але основна трудова функція державного виконавця – це здійснення при-
мусового виконання рішення, тобто наявне пряме корелювання з виконавчим процесуальним правовідношенням. У статті узагальнено, 
що у площині правовідносин у системі органів примусового виконання рішень та їх посадових осіб водночас наявні як адміністративні 
правовідносини, так і трудові правовідносини, виконавчі процесуальні правовідносини.

Ключові слова: правовідносини, примусове виконання рішень, органи державної виконавчої служби, державний виконавець, 
виконавча група.

The scientific article is devoted to exploration the content and object of legal relations in the system of bodies of decisions compulsory 
execution and their public officials. Factually, compulsory execution of decisions are executed by private executors and public executors, whom 
(public executors) hold the posts in bodies of GES. It is stated in the article, that some relations inside the system of bodies of decisions 
compulsory execution are characterized as procedural. Public executor can make executive acts on the territory, that are under the authority 
of other body of government executive service, after agreement of chief of the body of government executive service, who is his / her direct 
supervisor. There are administrative aspect of relations in the sphere of “public executor – chief of the body of government executive service”, 
because public executor is inferior of his / her chief and executive procedural aspect of these relations, because these relations take place 
during compulsory execution of decision and because of it. It is stated in the article, that existence of procedural interaction inside the structure 
of GES bodies is demonstrated brightly by forming and acting of executive groups. In the context of forming and acting of executive groups can 
be traced administrative (sphere “chief of GES body, whose decision is a base of forming of executive group – members of executive group”; 
sphere “public executor – chief of executive group – public executors – members of executive group”) aspect and procedural aspect of legal 
relations (sphere “public executor – member of executive group – public executor – member of executive group”). In the scientific article is noted, 
that public executor exercises his / her work function in the system of GES bodies. However, making compulsory execution of decision is main 
work function of public executor, so there exist direct correlation with executive procedural relation. In the article, there are summaries that in 
the system of bodies of decisions compulsory execution and their public officials exist administrative, working and executive procedural relations.

Key words: relations, compulsory execution of decisions, bodies of government executive service, public executor, executive group.

Організація  та  здійснення  примусового  виконання 
рішень  є  вагомим  чинником  відновлення  прав,  свобод, 
інтересів  різних  суб’єктів,  адже  останнє  напряму  зале-
жить  від  рівня  ефективності  як  організації,  так  і  здій-
снення примусового виконання рішень. Примусове вико-
нання  рішень  в  Україні  здійснюється  в  системі  органів 
державної виконавчої служби (далі – ДВС) (безпосереднє 
примусове виконання рішень здійснюють державні вико-
навці) та приватними виконавцями. Ціла низка рішень, які 
підлягають примусовому виконанню, можуть бути вико-
нані, відповідно до прямої вказівки в законі, лише в сис-
темі органів ДВС. Саме тому зміст і об’єкт правовідносин 
у  системі  органів  примусового  виконання  рішень  та  їх 
посадових осіб є актуальним для наукового вивчення. 

Окремі  аспекти  правовідносин,  що  мають  місце 
у  сфері  організації  та  здійснення  примусового  вико-
нання  рішень,  були  досліджені С.Я. Фурсою, Є.І. Фур-
сою, С.В. Щербак, О.О. Чумаком та  іншими юристами-
дослідниками.  Проте,  як  видається,  наведена  тематика 
не  є  вичерпаною  науковим  осмисленням  та  потребує 
подальших наукових розробок. 

Мета статті – розкрити, що становить  зміст  і об’єкт 
правовідносин у системі органів примусового виконання 
рішень та їх посадових осіб.

У юридичній  науці  поширена  думка, що юридичний 
зміст  правовідносин  виглядає  як  формула  суб’єктивне 
право  (також  законний  інтерес)  – юридичний обов’язок; 
повноваження – юридична відповідальність (у посадових 
осіб)  [1, c. 395]. Як видається, для повноти дослідження 
правовідносин,  зокрема  і  правовідносин  у  виконавчому 
провадженні, було б доцільним не просто вивчати права 
й  обов’язки  відповідних  суб’єктів,  а  здійснювати  таке 
дослідження  саме  в  аспекті  взаємодії  суб’єктів  –  вза-
ємної  реалізації  ними  своїх  прав  і  обов’язків. У  наведе-
ному  аспекті  доцільно  дослідити  й  об’єкти  правовідно-
син  у  виконавчому  провадженні  –  у  динаміці  взаємодії 
суб’єктів відповідних правовідносин.

Як  було  узагальнено  вище,  примусове  виконання 
рішень  покладено  на  приватних  виконавців,  державних 
виконавців, які (тобто державні виконавці) обіймають від-
повідні посади в органах ДВС. Отже, у контексті аналізу 
прав і обов’язків державного виконавця варто окреслити 
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2  зрізи:  1)  пов’язаність  із  його  статусом  як  посадової 
особи –  він  є  державним службовцем; 2) пов’язаність  із 
його  процесуальним  статусом  як  учасника  виконавчого 
провадження.  У  контексті  першого  зрізу  С.Я.  Фурса, 
Є.І. Фурса, С.В. Щербак зазначають, що правовідносини, 
що виникають усередині самої системи органів державної 
виконавчої служби, варто визначити як адміністративно-
правові, зважаючи на підлеглість нижчих ланок управлін-
ської вертикалі вищим [2, c. 119]. Однак щодо зазначеного 
умовиводу варто звернути увагу на те, що низка правовід-
носин усередині системи органів примусового виконання 
характеризуються  процесуальним  спектром.  Наприклад, 
державний  виконавець  має  право  надати  доручення  про 
перевірку інформації про наявність боржника, його майна, 
місця  роботи  або  здійснення  опису  й  арешту  майна  на 
території, на яку не поширюється компетенція державного 
виконавця  органу  державної  виконавчої  служби,  компе-
тенція  якого поширюється на  територію вчинення  таких 
дій.  Таке  доручення  погоджується  начальником  органу 
державної  виконавчої  служби,  якому  безпосередньо  під-
порядкований державний виконавець. Державний викона-
вець може вчиняти виконавчі дії на території, на яку поши-
рюється компетенція іншого органу державної виконавчої 
служби, за погодженням із начальником органу державної 
виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядко-
ваний  (п.  п.  11,  12  розд.  ІІІ  Інструкції  з  організації  при-
мусового  виконання  рішень).  В  обох  випадках  наявний 
і адміністративний аспект правовідносин площини «дер-
жавний виконавець – керівник органу ДВС», адже держав-
ний  виконавець  є  підлеглим  свого  керівника,  однак  вод-
ночас наявний і виконавчий процесуальний аспект такого 
правовідношення, адже воно має місце під час та у зв’язку 
із примусовим виконанням рішення. Проте в науці вико-
навчого процесу іноді зазначають, що виконавчими проце-
суальними можна вважати різновид суспільних відносин, 
що виникають у процесі примусового виконання рішень 
судів  та  інших юрисдикційних органів між особами,  які 
вчиняють  виконавчі  дії,  та  сторонами  виконавчого  про-
вадження  й  особами,  які  спряють  державному  виконав-
цеві у вчиненні виконавчих дій, які врегульовані нормами 
законодавства  про  виконавче  провадження  (виконавче 
процесуальне право) [3, c. 13]. Тут варто підкреслити, що 
в наведеному умовиводі площина виконавчих процесуаль-
них правовідносин подана як площина юридичної взаємо-
дії «особи, які вчиняють виконавчі дії, – сторони, особи, 
які  сприяють  у  вчиненні  виконавчих  дій». Проте  аспект 
процесуальної юридичної взаємодії між особами, які вхо-
дять  у  систему  органів  примусового  виконання  рішень, 
у  пропонованому  умовиводі  не  наводиться.  Не  охоплю-
ється  такий  процесуальний  аспект  і  пропонованою  вче-
ними-процесуалістами  площиною  виконавчо-адміністра-
тивних правовідносин  як  правовідносин,  які  стосуються 
організаційної  структури  державної  виконавчої  служби 
[3,  c.  13],  адже  виконавчо-адміністративні  правовідно-
син – це площина саме організації структури органів ДВС 
(тобто, як видається, акцент зроблено на їхній статус, а не 
на площину їхньої процесуальної взаємодії). Можливість 
наявності  процесуальної  взаємодії  всередині  структури 
органів  ДВС  яскраво  демонструється  через  створення 
та  функціонування  виконавчих  груп.  Аналіз  приписів 
Закону України «Про виконавче провадження», Інструкції 
з  організації  примусового  виконання  рішень  дає можли-
вість  узагальнити,  що  виконавчі  групи  утворюються  за 
рішенням керівника відповідного органу ДВС для забез-
печення примусового виконання відповідних рішень у вже 
відкритому виконавчому провадженні, до  їхнього складу 
входять  державні  виконавці  одного  або  кількох  органів 
ДВС,  серед  учасників  виконавчої  групи  є  відповідний 
керівник виконавчої групи. На підставі наведеного можна 
узагальнити, що в контексті створення та функціонування 
виконавчих  груп простежується  водночас  адміністратив-

ний (площина «керівник органу ДВС, на підставі рішення 
якого створюється виконавча група, – учасники виконав-
чої  групи»; площина «державний виконавець – керівник 
виконавчої групи – державні виконавці – учасники вико-
навчої  групи»)  і  процесуальний  аспекти  правовідносин 
(площина  «державний  виконавець  –  учасник  виконавчої 
групи»). А  оскільки  створення  та функціонування  вико-
навчих груп має місце в уже відкритому виконавчому про-
вадженні, то є підстави узагальнити, що в даному ракурсі 
адміністративне  і  процесуальне  правовідношення  всере-
дині органів примусового виконання рішень мають місце 
одночасно та нерозривно.

У наведеному правовідношенні простежуються як вер-
тикальні (наприклад, площина правовідношення між керів-
никами органів ДВС та державними виконавцями, що має 
місце в разі примусового виконання рішень), так і горизон-
тальні  зв’язки  (наприклад,  площина  правовідносин  між 
державними виконавцями – учасниками виконавчої групи).

Також не варто забувати і про трудові правовідносини, 
що мають місце між державним  виконавцем  та  органом 
ДВС, у якому він обіймає посаду. А.В. Андрушко слушно 
узагальнює,  що  значний  вплив  на  визначення  правової 
природи  правовідносин  державної  служби  здійснюють 
норми адміністративного права, оскільки державні служ-
бовці  є  суб’єктами  управлінських  правовідносин,  а  дер-
жавна служба розглядається як інститут цієї галузі права 
й  одна  з  ланок  адміністративної  реформи. Проте  грома-
дяни України,  які  вступають на державну службу, реалі-
зують своє право на працю, набувають правового статусу 
працівника відповідного органу державної  служби,  який 
визначається нормами трудового законодавства, а правова 
природа правовідносин, що виникли, є трудовою [4, c. 7]. 
З  одного  боку,  наявне  адміністративне  правовідношення 
у  структурі  органів  ДВС,  що  пов’язано  з  організацією 
органів примусового виконання рішень у відповідній вер-
тикалі  (об’єкт  відповідного  правовідношення),  з  іншого 
боку, державний виконавець виконує свою трудову функ-
цію в системі органів ДВС (отже, йдеться про виконання 
відповідної роботи як об’єкт трудового правовідношення), 
основна  ж  трудова  функція  державного  виконавця  –  це 
здійснення примусового виконання рішення, тобто наявне 
пряме корелювання  з  виконавчим процесуальним право-
відношенням.

Як  висновки  варто  навести  таке.  На  підставі  вищев-
казаного  можна  стверджувати,  що  у  площині  правовід-
носин  у  системі  органів  примусового  виконання  рішень 
та  їх посадових осіб водночас наявні  як  адміністративні 
правовідносини (що зумовлено їхнім правовим статусом – 
аспект статики таких правовідносин), так і трудові право-
відносини  (що  зумовлено  виконанням  державним  вико-
навцем  своєї  трудової  функції  в  системі  органів  ДВС), 
так  і виконавчі процесуальні правовідносини (що зумов-
люється характером  їхньої  діяльності  –  аспект динаміки 
таких правовідносин),  адміністративне,  трудове  і  проце-
суальне правовідношення всередині органів примусового 
виконання  рішень  має  місце  одночасно  та  нерозривно, 
адже  ґрунтується  на  статусі  органів  ДВС,  їх  посадових 
осіб  (аспект  статики  такого  правовідношення)  та  їхній 
взаємодії в разі примусового виконання рішення  (аспект 
динаміки такого правовідношення). У ракурсі наведеного 
неможливо погодитись з О.О. Чумаком щодо необхідності 
розмежування  повноважень  працівників  ДВС  стосовно 
управлінської  діяльності  від  повноважень  щодо  безпо-
середнього  примусового  виконання  рішень  юрисдикцій-
них  органів,  закріплення  цього  на  законодавчому  рівні 
[5,  c.  8–9].  Така  триаспектність  правовідношення  всере-
дині  системи  органів  ДВС  тісно  пов’язана  із  триаспек-
тністю в об’єкті такого правовідношення: з одного боку, це 
правовідношення  стосовно  організації  в  системі  органів 
примусового  виконання  рішень  та  виконання  в  її  межах 
трудової функції відповідними суб’єктами, з іншого – це 
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правовідношення  щодо  примусового  виконання  рішень. 
В  об’єкті  такого  правовідношення  також  простежується 
єдність,  адже  вибудовування  системи  органів  примусо-
вого  виконання  рішень  саме  собою,  без  динаміки  їхньої 

роботи  може  розглядатись  радше  як  «діяльність  заради 
діяльності»,  а  примусове  виконання  рішень  без  вибудо-
ваної  системи  органів  примусового  виконання  рішень  –  
просто неможливе.
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УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ТЕХНІЧНОМУ РЕГУЛЮВАННІ: 
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У статті розглянуто правові основи участі громадських об’єднань у технічному регулюванні якості та безпечності промислової продук-
ції. З’ясовано, що державне регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов’язкових вимог до промислової 
продукції здійснюється органами виконавчої влади, іншими державними установами та організаціями згідно зі встановленими правовими 
нормами щодо організації та правового забезпечення зазначеної сфери суспільних відносин. До обов’язкових вимог зазвичай належать 
вимоги безпеки стосовно користувача та навколишнього середовища. Також до обов’язкових вимог можуть бути віднесені специфічні 
якості продукції, які забезпечують її підвищену надійність (тривалий експлуатаційний термін, здатність протистояти несприятливим умо-
вам експлуатації та ін.) у використанні. Обов’язкові вимоги до продукції встановлюються в нормативно-правових (технічних регламентах) 
та нормативних актах (національних стандартах). Технічні комітети стандартизації є формою співробітництва заінтересованих юридич-
них та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах 
діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації. До їхньої роботи залучаються на рівні з уповноваженими представниками орга-
нів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування також суб’єкти господарювання та їхніх громадських 
об’єднань, організацій роботодавців та їхніх об’єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних й інженерних това-
риств (спілок), громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), інших громадських об’єднань, професійних спілок, провідних 
науковців і фахівців. Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін. 
Таким чином, вирішуються питання формування та розвитку мережевих, горизонтальних відносин між різними структурними підрозді-
лами держави і громадянського суспільства, а також створення необхідних умов для розвитку реальних і ефективних форм громадської 
участі населення у сфері управління різними сферами суспільного життя.

Ключові слова: громадські об’єднання, технічне регулювання, національні стандарти, технічні регламенти, технічний комітет  
стандартизації.

The article considers the legal basis for the participation of public associations in the technical regulation of quality and safety of industrial 
products. It is established that the state regulation of relations in the field of establishment, application and implementation of mandatory 
requirements for industrial products is carried out by executive authorities, other state institutions and organizations in accordance with established 
legal norms on the organization and legal support of this sphere of public relations. Mandatory requirements usually include safety requirements 
for the user and the environment. Mandatory requirements may also include specific product qualities that ensure its increased reliability (long 
service life, ability to withstand adverse operating conditions, etc.) during use. Mandatory product requirements are set in regulations (technical 
regulations) and regulations (national standards). Technical committees of standardization are a form of cooperation of interested legal entities 
and individuals in order to organize and perform work on international, regional, national standardization in certain areas of activity and on 
the fixed objects of standardization. They are involved in their work at the level of authorized representatives of executive authorities, other state 
bodies, local governments, as well as business entities and their public associations, employers’ organizations and their associations, scientific 
institutions and educational institutions, scientific and technical and engineering societies (unions), public consumer organizations (consumer 
associations), other public associations, trade unions, leading scientists and specialists. Technical standardization committees are formed taking 
into account the principle of representation of all stakeholders. Thus the questions of formation and development of network, horizontal relations 
between various structural divisions of the state and civil society, and also creation of necessary conditions for development of real and effective 
forms of public participation of the population in the sphere of management of various spheres of public life are solved.

Key words: public associations, technical regulation, national standards, technical regulations, technical committee of standardization.

Кожна  сфера  суспільного  життя  функціонує  у  вза-
ємодії  з  різними  державними  органами  та  інституціями. 
Результатом такої взаємодії є взаємний вплив держави на 
суспільство,  і навпаки. Та навіть якщо цей вплив є міні-
мальним, без державного регулювання в сучасному світі 
не  існує  жодних  суспільних  відносин.  Це  цілком  зрозу-
міло  і  справедливо,  адже  суспільство  вибрало  саме  дер-
жавний устрій  за основну форму організації  свого буття 
[1, с. 5]. Не є виключенням і сфера регулювання безпеч-
ності та якості промислової продукції.

Державне  регулювання  відносин  у  сфері  встанов-
лення, застосування та виконання обов’язкових вимог до 
промислової продукції здійснюється органами виконавчої 
влади,  іншими державними установами та організаціями 
згідно із встановленими правовими нормами щодо органі-
зації та правового забезпечення зазначеної сфери суспіль-
них відносин [2, с. 370].

До обов’язкових вимог зазвичай належать вимоги без-
пеки стосовно користувача та навколишнього середовища. 
Також до обов’язкових вимог можуть бути віднесені спе-
цифічні  якості  продукції,  які  забезпечують  її  підвищену 
надійність  (тривалий  експлуатаційний  термін,  здатність 

протистояти  несприятливим  умовам  експлуатації  та  ін.) 
у використанні [3, с. 432].

Обов’язкові  вимоги  до  продукції  встановлюються 
в нормативно-правових та нормативних актах. Так, до нор-
мативно-правових  актів,  де  встановлюються  обов’язкові 
вимоги до продукції, відносяться технічні регламенти, які 
у відповідності до ст. 1 Закону України «Про технічні регла-
менти  та  оцінку  відповідності»  є  нормативно-правовими 
актами, в яких визначаються характеристики продукції або 
пов’язані  з  ними  процеси  та  методи  виробництва,  вклю-
чаючи відповідні адміністративні положення, додержання 
яких  є  обов’язковим.  Вони  можуть  також  включати  або 
виключно  стосуватися  вимог  до  термінології,  позначень, 
пакування, маркування чи  етикетування  в  тій мірі,  в  якій 
вони  застосовуються  до  продукції,  процесу  або  методу 
виробництва.  Технічні  регламенти  затверджуються  зако-
нами чи актами Кабінету Міністрів України [4].

До  нормативних  документів,  в  яких  встановлюються 
вимоги до продукції, можна віднести стандарти. Згідно зі 
ст. 1 Закону України «Про стандартизацію» стандарт – це 
нормативний  документ,  заснований  на  консенсусі,  при-
йнятий визнаним органом, що встановлює для загального 
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і  неодноразового  використання  правила,  настанови  або 
характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спря-
мований на досягнення оптимального ступеня впорядко-
ваності в певній сфері. До основної мети стандартизації 
відноситься забезпечення охорони життя та здоров’я, прав 
та інтересів споживачів, збереження навколишнього при-
родного середовища і економія всіх видів ресурсів.

Національні  стандарти,  як  визначено  ст.  23  Закону, 
застосовуються  на  добровільній  основі,  крім  випадків, 
якщо  обов’язковість  їх  застосування  встановлена  нор-
мативно-правовими  актами  [5].  Отже,  у  разі  посилання 
в технічних регламентах на відповідні стандарти встанов-
лені в стандартах вимоги до продукції чи процесів стають 
обов’язковими до виконання, а стандарти набувають ста-
тусу нормативно-правових актів.

Відповідно до ст. 167 Кодексу України про адміністра-
тивні  правопорушення  встановлено  відповідальність  за 
введення в обіг або реалізацію продукції, яка не відпові-
дає вимогам стандартів [6].

Введення  в  обіг  (випуск  на  ринок  України,  також 
з  ремонту)  або реалізація продукції  (крім харчових про-
дуктів),  яка  не  відповідає  вимогам  стандартів,  норм, 
правил  і  зразків  (еталонів)  щодо  безпечності,  якості, 
комплектності  та  упаковки  (крім  випадків,  передбаче-
них законодавством України), тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організа-
цій незалежно від форми власності, громадян – власників 
підприємств чи уповноважених ними осіб від двадцяти до 
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також накладання визначеного штрафу на посадових 
осіб,  громадян,  які  займаються  підприємницькою  діяль-
ністю, передбачено ст. 1681 – за виконання робіт, надання 
послуг  громадянам-споживачам,  що  не  відповідають 
вимогам стандартів, норм і правил, ст. 170 – за недодер-
жання  стандартів  і  технічних  умов  під  час  транспорту-
вання, зберігання і використання продукції [6].

Крім  того,  у  сфері  технічного  регулювання  перед-
бачено  і  кримінальну  відповідальність  відповідно  до 
ст. 227 Кримінального кодексу України [7].

Господарський кодекс України визначає правові норми 
щодо  технічного  регулювання  у  сфері  господарювання 
(ст. 15, ст. 268, ст. 269 та ст. 270) [8; 2, с. 396–397].

Як  зазначає М.М. Пархоменко,  стандартизація  є  спе-
цифічним засобом регулювання господарської діяльності 
й  водночас  складовою  частиною  національної  системи 
технічного регулювання [9, с. 19].

Технічне  регулювання  визначено  Законом  України 
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності» як пра-
вове  регулювання  відносин  у  сфері  визначення  та  вико-
нання  обов’язкових  вимог  до  характеристик  продукції 
або пов’язаних з ними процесів та методів виробництва, 
а  також  перевірки  їх  додержання  шляхом  оцінки  відпо-
відності та/або державного ринкового нагляду і контролю 
нехарчової продукції чи інших видів державного нагляду 
(контролю) [4].

Стан  системи  технічного  регулювання  свідчить  про 
технологічний  прогрес  країни,  конкурентоспроможність 
її продукції, а також про репутацію та технічну спромож-
ність її виробників [10].

Розглянемо питання ролі громадських об’єднань у дер-
жавному регулюванні сфери безпечності та якості продукції.

На сучасному етапі суспільного розвитку перед Укра-
їною,  яка  задекларувала  себе  як  демократична  і  правова 
держава, постає необхідність розвитку  інститутів  грома-
дянського  суспільства  та  налагодження  ефективної  вза-
ємодії між ними  та  владою. Державне управління  і  гро-
мадянське  суспільство  несуть  у  собі  суспільну  основу, 
існують у рамках єдиного комунікаційного поля держави. 
Водночас  існує  визначена  відособленість  цих  двох  еле-
ментів  суспільної  системи,  зумовлена  розходженнями 
їхньої  структури  (ієрархічна  і  мережна)  і  циклічності 

дії, а також функціями. Однак за самою своєю природою 
і досвідом історичного розвитку ці елементи можуть здій-
снювати реалізацію основної суспільної функції – розви-
тку суспільства – лише на основі взаємодії [11, с. 7].

Взаємодія  –  це  «процес  взаємного  впливу  елементів 
один  на  одного,  найбільш  загальна,  універсальна форма 
руху  і  розвитку»,  й  особлива  роль  у  процесі  взаємодії 
належить державній владі та громадянському суспільству 
[11, с. 8].

Таким чином, з метою недопущення загрозливих для 
демократичного  розвитку  держави  процесів  важливим 
напрямом модернізації  управлінської діяльності  в  сучас-
них умовах має стати вирішення ключових завдань, наці-
лених на підвищення ролі інститутів громадянського сус-
пільства в управлінні суспільним розвитком, а саме:

–  формування  та  розвиток  мережевих,  горизонтальних 
відносин  між  різними  структурними  підрозділами  дер-
жави  і  громадянського  суспільства,  поступовий  і  поетап-
ний демонтаж тих елементів «управлінської вертикалі», які 
виступають механізмом гальмування громадських ініціатив;

–  створення  необхідних  умов  для  розвитку  реальних 
і ефективних форм громадської участі населення у сфері 
управління різними сферами суспільного життя, передача 
з боку державних органів більших повноважень  і  відпо-
відальності громадським організаціям і об’єднанням гро-
мадян [11, с. 33].

Громадське об’єднання згідно із Законом України «Про 
громадські  об’єднання»  –  це  добровільне  об’єднання 
фізичних  осіб  та/або  юридичних  осіб  приватного  права 
для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення сус-
пільних інтересів, зокрема економічних, соціальних, куль-
турних, екологічних та інших. За організаційно-правовою 
формою  громадське  об’єднання  утворюється  як  громад-
ська організація або громадська спілка.

Громадське  об’єднання,  засновниками  та  членами 
(учасниками)  якого  є  фізичні  особи,  визначено  громад-
ською  організацією,  а  засновниками  якого  є  юридичні 
особи приватного права, а членами (учасниками) можуть 
бути юридичні особи приватного права та фізичні особи – 
громадською спілкою [12].

Технічні комітети стандартизації за організаційно-пра-
вовою формою не є громадськими об’єднаннями, а визна-
чені  ст. 15 Закону «Про стандартизацію» як форма спів-
робітництва заінтересованих юридичних та фізичних осіб 
з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіо-
нальної, національної стандартизації у визначених сферах 
діяльності  та  за  закріпленими  об’єктами  стандартизації. 
Але до їхньої роботи залучаються на рівні з уповноваже-
ними  представниками  органів  виконавчої  влади,  інших 
державних  органів,  органів  місцевого  самоврядування 
також  суб’єкти  господарювання  та  їхніх  громадських 
об’єднань,  організацій  роботодавців  та  їхніх  об’єднань, 
наукових  установ  та  навчальних  закладів,  науково-тех-
нічних  та  інженерних  товариств  (спілок),  громадських 
організацій  споживачів  (об’єднань  споживачів),  інших 
громадських  об’єднань,  професійних  спілок,  провідних 
науковців  і  фахівців.  Технічні  комітети  стандартизації 
формуються  з  урахуванням  принципу  представництва 
всіх заінтересованих сторін та створюються відповідним 
наказом Національного органу стандартизації.

До  повноважень  технічних  комітетів  стандартизації 
належить: участь у роботі відповідних технічних коміте-
тів  стандартизації  міжнародних  і  регіональних  організа-
цій стандартизації; розроблення і погодження національ-
них  стандартів,  кодексів  усталеної  практики  та  змін  до 
них; участь у формуванні програми робіт з національної 
стандартизації;  перевірка  і  перегляд  національних  стан-
дартів і кодексів усталеної практики, розробниками яких 
вони є; погодження і надання пропозицій щодо скасування 
та відновлення дії національних стандартів, кодексів уста-
леної практики та змін до них [5].
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Отже, відповідно до нормативно-правових актів ство-
рюються  умови  щодо  залучення  громадських  об’єднань 
до  державного  управління  сферою  технічного  регулю-
вання якості та безпечності промислової продукції.

В.М.  Алексєєв  та  Н.А.  Липовська  зазначають,  що 
забезпечення можливості безпосередньої участі громадян 
в управлінні державними справами є основним критерієм 
оцінки законності функціонування державної влади. Така 
аргументація  ґрунтується  на  вимогах  Конституції  Укра-
їни, де чітко визначено, що громадяни мають гарантоване 
право  брати  участь  в  управлінні  державними  справами 
(ст.  38).  Водночас  автори  визнають  відсутність  дієвого 
механізму цієї участі, не чітко визначеної на конституцій-
ному та законодавчому рівнях [13, с. 30–31].

Як ми бачимо з наведеного вище, у сфері технічного регу-
лювання це  питання  вирішується  залученням  громадських 
об’єднань до роботи в технічних комітетах стандартизації.

Одним  зі  шляхів  посилення  легітимації  законотвор-
чості,  як  зазначає  О.В.  Сердюк,  є  виявлення  структури 
і  динаміки  потреб  та  інтересів  людей  через  вивчення 
громадської  думки.  Представлений  у  громадській  думці 
невпорядкований,  хаотичний  конгломерат  думок  і  пози-
цій законодавець має звести до такої загальної основи, яка 
може бути сформульована у вигляді загальної норми [14].

Такої ж думки і група авторів Г.Ю. Васильєв, В.Д. Вод-
нік,  О.В.  Волянська  та  ін.,  які  зазначають,  що  навіть  за 
дещо нестійкими виявами громадської думки завжди сто-
ять  об’єктивні  потреби  суспільного  життя.  Громадська 

думка виступає  індикатором соціальних потреб та  інтер-
есів,  які  необхідно  знати  і  втілювати  в  нормотворчості. 
Урахування  потреб  та  інтересів  громадян,  яких  прямо 
стосується  дія  нормативно-правових  актів,  має  відбува-
тися на всіх стадіях їх розроблення. На початковому етапі, 
пов’язаному з виявленням потреби в правовому регулю-
ванні,  законодавець отримує дані про наявність  соціаль-
них  проблем,  які  потребують  правового  розв’язання. На 
етапі  розроблення  концепції  нормативно-правового  акта 
дослідження громадської думки надають інформацію про 
співвідношення різних соціальних інтересів і можливості 
їх узгодження на правовій основі [15, с. 207].

Підводячи підсумки  і враховуючи той факт, що стан-
дарт – це нормативний документ,  заснований на консен-
сусі, ми переконані, що необхідно долучати до його роз-
роблення  якомога  більше  професіоналів  у  відповідній 
сфері розроблення і виготовлення продукції, а також гро-
мадських об’єднань суб’єктів господарювання, об’єднань 
організацій роботодавців і споживачів, природоохоронних 
об’єднань з метою безпосереднього впливу на розроблення 
нормативних актів у сфері технічного регулювання та вста-
новлення як обов’язкових, так і не обов’язкових вимог до 
продукції,  забезпечуючи  тим  самим  відповідну  безпеч-
ність та якість продукції, охорону життя та здоров’я, прав 
та  інтересів  споживачів,  урахування  інтересів  суб’єктів 
господарювання,  збереження навколишнього природного 
середовища.  Крім  того,  цю  практику  бажано  поширити 
і на розроблення технічних регламентів.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЩОДО КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ

PROBLEMATIC ISSUES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 
FOR VIOLATION OF QUARANTINE RULES
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асистент кафедри адміністративного права

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена дослідженню питань притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил щодо карантину 
людей. Детально проаналізовано склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 (порушення правил щодо каран-
тину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Звернено увагу на сукупність закріплених нормативно-правовими 
актами об’єктивних та суб’єктивних елементів, за наявності яких протиправне діяння вважається адміністративним правопорушенням 
та може призводити до адміністративної відповідальності. Розкрито об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкта, суб’єктивну сторону зазначеного 
правопорушення. Встановлено, що складати протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 44-3 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, мають право органи Національної поліції України, працівники органів охорони здоров’я – у разі 
завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги; органи державної санітарно-епідеміологічної служби; посадові особи, упо-
вноважені на те виконавчими комітетами місцевих рад, за порушення, учинені в місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, 
селищної, міської ради. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 44-3 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення, розглядають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, водночас справи про адміні-
стративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, підвідомчі органам 
місцевого самоврядування, а саме виконавчим комітетам (а в населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, – виконавчим 
органам, що виконують їхні повноваження) сільських, селищних, міських рад. Наголошено на необхідності уніфікації норм Загальної 
й Особливої частин Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо внесення змін до статті 5 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення з метою сприяння дотриманню прав і свобод людини і громадянина в цій сфері.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, порушення правил, карантин, порушення  
правил щодо карантину людей.

The article is devoted to the study of issues of bringing to administrative responsibility for violating the rules on quarantine of people. The 
composition of the administrative offense provided for in Article 44-3 (violation of the rules on quarantine of people) of the Code of Ukraine 
on Administrative Offenses is analyzed in detail. Attention is paid to the set of objective and subjective elements enshrined in regulations, in 
the presence of which an illegal act is considered an administrative offense and may entail administrative liability. The object, the objective 
side, the subject, the subjective side of the specified offense are revealed. It is established that the bodies of the National Police of Ukraine, 
employees of health care bodies have the right to draw up a report on an administrative offense under Article 44-3 of the Code of Administrative 
Offenses of Ukraine – in case of knowingly false call of an ambulance; bodies of the state sanitary-epidemiological service; officials authorized 
to do so by the executive committees of local councils for violations committed in places prohibited by the decision of the relevant village, 
settlement, city council. Cases of administrative offenses under part one of Article 44-3 of the Code of Administrative Offenses of Ukraine are 
considered by judges of district, district in the city, city or city district courts, while cases of administrative offenses under part two of Article 
44-3 of the Code of Administrative Offenses of Ukraine, subordinate to local governments, namely the executive committees (and in settlements 
where no executive committees have been established - executive bodies that exercise their powers) village, settlement, city councils. Emphasis 
is placed on the need to unify the provisions of the General and Special Parts of the Code of Ukraine on Administrative Offenses to amend Art. 
5 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses in order to promote respect for human and civil rights and freedoms in this area.

Key words: administrative liability, administrative offense, violation of rules, quarantine, violation of rules on quarantine of people.

Постановка проблеми.  Відповідно  до  ст.  49  Кон-
ституції  України  кожен  має  право  на  охорону  здоров’я, 
медичну  допомогу  та  медичне  страхування.  Охорона 
здоров’я забезпечується державним фінансуванням відпо-
відних соціально-економічних, медико-санітарних і оздо-
ровчо-профілактичних програм. Держава створює умови 
для  ефективного  і  доступного  для  всіх  громадян медич-
ного  обслуговування  [1].  Так,  одним  з  основних  прав 
людини є право громадянина на охорону здоров’я. Реалі-
зація цього права має перешкоди, що  зумовлено введен-
ням  деяких  обмежень  із  метою  запобігання  поширенню 
коронавірусної  хвороби  (COVID-19).  Разом  з  уведенням 
карантинних обмежень 17 березня 2020 р. відповідно до 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих  актів  України,  спрямованих  на  запобігання  виник-
ненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
[2] було встановлено адміністративну відповідальність за 
порушення правил карантину людей. Кодекс України про 
адміністративні  правопорушення  (далі  –  КУпАП)  допо-
внено ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) 
[3], що підтверджує актуальність дослідження.

Аналіз досліджень і публікацій. Серед робіт  тео-
ретичного  спрямування  щодо  питань  притягнення  до 
адміністративної  відповідальності  за  вчинення  адмі-

ністративних  правопорушень  варто  відмітити  праці 
О.М.  Бандурки, Ю.П.  Битяка,  В.В.  Зуй,  С.В.  Ківалова, 
О.Б.  Червякової  й  інших.  Аналіз  особливостей  притяг-
нення до адміністративної відповідальності за вчинення 
порушень  правил  щодо  карантину  людей  досліджують 
такі вчені, як О.М. Волуйко, В.В. Крикун, Я.І. Роговська, 
М.А. Самбор та інші.

Метою статті є дослідження проблемних питань адмі-
ністративної відповідальності за порушення правил щодо 
карантину людей.

Виклад основного матеріалу. Передусім варто зверну-
тися до енциклопедичної літератури для  з’ясування дефі-
ніції поняття «склад адміністративного правопорушення». 
Під  останнім  розуміють  сукупність  закріплених  норма-
тивно-правовими актами об’єктивних та суб’єктивних еле-
ментів,  за  наявності  яких протиправне  діяння  вважається 
адміністративним правопорушенням  та може  спричинити 
адміністративну відповідальність. До них входять: об’єкт, 
об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона [4, c. 859].

У зв’язку з наведеним варто відзначити, що об’єктом 
правопорушення,  передбаченого  ст.  44-3 КУпАП,  а  саме 
порушення  правил  щодо  карантину  людей,  є  суспільні 
відносини  у  сфері  охорони  здоров’я.  Правову  основу 
регулювання  суспільних  відносин  в  окресленій  сфері  
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становлять  Основи  законодавства  України  про  охорону 
здоров’я, закони України «Про забезпечення санітарного 
та  епідемічного  благополуччя  населення»,  «Про  захист 
населення від  інфекційних хвороб», «Про внесення змін 
до  деяких  законодавчих  актів  України,  спрямованих  на 
запобігання  виникненню  і  поширенню  коронавірусної 
хвороби  (COVID-19)»,  інші  нормативно-правові  акти. 
Водночас, як слушно зауважує О.М. Волуйко, безпосеред-
нім  об’єктом  адміністративного  правопорушення  варто 
визнати  суспільні  відносини  у  сфері  охорони  здоров’я 
населення від інфекційних хвороб [5, с. 52].

Варто  зазначити,  що  об’єктивна  сторона  правопору-
шення виражається в порушенні правил щодо карантину 
людей. Водночас ч.  1  вказаної норми передбачає  адміні-
стративну  відповідальність  за  порушення  правил  щодо 
карантину  людей,  санітарно-гігієнічних,  санітарно-про-
тиепідемічних  правил  і  норм,  передбачених  Законом 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 
іншими  актами  законодавства,  а  також  рішень  органів 
місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекцій-
ними  хворобами.  Перебування  у  громадських  будинках, 
спорудах, громадському транспорті під час дії карантину 
без  вдягнутих  засобів  індивідуального  захисту,  зокрема 
респіраторів  або  захисних  масок,  що  закривають  ніс 
та рот, зокрема й виготовлених самостійно, також визнано 
адміністративним  правопорушенням  відповідно  до 
ч. 2 ст. 44-3 КУпАП [3]. Водночас варто звернути увагу на 
те, що зазначена норма є бланкетною, оскільки не містить 
переліку  конкретних  правил  карантину,  за  порушення 
яких  настає  відповідальність,  а  фактично  відсилає  до 
інших нормативно-правових актів. Так, у постанові Кабі-
нету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2”,  у  редакції  постанови  Кабінету  Міністрів 
України від 16 березня 2020 р. № 215 [6], визначені забо-
рони, яких варто дотримуватися громадянам, а відповідно 
до змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України 
від  2  квітня 2020 р. № 255,  встановлено додаткові  забо-
рони,  недотримання  яких  є  підставою  для  притягнення 
до адміністративної відповідальності. Вказані підзаконні 
акти  не  формулюють  складу  правопорушення,  а  лише 
визначають позитивні зобов’язання, яких варто дотриму-
ватися громадянам, щоб уникнути адміністративної відпо-
відальності [7, с. 163].

Ведучи  мову  про  склад  адміністративного  правопо-
рушення,  варто  окреслити  суб’єкта  адміністративного 
проступку за порушення правил щодо карантину людей.  
Так, останнім може бути як громадянин, який на момент 
вчинення  адміністративного  правопорушення  досяг 
16-річного віку та є осудним, так і посадова особа.

Окремим  важливим  питанням  є  дослідження 
суб’єктивної  сторони  розглядуваного  адміністративного 
правопорушення.  Як  слушно  зазначає  О.Б.  Червякова, 
суб’єктивну  сторону  адміністративного  правопорушення 
становить внутрішнє (психічне) ставлення суб’єкта адмі-
ністративного правопорушення до скоєного діяння та його 
наслідків. Ознаки суб’єктивної сторони такі: 1) вина – пси-
хічне ставлення особи до скоєного діяння та його наслідків 
у формі умислу чи необережності; 2) мотив – усвідомлю-
вана причина, яка спонукає особу до скоєння правопору-
шення;  3) мета –  очікуваний результат,  бажані наслідки, 
яких  прагне  досягти  особа  вчиненням  правопорушення 
[4,  с.  863].  Законодавчо  визначено,  що  адміністративне 
правопорушення  може  бути  вчиненим  як  умисно  (коли 
особа,  яка  його  вчинила,  усвідомлювала  протиправний 
характер  своєї  дії  чи  бездіяльності,  передбачала  її шкід-
ливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання 
цих наслідків), так і з необережності (коли особа, яка його 
вчинила,  передбачала  можливість  настання  шкідливих 

наслідків своєї дії чи бездіяльності,  але легковажно роз-
раховувала на їх відвернення або не передбачала можли-
вості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла 
їх передбачити).

Також  варто  звернути  увагу  на  те, що  складати  про-
токол  про  адміністративне  правопорушення,  передба-
чене  статтею 44-3 КУпАП, мають право уповноважені на 
те  суб’єкти,  а  саме:  органи  Національної  поліції  Укра-
їни,  працівники  органів  охорони  здоров’я  –  у  разі  заві-
домо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги; 
органи  державної  санітарно-епідеміологічної  служби; 
посадові  особи,  уповноважені  на  те  виконавчими  комі-
тетами  місцевих  рад,  за  порушення,  вчинені  в  місцях, 
заборонених  рішенням  відповідної  сільської,  селищної, 
міської  ради.  Водночас  справи  про  адміністративні  пра-
вопорушення, передбачені ч. 1  ст. 44-3 КУпАП, розгляда-
ють судді районних, районних у місті, міських чи міськ- 
районних судів.

Що стосується справ про адміністративні правопору-
шення, передбачені ч. 2 ст. 44-3 КУпАП, то вони підвідо-
мчі  органам місцевого  самоврядування,  а  саме  виконав-
чим  комітетам  (а  в  населених  пунктах,  де  не  створено 
виконавчих  комітетів,  –  виконавчим  органам,  що  вико-
нують  їхні повноваження)  сільських,  селищних, міських 
рад  [3].  Зазначена  норма  узгоджується  з  положеннями 
ч. 3 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»  [8],  яка  передбачає, що  виключно  на  пленар-
них  засіданнях  обласних  рад  вирішуються  такі  питання 
ухвалення  в  межах,  що  визначаються  законами,  рішень 
із  питань  боротьби  з  епідеміями,  які  передбачають  за  їх 
порушення  адміністративну  відповідальність. Крім  того, 
відповідно до ч. 1 ст. 5 КУпАП сільські, селищні, міські, 
обласні ради мають право ухвалювати в межах, що визна-
чаються  законами, рішення  з питань боротьби  зі  стихій-
ним  лихом  і  епідеміями,  які  передбачають  за  їх  пору-
шення адміністративну відповідальність, а також рішення 
з питань боротьби з епізоотіями, за порушення яких відпо-
відальність встановлено ст. 107 КУпАП [3].

У  результаті  проведеного  аналізу  зазначених  норм 
варто погодитися з думкою М.А. Самбора про те, що Зако-
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів  України,  спрямованих  на  запобігання  виникненню 
і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» не вра-
ховувалася  необхідність  підтримання  системності  адмі-
ністративно-деліктного  законодавства,  свідченням  чого 
є невнесення змін до ст. 5 КУпАП, а наслідком – немож-
ливість  застосування  адміністративної  відповідальності 
за ст. 44-3 КУпАП за порушення обмежень, установлених 
органами  місцевого  самоврядування,  оскільки  в  нормі 
ч. 1 ст. 5 КУпАП імперативно визначено, що адміністра-
тивна відповідальність за такі обмеження може наставати 
виключно за ст. 107 КУпАП. Натомість норма 44-3 КУпАП 
містить вказівку на те, що вказані правила можуть вста-
новлюватися  органами  місцевого  самоврядування.  Вод-
ночас виникає конкуренція норм Загальної  та Особливої 
частин КУпАП [7, с. 162].

Висновки. Підсумовуючи  викладене,  варто  ще  раз 
закцентувати увагу на декількох моментах. Питання при-
тягнення  до  адміністративної  відповідальності  за  пору-
шення  правил щодо  карантину  людей  викликають  знач-
ний  інтерес  учених-адміністративістів,  що  пов’язано  зі 
здійсненням заходів щодо запобігання поширенню коро-
навірусної  хвороби  (COVID-19).  Однак,  незважаючи  на 
значну увагу вчених до окресленої проблематики, остання 
потребує подальших наукових розробок. Отже, потребує 
законодавчого  доопрацювання  в  межах  розглядуваної 
тематики питання уніфікації й унормування норм Загаль-
ної й Особливої частин КУпАП у контексті внесення змін 
до ст. 5 КУпАП, що сприятиме дотриманню прав і свобод 
людини і громадянина в цій сфері.



204

№ 7/2021
♦

ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. Голос України. 1996. № 128.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірус-

ної хвороби (COVID-19) : Закон України від 17 березня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text (дата звернення: 
15.07.2021).

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 7 грудня 1984 р. Відомості Верховної Ради Української 
Радянської Соціалістичної Республіки. 1984. № 51. Ст. 1122.

4. Велика українська юридична енциклопедія : у 20-и т. Харків, 2020. Т. 5 : Адміністративне право / за ред. Ю.П. Битяка та ін. 960 с.
5. Волуйко О.М. Порушення правил щодо карантину людей: аналіз складу правопорушення. Юридичний часопис Національної 

академії внутрішніх справ. 2020. № 2 (20). С. 46–55.
6. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-
п#Text (дата звернення: 15.07.2021).

7. Самбор М.А. Склад адміністративного правопорушення щодо порушення правил карантину людей. Вісник Луганського держав-
ного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2020. Вип. 2 (90). С. 155–170.

8. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. Офіційний вісник України. 1997. № 25. С. 20.



205

Юридичний науковий електронний журнал
♦

УДК 342.922

DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-7/52
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У статті висвітлюються питання міжнародної політики протидії змінам клімату як основного наріжного каменю формування та реалі-
зації національної кліматичної політики. Досліджено міжнародну політику протидії змінам клімату через аналіз резолюцій та звітів Гене-
ральної Асамблеї ООН та міжнародних правових інструментів режиму ООН: Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (1992), Кіотського 
протоколу до неї (1997), Паризької угоди (2015).

Більш ширше в статті встановлено, що Рамкова конвенція ООН про зміну клімату проводить диференціацію держав на розвинені країни 
(країни, які перебувають у процесі переходу до ринкової економіки) та країни, що розвиваються. Відповідно до диференційованого способу 
участі держав установлюється принцип «лідерства» розвинутих країн у вчиненні дій, що на практиці означає обтяження цих країн набагато 
більшими зобов’язаннями. У статті визначено, що саме Кіотський протокол визначив конкретні зобов’язання для таких держав щодо змен-
шення викидів парникових газів задля протидії змінам клімату через здійснення ефективної національної політики. Обґрунтовується, що 
Паризька угода змінила розуміння політики протидії змінам клімату – у випадку неможливості державі протидіяти змінам клімату шляхом 
обмежень викидів парникових газів необхідним є посилення діяння щодо адаптації до таких змін клімату. До того ж у Паризькій угоді введено 
новий правовий механізм протидії змінам клімату – встановлення на національному рівні кожною державою свого національного визначе-
ного внеску, який є основним документом, на підставі якого буде формуватися національна політика протидії змінам клімат у майбутньому.

Стаття визначає також принципи (основні засади) міжнародної кліматичної політики: справедливості, спільної, але диференційова-
ної відповідальності, лідерства найбільш розвинутих держав, виправданості, сталого розвитку, екологічної стабільності та кліматичної 
нейтральності.

Ключові слова: зміни клімату, політика протидії змінам клімату, Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, Кіотський протокол, 
Паризька угода, міжнародна кліматична політика, національна кліматична політика.

This article discusses the issues of international climate change policy as main cornerstone of formation and realization national climate 
change policy. It demonstrates international policy of combating climate change by analysis the resolution and reports of UN General Assembly 
and UN climate change legal instruments: Framework Convention on Climate Change (1992), Kyoto Protocol (1997), Paris Agreement (2015).

More broadly, article established that the Climate Convention differentiates all member states onto developed country or сountries that are 
undergoing the process of transition to a market economy (Ukraine among them) and developing country. According to the deferent participation 
of member states Framework Convention on Climate Change defined the principle of “leadership developed country”, which in the practise means 
burdens of these state strict obligation. Further Kyoto Protocol (1997) identify commitments to reduce greenhouse gas emissions, for those developed 
countries, by effective national policy and measure of climate change. This article explores that Paris Agreement, as a landmark in the multilateral 
climate change process, modify the international policy of combating climate . In the case when member state cannot combate climate change by 
reducing greenhouse gas emissions, it is necessary to strengthen the adaptation to its effects. Besides, the Paris Agreement establishes national 
determined contribution as a knew legal mechanism for combating climate change, where countries submit their plans for climate action in national 
level. This article also concerning the principles (main value) that is a guide for international climate change policy: justies, common, but deferent 
responsibility, leadership developed country, precautionary, sustainable development, environmental stability and climate neutrality.

Key words: climate change, combating climate change policy, Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol, Paris Agreement, 
international climate change policy, national climate change policy.

Кліматичні  зміни  стали  одним  із  найважливіших 
викликів  нашого  часу.  Уже  в  усьому  світі  можна  поба-
чити  негативні  наслідки  зміни  клімату,  що  провокують 
повені  й  суші,  пожари  і  підвищення  рівня моря. Країни 
басейну Середземного моря кожного року потерпають від 
все сильніших і сильніших пожарів, а в північній Європі 
клімат стає все більш вологим. Такі явища можуть стати 
постійними,  наносячи  значні  збитки  економікам  різних 
країн і загрожуючи їхній продовольчій безпеці.

Для  охорони  життя  та  здоров’я  людини  та  біологіч-
ного  різноманіття  важливим  є  здійснення  раціональних 
й  активних  діянь  для  протидії  змінам  клімату,  оскільки 
кліматичні зміни мають міжнародний, глобальний харак-
тер  (більшість  парникових  газів  акумулюються  в  часі 
та  просторі  й  розповсюджуються  поза  кордони  однієї 
держави),  і  забруднення викидами в одній державі може 
призвести до негативних змін в іншій державі, віддаленій 
навіть на тисячі кілометрів. Навіть коли одна держава (або 
ж декілька) перестануть взагалі викидати парникові гази, 
що призводять до зміни клімату, то, на жаль, ці держави 
не зможуть запобігти негативним наслідкам для своєї же 
держави  по  відношенню  до  світових  викидів  парнико-
вих газів. Саму тому вирішення питання протидії змінам 

клімату  вимагає  зусиль  міжнародної  спільноти  шляхом 
формування міжнародної кліматичної політики, що в май-
бутньому  будуть  виступати  основою  для  формування 
національних політик у сфері протидії змінам клімату.

Вперше міжнародне співтовариство зацікавилося про-
блемами зміни клімату в кінці 60-х років XX ст. Зокрема, 
в  Резолюції  2398  від  3  грудня  1968  року,  прийнятій  на 
XXIII сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних 
Націй  [1]  та  пов’язаній  з  нею  доповіді  «Людина  та  її 
довкілля» від 26 травня 1969 року [2] зазначалось, що клі-
мат  та  погода  є  основними  елементами  навколишнього 
середовища людини (п. 49).

Уже  на  першій  конференції  Організації  Об’єднаних 
Націй з питань навколишнього середовища, яка відбулася 
в  Стокгольмі  у  1972  році  [3],  висвітлювалось  питання 
зміни клімату.  Зокрема,  одна  з  перших  згадок про  зміну 
клімату  в  міжнародно-правовому  контексті  міститься 
в 70-й рекомендації цієї конференції, а саме урядам реко-
мендується  приділяти  особливу  увагу  до  діяльності, що 
може мати негативний вплив на клімат.

Першою великою міжнародною зустріччю, присвяче-
ною змінам клімату, була Всесвітня кліматична конферен-
ція  у  1979  році  [4],  під  час  якої  офіційно було  схвалено 
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утворення Світової кліматичної програми (World Climate 
Programme),  Програми  ООН  з  довкілля  (United  Nations 
Environment Programme (UNEP)) та Міжнародної наукової 
ради (International Council for Science (ICSU)). Того ж року 
була створена Світова кліматична програма з двома голо-
вними цілями:

1)  поліпшення  обізнаності  про  природні  зміни  клі-
мату та  їхні наслідки, зумовлені природними чинниками 
чи діяльністю людини;

2)  підтримка осіб, що приймають рішення,  в плану-
ванні й координації кліматично чутливих заходів у галузі 
економіки, екології та соціально важливих проєктів, щоб 
зробити їх менш уразливими до кліматичних змін [5, c. 1].

Наступним  міжнародно-правовим  кроком  на  шляху 
протидії змінам клімату стала Конференція OOН 1985 р. 
у Філлах (Австрія) [6]. Під час конференції було оцінено 
вплив вуглекислого газу та інших парникових газів на клі-
мат, відзначено ймовірні значні зміни клімату. Цією кон-
ференцією вперше було рекомендовано прийняття міжна-
родної кліматичної конвенції [7, c. 25].

Глобальні зусилля щодо протидії змінам клімату роз-
почались  зі  створення  у  1988  році  Міжурядової  комісії 
ООН  з  питань  зміни  клімату  (Intergovernmental  Panel  on 
Climate Change (IPCC)) [8, c. 128]. Завданням IPCC стало 
«надати  узгоджену  на  міжнародному  рівні  оцінку  вели-
чини,  строків  та  потенційних  екологічних  і  соціально-
економічних наслідків зміни клімату, а також реалістичні 
стратегії реагування» [9, c. 464]. Саме цій групі було дору-
чено провести наукові дослідження та підготувати звіти, 
які в майбутньому будуть базою для формування міжна-
родної політики протидії змінам клімату.

Питання,  пов’язані  зі  змінами  клімату,  в  той  час  були 
підняті також у ряді резолюцій Генеральної Асамблеї ООН: 
1) резолюції № 44/228 від 22 грудня 1989 року про Конфе-
ренцію ООН з навколишнього середовища та розвитку [10]; 
2) резолюції № 43/53 від 6 грудня 1988 р. [11], 3) резолюції 
№ 44/172 від 19 грудня 1989 р. Про реалізацію плану дій по 
боротьбі з опустелюванням [12], 4) резолюції № 44/206 від 
22  грудня  1989  р.  про можливі  негативні  наслідки підви-
щення  рівня  моря  на  островах  і  прибережних  районах, 
особливо приморських прибережних районах [13], 5) резо-
люції № 44/207  від  22  грудня 1989 р.  про  захист  клімату 
землі  для  сучасного  та  майбутніх  поколінь  людства  [14],  
6) № 45/212 від 21 грудня 1990 р. про захист клімату землі 
для сучасного та майбутніх поколінь людства [15], 7) резолю-
ція № 46/169 від 19 грудня 1991 р. про захист клімату землі 
для сучасного та майбутніх поколінь людства  [16] та  інші. 
Зокрема, в резолюції № 43/53 зазначено, що зміна клімату 
є  проблемою  для  всього  людства,  оскільки  клімат  є  голо-
вним фактором, що підтримує життя на Землі. Відповідно 
до Резолюції № 44/206  було  розпочато міжурядовий пере-
говорний процес з Міжурядовим комітетом переговорів для 
підготовки ефективної рамкової конвенції про зміну клімату. 
Виразом таких прагнень стала Резолюція № 45/212, що мала 
на меті обговорення на міжнародному рівні підготовки про-
екту міжнародної конвенції про зміну клімату.

30 серпня 1990 р.  IPCC опублікував перший звіт про 
оцінку  стану  клімату,  який  характеризував  зміну  клі-
мату  як  «потенційно  найбільший  глобальний  екологіч-
ний виклик, з яким стикається людство» [17]. Крім того, 
документ зазначав, що якщо поточна тенденція у викидах 
вуглекислого  газу  збережеться,  то  у XXI  столітті  темпе-
ратура зростатиме в середньому на 0,3˚С за десятиліття. 
Це призведе до танення льодовиків, а рівень моря  і оке-
ану підніметься на 20 см до 2030 р. і на 65 см – до кінця 
століття.  Цей  документ  став  основою  для  переговорів 
про  створення  першої  кліматичної  конвенції[  4,  c.  18]. 
Необхідність подальших дискусій та досліджень із цього 
питання також була підтверджена в Декларації міністрів 
Другої  всесвітньої  кліматичної  конференції,  прийнятій 
7 листопада 1990 року [7, c. 26].

Для міжнародної спільноти найважливішою подією на 
той час стала Друга всесвітня конференція ООН з питань 
довкілля  та  розвитку,  що  відбулася  в  Ріо-де-Жанейро 
в 1992 році [18, c. 25]. Під час цієї конференції було при-
йнято  ряд  важливих  міжнародних  документів:  «Декла-
рацію  про  навколишнє  середовище  та  розвиток»  [19], 
«Порядок денний на XXI століття» [20], «Декларацію про 
охорону лісів»  [21], «Конвенцію про біологічне різнома-
ніття» [22] та «Рамкову конвенція ООН про зміну клімату» 
[23] (далі – Кліматична конвенція, UNFCCC). Саме Кліма-
тична конвенція є основною міжнародною угодою у гло-
бальній боротьбі з негативними наслідками зміни клімату.

Рамкова  конвенція  зі  зміни  клімату  є  одним  із  най-
більш відомих актів міжнародного права, що безпосеред-
ньо спрямований на протидію змінам клімату. Преамбула 
Кліматичної  конвенції  розпочинається  зі  слів:  «визнача-
ючи,  що  зміна  клімату  Землі  і  її  несприятливі  наслідки 
є предметом спільного занепокоєння людства; відчуваючи 
занепокоєння  з  приводу  того,  що  в  результаті  людської 
діяльності відбулося істотне збільшення концентрації пар-
никових газів у атмосфері, що таке збільшення посилює 
природний парниковий ефект  і що це призведе, в серед-
ньому, до додаткового потепління поверхні й  атмосфери 
Землі  та  може  несприятливо  вплинути  на  природні  еко-
системи і людство».

Ст. 1 Кліматичної конвенції визначає декілька дефіні-
цій: «викиди», «парникові гази», «зміни клімату», «нега-
тивні наслідки  зміни клімату» та  інші.  Зокрема, під  змі-
нами  клімату  розуміється  зміна  клімату,  яка  прямо  або 
непрямо  зумовлена  діяльністю  людини,  породжує  зміни 
у складі глобальної атмосфери і накладається на природне 
коливання  клімату,  що  спостерігається  протягом  порів-
няльних  періодів  часу.  Поняття  «несприятливі  наслідки 
зміни  клімату»  Кліматична  конвенція  визначає  як  зміни 
у  фізичному  середовищі  або  біоті,  які  спричиняються 
зміною клімату і дуже негативно впливають на склад, від-
новну здатність чи продуктивність природних і регулюю-
чих  екосистем  або  на  функціонування  соціально-еконо-
мічних систем, або на здоров’я і добробут людини.

Мета Кліматичної конвенції відповідно до ст. 2 полягає 
в  досягненні  стабілізації  концентрацій  парникових  газів 
у атмосфері на такому рівні, який не допускав би небез-
печного  антропогенного  впливу  на  кліматичну  систему. 
Заради  можливості  досягнення  цієї  мети  в  Кліматичній 
конвенції  були  виокремлені  основні  засади  (принципи) 
протидії  змінам  клімату  –  1)  справедливості  й  у  відпо-
відності  з  їхньою  спільною,  але  диференційованою  від-
повідальністю і можливостями (ч. 1 ст. 3); 2) враховуючи 
потреби країн, що розвиваються (ч. 2 ст. 3); 3) виправда-
ності (ч. 3 ст. 3); 4) сприяння сталому розвитку (ч. 4 ст. 3), 
встановлення сприятливої і відкритої міжнародної еконо-
мічної системи (ч. 5 ст. 3).

Відповідно  до  Кліматичної  конвенції  проводиться 
диференціація держав на розвинені країни та країни, які 
перебувають  у  процесі  переходу  до  ринкової  економіки 
(відповідно  до  Додатка  I  до  вищенаведеної  конвенції). 
Відповідно до диференційованого способу участі держав 
ч 1. ст. 3 встановлює принцип лідерства розвинутих країн 
у  вчиненні  дій,  що  на  практиці  означає  обтяження  цих 
країн набагато більшими зобов’язаннями [24, c. 248].

Положення ст. 4 визначають зобов’язання, що наклада-
ються тільки на розвинені країни, в тому числі: 1) надання 
фінансових  ресурсів  і  технологічної  допомоги  країнам, 
що  розвиваються;  2)  надання  допомоги  сторонам,  які 
є країнами, що розвиваються й особливо потерпають від 
негативних наслідків зміни клімату, для покриття витрат 
на адаптацію до цих негативних наслідків; 3) підтримання 
розвитку  і  зміцнення  національного  потенціалу  і  техно-
логій  сторін,  які  є  країнами, що  розвиваються.  Вищена-
ведені зобов’язання (у т.ч. фінансові) розвинених держав 
дають  можливість  сторонам  Кліматичної  конвенції,  які 
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є країнами, що розвиваються, виконувати положення цієї 
Конвенції.

Іншими  словами,  UNFCCC  підкреслює,  що  кліма-
тичні  зміни  спричиняють  головно  розвинені  держави. 
Саме вони насамперед зобов’язані не тільки зменшувати 
викиди  парникових  газів,  а  також  запевнювати  те,  щоб 
мешканці держав, що розвиваються, могли не тільки при-
стосуватись до наслідків зміни клімату, а й адаптуватись 
до низько емісійних технологій у майбутньому.

У  Кліматичній  конвенції  звертається  особлива  увага 
на  роль  лісів  у  пом’якшенні  негативних  змін  клімату. 
Зокрема, ліси є одночасно поглиначами вуглецю та дже-
релами  викидів  парникових  газів  відповідно  до Конвен-
ції (п.п. c–d ст. 4). Зокрема, говориться про зобов’язання 
держав сприяти раціональному використанню поглиначів 
і накопичувачів усіх парникових газів, які не регулюються 
Монреальським  протоколом,  включаючи  біомасу,  ліси, 
океани та інші наземні, прибережні й морські екосистеми.

Насамкінець  у  правовій  характеристиці  Кліматичної 
конвенції слід зазначити і про недоліки першої міжнарод-
ної угоди щодо протидії змінам клімату.

Дискусійною є правова природа цілей викидів парнико-
вих газів для розвинених країн. Хоча Кліматична конвенція 
сама є договором, а отже, «юридично обов’язковою» згідно 
з Віденською конвенцією про право міжнародних договорів, 
однак зобов’язання розвинених держав у ст. 4 було сформу-
льовано швидше як необов’язкова мета, а не як юридичне 
зобов’язання [25, c. 143]. З точки зору теорії міжнародного 
права положення Кліматичної конвенції вважаються гібрид-
ною за своєю суттю – «тверді» зобов’язання виключно на 
рівні  процедурних питань,  а  «м’які»  зобов’язання  лежать 
у площині матеріального права [26, c. 104].

Кліматична конвенція, на жаль, не перелічує парнико-
вих газів,  їх конкретних видів і не вказує, які саме з них 
підлягають  регулюванню.  UNFCCC  охоплює  лише  діо-
ксид вуглецю (найпоширеніший з усіх парникових газів) 
та «інші парникові гази, що не контролюються Монреаль-
ським протоколом» [4, c. 20].

Конвенція також не визначає межі концентрацій пар-
никових газів, яких потрібно дотримуватися для стабілі-
зації використання цих газів, або рівень, вище якого буде 
відбуватися «небезпечне антропогенне втручання в кліма-
тичну систему». Оцінки цих рівнів постійно змінюються 
з  науковим  прогресом  і  є  складним  процесом  унаслідок 
потреби  врахування  мінливих  можливостей  суспільства 
адаптуватися до кліматичних змін.

Доктрина міжнародного права  того часу  також пору-
шила  суперечливе  питання  щодо  масштабів  фінансу-
вання  країн,  що  розвиваються  в  рамках  Кліматичної 
конвенції [27, c. 195]. Ця суперечка виникла через те, що 
Конвенція  не  визначає  рівень  фінансових  ресурсів,  які 
надаються  сторонами,  що  розвиваються.  Відповідно  до  
п. d ч. 1 ст. 11 Кліматичної конвенції вимагається від СOP 
(конференції  сторін)  вказувати  передбачуваний  та  мож-
ливий розмір фондів, а також умови, за яких розмір буде 
періодично переглядатися.

У науково-правовій літературі йдеться про те, що Клі-
матична  конвенція має  рамковий характер,  а  це  означає, 
що вона не містить положень, які б накладали на сторони 
будь-які конкретні зобов’язання щодо скорочення парни-
кових газів, а лише вказує напрями економічної та еколо-
гічної  політики  держави,  основи  їх  здійснення, що  при-
зведе  до  позитивного  впливу  на  клімат  та  екосистеми 
Землі [28, c. 108]. Саме тому виникла потреба створення 
нового  міжнародно-правового  акту,  який  би  конкретизу-
вав  положення  конвенції  зобов’язань  щодо  зменшення 
викидів парникових газів.

Кіотський  протокол  1997  р.  [29]  конкретизував,  роз-
ширив положення Кліматичної конвенції, і в доктрині він 
вважається  першою  юридично  обов’язковою  міжнарод-
ною угодою щодо протидії змінам клімату.

Перш за все для кращого розуміння змісту Кіотського 
протоколу  необхідно  пояснити  додатки  А  і  В.  Додаток 
А  вперше  на  міжнародному  рівні  перераховує  парникові 
гази (вуглекислий газ (СО2), метан (СН4), закис азоту (N2O), 
гідрофторвуглецеві сполуки (HFC), перфторвуглецеві спо-
луки (PFC), гексафторидна сірка (SF6)) та сектори/джерела, 
відповідальні  за  викиди  таких  парникових  газів  (енер-
гетика,  промислові  процеси,  використання  розчинників 
та інших продуктів, сільське господарство, відходи тощо).

У Додатку В виокремлено вже кількісні показники, де 
визначено безпосередні правові зобов’язання (обов’язкові 
до  виконання)  щодо  обмеження  або  зменшення  викидів 
держав Кіотського протоколу, які перелічені в Додатку І до 
Кліматичної конвенції на період з 2008 по 2012 рік (відпо-
відно до ст. 3 пункту 1 Кіотського протоколу).

Кіотський  протокол  є  інструментом,  в  якому  реалі-
зуються  зобов’язання щодо  зменшення  змін  клімату,  які 
виникають із Кліматичної конвенції [30, c. 87] . UNFCCC 
і Кіотський протокол мають ті самі принципи (справедли-
вості,  спільної,  але  диференційованої  відповідальності, 
лідерства розвинутих держав тощо) і цілі (обмеження чи 
зменшення викидів парникових газів і поглинання парни-
кових газів), а також організаційну структуру.

У доктрині [31, c. 56] виокремлюють три кіотські меха-
нізми: уникнення обмежень щодо економічного розвитку 
країн,  оскільки  викиди  тісно  пов’язані  з  промисловими 
можливостями; країни можуть продавати одиниці викидів 
парникових  газів  іншим  країнам,  оператори  яких  мають 
певні труднощі в досягненні своїх цілей щодо зменшення 
викидів; країни також можуть отримати економічні вигоди 
та високі технології для низьковуглецевих інвестицій від 
країн Додатку II.

Відповідно  до  ст.  2  кожна  зі  Сторін,  перелічених 
у Додатку  I  до Рамкової  конвенції,  буде  виконувати  свої 
зобов’язання  за Конвенцією  та Протоколом,  ураховуючи 
свої  національних  умови,  таку  політику  та  заходи,  як: 
1)  підвищення  ефективності  використання  енергії  у  від-
повідних  секторах  національної  економіки;  2)  охорона 
та  поліпшення  якості  поглиначів  і  накопичувачів  парни-
кових газів; 3) заохочення сталого ведення сільського гос-
подарства; 4) проведення досліджень, розроблення, спри-
яння  широкому  використанню  та  впровадженню  нових 
і  відновлюваних  видів  енергії,  сучасних  екологічно  без-
печних технологій; 5) поступове скорочення або усунення 
ринкових  інструментів,  що  суперечать  цілям  Конвенції; 
6)  заохочення  належних  реформ  у  відповідних  галузях 
з  метою  сприяння  реалізації  політики  та  заходів  обме-
ження або скорочення викидів парникових газів; 7) заходи 
з обмеження та/або скорочення викидів парникових газів 
у  транспортній  галузі;  8)  обмеження  та/або  скорочення 
викидів  метану  в  процесі  видалення  відходів,  а  також 
у виробництві, транспортуванні та розподілі енергії.

Варто  також  зазначити,  що  Кіотський  протокол 
регулював  не  лише  питання,  пов’язані  зі  зменшенням 
викидів  парникових  газів  у  певних  секторах  економіки 
(енергетики,  транспорту,  відходів  тощо),  а  одночасно 
й  поглинання  парникових  газів.  Зокрема,  відповідно  до 
ч. 3 ст. 3 протоколу для оцінки виконання зобов’язань кож-
ною стороною, зазначеною в Додатку I Кліматичної кон-
венції, використовувались чисті зміни в кількості викидів 
із  джерел  і  абсорбції  поглиначами  парникових  газів,  які 
є  прямим  результатом  діяльності  людини  у  сфері  змін 
землекористування  і  в  лісовому  господарстві,  лісонаса-
дження, лісооновлення та збезлісення.

Відповідно до ч. 1.  ст.  3  головною метою Кіотського 
протоколу  є  зменшення  викиду  парникових  газів,  пере-
лічених  у Додатку A,  виражених  в  еквіваленті  двоокису 
вуглецю принаймні на п’ять відсотків порівняно з базовим 
рівнем 1990 року  (базовий рік)  за період дії  зобов’язань 
з  2008  по  2012  роки.  Окрім  цього  сторони,  зазначені 
в  Додатку  I  Кліматичної  конвенції,  окремо  або  разом  
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забезпечують  умови  для  того,  щоб  їхні  сукупні  антропо-
генні  викиди парникових  газів, перелічених у Додатку A, 
в еквіваленті двоокису вуглецю не перевищували встанов-
лених для них кількісних показників, визначених у Додатку 
B,  з  урахуванням  установлених  для  сторін  зобов’язань 
з кількісного обмеження та скорочення викидів.

Вищенаведені положення Кіотського протоколу відпо-
відно до змін до протоколу підписаних у Досі (Катар) [32] 
продовжили  свою дію до кінця 2020 року,  коли ввійшла 
в  силу Паризька  угода  (далі  – ПУ). Паризька  угода  [33] 
і змінила підхід до протидії змінам клімату в міжнародно-
правовому контексті, прийнятий згідно з Кіотським про-
токолом 1997 р.

Головною метою Паризької угоди є стримування зрос-
тання глобальної середньої температури значно нижче 2°С 
понад доіндустріальні рівні й докладання зусиль з метою 
обмеження зростання температури до 1,5°С понад доінду-
стріальні рівні, визнаючи, що це суттєво знизить ризики 
та наслідки  зміни клімату  (п.  а,  ч.  1  ст.  2). Окрім цього, 
метою ПУ є підвищення здатності адаптуватися до неспри-
ятливих наслідків зміни клімату, а також сприяння опору 
до  зміни  клімату  та  низьковуглецевому  розвитку  таким 
чином,  щоб  не  ставити  під  загрозу  виробництво  продо-
вольства (підвищення адаптивності), і не менш важливою 
метою є забезпечення узгодженості фінансових потоків із 
напрямом низьковуглецевого та опірного до зміни клімату 
розвитку (п. b, с ч. 1 ст. 2).

Більше  того,  ПУ  передбачає,  що  для  реалізації  цієї 
головної мети, що стосується температурних показників, 
сторони  мають  1)  якомога швидше  досягти  глобального 
піку викидів парникових газів, визнаючи, що досягнення 
такого  піку  потребує  більш  тривалого  часу  для  сторін  – 
країн,  що  розвиваються;  2)  досягти  балансу  між  антро-
погенними  викидами  із  джерел  та  абсорбцією  поглина-
чами  парникових  газів  у  другій  половині  цього  століття 
(ч.  1  ст.  4).  Слід  зазначити,  що  в  доктрині  йдеться  про 
«досягнення  балансу  викидів  антропогенних  парнико-
вих  газів  шляхом  їх  поглинання»  через  появу  нового  
терміна  «кліматична  нейтральність»,  що  введений  саме 
ПУ [34, c. 178].

Відповідно  до  Паризької  угоди  основою  для  досяг-
нення  кліматичної  нейтральності  є  багатофункціональне 
та  стале  управління  лісами.  Сторонам  рекомендується 
вживати  заходів  для  збереження  та  збільшення поглина-
чів  і  накопичувачів  парникових  газів  (лісів),  включаючи 
збільшення накопичення запасів вуглецю в лісах країн, що 
розвиваються, та альтернативних заходів на політичному 
рівні (стратегічних підходів) для інтегрованого та сталого 
управління  лісами  (ст.  5).  Іншими  словами,  сторони ПУ 
повинні вжити заходів щодо підтримання та поліпшення 
стану лісів як поглиначів та резервуарів парникових газів.

У  контексті  підвищення  адаптивності  ПУ  змінює 
розуміння підходу до протидії  зміні клімату – у випадку 
неможливості  протидіяти  змінам  клімату  шляхом  обме-
жень  викидів  парникових  газів  необхідним  є  посилення 
дій щодо адаптації до таких змін клімату. Ст. 7 підкреслює, 
що адаптація до зміни клімату є глобальним викликом, що 
постає перед усіма в місцевому, субнаціональному, націо-
нальному, регіональному і міжнародному вимірах, є клю-
човим компонентом і робить внесок у довгострокове гло-
бальне реагування на зміну клімату з метою захисту людей, 
засобів до існування та екосистем. Ч. 10 ст. 7 зазначає, що 
кожній стороні слід за необхідності подавати і періодично 
оновлювати  повідомлення  з  адаптації  до  зміни  клімату, 
що може включати її пріоритети, потреби щодо реалізації 
та підтримки, плани і дії, без створення будь-якого додат-
кового  тягаря  для  країн,  що  розвиваються.  Також  у  ПУ 
зазначається, що повідомлення про  адаптацію подається 
та оновлюється як частина або разом з іншими звітами чи 
документами,  включаючи  національний  план  адаптації, 
національний  визначений  внесок  або  національний  звіт. 

Усі  повідомлення про  адаптацію реєструються у  відкри-
тому реєстрі, який веде секретаріат (ч. 12 ст. 7).

Паризька  угода  повністю  базується  на  принципах 
Кліматичної  конвенції,  але  принципово  відрізняється 
від  Кіотського  протоколу.  Паризька  угода,  продовжуючи 
застосовувати  мету  та  принципи  Кліматичної  конвенції 
(справедливості, сталого розвитку, спільної, але диференці-
йованої відповідальності тощо), робить свої певні правові 
акценти.  Зокрема,  до  принципу  «загальної,  але  диферен-
ційованої  відповідальності»  зроблено  доповнення  уточ-
нюючого  змісту  «у  світлі  різних  національних  обставин» 
(ч. 3 преамбули). ПУ встановлює і новий принцип екологіч-
ної цілісності, який передбачає сприяння екологічній ціліс-
ності  під  час  виконання  державою  її  національно  визна-
ченого внеску (ч. 1 ст. 6) та обліку антропогенних викидів 
і абсорбції відповідно до їхніх національно визначених вне-
сків (ч. 13 ст. 4). До того ж у преамбулі зазначається важли-
вість забезпечення цілісності всіх екосистем, океанів у тому 
числі, та захист біорозмаїття, що визнаються деякими куль-
турами як Мати Земля.

Паризька  угода  відрізняється  від  Кіотського  прото-
колу своїми правовими інструментами. Зокрема, Паризька 
угода відмовляється від суворого поділу на країни, на які 
покладено зобов’язання щодо скорочення викидів  (розви-
нені країни), та інші країни (країни, що розвиваються), що 
був реалізований відповідно до Кіотського протоколу. ПУ 
створила універсальну систему, залишаючи лише диферен-
ціацію країн: розвинені країни (ч. 4 ст. 4; ч. 1, 3 ст. 9), кра-
їни, що розвиваються (ст. 3; ч. 1, 4 ст. 4; ч. 1, 3 ст. 9 тощо), 
найменш  розвинені  країни  та  малі  острівні  держави,  що 
розвиваються  (ч.  6  ст.  4).  Слід  підкреслити, що  в ПУ,  на 
жаль, остаточно залишається невизначеним, які саме дер-
жави  підходять  під  категорію  «розвинуті»,  а  які  визнача-
ються як ті, що розвиваються. Використання таких термінів 
у Паризькій угоді піднімає  значення Додатків до Конвен-
ції, але поки невідомо, чи намагатимуться деякі країни, що 
розвиваються, вводити Додатки до Конвенції для надання 
конкретного  змісту  цим  термінам  [35,  c.  20].  Паризька 
угода визнає конкретні обставини та потреби найменш роз-
винених країн та малих острівних держав (ч. 6 преамбули; 
ч. 6 ст. 4; ч. 4, 9 ст. 9; ч. 1 ст. 11; ч. 3 ст. 13).

Кіотський  протокол  є  класичним  прикладом  угоди, 
в  якій  модель  зобов’язань  визначається  «зверху  вниз» 
(досить жорсткі, узгоджені зобов’язання та включені без-
посередньо  в  договір,  кількісно  визначені  для  окремих 
країн),  а  не  «знизу  вгору»  (цілі,  встановлені  державами 
в односторонньому порядку, самі собі), що, зокрема, вико-
ристовується в Паризькій угоді [36, c. 172].

Паризька угода базується на специфічному правовому 
механізмі  –  національних  визначених  внесках  (далі  – 
НВВ) країн-учасниць щодо зменшення викидів парнико-
вих газів. Сторони повинні вживати внутрішні заходи для 
пом’якшення  зміни  клімату  з  метою  досягнення  цілей 
таких внесків (ч. 2 ст. 4). Цей правовий механізм є цикліч-
ним (кожні 5 років) (ч. 9 ст. 4). Кожен наступний НВВ має 
бути більшим за поточний та відображати її найбільш мож-
ливі амбіції (ч. 3 ст. 4). Національно визначені внески реє-
струються в публічному реєстрі (ч. 12 ст. 4), таким чином, 
забезпечується прозорість або ж свого роду «публічна під-
звітність», а також установлюється облік НВВ (ч. 13 ст. 4).

З  точки  зору  доктрини  міжнародного  права  НВВ  не 
створює  матеріально-правових  зобов’язань  для  сторін, 
оскільки  від  держав-учасниць  вимагається  лише  проце-
дурне визначення, повідомлення та оновлення [37, c. 493]. 
Держави не мають  конкретних  обов’язків щодо  їх  вико-
нання,  однак  їх  зобов’язання  полягають  у  застосуванні 
національних  правових  заходів,  спрямованих  на  досяг-
нення цілей, що містяться в їх НВВ (ч. 2 ст. 4).

За своєю суттю Паризька угода містить широке коло 
правових інструментів, які є важливими для пом’якшення 
та адаптації  змін клімату: 1) амбітності  (ст. 4); 2)  запро-
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вадження ринкових механізмів (ст. 6); 3) адаптації (ст. 7); 
4)  питання  запобігання,  обмеження  та  усунення  шкоди 
і  збитків  (ст.  8);  5)  механізми  підтримки,  особливо  для 
країн, що розвиваються (ст. 9–11); 6) систему моніторингу 
(ст. 13–15) та інші не менш важливі питання.

Формування міжнародної кліматичної політики розпо-
чалося в 60-роках XX ст., коли на міжнародних конферен-
ціях  з  охорони  навколишнього  природного  середовища, 
у  звітах,  доповідях  та  резолюціях  ООН  зміна  клімату 
визналась глобальною проблемою людства. Задля проти-
дії змінам клімату в 1992 році було прийнято першу кліма-
тичну конвенцію – Конвенцію ООН про зміну клімату, що 
має рамковий міжнародно-правовий характер. У 1997 році 
було прийнято Кіотський протокол до неї, що діяв аж до 
кінця 2020 року. З 2021 року почала свою дію Паризька 
угода, що була прийнята ще у 2015 р.

У  90-х  роках XX  ст.  міжнародною  спільнотою  через 
прийняття відповідних правових інструментів щодо про-
тидії  зміні  клімату  було  встановлено,  що  лише  країни  

розвинуті  (у  тому  числі  з  перехідною  економікою) 
головно  сприяють  зміні  клімату,  та  визначено  конкретні 
зобов’язання  для  таких  держав  щодо  зменшення  вики-
дів парникових газів через  здійснення ефективної націо-
нальної  політики  та  заходів щодо  протидії  змін  клімату. 
У 2015 році було вироблено новий правовий механізм про-
тидії  змінам  клімату  –  встановлення  кожною  державою 
свого національного визначеного внеску, на підставі якого 
формується в майбутньому національна політика протидії 
змінам клімату (кліматична політика). Натепер відповідно 
до  Паризької  угоди  щодо  протидії  клімату  національна 
політика  кожної  держави  має  базуватись  на  правових 
заходах щодо пом’якшення зміни клімату та адаптації до 
таких змін.

Міжнародна  кліматична  політика  базується  на  прин-
ципах  (основних  засадах):  справедливості,  спільної,  але 
диференційованої  відповідальності,  лідерства  найбільш 
розвинутих держав, сталого розвитку, екологічної стабіль-
ності та кліматичної нейтральності.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДИФАМАЦІЮ В МЕДІАПРОСТОРІ 
В МІЖНАРОДНОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ ПРАВІ

RESPONSIBILITY FOR DIFFAMATION IN THE MEDIA SPACE 
IN INTERNATIONAL AND DOMESTIC LAW
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Захист честі, гідності та ділової репутації є часто вживаним способом відновлення громадянських прав людини. Даний інститут часто 
називають дифамацією, проте в українській доктрині права і законодавстві він відсутній, на відміну від зарубіжної практики.

У статті наводяться результати аналізу розробок законодавств у різних країнах світу, спрямованих на боротьбу з поширенням інфор-
мації, яка подається під виглядом недостовірних відомостей і створює загрозу життю або здоров’ю громадян, сіє хаос, паніку, насильство, 
ненависть або містить елементи пропаганди, метою якої є дискредитація людини. Найчастіше інформованість суспільства недостатня, 
що призводить, як наслідок, до виникнення неперевірених даних.

Про прийняття законів, спрямованих на боротьбу з поширенням неправдивої інформації, можна говорити лише щодо обмеженої 
кількості країн. При цьому існують і інші форми регулювання даної сфери: підзаконні акти, урядові та експертні робочі групи, групи 
і кампанії з медіаграмотності, спеціалізовані органи державної влади. Вивчення досвіду відповідальності за дифамацію в різних країнах 
є актуальним на сьогоднішній день, оскільки поширення недостовірної інформації помилкових і фейкових новин набуває все більших 
масштабів, тим самим викликаючи паніку в соціумі.

У статті обґрунтована необхідність появи інституту дифамації в українському правовому полі, введення у законодавчу площину 
поняття про дифамацію як незаконне збирання та поширення відомостей про приватне життя особи, що ганьблять честь і гідність особи, 
а також прийняття Закону про дифамацію у мережі Інтернет.

Ключові слова: права і свободи людини і громадянина, право людини на честь і гідність, дифамація, недостовірна інформація, 
помилкова інформація, фейкові новини, медіапростір, інтернет-ресурси, засоби масової інформації, відповідальність за поширення 
завідомо неправдивої інформації.

Protecting honor, dignity and business reputation is a commonly used way to restore civil human rights. This institution is often called 
defamation, but in the Ukrainian doctrine of law and legislation it is absent, in contrast to foreign practice.

The article presents the results of the analysis of legislative developments in different countries of the world aimed at combating 
the dissemination of information that is presented under the guise of inaccurate information and threatens the life or health of citizens, sows 
chaos, panic, violence, hatred or contains elements of propaganda there is a discrediting of the person. Often, public awareness is insufficient, 
which results in unverified data.

The adoption of laws aimed at combating the dissemination of false information can be said only in a limited number of countries. At the same 
time, there are other forms of regulation in this area: bylaws, government and expert working groups, media literacy groups and campaigns, 
specialized government agencies. The study of the experience of responsibility for defamation in different countries is relevant today, as the spread 
of inaccurate information of false and fake news is becoming more widespread, thus causing panic in society.

The article substantiates the need for the institution of defamation in the Ukrainian legal field, the introduction of the concept of defamation 
as illegal collection and dissemination of information about a person’s private life, discrediting the honor and dignity of a person, and the adoption 
of the Law on Defamation on the Internet.

Key words: human and civil rights and freedoms, human right to honor and dignity, defamation, unreliable information, false information, fake 
news, media space, Internet resources, mass media, responsibility for dissemination of knowingly false information.

Кожна держава в сучасному світі має право самостійно 
встановлювати правове забезпечення реалізації та захисту 
права на недоторканність приватного життя. Однак відпо-
відно  до  загальновизнаних  принципів  і  норм  міжнарод-
ного права ставлення до прав і свобод людини не є винят-
ковою внутрішньою справою окремої держави.

Право людини на честь  і  гідність є невід’ємним пра-
вом людини  і  громадянина. Важливу роль у становленні 
основних  конституційних  прав  людини  зіграли  міжна-
родні  нормативні  акти.  Так,  у  французькій  Декларації 
прав і свобод людини і громадянина 1789 р. вперше була 
проголошена найважливіша мета держави – забезпечення 
природних  і  невідчужуваних  прав  і  свобод  людини  [1]. 
А у ст. 12 Загальної декларації прав людини 1948 р. був 
проголошений  основний  постулат  міжнародно-правових 
документів,  що  є  фундаментом  для  побудови  системи 
норм, які  захищають недоторканність приватного життя, 
а також честь і гідність особистості: «Ніхто не може зазна-
вати безпідставного втручання у його особисте і сімейне 
життя,  безпідставного  посягання  на  недоторканність 
його житла, тайну його кореспонденції або на його честь 

і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від 
такого втручання або таких «зазіхань» [2].

В Україні,  як  і  в  будь-якій  іншій  демократичній  дер-
жаві, дотримання і захист прав і свобод людини і грома-
дянина є основоположним завданням. Згідно ст. 34 Кон-
ституції України кожному гарантується право на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і пере-
конань, кожен має право вільно збирати, зберігати, вико-
ристовувати  і  поширювати  інформацію  усно,  письмово 
або в інший спосіб – на свій вибір [3]. Здійснення цих прав 
може бути обмежене законом в інтересах національної без-
пеки, територіальної цілісності або громадського порядку 
з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охо-
рони здоров’я населення, для захисту репутації або прав 
інших людей, для запобігання розголошенню інформації, 
одержаної  конфіденційно,  або  для  підтримання  автори-
тету  і  неупередженості  правосуддя  [3].  Отже,  право  на 
вільне висловлювання гарантовано статтею 34 Конститу-
ції України, якою встановлено, що кожен має право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інфор-
мацію усно, письмово або у інший спосіб – на свій вибір. 
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Така  інформація повинна поширюватися  із дотриманням 
законодавчих норм про її достовірність та не порушувати 
права інших осіб.

Однак  використання  такого  блага  як  свобода  слова 
нерідко  призводить  до  безконтрольного  використання 
інформації,  що  завдає  шкоди,  як  громадському  порядку, 
так  і  окремій  особистості.  Порушення  недоторканності 
приватного  життя  знаходиться  у  тісному  взаємозв’язку 
з дифамацією. Дифамація до того ж покликана захищати 
приватне життя від посягань на честь  і гідність людини. 
За  допомогою  дифамації  реалізується  як  конституційне 
право на захист честі і гідності, так і конституційне право 
на  свободу  слова  і  масової  інформації.  Обидва  ці  права 
всесвітньо визнані і відносяться до природних і невідчу-
жуваних прав і свобод людини.

Явище дифамації має постійну тривалу природу, воно 
продовжує своє активне функціонування у інтернет-ресур-
сах і засобах масової  інформації. Кінець двадцятого сто-
ліття  ознаменувався  інтенсивно-екстенсивним  проявом 
нової реалії – реалії глобальної присутності у медіапрос-
торі («інфосфері») певних цінностей і поведінкових норм, 
які змінили не тільки підхід до розуміння інформації, яка 
«все менше відрізняється від пропаганди» і наближається 
до  «маніпуляції  символами  з метою впливу на погляди» 
масового адресата, а й також породили можливість забез-
печувати зростаючі потужності у сфері контролю за гро-
мадською думкою (масовою свідомістю) як за допомогою 
системи різноманітних ЗМІ, так і масованим збільшенням 
потоку комунікацій [4].

На  початку  2020  року  світ  заполонила  хвиля  новин 
про  поширення  коронавірусної  інфекції  COVID-19.  При 
цьому велика кількість «вкидань» у медіа просторі вияв-
лялась «фейком», що призвело до дестабілізації соціуму. 
Актуальність  дискусії  про  посилення  впливу  фейкових 
новин  багато  в  чому  пов’язана  із  розвитком  інтернет-
технологій,  що  дозволяють  охопити  широку  аудиторію. 
Доступ до створення і поширення такого роду інформації 
є  у  кожного  інтернет-користувача, що  робить  створення 
контенту менш витратним. Фейкові новини за активного 
поширення можуть привезти до загострення міждержав-
них  і міжетнічних відносин. Однак  існує  і  зворотна сто-
рона ролі соціальних мереж у медіа-просторі. Можливість 
оперативно  перевірити  факти  в  інтернеті  робить  проце-
дуру факт-чекінга швидшою  і  доступною.  Інформація  зі 
ЗМІ стає більш транспаретною і легко перевіряється.

Термін  дифамація  має  латинське  походження,  похо-
дить від  слів «diffamare»,  тобто «розголошувати, паплю-
жити, позбавляти доброго імені» і «fama» – «репутація». 
Згадується цей термін і у постановах Європейського суду 
з прав людини, де використовується для пошуку балансу 
між свободою слова і гідністю людини [5, с. 98]. «Дифа-
мація» – міжнародний правовий термін, який існує у зако-
нодавстві багатьох країн світу і використовується в якості 
узагальнюючого по відношенню до різних видів порушень 
особистих  немайнових  прав  на  захист  честі,  гідності, 
репутації і доброго імені [6, c. 7]. Вітчизняний законода-
вець  і  правозастосувач  не  оперують  терміном  «дифама-
ція»,  хоч  і  використовують  його  у  навчальній  і  науковій 
літературі. Незважаючи на те, що у законодавстві цей тер-
мін відсутній,  він все частіше використовується різними 
авторами  як  синонім наклепу,  образи,  поширення  невід-
повідних дійсності відомостей. У юридичній енциклопе-
дії під дифамацією (лат. diffamatio – обмова, ганьблення) 
розуміють як публічне поширення дійсних або вигаданих 
відомостей, які принижують честь, гідність і ділову репу-
тацію  громадянина  чи  організації,  зганьблення  у  пресі 
з метою вплинути на виконання ними своїх обов’язків [7]. 
В.  Гончаренко  визначив, що  дифамація  –  опублікування 
в пресі відомостей, що ганьблять честь якої-небудь особи, 
установи тощо. Від наклепу відрізняється тим, що розпо-
всюджуються достовірні відомості [8, с. 113]. А. Смірнова 

трактує дифамацію як порушення честі, гідності, репута-
ції, доброго імені, а в окремих випадках – особистої і (або) 
сімейної таємниці особи шляхом поширення наклепів, що 
мають  фактично  персональний  характер.  Особливістю 
в цьому підході є те, що хибність поширюваних відомос-
тей  не  розглядається  як  обов’язковий  елемент  дифама-
ції,  оскільки  остання може  проявлятися  як  у  поширенні 
неправдивих  (у  тому  числі  завідомо  неправдивих)  відо-
мостей, так і в оголошенні правдивої інформації, що може 
належати до особистої чи сімейної таємниці [9, с. 9].

На нашу думку, під поняттям дифамація слід розуміти 
незаконне збирання та поширення недостовірних відомос-
тей про приватне життя особи, що ганьблять честь і гід-
ність особи.

Уявлення  про  зміст  дифамації  кардинально  відрізня-
ється у різних правових системах: від поширення неправ-
дивої інформації до поширення інформації, яка відповідає 
дійсності, але виставляє особу у невигідному світлі і шко-
дить її репутації.

Аналізуючи розробку  законодавства у  різних країнах 
світу,  можна  зробити  висновок,  що  актуальним  залиша-
ється  питання  трактування  поняття  завідомо  неправди-
вої  інформації.  Найчастіше  інформованість  суспільства 
є  недостатньою,  що  призводить,  як  наслідок,  до  виник-
нення неперевірених даних. Про прийняття законів, спря-
мованих  на  боротьбу  з  поширенням  неправдивої  інфор-
мації, то можна говорити лише щодо обмеженої кількості 
країн. При цьому існують і інші форми регулювання даної 
сфери: підзаконні акти, урядові та експертні робочі групи, 
групи і кампанії з медіаграмотності, спеціалізовані органи 
державної  влади.  Вивчення  досвіду  протидії  дифамації 
у різних країнах є актуальним на сьогодні, оскільки поши-
рення  фейкових  новин  набуває  більших  масштабів,  тим 
самим викликаючи паніку в соціумі.

Однією з перших країн, яка прийняла закон про пока-
рання  за  поширення  недостовірної  інформації,  стала 
Німеччина. Документ під назвою «Закон про поліпшення 
здійснення правосуддя у соціальних мережах» набув чин-
ності  1 жовтня 2017 року. Уряд  країни,  зокрема  тодішній 
міністр юстиції Хайко Маас, обґрунтував вдатися до таких 
заходів  тим, що  не  всі  коментарі  в  інтернеті,  що  містять 
розпалювання  ненависті,  видаляються.  Так,  за  даними 
Кабміну,  відеохостинг  «YouTube»  видаляв  90% подібного 
контенту, тоді як «Facebook» – 39%, а «Twitter» лише 1%. 
Крім  того,  влада  посилалася  на  численні фейкові  новини 
під час американської передвиборчої кампанії 2016 року. За 
словами Хайко Маасу, «для наклепу та розпалення ворож-
нечі в інтернеті має залишитися також мало місця, як і на 
вулиці» [10]. Закон зачіпає інтернет-платформи, які мають 
у Німеччині більш ніж два мільйони зареєстрованих корис-
тувачів. Це не стосується месенджерів і електронних пошт, 
а також професійних соціальних мереж і форумів, онлайн 
ігор і сайтів продажу. Сайти, які підпадають під дію закону, 
зобов’язані протягом 24 годин видалити неправдиву і про-
типравну інформацію (до неї відносяться, зокрема, інфор-
мація,  що  створює  загрозу  правовій  державі,  помилкова 
інформація  з  метою  державної  зради,  образа  релігійних 
спільнот  і  т д). У разі  якщо  інтернет-платформи не вида-
ляють подібні матеріали,  їм  загрожує штраф у розмірі до 
50  мільйонів  євро.  У  спірних  випадках  компанії  дається 
тиждень. Опозиція і  інтернет-гіганти даний закон розкри-
тикували. Зокрема, представники «Facebook» заявили, що 
він суперечить німецькій Конституції. «Правова держава не 
має перекладати власні помилки і відповідальність на при-
ватні компанії. <...> Розмір штрафу невідповідний діям про-
типравного характеру»,  –  говорилося  в  заяві  [11].  За  роз-
рахунками цифрового союзу Німеччини «Bitkom» компанії 
«Facebook» виконання цього закону обійдеться у 530 міль-
йонів євро на рік.

Одне  з  найбільш  жорстких  анти-фейковий  законо-
давств – у Китаї. У 2017 був виданий закон, який зобов’язує 
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онлайн-платформи  у  соцмережах  публікувати  тільки  ту 
інформацію, яка міститься в статтях офіційно зареєстро-
ваних ЗМІ. Роком раніше «створення і поширення чуток, 
які підривають економічний і соціальний порядок» стало 
кримінальним злочином [12]. Крім того, китайська влада 
запустила  додаток,  що  дозволяє  користувачам  повідо-
мляти про помилкові новини.

У цьому ж році у Філіппінах був прийнятий аналогіч-
ний закон «Про зловмисне розповсюдження неправдивих 
відомостей та інших пов’язаних з цим порушень». Згідно 
з  ним  ті,  хто  «створює,  поширює  неправдиві  новини», 
можуть отримати покарання у вигляді штрафу (для фізич-
них осіб – від 100 тисяч до 5 мільйонів песо, для юридич-
них осіб – від 10 до 20 мільйонів песо) або позбавлення 
волі (від 5 до 20 років). При цьому помилковою визнається 
інформація,  яка  «сіє  хаос,  паніку,  насильство,  ненависть 
або містить елементи пропаганди, метою якої є дискреди-
тація людини» [13].

У Франції пакет законів щодо протидії хибним нови-
нам був прийнятий 20 листопада 2018 року. Незважаючи 
на схожу назву з німецьким законом, причини прийняття 
були  іншими.  За  словами  розробника  закону  Найми 
Мутшу,  документ  спрямований  на  запобігання  спробам 
дестабілізувати обстановку в країні, які здійснюються за 
межами  Франції  і  виражаються  у  «зловмисному  розпо-
всюдженні  неправдивої  інформації»  [14].  Зокрема,  будь-
який  громадянин Франції,  який  балотується  на  виборах 
і  зіткнувся  з  поширенням  неправдивої  інформації  про 
його кандидатуру в засобах масової інформації та соціаль-
них мережах, має право вимагати від влади її видалення. 
Крім того, під дію закону підпадають такі великі соціальні 
мережі,  як  «Facebook»  і  «Twitter».  Документ  зобов’язує 
їх  вказувати  при  наявності  джерело  фінансування  плат-
ного контенту. Вища рада з аудіовізуальних засобів також 
може за три місяці до виборів заборонити ЗМІ, які «контр-
олюються  іноземною  державою  або  перебувають  під  її 
впливом», у разі «умисного поширення неправдивих відо-
мостей, здатних вплинути на об’єктивність голосування». 
Зокрема, французьке керівництво мало на увазі діяльність 
російських ЗМІ, телекомпанії «RT» і агентства «Sputnik». 
У 2017 році президент Франції Еммануель Макрон звину-
ватив їх у «пропаганді і поширенні неправдивих відомос-
тей». Проте законопроект викликав хвилю критики з боку 
опозиції і Сенату, які визнали положення документа таким, 
що  «представляє  небезпеку  для  свободи  слова».  Окрім 
того, політики підкреслили, що саме поняття «помилкові 
новини» розпливчасте.

В Єгипті у 2018 році також підготували «антифейковий» 
документ,  який  був  затверджений  парламентом  Єгипту 
як закон про боротьбу з кіберзлочинністю [15]. Документ 
прирівнює користувачів соцмереж з п’ятьма і більше тися-
чами передплатників до засобів масової інформації. Якщо 
у матеріалах подібних акаунтів і журналістів влада виявить 
ознаки неправдивих новин, то вони мають право їх забло-
кувати. Стежити за виконанням закону буде Верховна рада 
Єгипту з регулювання ЗМІ. Крім того, верховний прокурор 
країни оголосив про створення гарячої лінії для громадян за 
скаргами на фейкові новини.

У  2018  році  Єврокомісія  опублікувала  Комюніке 
«Боротьба  з  дезінформацією  в  інтернеті:  європейський 
підхід». Багато в чому цей документ носить декларативний 
характер [16]. У ньому наголошувалося на важливості про-
зорості  та  надійності  інформації,  представленої  онлайн. 
В якості практичного заходу щодо запобігання поширення 
дифамації в документі наводиться Кодекс практик з само-
регулювання щодо дезінформації. Його підписали великі 
онлайн-компанії.  У  грудні  Євросоюз  прийняв  план  дій 
з протидії дезінформації [17]. Крім того, впроваджується 
система  швидкого  оповіщення,  яка  передбачає  звітність 
перед Єврокомісією з боку інтернет-компаній. При цьому 
причиною таких заходів називалася необхідність протидії 

втручанню у вибори в Європарламент в березні 2019 року, 
а головною із загроз була названа Росія.

В  Італії  система  освіти  вирішила  впровадити  у шко-
лах спеціальну програму, у межах якої вчать старшоклас-
ників  розпізнавати  фейкові  новини.  Вона  реалізується 
спільно з телерадіокомпанією «RAI» і італійською філією 
«Facebook»  [18].  Особливий  акцент  робиться  на  недо-
стовірній  інформації  у  соціальних  мережах.  Серед  пра-
вил  –  не  поширювати  неперевірені  повідомлення,  пере-
віряти  першоджерела,  шукати  докази.  Крім  того,  учням 
радять активно просувати ці ідеї у своїх акаунтах і блогах.

Що стосується України,  то Пленум Верховного Суду 
України в постанові  від  27 лютого 2009 року № 1 «Про 
судову  практику  у  справах  про  захист  гідності  та  честі 
фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юри-
дичної особи» вказав, що праву на свободу думки і слова, 
на  вільне  вираження  своїх  поглядів  і  переконань  відпо-
відає  обов’язок  не  поширювати  про  особу  недостовірну 
інформацію  та  таку,  що  ганьбить  її  гідність,  честь  чи 
ділову репутацію [19].

Недостовірною  вважається  інформація,  яка  не  відпо-
відає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить 
відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або 
які  існували, але відомості про них не відповідають дій-
сності (неповні або перекручені).

Відповідно  до  частини  1  ст.  277 Цивільного  кодексу 
України  (далі  ЦКУ),  фізична  особа,  особисті  немайнові 
права якої порушено внаслідок поширення про неї та (або) 
членів її сім’ї недостовірної інформації, має право на від-
повідь, а також на спростування цієї інформації [20].

Абзацом 3 частини 4 статті 277 ЦКУ встановлено, якщо 
особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома, 
фізична особа, право якої порушено, може звернутися до 
суду  із  заявою  про  встановлення  факту  недостовірності 
цієї інформації та її спростування [20].

Враховуючи роз’яснення п. 13 постанови пленуму Вер-
ховного Суду України «Про судову практику у справах про 
захист  гідності  та  честі  фізичної  особи,  а  також  ділової 
репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009 №1, 
єдиним законним шляхом відновити порушені права є вста-
новлення факту недостовірної інформації [19].

Частиною  1  ст.  2  Закону України  «Про  інформацію» 
від 02.10.1992 № 2657-XII  (із  змінами та доповненнями, 
далі  закон)  визначено,  що  одним  з  основних  принципів 
інформаційних відносин є достовірність і повнота інфор-
мації  [21]. Таким чином,  інформацією, що не  відповідає 
дійсності, є недостовірні відомості, які вказують на факти, 
що  не  існували  в  дійсності  або  існували  не  в  такому 
вигляді, як про це зазначають такі відомості.

Під  поширенням  інформації  слід  розуміти:  опублі-
кування  її  у  пресі,  передання  по  радіо,  телебаченню  чи 
з використанням інших засобів масової інформації; поши-
рення в Інтернеті чи з використанням інших засобів теле-
комунікаційного  зв’язку;  викладення  в  характеристиках, 
заявах, листах, адресованих іншим особам; повідомлення 
в  публічних  виступах,  в  електронних  мережах,  а  також 
в іншій формі хоча б одній особі.

Український  законодавець  ставиться  до  дифамації  як 
до цивільно-правового делікту, передбачаючи можливість 
захисту честі, гідності та ділової репутації особи за допо-
могою позову до суду. Такі положення цілком відповіда-
ють  стандартам  Ради  Європи,  закріпленим  у  Резолюції 
1577 (2007) «Стосовно декриміналізації дифамації»  [22]. 
Остання вказує, що свобода вираження поглядів не може 
бути  безмежною,  однак  «заяви  або  звинувачення,  зро-
блені в інтересах суспільства, навіть якщо вони виявились 
неточними, не повинні [кримінально] каратися за умови, 
що  вони  були  зроблені  без  усвідомлення  їх  неточності, 
без  наміру  заподіяння шкоди,  а  їх  правдивість  перевіря-
лася з належною старанністю» [22]. До такого ж висновку 
дійшов  і Комітет з прав людини у Загальному коментарі 
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№ 34 «Стаття 19. Свобода думки та вираження поглядів»: 
у  разі,  якщо  особа  добросовісно  помилялась  стосовно 
поширеної нею інформації, вона не повинна нести кримі-
нальну відповідальність [23].

Таким  чином,  аналізуючи  розробку  законодавства 
в країнах світу, можна зробити висновок, що актуальним 
залишається  питання  трактування  поняття  недостовір-
ної  інформації.  Найчастіше  інформованість  суспільства 
є  недостатньою,  що  призводить,  як  наслідок,  до  виник-
нення  неперевірених  даних.  У  зв’язку  з  цим  на  рівні 
держави більшість  країн приймають  закони,  які  спрямо-
вані на нерозповсюдження  інформації,  яка поширюється 
під  виглядом  достовірних  відомостей  і  створює  загрозу 
життю  або  здоров’ю  громадян,  сіє  хаос,  паніку,  насиль-
ство, ненависть або містить елементи пропаганди, метою 
якої є дискредитація людини. Крім безпосередньо законів 
про боротьбу з рейковими новинами, у світовій практиці 
існують  також  інші  види  протидії  недостовірній  інфор-
мації.  Як,  наприклад,  урядові  робочі  групи  (Австралія, 
Бразилія,  Республіка  Корея),  експертні  групи  і  кампанії 
з  медіаграмотності  (Бельгія,  Канада,  Данія,  Нідерланди, 

Сінгапур, США), твіттер-аккаунт уряду з викриттям фей-
кових новин (Пакістан), двосторонні робочі групи (Росія 
і  Іспанія), орган державної влади (відомство психологіч-
ного захисту в Швеції).

В Україні відсутнє законодавче визначення дифамації, 
внаслідок чого не застосовується і на практиці. Незважа-
ючи на це, воно використовується в навчальній і науковій 
літературі, і є комбінованим, оскільки відображає взаємо-
дію права на захист честі, гідності та ділової репутації зі 
свободою  слова  і  масової  інформації.  У  зв’язку  з  вище-
викладеним  вважаємо  за  необхідне  ввести  поняття  про 
дифамацію як незаконне збирання та поширення відомос-
тей про приватне життя особи, що ганьблять честь і гід-
ність особи, і виділити її в окрему норму.

Також  у  зв’язку  зі  зростанням  кількості  справ  щодо 
захисту  гідності,  честі  та  ділової  репутації  у  всесвітній 
мережі Інтернет має сенс законодавчо зафіксувати відпо-
відальність творців сайтів  і адміністраторів веб-сторінок 
за  поширення  неправдивої,  компрометуючої  інформації 
та усунути прогалини в законодавстві шляхом прийняття 
нового Закону про дифамацію в мережі Інтернет.
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Стаття присвячена розгляду та аналізу зарубіжного досвіду протидії корупції та організованій злочинності. Обґрунтовано, що усі 
без винятку країни світу занепокоєні існуванням та поширенням такого деструктивного явища як корупція, яка перешкоджає розвитку 
діяльності органів публічної влади, гальмує розвиток економіки та деформує свідомість суспільства. А тому кожна із країн світу запро-
ваджує свою власну антикорупційну програму, розробляє стратегію боротьби з даним явищем або веде відповідну політику, розробляє 
спеціальне антикорупційне законодавство. У даній статті заходи протидії корупції та організованій злочинності, які застосовуються окре-
мими зарубіжними країнами, розглядаються безпосередньо з метою з’ясування можливості запозичення відповідного досвіду для Укра-
їни. У статті проаналізовано антикорупційну діяльність таких зарубіжних країн, як Нідерланди, США, Великобританії, Німеччини, Італії, 
Польщі, Фінляндії, Швеції та Сінгапуру. Такий вибір обумовлений низьким рівнем корупції в запропонованих країнах та прийнятними 
заходами боротьби з даним явищем.

Відзначимо, що, проаналізувавши досвід провідних зарубіжних країн, ми дійшли висновку, що заходи запобігання корупції, які реалі-
зуються в досліджуваних країнах, в більшості випадків співпадають з антикорупційними заходами, які застосовуються в нашій державі. 
Ефективність стратегії у боротьбі з корупцією визначається не обсягом пропонованих заходів, а їх якістю, тобто здатністю реально 
впливати на ситуацію та змінювати її. Виокремлено спільні адміністра тивні заходи протидії корупції та організованій злочинності кожної 
із даних держав та визначено ряд обов’язкових передумов реалізації ан тикорупційного стратегічного плану в нашій державі, таких як: 
наявність сильної політичної волі вищого державного керівництва до боротьби з корупцією; створення єдиних координаційних органів 
та органів з питань законодавчого регулювання протидії корупції та організованої злочинності; на явність компетентних урядових та неу-
рядових експертів; цілковита незалежність судочинства; наявність громадської підтримки; наявність гарантування незалежності засобів 
масової інформації та залучення громадського сектору до запобігання і про тидії корупції; посилення дії спеціального законодавства і, 
відповідно, підвищення ри зику покарання; забезпечення громадськості необхідною інформацією.

Ключові слова: корупція, запобігання корупції, організована злочинність, антикорупційне законодавство, антикорупційні заходи, 
зарубіжний досвід, зарубіжні країни.

The article is devoted to the consideration and analysis of foreign experience in combating corruption and organized crime. It is substantiated 
that all countries of the world, without exception, are concerned about the existence and spread of such a destructive phenomenon as corruption, 
which hinders the development of public authorities, inhibits economic development and distorts the consciousness of society. Therefore, each 
of the countries of the world implements its own anti-corruption program, develops a strategy to combat this phenomenon or pursues appropriate 
policies, develops special anti-corruption legislation. In this article, measures to combat corruption and organized crime, which are applied by 
some foreign countries, are considered directly in order to clarify the possibility of learning from Ukraine. The article analyzes the anti-corruption 
activities of such foreign countries as the Netherlands, USA, Great Britain, Germany, Italy, Poland, Finland, Sweden and Singapore. This choice 
is due to the low level of corruption in the proposed countries and acceptable measures to combat this phenomenon. Note that analyzing 
the experience of leading foreign countries, we concluded that anti-corruption measures implemented in the studied countries, in most cases, 
coincide with anti-corruption measures applied in our country. The effectiveness of the strategy in the fight against corruption is determined not by 
the scope of the proposed measures, but by their quality, that is, the ability to really influence the situation and change it. The joint administrative 
measures to combat corruption and organized crime of each of these countries are identified and a number of mandatory prerequisites for 
the implementation of anti-corruption strategic plan in our country are identified, such as: the presence of a strong political will of the top state 
leadership to fight corruption; creation of unified coordinating bodies and bodies on legislative regulation of combating corruption and organized 
crime; availability of competent governmental and non-governmental experts; complete independence of the judiciary; availability of public 
support; guaranteeing the independence of the media and involving the public sector in preventing and combating corruption; strengthening 
the effect of special legislation and, accordingly, increasing the risk of punishment; providing the public with the necessary information.

Key words: corruption, prevention of corruption, organized crime, anti-corruption legislation, anti-corruption measures, foreign experience, 
foreign countries.

Постановка проблеми. Корупція  є  глобальною  про-
блемою  світового  співтовариства  і  загрозою  сучасної 
цивілізації,  оскільки  перешкоджає  нормальному  функ-
ціонуванню  та  соціально-економічному  розвитку  сус-
пільства. Корупція як соціальне явище в тому чи іншому 
обсязі  проявляється  в  будь-якій  країні,  загострюючи  всі 
зростаючі  протиріччя  у  відносинах  між  громадянським 
суспільством  і  державою,  особливо  в  умовах  розвитку 
ринкових  відносин. Слід  зауважити, що корупція  супро-
воджує людство з найдавніших часів. Ще законами царя 
Хаммурапі  передбачалося  покарання  за  хабарництво, 
встановлювалося  покарання  і  єгипетськими  фараонами. 
Пагубний  вплив  цього  асоціального  явища  відчувається 
в  будь-якій  країні,  незалежно від державного устрою чи 
традицій. В ХIХ столітті в період становлення ринкових 
відносин  був  відзначений  різкий  сплеск  корупції,  але, 
незважаючи на це,  з’явилися  і  перші  спроби протидії  їй 
на законодавчому рівні. Однак істотної зміни антикоруп-
ційної ситуації ні в світі, ні в окремих державах не відбу-
лося. Лише в другій половині XX століття, коли боротьба 
з корупцією в більшості країн була зведена в ранг держав-

ної політики,  вдалося домогтися мінімізації  її  впливу на 
всі  сфери життєдіяльності  суспільства. Варто  зазначити, 
що протидія запобігання корупції та організованій злочин-
ності  здійснюється  в  різних  країнах,  виходячи  з  досвіду 
їх  історичного  розвитку.  Досвід  країн  світу  щодо  запо-
бігання  та  протидії  корупції,  враховуючи  особливості 
їх  системи  державного  управління,  становить  суттєвий 
інтересі  для  України.  Певні  напрацювання  такого  роду 
можуть бути використані в практиці окремих державних 
установ  у  боротьбі  з  корупцією,  а  також  під  час  розро-
блення законодавчих актів, які спрямовані на зменшення 
впливу корупції у різних сферах життєдіяльності суспіль-
ства. Тому вважаємо за доцільне розглянути ряд позитив-
них прикладів, що стосуються практики реалізації засобів 
протидії корупції та організованій злочинності в окремих 
зарубіжних країнах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зарубіжний 
досвід запобігання корупції та організованій злочинності 
був  предметом дослідження  багатьох  науковців  не  лише 
України, але і більшості країн світу. Науково-теоретичну  
базу  дослідження  проблематики  зарубіжного  досвіду  
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протидії корупції та організованій злочинності при напи-
санні  даної  статті  склали  праці  таких  дослідників,  як: 
О. Боднарчук, О. Бусол, Л. Верченко, Т. Ільєнок, О. Мель-
ник, Н. Міняйло, А. Новак, О. Онищук, Т. Супрун, Т. Хаба-
рової, В. Чепелюк, О. Чередниченко, І. Чубенко, Я. Швид-
кого, О. Шорстко, О. Ярмиш та ін.

Формулювання мети статті. Метою  цієї  статті 
є  дослідження  зарубіжного  досвіду  протидії  корупції 
та  організованій  злочинності,  пошуку  і  апробації  най-
більш ефективних заходів протидії корупції, що викорис-
товуються  в  зарубіжних  країнах,  для  подальшого  засто-
сування цього досвіду в нашій країні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхід-
ною  передумовою  становлення  та  розвитку  ефективної 
національної економіки є вирішення ряду проблем, серед 
яких однією з найбільш деструктивних є широко застосо-
вувані  корупційні  схеми.  Корупцію  як  негативне  явище 
можна виявити практично в будь-якій державі сучасності. 
Тобто  однією  із  найактуальніших  проблем  сучасності 
являється  корупція,  тому  що  здатна  охоплювати  різні 
органи державної влади та напрями їх діяльності, а завдана 
нею шкода зачіпає інтереси різних сфер життєдіяльності 
держави сучасності [1, с. 35]. У сфері протидії організова-
ній злочинності можна виокремити два основні підходи: 
традиційний,  який  грунтується  на  належному  функціо-
нуванні  системи  кримінальної  юстиції  і  охоплює  діяль-
ність з розроблення відповідного законодавства, головним 
чином щодо відмивання брудних грошей, і що стосується 
співпраці у  сфері правової допомоги;    та нетрадиційний 
підхід, який охоплює запобіжну діяльність та включає різ-
ного роду підходи на рівні громади, а також регуляторну 
політику[2, с. 177]. Предметом нашого дослідження є тра-
диційний підхід до запобігання корупції та організованій 
злочинності  в  зарубіжних країнах. Для цього ми розгля-
немо досвід окремих зарубіжних країн,  таких як: Нідер-
ланди, США, Великобританяї, Німеччина, Італія, Польща, 
Фінляндія, Швеція та Сінгапур.

Н.Є. Міняйло у своїй роботі зазначає, що до цього часу 
більшість європейських країн дотримується традиційного 
підходу  у  боротьбі  з  корупцією  та  організованою  зло-
чинністю  за  допомогою  органів,  які  входять  до  системи 
кримінальної юстиції. Тільки деякі країни впроваджують 
адміністративний підхід [3, с. 145].

Однією із них є Нідерланди, де не вважають традицій-
ний підхід головним у протидії організованій злочинності. 
У даній країні діє принцип стимулювання чесної оцінки 
урядом на рівні  закону. Цей закон сприяє перевірці кри-
мінального  минулого  заявників  на  отримання  ліцензій, 
субсидій  або  тендерів,  захищаючи  тим  самим  уряд  від 
ненавмисного надання нових можливостей для вчинення 
злочинів.  Для  проведення  такої  перевірки  адміністрація 
має доступ до відповідної інформації. Центральна або міс-
цева адміністрація – головна дійова особа в попередженні 
злочинності  за  допомогою  адміністративного  підходу 
[4,  с.  109].  Таким чином,  боротьба  з  організованою  зло-
чинністю  в  Нідерландах  має  запобіжний  характер:  дана 
функція покладається на місцеві органи виконавчої влади. 
Проте боротьба з організованою злочинністю на наступ-
них стадіях здійснюється правоохоронними органами різ-
них видів. Тобто виділяють два підходи до інституційного 
забезпечення запобігання і боротьби з організованою зло-
чинністю: в першому випадку  запобігання організованій 
злочинності  здійснюється  правоохоронними  органами 
загалом, без утворення спеціальних органів, покликаних 
запобігти  організованій  злочинність  в  конкретній  сфері; 
а в другому випадку створюються спеціалізовані органи. 
Протидія корупції у цій країні відбувається на процедур-
ному  та  інституціональному  рівнях. Поширеними  є  такі 
заходи,  як  гласність  та  звітність  у  питаннях  корупції, 
а також відкрите обговорення їх наслідків[5, с. 221]. Такий 
принцип  протидії  підтримує  і  система  правоохоронних 

органів США,  яка  є  складним  конгломератом  нейтралі-
зованих  (федеральних)  і  децентралізованих  (місцевих) 
структур. Завдання боротьби з організованою злочинністю 
тією чи іншою мірою покладені на федеральні правоохо-
ронні відомства, яких у США нараховується більше семи-
десяти. У складній багатосуб’єктній системі федеральних 
правоохоронних органів США все ж таки можна виділити 
кілька головних міністерств, які відіграють провідну роль 
у боротьбі з організованою злочинністю в країні: 1) феде-
ральне  бюро  розслідувань  (у  діяльності  сучасного  ФБР 
пріоритетним є напрям боротьби з організованою злочин-
ністю);  2)  державна  атторнейська  служба  (прокуратура); 
3) велике журі, яке нараховує 23 присяжних та є органом 
досудового розслідування і віддання до суду, воно не роз-
глядає  кримінальні  справи  і  не  виносить обвинувальних 
вироків. Результатом розгляду справи Великим журі може 
бути або її припинення, або направлення до суду з обви-
нувальним висновком) [6, с. 142–144]. Вагомим організа-
ційним заходом, що здійснив уряд США, було створення 
в червні 1970р. «Національної ради з боротьби з організо-
ваною злочинністю», головним завданням якої є розробка 
загальнонаціональної програми дій. Керівну роль в діяль-
ності  з  боротьби  з  організованою  злочинністю  відіграє 
Міністерство  юстиції  США,  яке  розробляє  національну 
стратегію  боротьби  зі  злочинністю  в  країні  та  здійснює 
методичне керівництво даною роботою. Головним підроз-
ділом Міністерства юстиції, на яке безпосередньо покла-
дена боротьба з організованою злочинністю, є Федеральне 
бюро розслідувань (ФБР) [7]. Антикорупційне законодав-
ство  США  носить  системний  характер,  яке  складається 
також  з  правових  актів,  що  регламентують  лобістську, 
банківську, біржову та інші види діяльності. І хоча це не 
є гарантією повного викорінення корупції, проте в США її 
рівень значно нижчий, ніж в інших державах світу. Отож 
основними особливостями боротьби з корупцією в США 
є різноманіття і різнорівневість нормативних актів; децен-
тралізоване  прийняття  рішень,  як  і  у  всіх  інших  сферах 
в США; найширше  трактування поняття  корупція,  стро-
гість  покарання  за  злочини.  Не  менш  перспективним 
є  досвід  Великобританії.  Так,  високі  стандарти  грома-
дянської  поведінки  в  Британії  є  результатом  політичних 
та законодавчих заходів, моральних змін і ефективнішого 
соціального  контролю  за  державними  службовцями.  Ця 
країна  має  найдавніші  традиції  боротьби  з  корупцією, 
а також на законодавчому рівні тут врегульована система 
антикорупційних механізмів.

О.Ю. Шостко у своїй роботі відзначає, що у Велико-
британії з 1 квітня 2006 р. діє Служба з боротьби з най-
більш  небезпечною  організованою  злочинністю  SOCA 
(Serious Organised Crime Agency), пріоритетними напрям-
ками  діяльності  якої  є:  1)  підвищення  рівня  обізнаності 
населення  про  організовану  злочинність;  2)  збільшення 
обсягу  повернення  коштів,  отриманих  незаконним  шля-
хом;  3)  посилення  загроз  для  діяльності  організованих 
злочинних  угруповань  у  Великобританії  завдяки  від-
працьованим  оперативним  та  слідчим  діям,  а  також 
впровадженню  нових  способів  боротьби  з  цим  явищем 
[2,  с. 180]. Зокрема, у Великобританії була введена нова 
форма  роботи  з  інформаторами.  Відтепер  вся  інформа-
ція,  яка  стосується  засобів,  направляється  до  централі-
зованого  органу.  Оплату  послуг  інформаторів  взяли  на 
себе банки – 75% і МВС – 25%, що сприяло підвищенню 
ефективності протидії легалізації злочинних доходів орга-
нізованими  групами.  Також  в  рамках  антикорупційної 
стратегії у Великобританії реалізується і програма утвер-
дження принципів чесності та непідкупності у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства, в тому числі і на державній 
службі.  Так,  безпосередньо  корупційні  процеси  у  країні 
відстежує  так  званий  Комітет  Нолана,  який  було  засно-
вано в жовтні 1994 року. В основу боротьби з корупцією 
в Німеччині покладено завдання знищення матеріальної, 
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в першу чергу фінансової бази злочинних угруповань. Це 
досягається двома способами: конфіскацією майна і ство-
ренням належної правової бази для унеможливлення «від-
мивання» «брудних» грошей [8, с. 245]. Антикорупційна 
боротьба  в  Німеччині  заснована  на  завданні  знищити 
матеріальну,  в  першу  чергу,  фінансову  базу  злочинних 
угруповань. До числа механізмів антикорупційного спря-
мування,  якими  користується  Німеччина  з  іноземного 
досвіду, входить також план зі створення реєстру корум-
пованих  компаній. Принцип  полягає  в  тому, що  підпри-
ємство,  яке  потрапляє  в  такий  реєстр,  вже  не має  права 
виконувати  будь-які  державні  замовлення  і  є  об’єктом 
контролю з боку правоохоронних органів [9, с. 222].

У Федеративній Республіці Німеччина відсутній єди-
ний антикорупційний орган із боротьби з корупцією, однак 
плідно працюють спеціалізовані прокуратури з боротьби 
з корупцією окремих регіонів (земель), що фактично вико-
нують  роль  спеціалізованого  антикорупційного  органу, 
створення якого передбачено у міжнародних конвенціях. 
Напевно  найбільш  ефективною  є  система  політичних 
і  правових механізмів боротьби  з  корупцією в  Італії,  де 
над  вирішенням  цієї  проблеми  тісно  взаємодіють  гро-
мадські організації та державні установи. Парламент цієї 
країни  заснував  спеціальну  Генеральну  Раду  з  боротьби 
з  організованою  злочинністю.  Поряд  з  Генеральною 
Радою  засновані  окружні  управління  з  боротьби  з  орга-
нізованою  злочинністю  та  мафією  і  окремо  –  Державне 
управління з боротьби з мафією [10, с. 83]. Таким чином, 
Національне управління з боротьби з організованою зло-
чинністю  та мафією,  окружне  управління  й  оперативно-
слідче управління з боротьби з організованою злочинністю 
складають  систему  багатофункціональних,  спеціалізо-
ваних оперативних,  слідчих та  інформаційних елементів 
з питань протидії організованій злочинності. Тобто запо-
бігання  організованій  злочинності  в  Італії  здійснюється 
не лише на рівні правоохоронних органів, але й на рівні 
виконавчих органів,  які підзвітні парламенту, що  є дуже 
примітним та продуктивним. У даний час корупція в Італії 
не ліквідована, але її масштаби та характер зазнали суттє-
вих  змін,  оскільки мафіозні  явища у  вигляді  регулярних 
вбивств суддів і прокурорів відійшли в минуле, а загальна 
атмосфера в суспільстві все-таки змінилася у кращу сто-
рону.  Інший досвід Польщі,  де  у  2000 р.  було утворено 
Центральне  бюро  розслідування(ЦАБ),  незалежний  від 
місцевої поліції, хоча й має свої підрозділи в кожному регі-
оні країни. Даний орган наділений широкими повноважен-
нями, які зачіпають усі сфери суспільного та економічного 
життя і не обмежуються колом суб’єктів правопорушень. 
ЦАБ, крім оперативно-розшукової функції та функції кри-
мінального розслідування, здійснює ще й контрольну, ана-
літично-інформаційну, а також профілактичну та освітню 
діяльність.  Таким  чином, ЦАБ  бореться  із  корупцією  за 
допомогою  як  репресивних,  так  і  превентивних  мето-
дів. У Польщі  також діють  і  інші  органи  та  служби,  які 
беруть участь в реалізації спеціальних програм з боротьби 
з корупцією в окремих секторах економіки та суспільного 
життя,  а  також  здійснюють  запобігання  їй.  Однак  запо-
бігання  корупційним  проявам  більшою  мірою  належить 
до  сфери діяльності  неурядових організацій  [11,  с.  147]. 
Також, як зазначає у своїй роботі Т.М. Супрун, у 2002 року 
урядом Польщі затверджено Державну програму боротьби 
з  корупцією,  яка  має  назву  «Антикорупційна  стратегія». 
На  виконання  даної  програми  створена  та  працює  Над-
звичайна кодифікаційна комісія сейму Польщі, яка готує 
зміни  до  Кримінального,  Кримінально-процесуального 
та Кримінально-виконавчого кодексів  [12, с. 201]. Заслу-
говує на увагу досвід протидії корупції Фінляндії, у якій, 
за  міжнародними  оцінками,  один  з  найвищих  антико-
рупційних  рейтингів.  Основні  антикорупційні  принципи 
даної  країни  –  прозорість  процесу  відправлення  влади, 
забезпечення законності в державній адміністрації, відпо-

відальність і добропорядність державних посадових осіб 
та службовців, які закріплені в Конституції.

Т.В. Хабарова у своєму дослідженні зазначає, що, крім 
належного законодавства, низький рівень корупції у Фін-
ляндії  також  зумовлений  головним  інструментом  –  чес-
ною владою, яка зосереджує свою діяльність на взаємодії 
з громадянським суспільством та традиціями і цінностями 
нації.  У  свою  чергу,  чесна  влада  закладена  в  культурі 
та менталітеті народу і не залежить від персоналій. Кожен 
службовець,  який  обіймає  посаду  в  державному  органі 
влади, зобов’язаний служити їй [13, с. 73].

Так,  вирішальне  значення  у  Фінляндії  мають  етика, 
повага  до  власної  роботи  та  неповага  до  зловживань, 
та нечесності. Фіни вважають ганебним отримання хаба-
рів,  аргументуючи  це  тим, що  взяти  хабар  –  це  значить 
бути залежним від особи, яка його дала [14, с. 279].

Фінляндія  як  член  Європейського  Союзу  є  учасни-
ком  усіх  основних  нормативних  документів  Євросо-
юзу  з  питань  боротьби  з  організованою  злочинністю 
та корупцією. Однак імплементація європейських законів  
у національну правову систему здійснюється нею досить 
виважено, тому що основним принципом даного процесу 
є органічне поєднання національного законодавства Фін-
ляндії із загальноєвропейським, за умови мінімально мож-
ливих змін першого.

Запозичення досвіду Швеції також може бути корис-
ним  для  удосконалення  антикорупційної  діяльності 
в  Україні.  Шведська  антикорупційна  стратегія  характе-
ризується своєю суворістю та послідовністю. Парламент 
та уряд Швеції запровадили високі етичні стандарти для 
чиновників  та  професійну  відповідальність,  побудовано 
незалежну  та  ефективну  систему  правосуддя,  запрова-
джено вільний доступ до державних документів.

У Швеції, як і у більшості Скандинавських країн, немає 
спеціалізованих  антикорупційних органів,  які  контролю-
вали б виконання антикорупційного законодавства, а осно-
вним законодавчим актом, яким передбачається покарання 
за неправомірне отримання винагороди службовими осо-
бами, є Кримінальний кодекс Швеції [14, с. 282]. Що сто-
сується відсутності спеціальних антикорупційних органів, 
то можна  зазначити, що  хоча Швеція  не має  антикоруп-
ційного агентства, проте вона має ряд органів, які можуть 
спільно розглядатися як такі, що виконують еквівалентну 
функцію.  Це,  перш  за  все,  Національний  антикорупцій-
ний підрозділ прокуратури (National Anti-Corruption Unit), 
нещодавно  створена  Національна  антикорупційна  група 
поліції  (National Corruption Group)  та  давній Шведський 
антикорупційний інститут (Institutet Mot Mutor). До інших 
суб’єктів,  діяльність  яких  спрямовується  на  протидію 
корупції,  відносять  Шведську  асоціацію  органів  місце-
вої  влади  та  регіонів  (SKL)  та Transparency  International  
Швеція (TIS) [15].

О.О.  Онищук  у  своїй  роботі  зазначає,  що  шведська 
модель  боротьби  з  корупцією  характеризується  широким 
громадським впливом на чиновників, які вчиняють коруп-
ційні діяння, держава забезпечує максимальну можливість 
прозорості у публічних справах та свободи слова [16, с. 36].

Таким  чином,  низький  рівень  сприйняття  корупції 
у  Швеції  пов’язаний  із  давньою  традицією  відкритості 
та прозорості шведського суспільства та державних інсти-
туцій,  а  також  суворою  повагою  до  верховенства  права. 
Зокрема,  прозорість  та  відкритість  уряду  вважаються 
важливими механізмами уникнення зловживання владою 
та поширення корупції, особливо у поєднанні з посиленим 
зовнішнім контролем зі сторони громадськості та засобів 
масової інформації.

Серед нових індустріальних країн одним з перших комп-
лексну  боротьбу  з  корупцією  розпочав  уряд Сінгапуру, 
який досягнув вражаючих успіхів на цьому терені.

Так, на перших етапах свого розвитку уряд Сінгапуру 
надавав пріоритет боротьбі із організованою злочинністю 
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та корупцією і в даний час є одним з найбільш економічно 
успішних [17, с. 32].

У  країні  створено  досить  ефективну  систему  протидії 
та  викоріненні  корупції.  Стратегія  боротьби  з  корупцією 
в цій країні відрізняється суворістю і послідовністю, основна 
ідея антикорупційної політики країни полягає в «прагненні 
мінімізувати або виключити умови, що створюють як  сти-
мул, так і можливість особи здійснення корумпованих дій».

Варто  зазначити,  що  правове  підгрунтя  для  боротьби 
з корупцією в Сінгапурі заклав прийнятий ще в 1960 р зако-
нодавчий Акт про запобігання корупції. Також був утворе-
ний спеціальний державний орган – Агентство  з боротьби 
з корупцією (АБК), у структурі якого функціонують три від-
діли: оперативний, адміністративний та інформаційний.

Тактика  зниження  рівня  корупції  була побудована на 
застосуванні комплексу адміністративних  і  законодавчих 
заходів,  в  тому  числі:  спрощення  бюрократичних  про-
цедур;  регламентації  дій  чиновників;  суворий  нагляд  за 
дотриманням високих етичних стандартів.

Антикорупційна  політика  вражає  своїми  успіхами, 
де  центральною  ланкою  є  постійно  діючий  спеціалізова-
ний орган з боротьби з корупцією – Бюро з розслідування 
випадків корупції, яке володіє функціональною і політичною 
самостійністю. Даний незалежний орган розслідує та прагне 
запобігати випадкам корупції як в державному, так і в приват-
ному секторі економіки Сінгапуру. Бюро перевіряє випадки 
зловживань з боку державних чиновників і повідомляє про 
них відповідні органи для вжиття необхідних заходів; вивчає 
методи роботи потенційно схильних до корупції державних 
органів  з метою виявлення можливих  слабостей  в  системі 
управління та у випадку необхідності рекомендує вжити від-
повідні заходи керівникам цих відділів [7]. Отож досвід країн 
щодо запобігання корупції різноманітний і залежить від пра-
вового,  соціального,  політичного  середовища,  рівня  еконо-
мічного  розвитку,  вдосконалення  державного  управління. 
Проте варто зазначити, що ефективність стратегії у боротьбі 
з корупцією визначається не обсягом пропонованих заходів, 
а їхньою якістю, тобто здатністю реально впливати на ситу-
ацію та змінювати її. І, як слушно зауважує з цього приводу 
О.Г. Мельник у своїй роботі, необхідно вибрати свій шлях, 
який би уряд побудував самостійно на основі місцевого зако-
нодавства,  з  урахуванням  менталітету,  традицій  тощо.  На 

думку автора, потрібно шукати національний шлях боротьби 
з корупцією, беручи до уваги зарубіжний досвід [18, с. 35]. 
До того ж, як зазначається в літературі, формування сучас-
ної та ефективної системи боротьби з корупцією в будь-якій 
країні  можливе  за  умови  застосування  нормативних  актів, 
які б відповідали міжнародним стандартам, та комплексного 
використання передових комп’ютерних інформаційних тех-
нологій [19, с. 43].

Висновки. Таким чином, проблеми, пов’язані з проти-
дією корупції та організованій злочинності, сьогодні акту-
альні не лише для нашої країни, але й більшості зарубіжних 
країн. Механізми протидії корупції в зарубіжних країнах 
суттєво  не  відрізняються,  а  лише  різняться  у  підходах 
та  методах  їх  застосування.  Дослідження  міжнародного 
досвіду запобігання та протидії корупції свідчить про те, 
що в сучасних умовах прояви корупції стали чинниками, 
які  створюють  загрозу національній безпеці  та демокра-
тичному розвитку більшості країн світу, негативно впли-
ваючи  при  цьому  на  всі  сфери життєдіяльності  суспіль-
ства. Конкретний досвід, здобутий розвинутими країнами 
в  антико рупційній  боротьбі,  є  свідченням  того, що  най-
більшою ефективністю в даному питанні виокремлюються 
ті держави, які щодо вирішення відповідної проблематики 
використовують комплексний та безкомпромісний підхід. 
Здійснюючи узагальнення практики реформування, спря-
мованого на протидію корупції  та  організованій  злочин-
ності,  можна  виділити  низку  спільних  адміністративних 
заходів  антикорупційної  боротьби  кожної  із  цих  держав 
та  визначення  низки  обов’язкових  передумов  реалізації 
антикорупційного  стратегічного  плану  в  нашій  державі, 
таких як: наявність сильної політичної волі вищого дер-
жавного керівництва до боротьби з корупцією; створення 
єдиних координаційних органів та органів з питань зако-
нодавчого регулювання протидії корупції та організованої 
злочинності; на явність компетентних урядових та неуря-
дових  експертів;  цілковита  незалежність  судочинства; 
наявність громадської підтримки; наявність гарантування 
незалежності  засобів  масової  інформації  та  залучення 
громадського сектору до запобігання  і про тидії корупції; 
посилення  дії  спеціального  законодавства  і,  відповідно, 
підвищення  ризику  покарання;  забезпечення  громад-
ськості необхідною інформацією.
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КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ 
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На виконання, зокрема, міжнародних зобов’язань України в рамках Стамбульської конвенції Кримінальний кодекс України було допо-
внено новою статтею 126-1 під назвою «Домашнє насильство». Стаття вже діє два з половиною роки. Разом із цим вона піддалась критиці 
з боку наукової спільноти. Однією з проблем є те, що введення нових понять у статтю лише частково супроводжувалось урахуванням 
уже наявних термінів у Кодексі. Також сама конструкція диспозиції статті суперечлива, адже вона не повною мірою відбиває, зокрема, усі 
об’єктивні ознаки насильницьких кримінальних правопорушень, що було однією із цілей статті 126-1 Кодексу під час її написання. Крім 
того, поява нових для Кодексу наслідків у вигляді емоційної залежності й погіршення якості життя потерпілої особи кинула виклик науці 
кримінального права в Україні, змусивши останню зосередити свої сили на дослідженні можливості включення цих наслідків у Кодекс.

З огляду на вищевикладене, автор продовжує дослідження «больових точок» ознак об’єктивної сторони домашнього насильства за чин-
ною редакцією статті 126-1 Кодексу, фокусуючи свою увагу на проблемі охоплення домашнім насильством повною мірою насильницьких 
кримінальних правопорушень, зокрема передбаченого частиною 1 статті 125 Кодексу. Автором також було актуалізовано питання включення 
в статтю 126-1 Кодексу такого суспільно небезпечного наслідку, як моральні страждання, який присутній у диспозиції статті 127 (катування).

Задля вивчення поняття «фізичне насильство» було проведено аналіз випадків застосування поняття «насильство» в Кодексі. 
У зв’язку із цим було запропоновано використовувати у відповідній статті Кодексу саме поняття «насильство» замість поняття «фізичне 
насильство». Також було вивчено співвідношення змісту понять психологічного насильства й психічного насильства. Автор дійшов 
висновку, що обидва поняття – «насильство» й «психологічне (психічне) насильство» – мають отримати легальне визначення в Кодексі.

Наприкінці дослідження автор критикує включення в диспозицію статті 126-1 Кодексу таких суспільно небезпечних наслідків, як емо-
ційна залежність і погіршення якості життя потерпілої особи й наводить підстави для такої критики.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, домашнє насильство, об’єктивна сторона, суспільно небезпечні наслідки, фізичне 
насильство, психологічне насильство, емоційна залежність, погіршення якості життя.

In pursuance of Ukraine’s international obligations under the Istanbul Convention in particular, the Criminal Code of Ukraine has been 
supplemented with a new Article 126-1 entitled “Domestic Violence”. This Article has been in force for two and a half years. At the same time, 
it has been criticized by the scientific community. One of the problems is that the introduction of new concepts into this Article has been only 
partially accompanied by the consideration of already existing terms in the Code. Besides, the very structure of the disposition of the article is 
contradictory, as it does not fully reflect, in particular, all the objective signs of violent criminal offenses, which was one of the goals of Article 
126-1 of the Code when it was written. In addition, the emergence of new consequences for the Code in the form of emotional dependence 
and deterioration of the quality of life of the victim has challenged the science of criminal law in Ukraine, forcing the latter to focus on researching 
the possibility of including these consequences in the Code.

In view of the above, the author continues to study the “pain points” of the objective side of domestic violence under the current wording 
of Article 126-1 of the Code, focusing his attention on the problem of full coverage of violent criminal offenses, in particular, provided for in part 
1 of Article 125 of the Code, by domestic violence. The author has also raised the issue of including in Article 126-1 of the Code such a socially 
dangerous consequence as mental suffering, which is present in the disposition of Article 127 (torture).

In order to study the concept of physical violence, an analysis of cases of application of the concept of violence in the Code has been 
conducted. In this regard, it has been suggested to use the concept of violence instead of the concept of physical violence in the relevant article 
of the Code. The relationship between the content of the concepts of psychological violence and mental violence has also been studied. The 
author has concluded that both concepts – violence and psychological (mental) violence – should be legally defined in the Code.

At the end of the study, the author criticizes the inclusion in the disposition of Article 126-1 of the Code of such socially dangerous consequences 
as emotional dependence and deterioration of the quality of life of the victim and provides grounds for such criticism.

Key words: criminal liability, domestic violence, objective side, socially dangerous consequences, physical violence, psychological violence, 
emotional dependence, deterioration of quality of life.

Постановка проблеми. Стаття  126-1  Особливої  час-
тини Кримінального кодексу України (далі – КК) під назвою 
«Домашнє насильство» набрала чинності 11 січня 2019 р., тобто 
через  рік  після  опублікування  Закону  України №  2227-VIII  
від 06 грудня 2017 р. «Про внесення змін до Кримінального 
й Кримінального  процесуального  кодексів України  з  метою 
реалізації  положень  Конвенції  Ради  Європи  про  запобі-
гання  насильству  стосовно жінок  і  домашньому насильству 
й боротьбу із цими явищами», яким внесено ці зміни до КК.

Для  опису  ознак  об’єктивної  сторони  домашнього 
насильства  законодавець  використав  нові  поняття,  серед 

яких  фізичне,  психологічне  й  економічне  насильство, 
і  деякі  із  цих  понять  були  взяті  без  змін  із  Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок 
і  домашньому  насильству  й  боротьбу  із  цими  явищами 
(Стамбульська  конвенція),  яка  була  підписана  Україною 
07 листопада 2011 р. Утім, інтеграція нових понять у КК 
потребує  вивчення  використання  вже  наявних  категорій 
у КК. Адже вимога єдності розуміння аналогічних понять 
у кодексі випливає із самого визначення кодифікації нор-
мативно-правових  актів,  і  КК  є  якраз  результатом  такої 
кодифікації. Беручи до уваги те, що ці нові поняття перегу-
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куються за змістом з уже наявними в КК поняттями, існує 
потреба  в  аналізі  такого  «поняттєвого  фону»  КК,  якому 
має відповідати диспозиція статті «Домашнє насильство».

Крім  того,  під  час  написання  статті  126-1  КК  не 
були  враховані  в  окремих  випадках  особливості  ознак 
об’єктивних  сторін  насильницьких  кримінальних  пра-
вопорушень.  Так,  відповідно  до  статті  126-1  КК  чин-
ної  редакції,  аби  деякі  із  кримінальних  правопорушень, 
пов’язані з фізичним насильством, могли підпадати під цю 
статтю, вони повинні мати суспільно небезпечні наслідки. 
Проте не  всі насильницькі  кримінальні правопорушення 
їх  мають.  Разом  із  цим  деякі  з  насильницьких  правопо-
рушень  вже  інтегровані  в  статтю 126-1 КК,  і  від них не 
вимагається,  аби  вони  мали  інші  наслідки,  відмінні  від 
тих,  що  вже  присутні  у  відповідних  статтях  Особливої 
частини КК. Тому  аналіз  вищезазначеної  проблеми важ-
ливий  для  пошуків шляхів  оновлення  тексту  диспозиції 
статті 126-1 КК, яке буде супроводжуватись уникненням 
випадків,  коли  домашнім  насильством  не  охоплюються 
насильницькі  кримінальні  правопорушення,  що  не  при-
зводять до суспільно небезпечних наслідків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
ознак  об’єктивної  сторони  домашнього  насильства  було 
викладено в публікаціях таких вчених, як О.С. Бондаренко, 
Н.В. Довгань-Бочкова, О.О. Дудоров, М.І. Хавронюк та інші.

Віддаючи належне вищезазначеним авторам за їх цін-
ний  вклад  у  розуміння  проблемних  питань  об’єктивної 
сторони  кримінального  правопорушення,  передбаченого 
статтею 126-1 КК, метою статті є продовження вивчення 
окремих  ознак  об’єктивної  сторони,  а  саме  суспільно 
небезпечних діянь домашнього насильства та його наслід-
ків, а також формулювання можливих шляхів розв’язання 
наявних проблем у диспозиції відповідної статті КК.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Склад  кримінального  правопорушення,  передбаченого  
статтею  126-1  КК  (домашнє  насильство),  матеріальний, 
і  до  суспільно  небезпечних  діянь  законодавцем  віднесено 
умисне систематичне вчинення щодо подружжя чи колиш-
нього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває 
(перебував) у сімейних або близьких відносинах, таких видів 
насильства: фізичного, психологічного або економічного.

Кримінальне правопорушення вважається закінченим 
із моменту настання таких наслідків: фізичних або психо-
логічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездат-
ності, емоційної залежності або погіршення якості життя 
потерпілої особи.

Розпочнемо  аналіз  із  фізичного  насильства  та  його 
можливих  суспільно  небезпечних  наслідків.  За  Законом 
України № 2229-VIII  від 07  грудня 2017 р. «Про  запобі-
гання та протидію домашньому насильству» (далі – Закон) 
фізичне  насильство  включає  ляпаси,  стусани,  штов-
хання,  щипання,  шмагання,  кусання,  а  також  незаконне 
позбавлення  волі,  нанесення  побоїв,  мордування,  запо-
діяння  тілесних  ушкоджень  різного  ступеня  тяжкості, 
залишення  в  небезпеці,  ненадання  допомоги  особі,  яка 
перебуває  в  небезпечному  для  життя  стані,  заподіяння 
смерті,  вчинення  інших  правопорушень  насильницького 
характеру (пункт 17 частини 1 статті 1 Закону). Статтею 
173-2  Кодексу  України  про  адміністративні  правопору-
шення (далі – КУпАП) охоплюється застосування насиль-
ства, що не спричинило тілесних ушкоджень.

Таким чином, виключаючи діяння,  які охоплені  стат-
тею 173-1 КУпАП, диспозиція статті 126-1 КК має містити 
фізичне насильство, що спричинило тілесні ушкодження 
різного  ступеня  тяжкості,  залишення  в  небезпеці,  нена-
дання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для 
життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопо-
рушень насильницького характеру.

Водночас за відповідними статтями Особливої частини 
КК усі тілесні ушкодження, крім легкого тілесного ушко-
дження, визначеного частиною 1 статті 125 КК, супрово-

джуються розладом  здоров’я  та  втратою працездатності. 
А  такий  суспільно  небезпечний  наслідок,  як  фізичні 
страждання, може бути пов’язаний лише з фізичним впли-
вом на тіло людини,  тобто у  зв’язку  із  завданням фізич-
ного  насильства  в  широкому  значені  (за  КУпАП  і  КК). 
Тому інші види насильства, перераховані в статті 126-1 КК 
(психологічне  й  економічне),  на  наш  погляд,  не  можуть 
призвести до фізичних страждань.

Разом  із  цим  способом  учинення  катування 
(стаття  127  КК)  можуть  бути  завдання  тілесних  ушко-
джень, і саме катування може передбачати завдання фізич-
них і моральних страждань. Проте, як бачимо, законода-
вець у диспозиції домашнього насильства залишив лише 
фізичні страждання зі статті 127 КК, упустивши моральні 
страждання. Причини невключення моральних страждань 
як суспільно небезпечного наслідку фізичного насильства 
в статтю 126-1 залишаються невідомими.

У  разі  фізичного  насильства  також  виникає  таке 
питання:  які  наслідки  мають  настати  під  час  заподіяння, 
до  прикладу,  систематичних  легких  тілесних  ушкоджень 
(частина  1  статті  125  КК),  якщо  вони  обтяжені  так  зва-
ним  «домашнім  елементом»  статті  126-1  КК,  урахову-
ючи  той факт, що  легкі  тілесні  ушкодження  за  частиною 
1 статті 125 КК не призводять ані до розладів здоров’я, ані 
до тимчасової втрати працездатності? Чи мають такі тілесні 
ушкодження  призвести  до  фізичних  страждань  як  у  разі 
катування?  Якщо  так,  тоді  чим  обґрунтовується  встанов-
лення  такого  зв’язку? Можливо,  такі  тілесні  ушкодження 
взагалі не мають мати суспільно небезпечних наслідків за 
статтею 126-1 КК, аби вони могли підпадати під цю статтю 
за  їх  кваліфікації?  Якщо  такі  тілесні  ушкодження  мають 
призвести за статтею 126-1 КК, наприклад, до психологіч-
них страждань,  і якщо вони не призвели до таких страж-
дань, чи підпадатимуть тоді завдання систематичних легких 
тілесних ушкоджень під об’єктивну сторону кримінального 
правопорушення,  передбаченого  статтею  126-1  КК?  Уна-
слідок невдалої конструкції статті кримінального закону всі 
ці питання залишаються поки що без відповідей.

На нашу думку, легкі тілесні ушкодження, які не спри-
чинили  короткочасного  розладу  здоров’я  або  незначної 
втрати  працездатності,  все  ж  мають  охоплюватися  стат-
тею 126-1 КК, а тому диспозиція цієї статті підлягає онов-
ленню задля розв’язання цієї проблеми. За чинною редак-
цією статті вищенаведені легкі тілесні ушкодження мають 
призвести до фізичних, психологічних страждань, розла-
дів здоров’я або до втрати працездатності, що суперечить 
диспозиції чистини 1 статті 125 КК, котра своєю чергою 
не передбачає цих наслідків.

Особливої  уваги  заслуговує  використання  терміну 
фізичного  насильства  в  диспозиції  досліджуваної  нами 
статті КК.

Як  бачимо,  законодавець  поклав  за  основу  для  цієї 
категорії таке поняття, як насильство, тобто термін, яким 
просякнуто весь чинний КК і котре чи не найбільш асоці-
юється з кримінальним правом загалом як у правовій док-
трині, так і в уявлені пересічних людей.

Необхідно  вказати,  що  законодавчого  визначення 
насильства  не  існує,  хоча  воно  використовується  для 
характеристики  ознак  об’єктивної  сторони  криміналь-
них  правопорушень  у  багатьох  диспозиціях  кримі-
нально-правових  норм  Особливої  частини  чинного  КК, 
серед  яких:  частини  2–3  статті  149  (торгівля  людьми), 
частина 2 статті 150-1 (використання малолітньої дитини 
для заняття жебрацтвом), частина 2 статті 157 (перешко-
джання  здійсненню  виборчого  права  або  права  брати 
участь  у  референдумі,  роботі  виборчої  комісії  або  комі-
сії  референдуму  чи  діяльності  офіційного  спостерігача), 
частина 2 статті 161 (порушення рівноправності громадян 
залежно  від  їх  расової,  національної  належності,  релі-
гійних  переконань,  інвалідності  й  за  іншими  ознаками), 
частина 2 статті 162 (порушення недоторканності житла), 
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стаття 174 (примушування до участі в страйку або пере-
шкоджання участі в страйку), частина 2 статті 186 (грабіж), 
частина 1 статті 187 (розбій), частина 3 статті 189 (вима-
гання), частина 2–3 статті 206  (протидія  законній госпо-
дарській діяльності) і інші.

Разом  із  цим  єдиного  підходу  для  розуміння  поняття 
насильства в правовій доктрині не існує також. Наприклад, 
під насильством під час примушування до участі в страйку 
або  перешкоджання  участі  в  страйку  (стаття  174  КК) 
слід  розуміти  «нанесення  ударів,  побоїв,  заподіяння  лег-
ких  тілесних  ушкоджень,  незаконне  позбавлення  волі» 
[1, с. 119]. Проте в разі порушення рівноправності громадян 
залежно від їх расової, національної належності, релігійних 
переконань, інвалідності й за іншими ознаками за кваліфі-
каційних ознак (частина 2 статті 161 КК) під насильством 
розуміється  «нанесення  ударів,  побоїв,  легких  або  серед-
ньої тяжкості тілесних ушкоджень» [1, с. 127].

Утім,  судовою  гілкою  влади  було  надано  тлумачення, 
зокрема,  таких  термінів,  як  «насильство,  що  не  є  небез-
печним для життя чи здоров’я потерпілого в разі грабежу» 
й «небезпечне для життя чи здоров’я насильство в разі роз-
бою та вимагання» в Постанові Пленуму Верховного Суду 
України  від  06  листопада  2009  р. №  10.  Так,  під  насиль-
ством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потер-
пілого  під  час  грабежу,  слід  розуміти  умисне  заподіяння 
легкого тілесного ушкодження, що не спричинило коротко-
часного розладу здоров’я або незначної втрати працездат-
ності, а також вчинення інших насильницьких дій (завдання 
удару,  побоїв,  незаконне  позбавлення  волі)  за  умови,  що 
вони не були небезпечними для життя чи здоров’я в момент 
заподіяння. А небезпечне для життя чи здоров’я насильство 
(стаття 187, частина 3 статті 189 КК) – це умисне заподі-
яння потерпілому легкого тілесного ушкодження, що спри-
чинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату 
працездатності,  середньої  тяжкості  або  тяжкого  тілесного 
ушкодження, а також інших насильницьких дій, які не при-
звели  до  вказаних  наслідків,  але  були  небезпечними  для 
життя чи здоров’я в момент їх вчинення [2].

Крім  того,  в  КК  присутнє  таке  поняття,  як 
фізичне  насильство,  яке  згадується  лише  два  рази  – 
у частині 2 статті 180  (перешкоджання здійсненню релі-
гійного обряду за кваліфікаційних ознак) і статті 340 КК 
(незаконне  перешкоджання  організації  або  проведенню 
зборів,  мітингів,  походів  і  демонстрацій).  Як  вказує 
І.О.  Зінченко,  у  першому  випадку  «фізичне  насильство 
може виражатися в будь-якому посяганні на тілесну сферу 
потерпілого:  незаконному  позбавленні  волі,  зв’язуванні, 
заподіянні фізичного болю, ударів, побоїв. Якщо резуль-
татом  фізичного  насильства  було  спричинення  тілесних 
ушкоджень, то кваліфікація цього злочину настає за сукуп-
ністю злочинів за статтею 180 і статтями 121, або 122, або 
125  КК»  [1,  с.  144].  Проте  в  разі  незаконного  перешко-
джання організації або проведенню зборів, мітингів, похо-
дів  і  демонстрацій  під  фізичним  насильством,  на  думку 
Л.В. Дорош, «слід розуміти  заподіяння учасникам таких 
заходів умисних середньої  тяжкості  або легких  тілесних 
ушкоджень,  а  також  вчинення  інших  насильницьких  дій 
(завдання ударів, побоїв, незаконне затримання або арешт 
організаторів). Якщо насильство поєднане із заподіянням 
тяжких тілесних ушкоджень або смерті, це вимагає додат-
кової кваліфікації за статтями 121 або 115 КК» [1, с. 433].

Іншими  словами,  у  кожному  конкретному  випадку 
поняття  насильства  або  фізичного  насильства  має  різний 
зміст,  що  ускладнює  застосування  кримінально-правових 
норм на практиці й не  відповідає  засадничим принципам 
законодавчої техніки, відповідно до яких визначення термі-
нів у законі має бути однаковим у всьому тексті закону [3].

Таким чином, використання саме поняття насильства 
замість фізичного насильства в диспозиції статті 126-1 КК 
видається,  на  наш  погляд,  більш  послідовним  і  логіч-
ним,  виходячи  із  частого  використання  цього  терміну 

в  КК.  Тому  існує  потреба  у  внесенні  відповідних  змін  
у статтю КК із цього приводу.

Окремо  слід  зауважити  про  інтеграцію  таких 
змін  у  проєкті  нового  КК,  який  наразі  готується 
робочою  групою  з  питань  розвитку  кримінального 
права,  що  входить  до  складу  Комісії  з  питань  право-
вої  реформи  відповідно  до  Указу  Президента  України 
№ 584/2019 від 07 липня 2019 р. У тексті проєкту КК ста-
ном на 05 липня 2021 р. вже присутнє поняття «насиль-
ство» в пункті 27 частини 2 статті 1.3.1, яке визначається 
як  фізичний  вплив  на  іншу  людину,  зокрема  шляхом 
нанесення  удару,  побоїв,  застосування  акустичних,  світ-
лових, термічних чи хімічних факторів або обмеження її 
особистої свободи [4]. Хоча в статті 4.7.3 проєкту КК під 
назвою «Домашнє насильство» все ще присутнє поняття 
«фізичне насильство», однак, на наш погляд, воно пови-
нно бути замінене на «насильство» з подальшим перера-
хуванням у диспозиції цієї статті всіх тих діянь фізичного 
насильства за Законом, які не підпадають під визначення 
насильства в пункті 27 частини 2 статті 1.3.1 проєкту КК 
і не охоплені статтею 173-2 чинного КУпАП.

Продовжимо  наше  дослідження  з  аналізу  психоло-
гічного насильства. За Законом психологічне насильство 
містить  словесні  образи,  погрози,  у  тому  числі  щодо 
третіх  осіб,  приниження,  переслідування,  залякування, 
інші  діяння,  спрямовані  на  обмеження  волевиявлення 
особи,  контроль  у  репродуктивній  сфері,  якщо  такі  дії 
або бездіяльність викликали в постраждалої особи побо-
ювання  за  свою безпеку чи безпеку третіх осіб,  спричи-
нили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе 
або  завдали  шкоди  психічному  здоров’ю  особи.  Однак 
погрози, образи чи переслідування не є суспільно-небез-
печними  діяннями  в  рамках  психологічного  насильства 
відповідно  до  статті  126-1 КК,  адже  вони  є  складовими 
частинами об’єктивної сторони адміністративного право-
порушення, передбаченого статтею 173-2 КУпАП.

Поряд  з  існуванням  терміну  «психологічне  насиль-
ство»  чинний  КК  застосовує  поняття  «психічне  насиль-
ство»,  яке  використано  лише  один  раз  –  для  опису 
об’єктивних  ознак  кримінального  правопорушення  під 
назвою  «перешкоджання  здійсненню  релігійного  обряду 
за кваліфікаційних ознак»  (частина 2 статті 180 КК). Як 
і  поняття  «насильство»  загалом  у  КК,  термін  «психічне 
насильство»  тут,  на  погляд  В.І.  Маркіна,  «теоретиками 
й практичними працівниками трактується надто різнома-
нітно, що по суті унеможливлює його однакове розуміння, 
ускладнює  процес  кримінально-правової  кваліфікації» 
[5, с. 587]. До прикладу, на думку І.О. Зінченко, «психічне 
насильство полягає в застосуванні до потерпілого погроз, 
шантажу, іншого протиправного впливу на його психіку» 
[1,  с.  144],  а  за Т.В. Тарасенко,  якого цитує В.І. Маркін, 
воно є лише погрозою застосування фізичного насильства 
до потерпілого або його родичів [6, c. 485].

Як бачимо, співвідношення змісту понять психологіч-
ного  й  психічного  насильства  схоже  на  співвідношення 
змісту  понять фізичного  насильства  й  насильства  –  ті  із 
цих  понять,  які  наведені  в  статті  126-1  КК,  охоплюють 
ширший перелік суспільно небезпечних діянь. Водночас, 
не  ігноруючи факт  того, що поняття  психічного насиль-
ства вже присутнє в КК, законодавець під час викладення 
статті  126-1  КК  міг  би  застосувати  саме  поняття  «пси-
хічне  насильство».  Аналогічної  думки  додержується 
і  Н.В.  Довгань-Бочкова,  яка  вказує,  що  використання 
поняття «психічне насильство» більш доречне [7, с. 192]. 
Корисним також було б також наведення в КК тлумачення 
такого  поняття,  адже  наслідки  психологічного  (психіч-
ного) насильства в Законі й КК різні. До прикладу, за Зако-
ном це можуть бути побоювання за свою безпеку чи без-
пеку третіх осіб, що спричинили емоційну невпевненість, 
нездатність  захистити  себе  або  завдали  шкоди  психіч-
ному здоров’ю особи, а за КК, на нашу думку, наслідками  
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психічного  насильства  мають  бути  лише  психологічні 
страждання, розлади здоров’я та втрата працездатності.

Водночас, на наш погляд, співвідношення змісту таких 
понять,  як  «психічні» й  «психологічні  страждання», має 
бути предметом подальших досліджень.

Ми не  вказували  вище в  статті  про  те, що  суспільно 
небезпечні діяння за статтею 126-1 КК можуть призвести 
до емоційної залежності й / або погіршення якості життя 
потерпілої  особи,  адже  вважаємо,  що  вони  мають  бути 
виключеними із цієї статті, виходячи з таких причин.

З  духу  диспозиції  статті  126-1  КК,  а  також  зі 
статті 1 Закону випливає, що емоційна залежність корес-
пондує  заподіянню  психологічного  (психічного)  насиль-
ства, а погіршення якості життя – економічному насиль-
ству,  хоча  диспозиція  статті  126-1  КК  сконструйована 
таким чином, що ці два наслідки можуть бути характер-
ними також для інших видів насильства.

Ми повністю погоджуємось із Н.В. Довгань-Бочковою, 
яка вдало зазначила у своєму аналізі об’єктивної сторони 
домашнього насильства, що «<…> емоційна залежність – 
це серйозна проблема для психіки людини, причина якої 
криється ще в ранньому дитинстві, й найчастіше емоційно 
залежна особа сама будує такі відносини, в яких вона стає 
емоційно залежною. Проте, якою б згубною не була про-
блема  емоційної  залежності  для  людини,  вона  не  може 
й  не  повинна  вирішуватися  за  допомогою  норм  кримі-
нального права» [7, с. 194].

Стосовно  такого  наслідку,  як  погіршення  якості 
здоров’я, варто вказати, що воно може тлумачитись досить 
широко [7, с. 194],  і таке тлумачення вкрай складно зро-
бити [8, с. 105–106]. Мало того, чи не кожен випадок вчи-
нення кримінального правопорушення може призвести до 
такого наслідку, а тому, на наше переконання, він зайвий 
у диспозиції цієї статті.

Крім того, необхідною умовою потрапляння конкретно 
визначених діяння та наслідку в кримінальний закон є їх 
суспільна небезпечність, що випливає з визначення кримі-
нального правопорушення в статті 11 КК. У нас є обґрун-
товані сумніви щодо того, що емоційну залежність і погір-
шення  якості  життя  потерпілої  особи  можна  вважати 
суспільно небезпечними наслідками взагалі, і це питання 
потребує подальшого наукового аналізу.

Якщо  виключити  ці  два  наслідки  зі  статті  126-1 КК, 
психологічному  (психічному)  насильству  кореспондува-
тимуть  такі  наслідки,  як  психологічні  страждання,  роз-
лади  здоров’я  та  втрата  працездатності,  а  економічному 
насильству – лише психологічні страждання.

Висновки. Отже, проведений нами критичний аналіз 
деяких ознак об’єктивної сторони домашнього насильства 
дозволяє дійти таких висновків.

1. Якщо катування може входити до суспільно небез-
печних діянь фізичного насильства за статтею 126-1 КК, 
такий наслідок, як моральні страждання, який присутній 
у  складі  катування,  має  бути  також  включений  до  пере-
ліку наслідків домашнього насильства. Водночас введення 
такого наслідку в досліджувану нами статтю КК могло б 
супроводжуватись  як  варіант  розв’язання  цієї  проблеми 
інтеграцією з поняттям «психологічне (психічне) насиль-
ство»,  яке  за  змістом  поділяє  низку  спільних  ознак  із 
поняттям моральних страждань, хоча не є йому тотожним. 
У будь-якому випадку існує потреба в додатковому дослі-
дженні співвідношення змісту цих двох понять.

2. Легкі тілесні ушкодження, які не спричинили корот-
кочасного розладу здоров’я або незначної втрати працез-
датності (частина 1 статті 125 КК), на наш погляд, мають 
підпадати під  статтю 126-1 КК. Це передбачає  внесення 
змін  до  диспозиції  цієї  статті,  адже  зараз  вона  вимагає, 
аби такі легкі  тілесні ушкодження мали своїм наслідком 
фізичні,  психологічні  страждання,  розлади  здоров’я  або 
втрату  працездатності,  що  не  є  характерним  для  кри-
мінального  правопорушення,  передбаченого  частиною 
1 статті 125 КК.

3.  Аби  не  виходити  за  межі  наявної  тенденції  в  КК, 
яка полягає в застосуванні до опису фізичного впливу на 
тіло людини поняття «насильство», аніж поняття «фізичне 
насильство», яке застосовується надзвичайно рідко, про-
понуємо  використовувати  в  диспозиції  статті  126-1  КК 
саме  перше  поняття  замість  другого.  Крім  того,  врахо-
вуючи  неоднозначне  тлумачення  поняття  «насильство» 
в  доктрині  права  й  судовій  практиці,  цьому  поняттю 
у  вищевказаній  статті  КК  має  бути  надано  роз’яснення 
задля єдиної правозастосовної практики й розуміння кри-
мінального закону всіма учасниками кримінально-право-
вих відносин.

4.  Як  у  випадку  з  поняттям  «насильство»  («фізичне 
насильство»),  для  психологічного  насильства  в  чинному 
КК присутнє поняття, схоже за змістом – «психічне насиль-
ство». Знову ж таки, аби бути послідовнішим у викладені 
кримінально-правових норм Особливої частини КК, а також 
задля узгодження наявної термінології в чинному КК, зако-
нодавець міг  застосувати саме поняття «психічне насиль-
ство під час викладення диспозиції статті 126-1 КК. Крім 
того, як і поняття «насильство» («фізичне насильство»), це 
поняття також потребує легального тлумачення в статті КК.

5.  Такі  наслідки  за  статтею  126-1  КК,  як  емоційна 
залежність і погіршення якості життя потерпілої особи, не 
витримують елементарної критики й, на перший погляд, не 
відповідають  критеріям  суспільної  небезпечності  наслід-
ків,  себто  критеріям,  яким  мають  відповідати  всі  наявні 
наслідки в диспозиціях Особливої частини чинного КК.
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Стаття присвячена аналізу висновків щодо застосування норм права в подібних правовідносинах, постановлених Об’єднаною пала-
тою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду з початку роботи Верховного Суду й дотепер, і присвячених розв’язанню 
питань призначення покарань за сукупністю кримінальних правопорушень і вироків.

Висновок Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду, який міститься в постанові від 25 червня 2018 р., розв’язує питання 
призначення покарання, коли після того, як було постановлено вирок у кримінальному провадженні (справі), також буде встановлено, що 
засуджена особа вчинила ще кілька злочинів, як до, так і після постановлення першого вироку.

Наступний висновок, який міститься в постанові від 23 вересня 2019 р., розв’язує питання призначення покарання засудженому, 
якого в першій справі було звільнено від відбування покарання з випробуванням та який скоїв до постановлення вироку в першій справі 
злочин, за який цій особі призначається покарання, від відбування якого вона теж звільняється з випробуванням.

Висновок Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду, який міститься в постанові від 01 червня 2020 р., розв’язує ситуа-
цію, коли наявний інший обвинувальний вирок (вироки) щодо однієї особи, і визначає, які правила призначення остаточного покарання  
(за сукупністю злочинів чи за сукупністю вироків) підлягають застосуванню.

Висновок, який міститься в постанові від 08 лютого 2021 р., вирішує ситуацію, коли особа визнається винною у вчиненні кількох 
тотожних кримінальних правопорушень, передбачених однією статтею або частиною статті Особливої частини Кримінального кодексу 
за умов, що одне або декілька із цих кримінальних правопорушень було вчинено до ухвалення першого вироку, а ще одне або кілька 
з них – уже після ухвалення цього вироку.

Висновок Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду, який міститься в постанові від 15 лютого 2021 р., вирішує ситуацію, коли 
особу за скоєння кримінального правопорушення було звільнено від відбування покарання з випробуванням, а згодом було з’ясовано, 
що ця особа винна ще в інших кримінальних правопорушеннях, які було вчинено до ухвалення зазначеного вироку.

І нарешті, проаналізовано висновок Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду, який міститься в постанові від 14 червня 
2021 р. і розв’язує ситуацію, коли особа скоїла кримінальне правопорушення, за яке їй призначається позбавлення волі, до постанов-
лення двох вироків по інших справах, кожен з яких виконується самостійно. Водночас один вирок виконується самостійно тому, що особі 
призначено покарання у виді позбавлення волі, але її звільнено від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Криміналь-
ного кодексу, а за іншим вироком призначено позбавлення волі, яке належить відбувати реально.

Ключові слова: призначення покарання, сукупність кримінальних правопорушень, сукупність вироків, висновок щодо застосування 
норми права в подібних правовідносинах.

The article is devoted to the analysis of the conclusions on the application of the law in such legal relations issued by the Joint Chamber 
of the Criminal Court of Cassation in the Supreme Court since the beginning of the Supreme Court and until now and on the issues of sentencing 
for all criminal offences and sentences.

The conclusion of the Joint Chamber of the Criminal Court of Cassation, contained in the decision of June 25, 2018, decides the issue 
of sentencing, when after the verdict in the case it is established that the convict is guilty of several crimes, some of which were committed before, 
and others – after the first sentence.

The following conclusion, contained in the decision of 23 September, 2019, addresses the issue of sentencing when a person who has been 
released from probation has committed another crime before sentencing in the first case, for which he is sentenced to punishment, from which it 
is also released with a probationary period.

The conclusion of the Joint Chamber of the Criminal Court of Cassation, contained in the decision of June 1, 2020, determines which 
of the rules of sentencing (for a set of crimes or for a set of sentences) are applicable in the presence of another conviction (sentences) against 
the same person.

The conclusion contained in the resolution of February 8, 2021, solves the situation when the actions of a person there is a recurrence 
of criminal offenses under Part 1 of Art. 32 of the Criminal Code, and this person is convicted of committing several identical criminal offenses, 
which qualify under one article or part of the article of the Special Part of the Criminal Code, and one or more of them were committed before 
the previous sentence, and one or more – after its adoption.

The conclusion of the Joint Chamber of the Criminal Court of Cassation, contained in the decision of February 15, 2021, resolves the situation 
when the person who committed a criminal offense was sentenced by the court to release from probation, and then it was found that he is still 
guilty and in other crimes committed before the sentencing.

Finally, the conclusion of the Joint Chamber of the Criminal Court of Cassation, contained in the decision of June 14, 2021, analyzes 
the situation if a person has committed a criminal offense, which is punishable by imprisonment, before sentencing in other cases, each of which 
is executed independently, in particular, one of which is punishable by imprisonment, which is to be actually served, and the other sentence 
is executed independently in connection with the imposition of imprisonment, but with release from serving a probation sentence on the basis  
of Art. 75 of the Criminal Code.

Key words: sentencing, set of criminal offences, set of sentences, conclusion on application of law in such legal relations.

Постановка проблеми.  Реалізуючи передбачені кри-
мінальним  процесуальним  законодавством  механізми 
єдності  судової  практики  (стаття  434-1  Кримінального 
процесуального кодексу України), Об’єднана палата Каса-

ційного  кримінального  суду  у  складі  Верховного  Суду 
(далі – Об’єднана палата ККС) сформулювала ряд висно-
вків щодо застосування норм права в конкретних право-
відносинах  (далі  –  висновки),  присвячених  питанням 



225

Юридичний науковий електронний журнал
♦

призначення покарання за сукупністю кримінальних пра-
вопорушень (стаття 70 Кримінального кодексу (далі – КК) 
України) і сукупністю вироків (стаття 71 КК).

Треба відзначити, що самі по собі питання призначення 
покарання  за  сукупністю  кримінальних  правопорушень 
і  сукупністю вироків були предметом цілої низки публі-
кацій, які можна зустріти в юридичній літературі. Проте 
комплексний аналіз судової практики, яку формує Верхо-
вний Суд, здійснено не було, і це при тому, що висновки, 
викладені  в  рішеннях  Верховного  Суду,  обов’язкові  для 
суб’єктів владних повноважень і враховуються судами під 
час застосування відповідних правових норм. Безперечно, 
що це питання заслуговує на увагу.

Метою статті є  аналіз  висновків щодо  застосування 
норм права  в подібних правовідносинах,  які  сформовані 
Об’єднаною палатою ККС і присвячені питанням призна-
чення покарання за сукупністю кримінальних правопору-
шень і сукупністю вироків.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Питан-
ням  призначення  покарань  за  сукупністю  кримінальних 
правопорушень  і  сукупністю  вироків  було  присвячено 
увагу  в шістьох  рішеннях Об’єднаної  палати ККС. Цим 
питанням також було приділено увагу в рішеннях колегій 
Касаційного  кримінального  суду,  проте  вони,  врахову-
ючи співвідношення (ієрархію) висновків колегії, палати, 
Об’єднаної палати ККС, Великої Палати Верховного Суду, 
в статті не аналізуються1.

Перший висновок Об’єднаною палатою ККС було 
сформульовано в постанові від 25 червня 2018 р.  Від-
повідно  до  цього  висновку  «коли  після  постановлення 
вироку у справі буде встановлено, що засуджений винен ще 
в кількох злочинах, одні з яких вчинено до, а інші – після 
постановлення першого вироку, покарання за останнім за 
часом вироком призначається із застосуванням як статті 70, 
так  і статті 71 КК: спочатку – за правилами частини пер-
шої  статті  70  КК  за  сукупністю  злочинів,  вчинених  до 
постановлення  першого  вироку;  після  цього  –  за  прави-
лами частини четвертої статті 70 КК, потім – за сукупністю 
злочинів, вчинених після постановлення першого вироку; 
і остаточно – за сукупністю вироків відповідно до частини 
першої  статті  71  цього  Кодексу.  У  кримінально-правовій 
ситуації,  коли  вчинення  нового  злочину  в  період  іспито-
вого строку стає фактичною підставою для визнання (ска-
сування)  призначеного  за  попереднім  вироком  покарання 
у виді позбавлення волі, від відбування якого звільнялась 
особа, таким, що належить відбувати реально, його само-
стійне  виконання  під  час  застосування  частини  четвер-
тої статті 70 КК не допускається за наявності підстав для 
подальшого призначення остаточного покарання за прави-
лами частини першої статті 71 вказаного Кодексу» [2].

Спробуємо розібрати цей висновок на підставі обставин 
відповідної  справи.  Так,  вироком  суду  23  червня  2015  р. 
особу засуджено за частиною третьою статті 185 КК. Призна-
чено три роки позбавлення волі й застосовано статтю 75 КК 
(встановлено іспитовий строк один рік). Також встановлено, 
що до постановлення вказаного вироку (а саме 18 травня 
2015 р.) ця особа вчинила злочин, передбачений частиною 
другою статті 185 КК. Крім того, під час іспитового строку 
(а  саме  12  березня  2016  р.)  винний  також  скоїв  злочин, 
передбачений  частиною  третьою  статті  185  КК.  Водно-
час, постановляючи вирок від 15 липня 2016 р., суд першої 
інстанції не розмежував стадій і порядку призначення пока-
рання  та  водночас  застосував  правила  частини  четвертої 
статті 70 і частини першої статті 71 КК, хоча такого порядку 
призначення покарання в законі не передбачено. Суд апе-
ляційної  інстанції,  змінюючи вирок від 15 липня 2016 р., 
не тільки не виправив помилки, допущеної судом першої 

1  Питання  щодо  співвідношення  (ієрархії)  висновків  колегії,  палати, 
Об’єднаної  палати  Касаційного  кримінального  суду,  Великої  Палати 
Верховного Суду розкрито в постанові Верховного Суду від 13 лютого 2019 р.  
у справі № 130/1001/17 [1].

інстанції, а й сам її допустив, оскільки застосував частину 
четверту статті 70 КК під час визначення покарання за зло-
чини, які було вчинено як до, так і після постановлення пер-
шого вироку [2].

Спробуємо зобразити схематично, як мали діяти суди 
першої  та  апеляційної  інстанції  в  такій  ситуації  відпо-
відно до висновку, сформованого в постанові Об’єднаної 
палати ККС від 25 червня 2018 р.:

Алгоритм призначення покарання:
1.  Призначити  покарання  за  кримінальне  право-

порушення,  вчинене  18  травня  2015  р.  (якщо  до  вироку 
від  23  червня 2015 р.  було б  вчинено два й  більше кри-
мінальні  правопорушення,  то  необхідно  було  б  призна-
чити  покарання  за  кожне  кримінальне  правопорушення 
окремо,  а  потім  призначити  покарання  за  сукупністю 
цих  кримінальних  правопорушень  на  підставі  частин 
1–3 статті 70 КК).

2.  Визнати  призначене  за  вироком  від  23  червня 
2015 р. покарання (від відбування якого особу було звіль-
нено  на  підставі  статті  75 КК)  таким, що  належить  від-
бувати реально, оскільки винний вчинив новий злочин під 
час іспитового строку, а саме 12 березня 2016 р.

3. Призначити  покарання  за  правилами  частини  чет-
вертої статті 70 КК за сукупністю злочинів, передбачених 
частиною  другою  статті  185  (злочин  вчинено  18  травня 
2015  р.)  і  частиною  третьою  статті  185  КК  (за  злочин, 
передбачений цією статтею, особу було  засуджено виро-
ком від 23 червня 2015 р.).

4. Призначити  покарання  за  кримінальне  правопору-
шення, передбачене частиною третьою статті 185 КК і вчи-
нене 12 березня 2016 р. (якщо після вироку від 23 червня 
2015 р. було б вчинено два й більше кримінальні право-
порушення,  то  необхідно  було  б  призначити  покарання 
за  кожне  кримінальне  правопорушення  окремо,  а  потім 
призначити  покарання  за  сукупністю  цих  кримінальних 
правопорушень  на  підставі  частин  1–3  статті  70  цього 
Кодексу).

5.  Призначити  покарання  за  сукупністю  вироків 
(стаття 71 КК) (вирок від 23 червня 2015 р. з урахуванням 
частини четвертої статті 70 КК, а також вирок від 15 липня 
2016 р., яким призначено покарання за кримінальне пра-
вопорушення, вчинене 12 березня 2016 р.).

Другий за часом висновок Об’єднаною палатою 
ККС було сформульовано в постанові від 23 вересня 
2019 р. Відповідно до цього висновку «кримінально-пра-
вові норми, передбачені статтями 70, 75 КК не прогнозу-
ють  окремого порядку призначення покарання  за  сукуп-
ністю злочинів у тих випадках, коли особа, щодо якої було 
застосоване  звільнення  від  покарання  з  іспитовим  стро-
ком, вчинила до ухвалення вироку в першій справі інший 
злочин, за який вона засуджується до покарання, від відбу-
вання якого вона також звільняється з іспитовим строком. 
Оскільки  самостійне  виконання  таких  вироків  не  засно-
ване на вимогах закону про кримінальну відповідальність, 
призначаючи остаточне покарання згідно з вимогами час-
тини четвертої  статті 70 КК, суд має право вмотивовано 
вирішити  питання  про  звільнення  особи  від  відбування 
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остаточного  покарання  з  випробуванням  та  визначити 
іспитовий строк у порядку й у межах, передбачених стат-
тею 75 КК» [3].

За  матеріалами  цієї  справи  вироком  від  13  грудня 
2018 р.  особу було  визнано  винною у  вчиненні  злочину, 
передбаченого  частиною  другою  статті  309  КК,  і  при-
значено  покарання  у  виді  трьох  років  позбавлення  волі. 
Звільнено  від  відбування  покарання  з  випробуванням 
з іспитовим строком два роки. Апеляційний суд залишив 
вирок місцевого суду без змін. На момент засудження ця 
особа мала судимість за вироком суду першої інстанції від 
12 червня 2017 р. за вчинення злочину, передбаченого час-
тиною другою статті 15 частиною третьою статті 185 КК. 
За  вчинення  такого  злочину  їй  було  призначено  чотири 
роки позбавлення волі й застосовано статтю 75 КК з іспи-
товим строком три роки [3].

Скасовуючи  ухвалу  апеляційного  суду,  Об’єднана 
палата ККС,  зокрема,  зазначила, що  відповідно до  уста-
леної практики правозастосування в інтересах винуватих 
осіб, підґрунтя якої було закладено ще до набрання чин-
ності  КК  2001  р.,  кримінально-правова  норма,  передба-
чена частиною першою статті 75 КК, також розповсюджу-
ється на осіб, яких засуджено за сукупністю злочинів [3].

Отже, як мали діяти суди першої та апеляційної інстан-
ції в такій ситуації відповідно до цього висновку:

Алгоритм призначення покарання:
1. Призначити  покарання  за  кримінальне  правопору-

шення, вчинене 07 лютого 2017 р.
2. Призначити покарання на підставі частини четвер-

тої статті 70 КК за сукупністю злочинів, які передбачені 
частиною другою  статті  309  (злочин  вчинено  07  лютого 
2017 р.), частиною другою статті 15 і частиною третьою 
статті 185 КК (злочин, за який особу було засуджено виро-
ком суду першої інстанції від 12 червня 2017 р.).

3. У межах,  передбачених  статтею 75 КК,  визначити 
тривалість  іспитового строку. Водночас слід враховувати 
суспільну  небезпеку  кримінальних  правопорушень,  їх 
кількість  (у  такому  випадку  двох  кримінальних  право-
порушень), форму  вини й  інші  ознаки  суб’єктивної  сто-
рони,  конструкцію  складу  й  стадії  вчинення  криміналь-
ного правопорушення, наявність співучасті, обтяжувальні 
й пом’якшувальні обставини і так далі.

Третій висновок Об’єднаної палати ККС міс-
титься в постанові від 01 червня 2020 р. Відповідно 
до цього висновку «під час визначення того, які з пра-
вил призначення остаточного покарання (за сукупністю 
злочинів  чи  за  сукупністю  вироків)  підлягають  засто-
суванню  за  наявності  іншого  обвинувального  вироку 
(вироків)  щодо  цієї  ж  особи,  слід  керуватися  саме 
часом постановлення попереднього вироку, а не часом 
набрання ним законної сили:

а) якщо злочин (злочини), за який (які) засуджено особу 
в  цьому  кримінальному  провадженні,  було  вчинено  до 
постановлення  попереднього  вироку,  то  остаточне  пока-
рання призначається за правилами, передбаченими части-
ною четвертою статті 70 КК (за сукупністю злочинів);

б)  якщо  злочин  (злочини),  за  який  (які)  засуджено 
особу  в  цьому  кримінальному  провадженні,  було  вчи-
нено  після  постановлення  попереднього  вироку,  але  до 
повного відбуття покарання, то остаточне покарання при-
значається  за  правилами,  передбаченими  статтею  71 КК  
(за сукупністю вироків).

Водночас  скасування  судом  апеляційної  інстанції 
такого попереднього вироку в частині покарання з підстав 
неправильного  звільнення  від  відбування  покарання  або 
у зв’язку з необхідністю призначити суворіше покарання 
не  перешкоджає  застосуванню  статті  71  КК,  оскільки 
в  такому  разі  апеляційний  суд  не  спростовує  висновків 
суду першої інстанції щодо винуватості особи у вчиненні 
злочину  й  не  скасовує  вироку  в  цій  частині,  а  навпаки, 
посилює покарання чи вказує на необхідність його відбу-
вання реально» [4].

Так, вироком суду першої інстанції від 30 січня 2018 р. 
особу  було  визнано  винною  у  вчиненні  злочину,  перед-
баченого  частиною  другою  статті  186  КК.  За  вчинення 
цього  злочину було призначено чотири роки шість міся-
ців  позбавлення  волі.  За  правилами  частини  четвертої 
статті  70  КК шляхом  часткового  складання  покарань, 
призначених за цим вироком  і вироком суду апеляційної 
інстанції  від  10  жовтня  2016  р.,  призначено  п’ять  років 
позбавлення  волі. Суд  апеляційної  інстанції  вироком від 
14  червня  2018  р.  скасував  вирок  суду  першої  інстанції 
в частині покарання, призначивши особі покарання у виді 
чотирьох роки шести місяців позбавлення волі. За прави-
лами частини четвертої статті 70 КК суд призначив оста-
точне покарання у виді п’яти років одного місяця позбав-
лення  волі  (шляхом  часткового  складання  покарань, 
призначених за цим вироком і вироком апеляційного суду 
від 10 жовтня 2016 р.) [4].

Об’єднана палата ККС звернула увагу на те, що особа 
вчинила  кримінальні  правопорушення  після  того,  як 
03 серпня 2016 р. суд першої інстанції постановив вирок. 
Однак під час постановлення іншим судом першої інстан-
ції вироку від 30 січня 2018 р. вирок від 03 серпня 2016 р. 
було переглянуто  апеляційним  судом. Водночас  суд  апе-
ляційної інстанції в частині кваліфікації дій винної особи 
залишив  вирок  від  03  серпня  2016  р.  у  силі  й  скасував 
у  частині  призначеного  покарання  через  безпідставне 
звільнення від відбування покарання з випробуванням [4].

Спробуємо зобразити схематично, як мали діяти суди 
першої та апеляційної інстанції в цій ситуації відповідно 
до висновку, сформованому в постанові Верховного Суду 
від 01 червня 2020 р.:

Алгоритм призначення покарання:
1.  Визначити,  коли  було  постановлено  попередній 

вирок.  У  такому  випадку  попередній  вирок  місцевим 
судом було постановлено 03 серпня 2016 р.

2.  Визначити,  до  чи  після  постановлення  попере-
днього  вироку  було  вчинено  кримінальне  правопору-
шення в кримінальному провадженні, що знаходиться на 
розгляді. У такому випадку кримінальне правопорушення 
було вчинено 23 та 24 вересня 2016 р., тобто після поста-
новлення попереднього вироку. Той факт, що вирок суду 
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першої  інстанції  було  скасовано  вироком  апеляційного 
суду в частині призначення покарання через м’якість, не 
може перешкодити застосуванню статті 71 КК.

3.  Визначити,  яке  з  правил  призначення  остаточ-
ного  покарання  (за  сукупністю  кримінальних  право-
порушень  чи  за  сукупністю  вироків)  підлягає  застосу-
ванню. У такому випадку кримінальне правопорушення 
було  скоєно  вже  після  постановлення  вироку  суду  пер-
шої інстанції від 03 серпня 2016 р., але покарання було 
повністю не відбуте. Тому остаточне покарання призна-
чається за сукупністю вироків.

Четвертий висновок Об’єднаної палати ККС міс-
титься в постанові від 08 лютого 2021 р. Відповідно 
до цього висновку, «якщо в діях особи виникає повтор-
ність  кримінальних  правопорушень,  передбачена  час-
тиною  першою  статті  32  КК,  і  ця  особа  засуджується 
за вчинення кількох тотожних кримінальних правопору-
шень, які кваліфікуються за однією статтею або части-
ною статті Особливої частини КК, і водночас одне або 
кілька  з  них  були  вчинені  до  ухвалення  попереднього 
вироку, а ще одне або декілька – після його ухвалення, 
то  спеціальні  правила  частини  четвертої  статті  70  КК 
не  застосовуються.  У  такому  випадку  суд  кваліфікує 
зазначені кримінальні правопорушення за однією стат-
тею або частиною статті Особливої частини КК  і при-
значає покарання, передбачене її санкцією, а остаточне 
покарання  визначається  за  правилами  статті  71  КК  за 
сукупністю вироків» [5].

Так,  вироком  суду  першої  інстанції  від  04  грудня 
2019 р. особу було визнано винною у вчиненні злочину, 
передбаченого частиною другою статті 185 КК  і вчине-
ного  28  грудня  2018  р.,  і  призначено  три  роки  позбав-
лення  волі.  За  сукупністю  злочинів  (частина  четверта 
статті 70 КК) призначено чотири роки позбавлення волі. 
За злочин, передбачений частиною другою статті 185 КК 
і  вчинений 28  січня 2019 р.,  цій особі було призначено 
три роки позбавлення волі. За сукупністю вироків оста-
точно  було  визначено  покарання  у  виді  чотирьох  років 
трьох місяці позбавлення волі. Суд апеляційної інстанції 
залишив цей вирок без змін [5].

Аналіз  цієї  ситуації  вказує  на  те,  що  суд  першої 
інстанції,  призначаючи  покарання,  діяв  відповідно  до 
алгоритму  дій,  передбаченому  у  висновку  Об’єднаної 
палати ККС, сформульованому в постанові від 25 червня 
2018 р. [2] і проаналізованому вище.

Проте  Об’єднана  палата  ККС  змінила  вирок  суду 
першої  інстанції  та  ухвалу  суду  апеляційної  інстан-
ції,  зокрема  зазначивши,  що  висновок  не  охоплює  ті 
випадки,  коли  йдеться  про  «розірвану»  повторність 
тотожних  кримінальних  правопорушень.  Чинне  кримі-
нальне  й  кримінальне  процесуальне  законодавство  не 
містить  положень,  відповідно  до  яких  тотожні  кримі-
нальні  правопорушення  потрібно  окремо  кваліфікувати 
і  призначати  окреме  покарання  за  кожне  таке  правопо-
рушення [5].

Передбачені  статтею  70  КК  правила  призначення 
покарання мають бути застосовані тоді, коли йдеться про: 
скоєння  особою  діянь,  частина  яких  утворює  закінчені 
кримінальні  правопорушення,  а  інші  утворюють  готу-
вання або замах на кримінальні правопорушення; само-
стійну  кваліфікацію  вчиненого  як  за  різними  статтями, 
так  і  за  різними частинами однієї  статті  кримінального 
закону.  Якщо  кримінальні  правопорушення  утворюють 
повторність і відповідають одному й тому самому складу 
кримінального  правопорушення,  то  їх  кваліфікація  має 
здійснюватися  за  однією  статтею  або  частиною  статті 
Особливої частини КК [5].

Зобразимо  схематично,  як  мали  діяти  суди  першої 
та  апеляційної  інстанції  в  цій  ситуації  відповідно  до 
висновку,  сформованому  в  постанові  Верховного  Суду 
від 08 лютого 2021 р.:

Алгоритм призначення покарання:
1.  Призначити  одне  покарання  в  рамках  санкції  час-

тини  другої  статті  185  КК  за  скоєння  тотожних  кримі-
нальних правопорушень, учинених до винесення попере-
днього вироку від 17 січня 2019 р. і після його винесення.

2.  Визнати  призначене  за  вироком  від  17  січня 
2019 р. покарання, від відбування якого особу було звіль-
нено,  таким,  що  належить  відбувати  реально,  оскільки 
винний учинив нові кримінальні правопорушення, перед-
бачені  частиною другою статті  185 КК, у період  іспито-
вого строку – 28 січня 2019 р.

3. Призначити покарання за сукупністю вироків (вирок 
від  17  січня  2019  р.  і  вирок  у  справі, що  розглядається, 
яким призначено покарання за тотожні кримінальні право-
порушення, передбачені частиною другою статті 185 КК, 
вчинені 28 грудня 2018 р. і 28 січня 2019 р.).

П’ятий висновок Об’єднаної палати ККС міститься 
в постанові від 15 лютого 2021 р. Відповідно до цього 
висновку, «якщо  до  особи,  котра  вчинила  кримінальне 
правопорушення,  вироком  суду  було  застосоване  звіль-
нення від відбування покарання з випробуванням, а потім 
було встановлено, що вона винна ще й в інших злочинах, 
вчинених до постановлення цього вироку, в таких випад-
ках  питання  про  відповідальність  особи  за  сукупністю 
вчинених  нею  кримінальних  правопорушень  має  вирі-
шуватись  залежно  від  того,  чи  залишається  незмінним 
попередній вирок, за яким особа звільнена від відбування 
покарання  з  випробуванням,  на  момент  постановлення 
нового вироку, і яке рішення приймає суд у новому вироку 
щодо  покарання  за  злочини,  вчинені  до  постановлення 
попереднього вироку. У випадку,  коли попередній вирок 
залишився  незмінним  і  прийняте  в  ньому  рішення  про 
звільнення  від  відбування  покарання  з  випробуванням 
зберігає свою законну силу, а новим вироком особі призна-
чається покарання, яке вона має відбувати реально, поло-
ження частини четвертої статті 70 КК щодо призначення 
остаточного покарання особі з урахуванням попереднього 
вироку не застосовуються, а кожний вирок – попередній, 
за яким особа звільнена від відбування покарання з випро-
буванням,  і новий, за яким їй призначено покарання, що 
належить  відбувати  реально,  –  виконуються  самостійно. 
У  разі  встановлення  судом,  що  кримінальні  правопору-
шення за новим вироком були вчиненні особою до поста-
новлення  декількох  попередніх  вироків,  за  які  особа 
засуджена до покарань, що належить  відбувати реально, 
остаточне  покарання  призначається  на  підставі  частини 
четвертої статті 70 КК за правилами, передбаченими час-
тинами  1–3  цієї  статті,  тобто шляхом  поглинення  менш 
суворого покарання  більш  суворим  або шляхом повного 
чи  часткового  складання  призначених  особі  покарань  за 
новим вироком і попередніми вироками» [6].

Так,  винний  був  раніше  судимим,  у  тому  числі: 
14 червня 2018 р. районним судом його визнано винним 
у  вчиненні  злочину,  передбаченого  частиною  другою 
статті  185  КК,  і  призначено  один  рік  обмеження  волі; 
18  лютого  2019  р.  за  вчинення  злочину,  передбаченого 
частиною другою статті 185 КК, йому призначено 6 міся-
ців  арешту. Це покарання  винна особа повністю відбула 
13 березня 2019 р.; 01 квітня 2019 р. за вчинення злочину, 
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передбаченого частиною другою статті 15, частиною дру-
гою статті 185 КК, йому призначено два роки обмеження 
волі, а також застосовано статтю 75 КК з іспитовим стро-
ком один рік. У справі, що розглядається, за вироком суду 
першої інстанції від 21 грудня 2019 р. особу було визнано 
винною  у  вчиненні  злочину,  передбаченого  частиною 
другою статті 185 КК,  і призначено два роки обмеження 
волі;  за вчинення злочину, передбаченого частиною дру-
гою статті 15  і частиною другою статті 185 КК, призна-
чено один рік обмеження волі. На підставі частини першої 
статті 70 КК особі призначено остаточне покарання у виді 
двох  років  обмеження  волі. Вирок  від  01  квітня  2019  р. 
ухвалено виконувати самостійно. Суд апеляційної інстан-
ції  залишив  вирок  суду  першої  інстанції  від  21  грудня 
2019 р. без змін [6].

Змінюючи вирок районного суду від 21 грудня 2019 р. 
та ухвалу апеляційного суду, Об’єднана палата ККС зазна-
чила, що  особливість  цього  кримінального провадження 
полягає в тому, що кримінальні правопорушення, перед-
бачені  частиною  другою  статті  15  і  частиною  другою 
статті  185 КК  і  частиною другою статті  185 КК,  за  вчи-
нення яких особу засуджено вироком суду першої інстан-
ції від 21 грудня 2019 р., що оскаржується, були вчинені 
цією особою до постановлення щодо неї трьох попередніх 
вироків від 14 червня 2018 р., 18 лютого 2019 р. і 01 квітня 
2019 р. Однак суд першої інстанції у вироку, постановле-
ному щодо цієї особи, не призначив остаточне покарання 
за правилами, передбаченими частинами 1–3 статті 70 КК, 
за цим вироком, а також вироками від 14 червня 2018 р. 
і 18 лютого 2019 р. [6].

Разом із тим суд лише надав оцінку щодо можливості 
застосування статті 70 КК з урахування покарання, при-
значеного  цій  особі  попереднім  вироком  суду  першої 
інстанції від 01 квітня 2019 р. Так, якщо особа, щодо якої 
було застосовано статтю 75 КК, вчинила до постановлення 
вироку в першій справі інший злочин, за який вона засу-
джується до покарання, що належить відбувати реально, 
застосування  статті  70  КК  не  допускається,  а  кожний 
вирок  суду  виконується  самостійно,  оскільки  суд,  який 
призначає такій особі покарання за інший злочин, вчине-
ний  до  постановлення  вироку  в  першій  справі,  не може 
ревізувати міру покарання, призначену особі попереднім 
вироком [6].

Зобразимо  схематично,  як  мали  діяти  суди  першої 
та  апеляційної  інстанції  в  цій  ситуації  відповідно  до 
висновку, сформульованому в постанові Верховного Суду 
від 15 лютого 2021 р.:

Алгоритм призначення покарання:
1. Призначити покарання за сукупністю кримінальних 

правопорушень  (частини  1–3  статті  70  КК),  що  перед-
бачені  частиною  другою  статті  185  КК  (які  було  вчи-
нено  02  листопада  2017  р.,  31  грудня  2017  р.,  01  січня 
2018 р.)  і частиною другою статті 15  і частиною другою 
статті 185 КК (яке було вчинено 21 листопада 2017 р.).

2. Призначити остаточне покарання за сукупністю кри-
мінальних правопорушень (частина четверта статті 70 КК). 

У  такому  випадку  шляхом  поглинення  менш  суворих 
покарань,  що  призначені  вироками  районних  судів  від 
14 червня 2018 р. і від 18 лютого 2019 р., суворішим пока-
ранням,  призначеним  вироком  суду  першої  інстанції  від 
21 грудня 2019 р., остаточно призначити цій особі пока-
рання у виді двох років обмеження волі.

3.  У  строк  покарання,  остаточно  призначеного  засу-
дженому  за  сукупністю  кримінальних  правопорушень, 
зарахувати покарання,  відбуте цією особою за  вироками 
від 14 червня 2018 р. і 18 лютого 2019 р. (стаття 72 КК).

4. Вирок районного суду від 01 квітня 2019 р., відпо-
відно до якого особу визнано винною у вчиненні злочину, 
передбаченого частиною другою статті 15 і частиною дру-
гою статті 185 КК, і призначено два роки обмеження волі, 
а  також  застосовано  статтю  75  КК  з  іспитовим  строком 
один рік, необхідно виконувати самостійно.

І нарешті, шостий висновок Об’єднаної палати ККС 
міститься в постанові від 14 червня 2021 р. Відповідно 
до  цього  висновку  «попередній  вирок»  відповідно  до 
вимог частини першої статті 71 КК є вироком або виро-
ками, покарання за якими повністю не відбуте особою на 
час вчинення одного чи декількох нових кримінальних пра-
вопорушень. У випадку, якщо особа вчинила кримінальне 
правопорушення, яким їй призначається покарання у виді 
позбавлення волі, до постановлення двох вироків по інших 
справах, кожен з яких виконується самостійно, зокрема по 
одному з яких призначено покарання у виді позбавлення 
волі, яке належить відбувати реально, а інший вирок вико-
нується  самостійно  у  зв’язку  з  призначенням  покарання 
у виді позбавлення волі, але зі звільненням від відбування 
покарання  з  випробуванням на підставі  статті  75 КК,  то 
під  час  призначення  покарання  вимоги  частини  четвер-
тої  статті  70 КК  застосовуються  тільки  до  вироку,  яким 
особу  засуджено до позбавлення  волі,  яке належить  від-
бувати  реально.  Якщо  особа  вчинила  принаймні  одне 
кримінальне  правопорушення  після  постановлення  двох 
попередніх вироків, які виконуються самостійно, і остан-
нім (третім) вироком особі призначається покарання, яке 
належить відбувати реально, припиняється окреме вико-
нання  обох  попередніх  вироків.  Правовою  підставою 
такого припинення щодо першого вироку є положення час-
тини третьої статті 78 та стаття 71 КК, а правовою підста-
вою припинення виконання другого вироку – положення 
статті 71 КК. Остаточне покарання в такому випадку особі 
призначається  на  підставі  статті  71  КК  за  сукупністю 
вироків  з  урахуванням  покарань,  призначених  за  всіма 
(трьома) вироками» [7].

Так,  винний  був  раніше  судим,  зокрема:  вироком 
районного суду від 04 липня 2019 р. за вчинення злочину, 
передбаченого частиною третьою статті 185 КК, за який 
було призначено три роки позбавлення волі й застосовано 
статтю 75 КК з іспитовим строком два роки; вироком місь-
крайонного суду від 20 серпня 2019 р., зміненого ухвалою 
апеляційного  суду  від  29  жовтня  2019  р.,  відповідно  до 
якої  його  було  засуджено  за  вчинення  злочину,  перед-
баченого частиною третьою статті  185 КК,  і призначено 
три роки один місяць позбавлення волі. Водночас вирок 
районного  суду  від  04  липня  2019  р.  ухвалено  викону-
вати самостійно. У справі, що розглядається, за вироком 
районного суду від 02 червня 2020 р. особу було визнано 
винною  у  вчиненні  злочину,  передбаченого  частиною 
третьою статті 297 КК, і призначено чотири роки позбав-
лення  волі. Шляхом  часткового  складання  призначеного 
покарання (частина четверта статті 70 КК) за цим вироком 
і за вироком від 20 серпня 2019 р. (зміненим ухвалою апе-
ляційного суду від 29 жовтня 2019 р.) цій особі остаточно 
призначено  чотири  роки  один  місяць  позбавлення  волі. 
Також  цим  вироком  особу  визнано  винною  у  вчиненні 
злочину, передбаченого частиною другою статті 185 КК, 
і призначено три роки позбавлення волі, і у вчиненні зло-
чину,  передбаченого  частиною  другою  статті  186  КК,  
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і  призначено  чотири  роки  два  місяці  позбавлення  волі. 
Шляхом  поглинення  менш  суворого  покарання  більш 
суворим  (частина  перша  статті  70  КК)  остаточно  при-
значено  чотири  роки  два  місяці  позбавлення  волі.  За 
сукупністю  вироків  (стаття  71  КК)  частково  приєднано 
покарання, призначене вироком міськрайонного суду від 
20  серпня  2019  р.,  і  остаточно  призначено  винній  особі 
чотири  роки  три  місяці  позбавлення  волі.  Апеляційний 
суд своєю ухвалою від 05 жовтня 2020 р. вирок місцевого 
суду залишив без зміни [7].

Скасовуючи  ухвалу  апеляційного  суду  від  05 жовтня 
2020  р.,  Об’єднана  палата  ККС,  зокрема,  зазначила,  що 
законодавець у статті 71 КК не передбачив правил призна-
чення  покарання  за  сукупністю  вироків  у  тих  випадках, 
коли наявні невідбуті частини покарань за кількома виро-
ками, що виконуються самостійно [7].

У  кримінальному  провадженні,  що  розглядається, 
місцевим  судом  було  встановлено, що  23  квітня  2019  р. 
(тобто до постановлення вироку від 20 серпня 2019 р., змі-
неного ухвалою апеляційного суду від 29 жовтня 2019 р.) 
винна особа вчинила два злочини, передбачені частиною 
третьою статті 297 КК і частиною другою статті 185 КК. 
Своєю  чергою  злочин,  передбачений  частиною  третьою 
статті 297 КК, було кваліфіковано окремо. Водночас зло-
чини, вчинені винною особою 23 квітня 2019 р., 28 лис-
топада 2019 р.,  29 листопада 2019 р.,  03  грудня 2019 р., 
04 грудня 2019 р., оскільки передбачають таку кваліфіка-
ційну ознаку, як повторність (частина друга статті 185 КК), 
мають  розглядатися  разом  з  іншими  крадіжками,  вчине-
ними після винесення попередніх вироків, тому що в діях 
винної особи відбувається «розірвана» повторність тотож-
них кримінальних правопорушень.

Місцевим  судом  встановлено, що  злочин,  передбаче-
ний  частиною  третьою  статті  297  КК,  було  вчинено  до 
того,  як  було  постановлено  інші  два  вироки,  що  вико-
нуються  самостійно.  Одним  вироком  винній  особі  при-
значено  покарання,  яке  вона  має  відбувати  реально. 
Іншим  вироком  призначено  покарання  із  застосуванням 
статті 75 КК. Вироком по цій справі  за вчинення нового 
злочину  призначено  покарання,  яке  належить  відбувати 
реально. Отже,  призначаючи особі покарання  за  злочин, 
передбачений частиною третьою статті 297 КК, необхідно 
застосувати  частину  четверту  статті  70  КК  до  вироку, 
яким було призначено покарання, що необхідно відбувати 
реально, і не застосовувати ці положення до вироку, яким 
було призначено покарання із застосуванням статті 75 КК. 
Як  встановлено  вироком  районного  суду  від  02  червня 
2020 р.,  винний саме під час  іспитового строку  за виро-
ком районного суду від 04 липня 2019 р. вчинив злочини 
15  жовтня  2019  р.,  28  листопада  2019  р.,  29  листопада 
2019  р.,  03  грудня  2019  р.  і  04  грудня  2019  р. Водночас 
суд,  призначаючи  особі  покарання  за  останнім  вироком, 
ці  обставини  не  врахував,  у  результаті  чого  було  непра-
вильно застосовано закон України про кримінальну відпо-
відальність (статтю 71, частину третю статті 78 КК). Апе-
ляційний суд не усунув ці помилки [7].

Зобразимо  схематично,  як  мав  діяти  суд  апеляційної 
інстанції  для  усунення  зазначених  помилок  у  цій  ситуа-

ції відповідно до висновку, сформульованому в постанові 
Верховного Суду від 14 червня 2021 р.:

Алгоритм призначення покарання:
1.  Призначити  покарання  за  частиною  третьою 

статті 297 КК.
2.  З  урахуванням  положень  частини  четвертої 

статті  70 КК призначити покарання  за цим вироком  і  за 
вироком від 20 серпня 2019 р. (зміненим ухвалою апеля-
ційного суду від 29 жовтня 2019 р.). Водночас зарахувати 
в строк покарання, яке остаточно призначено за сукупністю 
кримінальних правопорушень, ту частину покарання, яка 
була відбута за попереднім вироком (стаття 72 КК).

3.  Призначити  покарання  за  частиною  другою 
статті 185 і частиною другою статті 186 КК.

4.  На  підставі  частини  першої  статті  70  КК  призна-
чити покарання  за  сукупністю кримінальних правопору-
шень (за частиною другою статті 185 і частиною другою 
статті 186 КК).

5. Оскільки винний вчинив нові кримінальні правопо-
рушення, передбачені частиною другою статті 185  і час-
тиною другою статті 186 КК, у період іспитового строку, 
необхідно  визнати  призначене  за  вироком  від  04  липня 
2019 р. покарання, від відбування якого винну особу було 
звільнено, таким, що належить відбувати реально.

6. За сукупністю вироків (стаття 71 КК) до покарання, 
призначеного  вироком  районного  суду  від  02  червня 
2020 р., приєднати невідбуту частину покарання за попе-
редніми вироками від 04 липня 2019 р. і 20 серпня 2019 р.

Висновки. Проведений  аналіз  рішень  Об’єднаної 
палати  ККС,  присвячених  питанням  призначення  пока-
рань за сукупністю кримінальних правопорушень і сукуп-
ністю вироків, указує на те, що статті 70 і 71 КК не повною 
мірою  враховують  наявне  різноманіття  кримінально-
правових  ситуацій,  які  виникають  у  судовій  практиці. 
У зв’язку  із цим з метою належного забезпечення прин-
ципу правової визначеності доцільно розглянути питання 
щодо удосконалення зазначених норм. Разом із цим необ-
хідно відзначити, що безвідносно до того, чи будуть роз-
роблені й внесені відповідні зміни, Об’єднана палата ККС 
вирішує ці питання, використовуючи передбачений меха-
нізми єдності судової практики, й поступово заповнює ці 
прогалини.
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЕКСТРЕМІЗМУ

THE CONCEPT AND ESSENCE OF EXTREMISM

Лук’янюк С.В., науковий співробітник
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

У статті досліджено поняття, сутність та види екстремістської діяльності. Констатовано, що законодавство України не містить визна-
чення поняття «екстремізм», що створює суттєві проблеми для правозастосовної діяльності та породжує численні теоретичні баталії щодо 
цього. Також досі не укладено жодної міжнародної угоди під егідою ООН, ЄС та РЄ, у яких закріплено та роз’яснено поняття «екстремізм».

Обґрунтовано, що однією з найбільш значимих властивостей екстремізму є його спрямованість проти представників певних соціаль-
них груп або сформованого порядку здійснення владних відносин загалом чи їх окремих елементів. Ця властивість ґрунтується на почутті 
незадоволеності наявним станом речей, відчутті соціальної депривації або фрустрації. Почуття незадоволеності виступає мотивом (при-
чинною базою) екстремістської свідомості, яка є рушійною силою екстремістської діяльності. При цьому основними ознаками екстреміст-
ської свідомості є наявність спонукального елемента безпосередньої дії та ідеологічна обґрунтованість втілення ідеї в практику.

З огляду на представлені у наукових дослідженнях ознаки екстремізму, які називаються дослідниками основними, запропоновано 
таке його визначення: екстремізм – це усвідомлена й ідеологічно обґрунтована девіантна поведінка, спрямована на повне або часткове 
заперечення сформованого суспільного устрою, а також заклики до вчинення таких дій.

Робиться висновок, що екстремізм – це комплексне, багаторівневе та неоднорідне явище, витоки якого лежать головним чином у соці-
ально-психологічній сфері, а довготривалі наслідки проявляються у сфері політичній. Поширення екстремістських прагнень безпосеред-
ньо пов’язано з несприятливою соціально-економічною ситуацією, неефективністю легалізованих форм політичної боротьби, відсутністю 
в суспільстві соціальної мобільності та сильним майновим розшаруванням. Тенденцією останнього часу є посилене використання різними 
політичними силами соціальних прошарків, більшою мірою заражених екстремістськими ідеями. Ці групи є соціальною базою радикальних 
політичних течій, терористичних організацій, кримінальних мереж, а також активно використовуються у внутрішньополітичній боротьбі.

Ключові слова: екстремізм, причини екстремізму, екстремістська поведінка, екстремістська ідеологія.

The article explores the concept, essence and types of extremist activities. It is stated that the legislation of Ukraine does not contain 
a definition of “extremism”, which creates significant problems for law enforcement and generates numerous theoretical battles in this regard. 
Similarly, no international agreement has been concluded so far under the auspices of the UN, the EU and the CoE, which enshrines and clarifies 
the concept of “extremism”.

It is substantiated that one of the most significant power of extremism is its orientation against representatives of certain social groups 
or formed by the decision of power relations as a whole with their separate elements. This power is based on a feeling of dissatisfaction with 
the current state of decisions, on a sense of social deprivation or frustration. Feelings of dissatisfaction are the motive (cause) of the basic extremist 
consciousness, which is the driving force of extremist activity. In addition, the main features of extremist consciousness are the motivating 
element of internal action and the ideological validity of the identification of ideas in practice.

Given the signs of extremism presented in scientific research, which researchers call the main ones, the following concept is proposed: 
extremism is a conscious and ideologically justified deviant behavior aimed at complete or partial denial of the existing social system, as well as 
calls to commit such actions.

It is concluded that extremism is a complex, multilevel and heterogeneous phenomenon, the origins of which lie mainly in the socio-psychological 
sphere, and long-term consequences manifest themselves in the political sphere. The spread of extremist aspirations is directly related to 
the unfavorable socio-economic situation, the inefficiency of legalized forms of political struggle, the lack of social mobility in society and strong 
property stratification. A recent trend is the increased use by various political forces of social strata, more infected with extremist ideas. These groups 
are the social base of radical political currents, terrorist organizations, criminal networks, and are actively used in domestic political struggle.

Key words: extremism, causes of extremism, extremist behavior, extremist ideology.

Постановка проблеми. Проблема екстремізму остан-
нім часом є однією з найбільш актуальних і для світової 
спільноти  загалом,  і  для України  зокрема, що  пов’язано 
насамперед  із  зростанням  політичної  активності  різ-
них громадських організацій, об’єднань  і груп. Причому 
спектр цієї активності досить широкий і проявляється як 
у  політичному  хуліганстві  (образа  представників  влади, 
несанкціоноване проведення мітингів, блокування роботи 
судів, пікети, нанесення написів образливого політичного 
характеру тощо), так і в політичних вбивствах, захопленні 
заручників, діяльності різних терористичних організацій.

Особливостями  сучасного  екстремізму  є  зростання 
масштабності,  що  сприяє  нарощуванню  потенціалу 
та  перетворенню  екстремістських  угруповань  у  впли-
вові  структури політичного життя;  посилення жорстоко-
сті  і  безоглядності  дій  екстремістів;  різноманіття  форм 
діяльності;  прагнення  домогтися  суспільного  резонансу, 
залякування населення. Розширюється інформаційна, так-
тико-стратегічна,  фінансова,  ідеологічна,  психологічна, 
ресурсна взаємопов’язаність екстремістських угруповань 
і груп в окремих країнах і міжнародному масштабі.

Основу для поширення різних проявів політичного екс-
тремізму  становлять  стійкі  кризові  явища в  соціально-еко-
номічній і політичній сферах, глибокі економічні, соціальні, 
національні та релігійні суперечності, політична нестабіль-

ність, відсутність у суспільстві згуртованості. Всі ці явища 
характерні  і  для  розвитку  сучасного  українського  суспіль-
ства.  Таким  чином,  переводячи  соціальні,  політичні,  релі-
гійні, національні та етнічні питання в політичну площину, 
використовуючи їх як інструмент (засіб) для розпалювання 
конфліктів,  екстремізм  створює  реальну  загрозу  безпеці 
української  держави  і  суспільства.  Водночас  екстремізм  – 
це  явище міжнародного масштабу,  яке,  не  помічаючи  дер-
жавних  кордонів  і  підтримуване  системою  організаційних 
зв’язків, становить особливу небезпеку для мирного співро-
бітництва різних держав, міжнародних контактів і відносин.

Неоднозначність політичних, ідеологічних, національ-
них, релігійних та інших соціальних процесів, що відбу-
ваються в Україні,  вимагає  їх  глибокого теоретико-мето-
дологічного осмислення та надає дослідженню проблеми 
екстремізму  особливої  актуальності,  адже  ефективність 
протидії тому чи іншому негативному соціальному явищу 
значною мірою залежить від правильного розуміння його 
сутності. З’ясування сутності екстремізму є надзвичайно 
важливим  як  у  теоретичному,  так  і  в  практичному  зна-
ченні, а також визначальним під час вирішення будь-яких 
питань  протидії  цьому  негативному  явищу,  оскільки  від 
правильного його розуміння залежать формування страте-
гії  і тактики такої діяльності, постановка її цілей, визна-
чення засобів їх досягнення тощо [1, c. 143].
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Мета статті полягає  в  розкритті  поняття,  сутності 
та видів екстремістської діяльності.

Аналіз основних досліджень і публікацій.  Серед 
українських  науковців,  які  присвятили  свої  праці  аналізу 
сутності екстремізму, варто назвати таких, як А.Ю. Бабій, 
Ю.В. Безсусідня, А.М. Благодарний, В.І. Бояров, В.Д. Гожій, 
Д.В.  Дорохін,  Ю.Б.  Ірха,  В.П.  Климчук,  В.В.  Колосков, 
В.Н. Кубальський, С.Є. Кучерина, С.Я. Лихова, В.В. Майо-
ров, Т.І. Нагаєва, А.В. Носач, Д.О. Олєйніков, В.Л. Ортин-
ський,  Б.М.  Петренко,  А.С.  Політова,  Д.С.  Савочкін, 
Є.Д.  Скулиш,  М.П.  Стрельбицький,  В.І.  Тимошенко, 
А.О. Тодосієнко, В.Л. Тиква, Е.В. Федосова та О.А. Чува-
ков. Незважаючи на численні публікації, присвячені різно-
манітним аспектам феномена екстремізму, єдиного підходу 
до  розуміння  екстремізму  та  його  належного  наукового 
осмислення серед учених поки що не має.

Виклад основного матеріалу. Законодавство України 
не містить визначення поняття «екстремізм», що створює 
суттєві проблеми для правозастосовної діяльності та поро-
джує  численні  теоретичні  баталії щодо  цього.  Водночас 
слід  зазначити, що  у  2011  році  була  спроба  нормативно 
визначити  це  поняття  у  проєкті  Закону  України  «Про 
протидію екстремізму». Так, у статті 1 цього проєкту під 
екстремізмом  пропонувалось  розуміти  діяльність  фізич-
ної особи або (та) юридичної особи, або (та) об’єднання 
громадян чи їхні публічні заклики або (та) підбурювання, 
які спрямовані на насильницьке захоплення влади чи неза-
конне втручання в діяльність органів влади, посягання на 
основи  конституційного  ладу  та  національної  безпеки, 
порушення  прав,  свобод  та  законних  інтересів  людини 
і  громадянина,  яка  є  наслідком  несприйняття  правових 
норм чи інших правил поведінки (соціальних норм) [2].

Проте  таке  визначення  було  піддано  аргументованій 
критиці у висновку Головного науково-експертного управ-
ління Апарату Верховної Ради України на цей законопро-
єкт. Згідно з цим висновком, це поняття є занадто широ-
ким,  адже  «без  конкретизації  неможливо  зрозуміти,  які 
саме  види  порушень  мають  бути  додатково  передбачені 
положеннями проєкту. У свою чергу, поширення поняття 
екстремізму на діяльність осіб, які не сприймають «соці-
альні» норми, взагалі є помилковим і не може бути пред-
метом серйозного розгляду та обговорення, адже під соці-
альними нормами (які поділяються на моральні, правові, 
релігійні, корпоративні, сімейні, естетичні, звичаї, тради-
ції тощо) розуміють систему правил, які поділяються чле-
нами певної соціальної групи і є основою для їх соціаль-
ної поведінки. Таким чином, за змістом законопроєкту до 
екстремістів можна буде  віднести порушників будь-яких 
правових та інших соціальних норм, у тому числі сімей-
них  та  моральних  норм.  Таке  надто широке  тлумачення 
поняття екстремізму, під яке можна за бажання «підвести» 
будь-яку людину без винятку, не може вважатись прийнят-
ним, оскільки створює суттєву загрозу правам і свободам 
людини і громадянина» [2]. З огляду на викладене та інші 
зауваження запропоновані новації були відхилені.

Також досі не укладено жодної міжнародної угоди під 
егідою ООН, ЄС  та  РЄ,  у  яких  закріплено  та  роз’яснено 
поняття  «екстремізм».  Єдиним  міжнародним  актом,  який 
містить тлумачення цього поняття, є Шанхайська конвенція 
про боротьбу  з  тероризмом, сепаратизмом  і  екстремізмом 
від 15 червня 2001 року. Натомість Україна не є учасником 
цієї угоди та членом Шанхайської організації співробітни-
цтва,  під  егідою якої  її  укладено.  Зокрема,  у  статті  1 цієї 
Конвенції  зазначено, що  екстремізм – це будь-яке діяння, 
спрямоване на насильницьке захоплення влади або насиль-
ницьке  утримання  влади,  а  також  на  насильницьку  зміну 
конституційного  ладу  держави;  насильницьке  посягання 
на громадську безпеку, у тому числі організація у вищезаз-
начених цілях незаконних збройних формувань або участь 
у них [3]. Як бачимо, під час формулювання поняття «екс-
тремізм» застосовано так званий переліковий метод, тобто 

перерахування  конкретних  діянь,  які  утворюють  поняття 
«екстремізм».  Проте  такий  підхід  суттєво  звужує  зміст 
цього  поняття,  оскільки  він  зводиться  лише  до  переліку 
окремих  кримінально-правових  проявів  екстремізму.  При 
цьому  за  його  межами  залишаються  інші  форми  екстре-
містських проявів  та не розкривається  соціальна  сутність 
цього суспільно небезпечного явища, яка включає в себе не 
тільки протиправну діяльність.

Певний  інтерес  для  розуміння  сутності  екстремізму 
мають  його  визначення  в  енциклопедичних  виданнях. 
Так,  українська радянська  енциклопедія  характеризує це 
явище як схильність до крайніх поглядів і дій, переважно 
в ідеології та політиці [4, с. 245]. Майже подібне до цього 
визначення  надається  у  вітчизняному  Політологічному 
енциклопедичному  словнику,  де  зазначено,  що  «екстре-
мізм – це прихильність в ідеології та політиці до крайніх 
поглядів і засобів у досягненні певних цілей. Екстремізм 
виступає проти існуючих громадських структур та інсти-
тутів,  намагаючись  підірвати  їх  стабільність,  розхитати 
та ліквідувати їх заради своїх цілей (як правило, силовими 
засобами).  Для  цього  екстремістські  організації  та  рухи 
широко  використовують  палкі  гасла  і  заклики,  відверту 
демагогію,  організовують  і  провокують  заворушення, 
терористичні  акції,  застосовують  методи  партизанської 
війни»  [5,  с.  181]. У Великому  енциклопедичному  слов-
нику  під  екстремізмом  пропонується  розуміти  прихиль-
ність  до  крайніх,  радикальних  поглядів  та  ідей,  досяг-
нення яких здійснюється з використанням нелегітимних, 
насильницьких засобів і методів [6, c. 1395].

Провівши  аналіз  цих  визначень,  В.В.  Бірюков  спра-
ведливо зауважив, що під поглядами у цьому разі можна 
розуміти  ідеологію,  ідейні  переконання,  які  не  завжди 
пов’язані  з  будь-якими практичними,  тим більше проти-
правними діяннями [7, c. 35]. Варто виходити з того, що 
з точки зору права сама по собі прихильність до крайніх 
поглядів  та  заходів,  відданість  реакційним  політичним, 
релігійним та іншим теоріям, вченням та переконанням не 
може визнаватися  злочином. Натомість  заходи,  як  зазна-
чає цей науковець, передбачають вчинення будь-яких кон-
кретних дій, в тому числі насильницьких, спрямованих на 
повалення конституційного ладу або дестабілізацію ситу-
ації в країні [7, c. 35].

Ознака  крайності  поглядів,  ідей,  способів  і  методів 
досягнення  поставлених  цілей  є  важливою  для  розу-
міння сутності екстремізму. Проте вона є надто широкою 
та  загальною для  використання  як  єдиного  критерія  для 
віднесення тих чи інших дій до екстремістських.

На  наше  переконання,  однією  з  найбільш  значимих 
властивостей  екстремізму  є  його  спрямованість  проти 
представників  певних  соціальних  груп  або  сформова-
ного  порядку  здійснення  владних  відносин  загалом  чи  їх 
окремих елементів. Ця властивість ґрунтується на почутті 
незадоволеності  наявним  станом  речей,  відчутті  соціаль-
ної  депривації  або  фрустрації.  Почуття  незадоволеності 
виступає мотивом (причинною базою) екстремістської сві-
домості, яка є рушійною силою екстремістської діяльності.

Основною ознакою екстремістської свідомості є наяв-
ність спонукального елемента безпосередньої дії та ідео-
логічна обґрунтованість втілення ідеї в практику. Водно-
час прийняття індивідом екстремістської ідеології не може 
класифікуватися  законодавством як  екстремізм. У цьому 
міститься розбіжність між вузьким юридичним підходом 
до розуміння екстремізму та широким загальнонауковим 
способом визначення цього феномена. Такі соціальні дис-
ципліни, як соціологія й політологія, досліджують екстре-
мізм на його ідеологічному й мотиваційному рівнях неза-
лежно від факту здійснення дії. Це означає, що в полі зору 
соціальних  наук  опиняються  самі  ідеологічні  побудови, 
ціннісні орієнтації, поведінкові настанови.

Так, у рамках політології дослідження екстремізму зосе-
реджується на вивченні процесів виникнення та розвитку  
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політичних  партій,  що  є  прихильниками  радикальних 
ідеологій. Одні політологи пов’язують екстремізм з фун-
даменталізмом  і  радикалізмом,  інші  розглядають  його 
як  своєрідний  спосіб  вирішення  соціальних  конфліктів, 
треті – як крайню форму політичної боротьби.

У  соціології  екстремізм  розглядається  як  деструк-
тивна тенденція, яка є перешкодою для модернізації сус-
пільства; прихильність до крайніх поглядів  і  заходів, що 
виявляється  у  відповідній  соціальній  поведінці,  у  всіх 
сферах людської активності, зокрема в міжособистісному 
спілкуванні, взаєминах, у ставленні до природи, політики; 
не  просто  зневага  до  суспільних  норм,  правил,  законів, 
а крайній ступінь нехтування [8, с. 11].

На  противагу  цим  наукам,  адміністративне  й  кримі-
нальне право зарубіжних країн розглядає прояви екстре-
мізму тільки як протиправну діяльність, якій притаманні 
такі зовнішні та внутрішні ознаки:

−  насильство  як  безпосередня  фізична  дія  або 
заклики до його здійснення;

−  пропаганда  ідей  повного  або  часткового  запе-
речення  сформованого  суспільного  устрою  (такі  його 
аспекти,  як  порядок  здійснення  владних  відносин  або 
основні права людини);

−  протиправність дій;
−  наявність  у  суб’єкта  мотивації,  усвідомлений 

характер дій, їх раціональна обґрунтованість.
Мотивами, що спонукують до таких дій, є такі:
−  соціально-економічні кризи;
−  деформація політичних структур;
−  падіння  життєвого  рівня  значної  частини  

населення;
−  придушення владою інакомислення й опозиції;
−  національний гніт, амбіції лідерів політичних пар-

тій і релігійних груп, що прагнуть прискорити реалізацію 
висунутих ними завдань.

З  огляду  на  представлені  у  наукових  дослідженнях 
ознаки екстремізму, які називаються дослідниками осно-
вними, пропонуємо таке його визначення: екстремізм – це 
усвідомлена  й  ідеологічно  обґрунтована  девіантна  пове-
дінка,  спрямована  на  повне  або  часткове  заперечення 
сформованого  суспільного  устрою,  а  також  заклики  до 
вчинення таких дій.

З огляду на різні критерії оцінки екстремізму у науко-
вій літературі виокремлюються такі його види:

1)  за спрямованістю:
−  економічний  (встановлення  однієї  форми  влас-

ності, усунення конкурентів тощо);
−  політичний (усунення владних структур, зміна дер-

жавного ладу);
−  націоналістичний  (заперечення  інтересів  і  прав 

інших націй);
−  релігійний (нетерпимість до інших конфесій);
−  екологічний  (ліквідація  екологічно  небезпечної 

промисловості; протидія природоохоронній політиці);
−  духовний  (ізоляціонізм,  заперечення  досягнень 

інших культур);
2)  за масштабністю дій:
−  внутрішньодержавний  (репресії  проти  власного 

народу);
−  міждержавний (нав’язування своїх норм і принци-

пів у світовому масштабі);
3)  за суб’єктом здійснення:
−  державний (владні структури);
−  опозиційний (антирежимні угруповання).
Різновидам екстремізму притаманні загальні риси, такі 

як насильство або його  загроза,  зазвичай  збройне; одно-
мірність,  однобокість  у  сприйнятті  суспільних  проблем, 
пошуку  шляхів  їх  вирішення;  фанатизм,  одержимість 
у  прагненні  нав’язати  свої  принципи,  погляди  опонен-
там; бездумне беззаперечне виконання будь-яких наказів, 
інструкцій;  опора  на  почуття,  інстинкти,  забобони,  а  не 

на  розум; нездатність до  толерантності,  компромісів  або 
ігнорування їх.

Екстремізм замикається з крайнім радикалізмом, теро-
ризмом,  нігілізмом,  тому  сьогодні  найнебезпечнішим 
є екстремізм у політичній сфері. Протягом багатьох років 
він розглядався у двох проявах, а саме лівому і правому.

Донедавна  лівий  екстремізм  спирався  на  ідеї  марк-
сизму-ленінізму,  а  сьогодні  –  анархізму  й  лівого  ради-
калізму.  Криза  комуністичних  партій  і  комуністичної 
ідеології  після  розпаду  СРСР  не  привела  до  зникнення 
в розвинутій частині світу антисистемних настроїв лівого 
толку.  Екстремісти  називають  себе  виразниками  інтер-
есів  мас,  що  працюють,  захисниками  всіх  знедолених, 
незаможних. Об’єктами їхньої критики виступають капі-
талізм,  імперіалізм,  плутократія,  корпоративна  держава, 
глобалізм, соціальна нерівність, придушення особистості, 
відчуження  й  експлуатація,  бюрократизація  суспільства, 
«забуття інтересів» класової боротьби традиційно лівими 
партіями та їхній конформізм щодо правлячих класів бур-
жуазного суспільства. Прибічниками цих ідей виступають 
різноманітні  й  численні  троцькістські,  маоістські,  гева-
ристські, анархістські й інші екстремістські угруповання, 
що складають основний кадровий резерв лівого тероризму. 
При цьому для ідеологів і лідерів ісламського тероризму 
характерні  певні  інтелектуальні  й  концептуальні  запози-
чення поглядів і настанов «нових лівих» теоретиків.

Незважаючи  на  те,  що  радикальний  екстремізм 
є  ідейно-практичною базою  як  для  терористів,  так  і  для 
революціонерів, розрізнити їх досить просто. Як зазначає 
Е. Гідденс, зрозуміти, що таке тероризм, можна тільки на 
тлі  відносного  внутрішнього  спокою, що  панує  в  сучас-
них  державах,  а  усвідомити  зміст  революції  можливо 
тільки на тлі істотного порушення рівноваги в суспільстві 
й  пов’язаного  з  ним  пожвавлення  колективної  насиль-
ницької діяльності мас. Терорист у такому розумінні – це 
псевдореволюціонер [9, с. 350].

Крім  того,  різниця  полягає  в  тому,  що  революціоне-
ром  людина  стає  під  впливом  сформованих  реальних 
конкретно-історичних умов, а їх зміна не виключає повер-
нення  особи  до  мирного  життя.  Терорист  –  це  солдат, 
войовнича діяльність для якого є способом життя.

Праві  екстремісти,  до  яких  належать  неофашистські, 
ультраправі,  націоналістичні,  расистські  та  інші  рухи, 
організації  й  партії,  критикують  сучасний  світопоря-
док  із  украй  консервативних  позицій  через  «відсутність 
порядку»,  «панування  плутократії»,  «засилля  євреїв» 
(негрів,  національних  меншин,  інородців  тощо).  Доне-
давна правих екстремістів таємно або явно підтримували 
уряди низки країн Латинської Америки та Європи.

Лівих і правих екстремістів поєднує прагнення до дес-
табілізації у світі, ліквідації наявних державних структур 
і, як наслідок, прагнення до встановлення силовими мето-
дами  нового  світопорядку  антидемократичного,  тоталі-
тарного типу.

Екстремізм у духовній сфері проявляється в культур-
ному ізоляціонізмі, зневажливому ставленні до досягнень 
культури інших народів, яке виходить за рамки традицій-
них уявлень про моральне й допустиме з етичної та есте-
тичної точок зору.

В  основі  духовного  екстремізму  лежить  демонстра-
тивна зневага до сформованих норм  і правил культурної 
взаємодії,  украй  неповажне  ставлення  до  світових  тра-
дицій  і  здорового  глузду. Духовний  екстремізм  проявля-
ється також у примусовому, насильницькому нав’язуванні 
окремій людині й суспільству загалом визначених екстре-
містами соціальних, релігійних, етнічних, етичних і есте-
тичних  стандартів  та  цінностей,  у  спробах  прищепити 
неприйнятні людству цінності та ідеї.

Причинами духовного екстремізму є насамперед еко-
номічна нестабільність, низький рівень життя населення, 
корупція, нездатність влади швидко змінити ситуацію на 
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краще.  І.Н.  Сенін  вважає,  що  його  вибух  обумовлений 
корінною ломкою стереотипів поведінки, що складаються 
століттями й освітлені культурою [10, с.79].

Говорячи  про  стереотипи  поведінки,  маємо  врахову-
вати наявність у суспільстві двох типів культур, які умовно 
можна  позначити  як  традиційний,  заснований  на  звичаї, 
і раціоналістичний, заснований на нормі, що встановлена 
та охороняється державою. Кожному з них відповідає пев-
ний тип свідомості, а саме міфологічний і раціональний. 
Традиційна  культура  ґрунтується  на  причинно-наслідко-
вих зв’язках із життям і є основою колективного пізнання. 
Раціональна культура пов’язана з розвитком індивідуаль-
ної  свідомості  й  дає  безліч  зразків  поведінки,  розробля-
ючи весь спектр її можливостей стосовно норми.

Зміна  стереотипів  веде  до  того, що  значення  устале-
них норм, закону в суспільному житті різко зменшується. 
Люди змушені пізнавати життя наново й зсередини, роз-
раховуючи лише на самих себе й своє цілісне сприйняття 
світу. Формується програма зміни основної системоутво-
рюючої  ознаки  особистості.  Так,  прагнення  до  стабіль-
ності,  фіксованості  становища  поступається  руху,  зміні, 
динаміці цілісності світосприйняття.

Висновки. Екстремізм – це комплексне, багаторівневе 
та неоднорідне явище, витоки якого лежать головним чином 
у  соціально-психологічній  сфері,  а  довготривалі  наслідки 
проявляються у сфері політичній. Поширення екстреміст-
ських  прагнень  безпосередньо  пов’язане  з  несприятли-
вою  соціально-економічною  ситуацією,  неефективністю 

легалізованих  форм  політичної  боротьби,  відсутністю 
в  суспільстві  соціальної мобільності  і  сильним майновим 
розшаруванням.  Тенденцією  останнього  часу  є  посилене 
використання  різними  політичними  силами  соціальних 
прошарків,  більшою  мірою  заражених  екстремістськими 
ідеями. Ці групи є соціальною базою радикальних політич-
них течій, терористичних організацій, кримінальних мереж, 
а також активно використовуються у внутрішньополітичній 
боротьбі. Можна впевнено констатувати пряму залежність, 
яка існує між масштабом поширення екстремістських ідей 
в державі та її загальною політичною стабільністю.

Загалом  для  того,  щоб  обмежити  екстремістські 
настрої в суспільстві, варто ліквідувати або обмежити сус-
пільні й індивідуальні умови, що стимулюють їхню появу 
та існування.

Зокрема, політичними умовами росту екстремістських 
настроїв є криза влади, що проявляється як у підвищенні 
агресивності влади стосовно інакомислення, так і в нездат-
ності послідовно й професійно забезпечити порядок і ста-
більність  у  суспільстві.  Відсутність  або  слабкість  влади 
призводить до того, що люди все менше вірять у чинність 
Закону й усе більше покладаються на закон Сили.

Економічні  умови  росту  екстремізму  визначаються 
економічною кризою в країні, зниженням життєвого рівня 
населення, зупинкою підприємств тощо.

Соціальні умови пов’язані  зі  зростанням соціального 
розшарування суспільства, появою людей, що не бажають 
або не здатні прогодувати себе й свою родину.
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КАРАНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ПОЛЯГАЮТЬ У ПРОПАГАНДІ, ПЛАНУВАННІ, 
ПІДГОТОВЦІ, РОЗВ’ЯЗУВАННІ ТА ВЕДЕННІ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ

PUNISHMENT OF THE CRIMES WHICH CONSIST IN PROPAGANDA, PLANNING, 
PREPARATION, RESOLUTION AND CONDUCT OF AGGRESSIVE WAR

Олійник Х.В., аспірант кафедри кримінального права і процесу
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти

Національного університету «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано поняття кримінально-правової норми та зв’язок санкції зі ступенем суспільної небезпечності вчиненого 
злочину для подальшої її побудови, що відповідає загальним засадам і принципам формування санкцій кримінально-правової норми. 
Санкція розкриває правовий аспект кримінального покарання, вказуючи на його вид та обсяг, виконуючи роль моделі кримінального 
покарання, передбаченого за вчинений злочин. Покарання за своїм змістом полягає у передбаченому законом обмеженні певних прав 
і свобод засудженого. Санкція є обов’язковим складником статті або частини статті Особливої частини КК України, що являє собою 
модель виду й обсягу покарання, пропорційну суспільній небезпечності злочину, передбаченого чинним Кримінальним кодексом.

У статті досліджено питання караності злочинів, які полягають у пропаганді, плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресив-
ної війни. Встановлено ступінь тяжкості проявів агресії, з’ясовано обґрунтованість визначення меж покарань. Розглянуто співвідношення 
покарання за прояви агресії та інших однотипних злочинів. Констатовано, що санкції аналізованих кримінально-правових норм є про-
стими, одиничними, альтернативними та відносно визначеними.

Статтю присвячено аналізу санкцій статей 436, 437 КК України з точки зору їх відповідності основним принципам (правилам) побу-
дови санкцій статей (частин статей) Особливої частини КК України. На підставі аналізу запропоновано заходи з удосконалення кри-
мінального законодавства. Встановлено, що окремі аспекти є взагалі недослідженими, а позиції авторів щодо окресленого питання – 
суперечливими чи надзагальними. Завдяки відповідному вивченню частину досі не висвітлених питань піддано аналізу, щодо вирішення 
спірних питань наведено додаткові аргументи.

Розглянуто проблему визначення оптимальних видів та міри покарань за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування 
та ведення агресивної війни. На підставі системно-правового аналізу зроблено висновок про наявність низки недоліків у побудові санкцій 
статей 436, 437 КК України, наведено пропозиції щодо їх удосконалення.

Ключові слова: санкція, покарання, планування, підготовка, розв’язування, ведення, агресивна війна.

The concept of the criminal law norm and the connection of the sanction with the degree of public danger of the crime committed for its 
further construction are analyzed, which corresponds to the general principles and principles of formation of sanctions of the criminal law norm. 
The punishment by its content is the statutory limitation of certain rights and freedoms of the convicted person. The sanction is an obligatory 
component of an article or part of an article of the Special part of the Criminal Code of Ukraine, which is a model of the type and volume 
of punishment, proportional to the public danger of the crime provided by the current Criminal Code. The sanction reveals the legal aspect 
of criminal punishment, pointing to its type and scope, while acting as a model of criminal punishment for a crime.

The article explores punishment of the crimes, which consist in propaganda, planning, preparation, resolution and conduct of aggressive war. The 
severity of aggression has been established, and the validity of the limits of punishment has been clarified. The ratio of punishment for aggression and other 
similar crimes is considered. It is stated that the sanctions of the analyzed criminal law norms are simple, single, alternative and relatively definite.

The article aims to analyze the sanctions of the Articles 436, 437 of the Criminal Code of Ukraine in the context of their correspondence to 
the basic principles (rules) of the composition of the sanctions of the articles (or articles’ parts) of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine. 
It has been stated that certain aspects had not been studied at all, and the authors’ positions on the investigated issue were controversial or 
diverse. Due to the relevant analysis, some of the issues that are not illuminated have been analyzed, the additional arguments have been given 
to resolve the controversial issues.

The problem of decision of optimal kinds and measure of punishments for interference with activity of propaganda, planning, preparation, 
resolution and conduct of aggressive war. On the basis of system-legal analysis it is concluded about the presence of row of defects in 
the construction of an art. 436, 437 CC of Ukraine sanctions, suggestions are set forth on their improvement.

Key words: sanction, punishment, planning, preparation, unleashing, conducting, aggressive war.

Постановка проблеми. У кримінально-правовій санк-
ції  відображаються  наслідки  вчинення  суспільно  небез-
печного діяння, тому вона виступає своєрідним гарантом 
законності  та  мірилом  диференціації  кримінальної  від-
повідальності.  У  ній,  за  твердженням  О.В.  Авраменка, 
передбачено  межі  найбільш  суворого  покарання,  яке 
може бути застосоване до особи, яка вчинила відповідне 
кримінальне правопорушення, у разі реалізації щодо неї 
кримінальної  відповідальності  у  формі  осуду  з  призна-
ченням  та  відбуванням  покарання  [1,  с.  105].  Водночас 
науковцями  неодноразово  зверталась  увага  на  так  звану 
розбалансованість  санкцій  кримінально-правових  норм, 
яка, власне, полягає в установленні діаметрально різного 
покарання за «однорідні» посягання [2, с. 261]. Критику-
ючи такий підхід законотворця, Н.О. Гуторова зауважує, 
що  законодавчі  рішення щодо  встановлення покарань  за 
окремі кримінальні правопорушення не завжди є виваже-
ними, а то й взагалі виглядають інтуїтивними [3, с. 217]. 
Розвиваючи цю тезу, Є.В. Пилипенко пише, що законода-
вець під час запровадження кримінально-правової норми 

або  взагалі  не  обґрунтовує  окреслені  межі  санкції,  або 
визначає  їх  завдяки порівнянню  із  санкціями статей, що 
передбачають відповідальність за «однотипні» посягання 
[4,  с.  168–169].  Натомість  пропозиції  теоретиків  щодо 
визначення  розміру  та  меж  санкцій,  як  правило,  мають 
«емоційне забарвлення» [5, с. 8].

Безумовно,  у  межах  дослідження  караності  за  вчи-
нення злочинів, які полягають у пропаганді, плануванні, 
підготовці,  розв’язуванні  та  веденні  агресивної  війни, 
неможливо  системно  видозмінити  особливості  законо-
давчого підходу щодо установлення видів і розмірів пока-
рання, водночас такий аналіз дасть можливість установити 
те, наскільки є справедливим та ефективним покарання за 
вчинені аналізовані злочини, а також чи узгоджуються від-
повідні санкції  із санкціями, передбаченими за вчинення 
однорідних злочинних посягань.

Стан дослідження. У  кримінально-правовій  літературі 
питання  конструювання  кримінально-правових  санкцій 
були  предметом  дослідження  таких  авторів,  як О.П.  Горох, 
Т.А. Денисова, З.А. Загиней, А.А. Музика, Н.А. Орльовська, 
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Ю.В. Філей. Такі дослідження здебільшого стосувались кон-
кретних складів кримінальних правопорушень чи їх окремих 
груп. Зазвичай науковці доходили одностайного висновку про 
те, що кримінально-правові санкції є розбалансованими, тому 
існує потреба у  системному видозмінені  законодавчого під-
ходу  до  формування  кримінально-правових  санкцій. Щодо 
розгляду питань караності  за  вчинення  так  званих  злочинів 
агресії,  то ця проблематика  вченими практично не підніма-
лась,  тому  першочергового  розгляду  потребують  питання 
обґрунтованості  визначення  меж  покарання  за  пропаганду, 
планування, підготовку, розв’язування та ведення агресив-
ної війни, а також вивчення співвідношення покарання за 
аналізовані посягання з однотипними злочинами.

Таким  чином,  основною  метою  статті  є  з’ясування 
особливостей  караності  злочинів,  які  полягають  у  про-
паганді, плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні 
агресивної війни.

Виклад основних положень. Під час розгляду питань 
караності,  зокрема,  за  вчинення  так  званих  злочинів 
агресії  загальноприйнятою  є  позиція  щодо  першочерго-
вого  визначення  належності  учиненого  кримінального 
правопорушення до певної категорії тяжкості, що зумов-
лює  потребу  врахування  його  характеру  (якісної  харак-
теристики  суспільної  небезпеки)  та  ступеня  суспільної 
небезпеки  (способу  вчинення  кримінального  правопору-
шення, форми вини тощо) [6, с. 164–165]. Так, відповідно 
до  статті  12  КК  України,  пропаганда  війни  (статті  436) 
є  нетяжким  злочином  (санкція  передбачає  покарання 
у  вигляді  виправних  робіт  на  строк  до  двох  років  або 
арешт  на  строк  до шести  місяців,  або  позбавлення  волі 
на строк до трьох років), тоді як планування, підготовка, 
розв’язування  та  ведення  агресивної  війни  (стаття  437) 
є  особливо  тяжким  злочином  (санкція  передбачає  пока-
рання  у  вигляді  позбавлення  волі  на  строк  від  семи  до 
дванадцяти років (частина 1 статті 437) або від десяти до 
п’ятнадцяти років (частина 2 статті 437)). Санкції аналізо-
ваних посягань є простими (не передбачають додаткового 
покарання), відносно визначеними (у статті 437 КК Укра-
їни зазначено мінімальну та максимальну межі покарання; 
у  статті  436  КК України  –  лише  максимальну),  одинич-
ними (стаття 437 КК України передбачає лише одне осно-
вне покарання), альтернативними (стаття 436 КК України 
містить вказівку на декілька видів основних покарань).

Під час побудови кримінально-правових санкцій необ-
хідно керуватися відповідними принципами, отже, дотри-
муватись  певних  вимог.  З  огляду  на  це  слід  розглянути 
окремі правила конструювання санкцій кримінально-пра-
вових норм, що дасть змогу з’ясувати, чи допущені законо-
давчі хиби під час їх формування. Так, одним із них є таке: 
варіативність санкцій не повинна бути  занадто великою, 
альтернативна  санкція  має  передбачати  не  більше  трьох 
видів покарань, закріплених у КК України. Водночас під 
дію  зазначеного  правила  не  підпадають  санкції  статей, 
що  передбачають  відповідальність  за  злочини  невеликої 
тяжкості  (хоча такого виду злочинів чинний КК України 
у зв’язку з внесеними змінами від 1 липня 2020 р. не вста-
новлює, втім, до них фактично можна прирівнювати кри-
мінальні проступки). Аналіз статей 436 та 437 КК України 
засвідчує,  що  законотворцем  не  було  порушено  зазна-
чене правило, оскільки за пропаганду війни передбачено 
три  альтернативних  покарання  (виправні  роботи,  арешт, 
позбавлення волі). Щодо санкцій статті 437 КК України, 
то у ній передбачено лише одне основне покарання, а саме 
у  вигляді  позбавлення  волі.  Однак  у  цьому  разі  не  слід 
говорити про необґрунтованість відповідної кримінально-
правової санкції, оскільки дії, які полягають у плануванні, 
підготовці,  розв’язуванні  та  веденні  агресивної  війни, 
характеризуються  високим  ступенем  суспільної  небез-
печності,  тому покарання має бути домірним вчиненому 
злочину. Щодо  цього  у  кримінально-правовій  літературі 
справедливо зауважують, що чим вище характер і ступінь 

суспільної небезпеки злочину, тим менше альтернативних 
покарань  законодавець  повинен  передбачити  у  кримі-
нально-правовій санкції,  і, навпаки, чим менше характер 
і  ступінь  суспільної  небезпеки  злочину,  тим  більше  має 
бути  альтернативних  покарань  [7,  с.  5].  Також  критику-
ється  підхід  законодавця  до  застосування  широких  меж 
санкції, що, вочевидь, не сприяє єдності судової практики 
та розширює можливості суддівського свавілля. Зокрема, 
С.І. Дементьєв пише, що за таких умов розрив між межами 
санкцій статті у вигляді позбавлення волі не може пере-
вищувати  3–5  років  [8,  с.  142].  Водночас  аналіз  санкції 
статті 437 КК України засвідчує, що така вимога не була 
порушена законодавцем, оскільки різниця між верхньою 
та нижньою межами покарання в основному та кваліфіко-
ваному складах злочинів становить п’ять років.

Ще  одним  не  менш  важливим  правилом  побудови 
санкції статті є таке: так звана драбина санкцій за осно-
вний  та  кваліфікований  склади  кримінального  правопо-
рушення  повинна  йти  у  «стик»  залежно  від  особливос-
тей  конкретного  складу  кримінального  правопорушення 
[8, с. 36]. При цьому мінімальна межа санкції за кваліфі-
кований вид кримінального правопорушення не повинна 
«заходити»  за  максимальну  межу  покарання,  встановле-
ного за некваліфікований [9, с. 589]. Власне, це правило не 
слід застосовувати до санкції статті, яка встановлює кри-
мінально-правову  заборону  пропаганди  війни,  оскільки 
в ній передбачено лише основний склад злочину без ква-
ліфікуючих  ознак.  Водночас  вищенаведене  правило  не 
було  враховано  законотворцем під  час побудови  санкцій 
статті  437  КК  України,  оскільки  санкція  статті  в  осно-
вному  складі  злочину  передбачає  покарання  у  вигляді 
позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, 
тоді  як  у  кваліфікованому  –  від  десяти  до  п’ятнадцяти 
років. У такому разі, скажімо, покарання у вигляді позбав-
лення волі строком на 10–12 років може бути призначене 
як за підготовку агресивної війни (частина 1 статті 437 КК 
України), так і за її ведення (частина 2 статті 437 КК Укра-
їни), що є алогічним.

Варто  звернути  увагу  ще  на  одну  невідповідність. 
Як в основному, так  і в кваліфікованому складі  злочину, 
передбаченого  статтею  437  КК  України,  санкція  статті 
передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбав-
лення волі. Однак у частині 4 статті 68 КК України зазна-
чено, що «довічне позбавлення волі за вчинення готування 
до  злочину  та  вчинення  замаху  на  злочин  не  застосо-
вується,  крім  випадків  вчинення  злочинів  проти  основ 
національної  безпеки  України,  передбачених  у  статтях 
109–1141,  проти миру,  безпеки людства  та міжнародного 
правопорядку,  передбачених  у  статтях  437–439». Водно-
час  у  статті  437  КК  України  не  встановлено  покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі.

Про  справедливість  санкції,  за  твердженням 
С.І. Деменьтєва, варто говорити тоді, коли вона не лише 
відповідає  тяжкості  кримінального  правопорушення, 
але  й  погоджена  із  санкціями,  які  містяться  в  близьких 
за  видом  і  характером  кримінальних  правопорушеннях 
[8,  с.  32].  Іншими  словами,  за  вчинення  однакових  за 
рівнем  суспільної  небезпеки  кримінальних  правопору-
шень  має  бути  передбачено  приблизно  однакове  пока-
рання [4, с. 169]. Передусім зазначимо, що у КК України 
є чимало статей, які встановлюють кримінально-правову 
заборону  пропаганди  суспільно  небезпечних  дій,  таких 
як  публічні  заклики  до  насильницької  зміни  чи  пова-
лення  конституційного  ладу  або  до  захоплення  держав-
ної  влади  (частини  2,  3  статті  109),  публічні  заклики  до 
умисних  дій,  вчинених  задля  зміни  меж  території  або 
державного кордону України на порушення порядку, вста-
новленого  Конституцією  України  (стаття  110),  публічні 
заклики до вчинення терористичного акту (стаття 258-2), 
публічні  заклики  до  вчинення  дій,  що  загрожують  гро-
мадському  порядку  (стаття  295),  публічні  заклики  
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до  вчинення  діянь,  які  мають  ознаки  жорстокого  пово-
дження  з  тваринами  (стаття  299),  публічні  заклики  до 
геноциду (частина 2 статті 442).

Водночас,  так  би  мовити,  однорідними  злочинами 
у цій системі кримінальних правопорушень є ті, що перед-
бачені частинами 2, 3 статті 109, статтею 110 та статтею 
436 КК України, оскільки безпосереднім об’єктом зазна-
чених  посягань  є  суспільні  відносини,  які  виникають 
щодо  охорони  суверенітету  та  територіальної  цілісності 
держави. Порівняльний аналіз санкцій відповідних статей 
засвідчує  відсутність  системного  підходу  законотворця 
до  їх  конструювання,  оскільки  за  посягання  «спорідне-
ної» небезпечності фактично встановлені різні покарання. 
Вочевидь, така ситуація заперечує системність законодав-
чих підходів та демонструє соціальну несправедливість.

Так, найменш суспільно небезпечними є дії, які поляга-
ють у пропаганді війни (стаття 436 КК України), оскільки 
у санкції відповідної статті передбачено три альтернативних 
покарання, такі як виправні роботи на строк до двох років, 
арешт на строк до шести місяців, позбавлення волі на строк 
до  трьох років. Натомість  за публічні  заклики до насиль-
ницької зміни чи повалення конституційного ладу встанов-
лено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі 
строком до трьох років (частини 2, 3 статті 109 КК Укра-
їни). Зрештою, найбільш суворою є санкція статті, яка вста-
новлює кримінально-правову заборону публічних закликів 
до  умисних  дій,  вчинених  задля  зміни меж  території  або 
державного  кордону  України  (позбавлення  волі  на  строк 
від  трьох  до  п’яти  років)  (стаття  110  КК України).  Гада-
ємо,  що  таку  позицію  законодавця  можна  пояснити  тим, 
що у частині 1 статті 110 КК України передбачено відпові-
дальність не лише за самі публічні заклики до вчинення від-
повідних злочинних дій, але й за безпосередні умисні дії, 
спрямовані на зміну меж території або державного кордону 
України, які є більш суспільно небезпечними, ніж перші.

Водночас  видається,  що  такий  стан  речей  не  слід 
сприймати  схвально,  оскільки  пропаганда  злочинних 
посягань, передбачених статтями 109, 110 та 436 КК Укра-
їни,  є  однорідними  посяганнями,  отже,  такі  дії  повинні 
каратись відносно співмірно. Так, М.Б. Стиранка описує, 
що  територіальна  цілісність  держави  може  бути  пору-
шена  як  внаслідок  внутрішнього  сепаратизму,  який  від-
бувається всередині держави, так і внаслідок зовнішнього 
сепаратизму через напад іншої держави [6, с. 80]. Водно-
час дії,  спрямовані на насильницьку  зміну чи повалення 
конституційного  ладу  (стаття  109  КК  України),  а  також 
умисні дії, вчинені задля зміни території або державного 
кордону України, є так званим внутрішнім сепаратизмом, 
оскільки загрози територіальній цілісності та недоторкан-
ності виникають зсередини держави (скажімо, з боку наці-
ональних  меншин).  Натомість  ведення  агресивної  війни 
однією  державою  проти  іншої  слід  вважати  зовнішнім 
сепаратизмом. Безумовно,  вищезазначені  злочини харак-
теризуються підвищеним ступенем суспільної небезпеки, 
оскільки  шкоду,  завдану  внаслідок  вчинення  таких  дій, 
важко переоцінити. Однак, відповідно до аналізу диспози-
ції статті 110 КК України, зміна меж території або держав-
ного кордону України не обов’язково може здійснюватися 
в  насильницький  спосіб.  Прикладом  цього  слугує  неза-
конно проведений референдум, який відбувся 18 березня 

2014 р. на території АРК, внаслідок якого було укладено 
«Договір про приєднання до Російської Федерації Респу-
бліки  Крим  та  утворення  у  складі  Російської  Федерації 
нових суб’єктів» [10]. Водночас ведення агресивної війни 
проти  іншої  держави  завжди  супроводжується  насиль-
ством, масовими вбивствами, знищенням об’єктів інфра-
структури тощо, тому такі дії видаються більш загрозли-
вими для національної безпеки держави та миру й безпеки 
людства  загалом.  Отже,  пропаганда  війни  повинна  вва-
жатись щонайменше  рівнозначним  злочином  із  посяган-
нями,  що  встановлюють  кримінально-правову  заборону 
публічних закликів до насильницької зміни чи повалення 
конституційного  ладу  (частини  2,  3  статті  109)  або  до 
умисних  дій,  вчинених  задля  зміни  меж  території  або 
державного кордону України на порушення порядку, вста-
новленого Конституцією України (стаття 110), тому пока-
рання у вигляді виправних робіт та арешту, передбачене 
у санкції статті 436 КК України, не відповідає характеру 
та ступеню суспільної небезпеки цього злочину.

Окрім  того,  у  санкціях  частин  2,  3  статті  109  
та  статті  110  КК  України  як  додатковий  вид  пока-
рання  передбачено  конфіскацію  майна.  Відповідно  до 
частини 2 статті 59 КК України, конфіскація майна вста-
новлюється за тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також 
за  злочини  проти  основ  національної  безпеки  України 
та  громадської  безпеки  незалежно  від  ступеня  їх  тяжко-
сті.  Отже,  у  цьому  переліку  немає  кримінальних  право-
порушень  проти  миру,  безпеки  людства  та  міжнарод-
ного  правопорядку,  зокрема  пропаганди,  планування, 
підготовки,  розв’язування  та  ведення  агресивної  війни. 
Такий підхід законодавця навряд чи можна вважати вива-
женим,  оскільки  в  разі  ведення  агресивної  війни  з  боку 
іншої  держави  під  загрозою  опиняються  не  лише  від-
носини миру між державами,  але й національна безпека 
як така. Водночас в інших статтях КК України законода-
вець  намагається  підкреслити  масштабність  небезпеки 
від так званих злочинів агресії. Наприклад, відповідно до 
частини  5  статті  49  КК  України,  давність  не  застосову-
ється у разі вчинення злочинів проти основ національної 
безпеки України, а також злочинів, передбачених у статтях 
437–439 і частині 1 статті 442 КК України. Отже, можна 
говорити про несистемний, «точковий» підхід законодавця 
до протидії кримінально-правовими засобами пропаганді, 
плануванню, підготовці, розв’язуванню та веденню агре-
сивної війни. З огляду на це необхідно запровадити зміни 
до частини 2 статті 59 КК України, передбачивши можли-
вість застосування покарання у вигляді конфіскації майна 
також за злочини, які передбачені статтями 436 та 437 КК 
України,  тому  санкція  статті  436  КК  України  повинна 
виглядати таким чином: «караються обмеженням волі на 
строк до трьох років або позбавленням волі на той самий 
строк з конфіскацією майна або без такої».

Висновки. Таким  чином,  аналіз  санкцій  статей,  які 
регламентують  кримінальну  відповідальність  за пропа-
ганду,  планування,  підготовку,  розв’язування  та  ведення 
агресивної  війни,  засвідчує,  що  іноді  законодавцем  не 
враховані  правила  їх  конструювання.  Втім,  питання  про 
те, наскільки законодавець системно підійшов до форму-
вання санкцій статей, потребує наскрізного аналізу майже 
всіх норм КК України.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF REGULATORY 
AND ORGANIZATIONAL SUPPORT OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES 

IN THE FIELD OF SECURITY

Шабетя С.А., провідний науковий співробітник
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

У даній статті здійснено аналіз законодавчих актів та теоретичних положень щодо сучасного стану та перспектив розвитку нор-
мативно-правового та організаційного забезпечення правоохоронної діяльності у сфері безпеки держави, встановлено чинні тенденції 
і обґрунтовано її основні напрямки та перспективи. Обґрунтовано, що правоохоронні органи займають центральне місце в здійсненні 
правоохоронної діяльності, позаяк спеціально займаються вирішенням такого роду питань. У статті автором аналізуються наукові позиції 
щодо трактування термінів «правоохоронні органи» та «правоохоронна діяльність». Автором зазначається, що правоохоронні органи – 
це державні органи, які наділяються владними повноваженнями відповідно до чинного законодавства та здійснюють правоохоронну 
діяльність в межах своєї компетенції. Також автором виділено та проаналізовано основні ознаки правоохоронної діяльності, подано 
визначення поняття правоохоронної діяльності. Виокремлено основні ключові завдання (напрями) правоохоронної діяльності в даний 
час: активізація боротьби зі злочинністю, оздоровлення кримінальної обстановки в країні, забезпечення встановленого законами і під-
законними актами правопорядку, державної та громадської безпеки в широкому сенсі. Зазначено, що систему нормативних актів, які 
регламентують діяльність правоохоронних органів у сфері забезпечення безпеки держави, можна поділити на закони та підзаконні акти, 
а залежно від юридичної сили та статусу правоохоронного органу держави, який видає той чи інший нормативний акт, можна розділити 
на такі рівні. Проаналізовано, що необхідним з точки зору юридичної техніки та для заповнення прогалин в законодавстві є розробка 
та прийняття спеціального закону, який би регламентував правоохоронну діяльність, закріпивши при цьому систему правоохоронних 
органів, а також правове та організаційне забезпечення правоохоронної діяльності у сфері безпеки держави.

Ключові слова: нормативно-правове забезпечення, організаційне забезпечення, правоохоронна діяльність, правоохоронні органи, 
безпека держави.

This article analyzes the legislative acts and theoretical provisions on the current state and prospects of development of legal and organizational 
support of law enforcement in the field of state security, identifies existing trends and substantiates its main directions and prospects. It is 
substantiated that law enforcement agencies occupy a central place in the implementation of law enforcement activities, as they are specifically 
engaged in resolving such issues. The author analyzes the scientific positions on the interpretation of the terms “law enforcement agencies” 
and “law enforcement activities”. The author notes that law enforcement agencies are state bodies that are empowered in accordance with 
current legislation and carry out law enforcement activities within their competence. Also, the author highlights and analyzes the main features 
of law enforcement, provides a definition of law enforcement. The main key tasks (directions) of law enforcement activity at present are singled 
out: intensification of fight against crime, improvement of a criminal situation in the country, maintenance of the law and order established by 
laws and by-laws, state and public safety in a wide sense. It is noted that the system of normative acts regulating the activity of law enforcement 
bodies in the field of state security can be divided into laws and bylaws, and depending on the legal force and status of the law enforcement body 
issuing a normative act, it can be divided into such levels. It is analyzed that it is necessary from the point of view of legal technique and to fill 
gaps in the legislation to develop and adopt a special law that would regulate law enforcement, while consolidating the system of law enforcement 
agencies, as well as legal and organizational support of law enforcement.

Key words: normative-legal maintenance, organizational maintenance, law-enforcement activity, law-enforcement bodies, state security.

Постановка проблеми. Діяльність державних органів 
загалом охоплює різні сфери життя суспільства. До них, 
зокрема,  безпосередньо  або  опосередковано  належить 
вирішення  питань  державної  внутрішньої  і  зовнішньої 
політики, розвитку економіки, добробуту населення, ство-
рення  умов  для  підтримки  обороноздатності,  розвитку 
науки, культури, освіти, забезпечення правопорядку, вико-
нання інших важливих функцій, особливо що стосується 
забезпечення безпеки держави. Варто зазначити, що право-
охоронні органи займають центральне місце в здійсненні 
правоохоронної діяльності, позаяк спеціально займаються 
вирішенням  такого  роду  питань.  Правоохоронні  органи, 
являючись  частиною  механізму  державного  управління, 
несуть  основний  тягар  із  забезпечення  нормального 
функціонування держави та життєдіяльності суспільства. 
Рівень  правопорядку  безпосередньо  залежить  від  актив-
ності та ефективності діяльності правоохоронних органів. 
Від якості державного управління в кінцевому результаті 
залежить рівень життя населення. У  зв’язку  із цим саме 
ефективність діяльності правоохоронних органів  є осно-
вним  стратегічним  напрямком  не  лише  забезпечення 
якості життя, але і безпеки країни. Правоохоронні органи 
є важливою складовою частиною державного механізму, 
які  уповноважені  державою  на  професійне  здійснення 

охорони  та  захисту  основ  конституційного  ладу,  в  тому 
числі прав,  свобод  і  законних  інтересів  людини  і  грома-
дянина, а також законності та правопорядку, забезпечення 
чого  є  одним  із  ключових факторів  розбудови  в Україні 
демократичної соціальної правової держави й функціону-
вання громадянського суспільства. Разом  із  тим наявний 
стан організації правоохоронних органів через низку про-
блем теоретико-методологічного й нормативно-правового 
характеру наразі характеризується ситуативністю форму-
вання  правоохоронних  органів,  неузгодженістю  й  непо-
слідовністю  їхньої діяльності,  відсутністю комплексного 
бачення правового та організаційного забезпечення діяль-
ності правоохоронних органів, а також перспектив її роз-
витку. В свою чергу, усе це вимагає трансформації органі-
зації та діяльності правоохоронних органів щодо напряму 
побудови  цілісної  структурованої  системи,  поглибленої 
інтеграції  у  правоохоронну  діяльність  принципів  верхо-
венства  права,  конституційної  законності  й  додержання 
прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, 
вироблення єдиної державної політики у правоохоронній 
сфері [1, c. 91]. З огляду на це і вбачаються актуальними 
питання сучасного стану та перспектив розвитку норма-
тивно-правового  та  організаційного  забезпечення  право-
охоронної діяльності у сфері безпеки держави.



239

Юридичний науковий електронний журнал
♦

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
правового  регулювання  та  організаційного  забезпечення 
правоохоронних  органів  висвітлювалися  у  працях  бага-
тьох  як  науковців,  так  і  практиків. Для  написання  даної 
статті  науково-теоретичну  базу  склали  праці  таких  нау-
ковців, як: І. Бойко, К. Гуценко, В. Дубінчак, О. Ільченко, 
М.  Ковалів,  М.  Криштанович,  І.  Кріцак,  В.  Молдован, 
О. Нікітенко, О. Рєзнік, С. Россоха, О. Соколенко, Р. Шай 
та  ін. Формулювання мети статті. Метою  даної  статті 
є  дослідження  сучасного  стану  та  перспектив  розвитку 
нормативно-правового  та  організаційного  забезпечення 
правоохоронної діяльності у сфері безпеки держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпе-
чення  національної  безпеки  країни  є  першочерговим 
завданням  будь-якої  держави.  Одним  із  найвагоміших 
показників  рівня  цивілізованості  суспільства  є  реальний 
механізм забезпечення прав і свобод людини. Людина має 
отримати від держави ефективний захист не лише в нор-
мативно-правовому  забезпеченні,  але  й  практичному. 
Тому більшість країн світу працюють над удосконаленням 
нормативно-правового регулювання та організації в діяль-
ності  правоохоронних  органів.  Варто  відзначити,  що 
поняття,  виражене  в  словосполученні  «правоохоронна 
діяльність»,  ще,  можна  сказати,  «не  усталене».  Навколо 
нього тривають різні обговорення, сутички, дискусії, а також 
не сприяє конкретизації даного поняття відсутність чітких 
установок в чинному законодавстві. Як відомо, серед різ-
них  вчених  існують  різні  визначення  поняття  правоохо-
ронної діяльності. Таке, що  звичне  і  часто  зустрічається 
в літературі трактування – це діяльність правоохоронних 
органів,  суду,  прокуратури,  спрямована  на  підтримання 
законності та порядку і, в першу чергу, на боротьбу зі зло-
чинністю.  Названа  діяльність  регулює  поведінку  людей 
та організацій. В цілому правоохоронна діяльність багато-
аспектна. Вона включає в себе охорону будь-яких закон-
них прав і інтересів громадян, держави, громадських орга-
нізацій у всіх сферах життя суспільства, безпеки держави 
загалом. Характеризуючи поняття «правоохоронна діяль-
ність», важливо мати на увазі, що в нього нерідко вклада-
ється різний зміст. Так, для одних фахівців-практиків дана 
діяльність  –  це  те, що  робиться  компетентними держав-
ними органами у сфері боротьби зі злочинністю та іншими 
правопорушеннями  (ставиться  знак  рівності  між  понят-
тям  правоохоронної  діяльності  та  поняттям  боротьби  зі 
злочинністю, правопорушеннями). Для інших – це забез-
печення  громадського порядку в  громадських місцях, на 
вулицях,  контроль  за  правильним  проведенням  масових 
заходів тощо. Однією із визначальних проблем розуміння 
правоохоронної  діяльності  та  функціонування  відповід-
них  органів  є  суперечливе  нормативно-правове  регулю-
вання  вказаної  сфери. Отож поряд  із  розробкою  та  при-
йняттям  нових  нормативно-правових  актів  і  внесенням 
змін до вже чинного правового регулювання імплемента-
ція у законодавство з питань організації правоохоронних 
органів та практику правоохоронної діяльності відповід-
них  міжнародно-правових  стандартів  також  становить 
один  із  ключових  напрямків  розвитку  правоохоронної 
діяльності.  Поміж  усіх  діючих  державних  структур,  які 
так чи  інакше  забезпечують безпеку держави, необхідно 
виокремити правоохоронні органи. Правоохоронні органи 
символізують присутність держави в нашому повсякден-
ному житті, її здатність втрутитися і захистити, коли такий 
захист потрібен. Вони можуть бути також символом ціліс-
ності  суспільства  і  його  відданості  цінностям  честі, 
обов’язку,  уособлюють  монополію  держави  на  засто-
сування примусу, що, в свою чергу, є необхідною умовою 
забезпечення  ефективної  дії  права,  а  також  покликані 
стримувати  суспільство від  вчинення  злочинів,  амораль-
них  дій,  злих  намірів,  змов  та  інших  протиправних  дій 
[2,  c.  169]. Так, беззаперечним є  той факт, що правоохо-
ронні органи України є суб’єктами забезпечення безпеки 

держави. Інститут правоохоронних органів в умовах гло-
балізації має велике значення і повинен відповідати світо-
вому  рівню.  На  цьому  етапі  глобалізаційного  розвитку 
працівники  правоохоронних  органів  мають  добре  воло-
діти  кваліфікаційними  навичками  та  вміннями,  для  того 
щоб конкурувати на світовому ринку праці [3, c. 221]. Слід 
зазначити, що в Україні поняття «правоохоронні органи» 
набуло  широкого  вжитку  після  прийняття  Конституції 
України. Так, як зазначає у своїй роботі О.І. Нікітенко, що 
Конституція  в  будь-якій  країні,  суспільстві  відіграє  осо-
бливу  роль.  Верховенство  Основного  Закону  України, 
зумовлене установчим характером, її найвищою в системі 
нормативно-правових актів юридичною силою,  сконцен-
трованістю оціальних сподівань, має владно організуючий 
та  багато  функціональний  характер,  його  основна  роль 
полягає  гарантуванні прав і свобод людині, громадянину 
та  забезпеченні правоохоронними органами внутрішньої 
безпеки держави [4, c. 57]. У нормах Конституції України 
передбачається,  що  забезпечення  державної  безпеки 
і захист державного кордону України є прерогативою від-
повідних військових формувань та правоохоронних орга-
нів держави, організація і порядок діяльності яких визна-
чаються  законом.  Так,  відповідно  до  ч.  3  ст.  17  поняття 
«правоохоронні  органи»  вживається  лише  раз,  де  спеці-
альне  авдання  щодо  забезпечення  державної  безпеки 
і  захист  державного  кордону  України  покладаються  на 
«відповідні  військові  формування  та  правоохоронні 
органи  держави,  організація  і  порядок  діяльності  яких 
визначаються законом» [5]. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону 
України  від  23.12.  1993р.  №  3781-XII  «Про  державний 
захист  працівників  суду  і  правоохоронних  органів»  до 
правоохоронних  органів  належать  органи  прокуратури, 
Національної поліції, служби безпеки, Військової служби 
правопорядку  у  Збройних  Силах  України,  Національне 
антикорупційне  бюро  України,  органи  охорони  держав-
ного кордону, органи доходів  і  зборів, органи  і установи 
виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного 
фінансового  контролю,  рибоохорони,  державної  лісової 
охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або 
правоохоронні функції  [6]. В.М. Дубінчак у своїй роботі 
зазначає,  що  правоохоронні  органи  –  це  узгоджена  сис-
тема уповноважених суб’єктів, які є елементом механізму 
держави, що  здійснює виконання правоохоронних функ-
цій  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства України 
[7, с. 157]. В.В. Молдован тлумачить правоохоронні органи 
як  важливу  ланку  в  системі  органів  держави  України, 
мета,  завдання та функції  якої полягають у  забезпеченні 
законності та правопорядку в усіх сферах життєдіяльності 
держави [8, с. 75]. Правоохоронний орган, як зазначає у своїй 
роботі М.В. Ковалів, може бути визначено як орган дер-
жавної  влади,  метою  утворення  та  основним  напрямом 
діяльності якого є виконання на професійній основі повно-
важень щодо реалізації правоохоронної функції держави 
згідно до чинного матеріального та процесуального зако-
нодавства [9, с. 171]. На підставі вище зазначеного варто 
погодитися  із  думкою  А.В.  Ільченко,  який  зазначає,  що 
загалом в юридичній науці характерними рисами правоо-
хоронних органів є [10, с. 97]: наявність можливості без-
посереднього застосування різних заходів примусу; здій-
снення  ними  певних  функцій,  які  полягають  в  такому: 
забезпечення законності та охорони правопорядку в сус-
пільстві,  боротьба  з  правопорушеннями,  охорона  закон-
них прав та інтересів громадян, юридичних осіб, суспіль-
ства  та  держави  в  цілому,  які  в  сукупності  називають 
«правоохоронною  діяльністю»;  наявність  відповідних 
державно-владних  повноважень  для  виконання  зазначе-
них функцій,  зокрема можливості  видавати нормативно-
правові  акти  регулятивного  характеру,  обов’язкові  для 
виконання  тим,  кому  вони  адресуються;  особливий  дер-
жавний контроль і нагляд за здійсненням їхньої діяльності 
на  основі  і  в  порядку,  передбаченим  законом.  На  наш 
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погляд,  правоохоронні  органи  –  це  державні  органи,  які 
наділяються  владними  повноваженнями  відповідно  до 
чинного  законодавства  та  здійснюють  правоохоронну 
діяльність в межах своєї компетенції. Ще одним важливим 
аспектом розуміння правоохоронних органів є визначення 
співвідношення даного поняття з правоохоронною діяль-
ністю. На думку В.М. Дубінчак, правоохоронна діяльність 
виступає системоутворюючим чинником системи правоо-
хоронних органів, і для здійснення якої держава і створює 
правоохоронні  органи  [11,  с.  15].  С.В.  Россоха  у  своїй 
роботі зазначає, що під правоохоронною діяльністю варто 
розуміти закріплену в нормативно-правових актах діяль-
ність спеціально уповноважених державних органів щодо 
примусового  забезпечення  правового  порядку  на  основі 
балансу інтересів особи, суспільства та держави [12, c. 9]. 
К.  Гуценко  та  ряд  науковців  визначають  правоохоронну 
діяльність  як  державну,  що  здійснюється  для  охорони 
права спеціально уповноваженими органами через засто-
сування юридичних заходів впливу відповідно до закону 
та при неухильному дотриманні встановленого законодав-
ством порядку [13, c. 10–14]. Під правоохоронною діяль-
ністю, на думку Р.Я. Шай, варто розуміти правозастосовчу 
діяльність з охорони права спеціально уповноважених на 
те органів за встановленою в законі процедурою, що поля-
гає в розгляді юридично значущих справ, виявленні пра-
вопорушень та обвинуваченні осіб, винних у їх вчиненні, 
у  застосуванні до правопорушників примусових  заходів, 
встановлених законом, а також у представництві та захисті 
прав  і  законних  інтересів  фізичних  та  юридичних  осіб 
[14,  c.  15].  З  урахуванням  зазначеного  правоохоронну 
діяльність можна  визначити  як державну діяльність,  яка 
здійснюється  спеціально  уповноваженими  державними 
правоохоронними  органами,  спрямованими  на  охорону 
прав, встановленого законодавством правопорядку з вико-
ристанням  відповідних  юридичних  заходів  впливу  до 
порушників у суворій відповідності із законом та з дотри-
манням встановлених законодавством правил (процедур). 
До  характерних  ознак  правоохоронної  діяльності  можна 
віднести такі: а) правоохоронна діяльність може здійсню-
ватися тільки на основі закону і відповідно до його норм, 
а за необхідності –  і в процесуальній формі. Порушення 
вимог  закону при  її проведенні може виявитися саме по 
собі правопорушенням, що тягне кримінальну, адміністра-
тивну, дисциплінарну відповідальність; б) в основі прове-
дення  правоохоронної  діяльності  органами  виконавчої 
влади в кожному випадку її здійснення повинен знаходи-
тися конкретний факт, привід, підстава, наприклад, пові-
домлення про вчинення правопорушення або про необхід-
ність  його  попередження  (саме  дана  підстава  надає 
можливість правоохоронним органам втручатися в життя, 
роботу  як  окремих  громадян,  різних  державних  органів, 
так і різних громадських, творчих об'єднань, спілок, орга-
нізацій); в) правоохоронну діяльність в органах виконав-
чої влади здійснюють органи воєнізовані і збройні, що від-
носяться  до  державних  воєнізованих  формувань; 
г)  правоохоронну  діяльність  в  органах  виконавчої  влади 
можуть  здійснювати  тільки  особи,  які  перебувають  на 
службі у відповідних правоохоронних органах, що мають 
військове або спеціальне звання та освіту, а також навички 
в даній сфері; д) для співробітників  і військовослужбов-
ців,  які  здійснюють  правоохоронну  діяльність,  встанов-
лено особливий порядок проходження служби, заснованій 
на  єдиноначальності  і  суворої  субординації;  е)  прийняті 
законні  рішення  при  здійсненні  правоохоронної  діяль-
ності органами виконавчої влади є заходами юридичного 
впливу,  заснованими  на  законі,  у  зв’язку  з  порушенням 
якого мало місце втручання відповідних органів і підляга-
ють обов’язковому виконанню всіма посадовими особами 
та громадянами. Актуальним залишається питання норма-
тивно-правового регулювання діяльності правоохоронних 
органів.  Так,  М.  Криштанович  з  цього  приводу  у  своїй 

роботі  відзначає, що  рівень  нормативно-правового  регу-
лювання діяльності правоохоронних органів  є  важливим 
фактором забезпечення безпеки держави [15, с. 170]. Що 
стосується  характеристики  нормативно-правового  регу-
лювання,  яке  має  безпосереднє  відношення  до  забезпе-
чення  безпеки  держави  правоохоронними  органами,  то 
варто  зауважити,  що  багато  положень,  які  закріплені 
в  законодавчих  актах,  нерідко  уточнюються  та  розвива-
ються  в  приписах  наказів,  інструкцій,  вказівок.  Вони 
можуть  видаватися  правоохоронними  органами,  але 
тільки  на  основі  закону  та  в  суворій  відповідності  до 
закону.  У  свою  чергу,  систему  нормативних  актів,  які 
регламентують діяльність правоохоронних органів у сфері 
забезпечення безпеки держави, можна поділити на закони 
та підзаконні акти, а залежно від юридичної сили та ста-
тусу правоохоронного органу держави, який видає той чи 
інший нормативний акт, можна розділити на п’ять рівнів. 
Перший рівень серед нормативних актів займає Конститу-
ція України [5], тому що в багатьох її статтях вирішуються 
питання  організації  та  діяльності  правоохоронних  орга-
нів,  закріплюються  конституційні  принципи  організації 
та їхньої діяльності із забезпечення державної безпеки. До 
другого  рівня  нормативних  актів  належать  міжнародно-
правові  акти  та  міждержавні  угоди,  учасницею  яких 
є  Україна  та  які  посідають  вагоме  місце  в  регулюванні 
правоохоронної  діяльності  щодо  забезпечення  безпеки 
держави, особливо у зв’язку з активною інтеграцією Укра-
їни  до  Європейського  Співтовариства.  Серед  їх  числа 
варто виділити Загальну декларацію прав людини, ухва-
лену Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року 
[16],  Європейську  Конвенцію  з  прав  людини  1950  року 
[17],  Міжнародний  пакт  про  громадянські  і  політичні 
права, схвалений Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 
1966  року  [18],  які  ратифіковані  та  є  обов’язковими  до 
виконання  на  території  України.  Третій  рівень  норма-
тивно-правових  актів  належить  законам,  що  регулюють 
діяльність правоохоронних органів  та  які  умовно можна 
поділити  на  такі  види:  ‒  закони,  якими  визначаються 
загальні засади діяль ності правоохоронних органів щодо 
забезпечення  безпеки  держави;  ‒  закони,  якими регулю-
ються певні напрями діяльнос ті правоохоронних органів 
(«Про  запобігання  корупції»  [19],  «Про  оперативно-роз-
шукову діяльність» [20] тощо); ‒ закони, якими закріплю-
ються гарантії правового та соці ального захисту суб’єктів 
судової,  правоохоронної  та  правозахисної  діяльності 
(«Про державний захист працівників суду і правоохорон-
них  органів»  [6]  «Про  забезпечення  безпе ки  осіб,  які 
беруть участь у кримінальному судочинстві»  [21] тощо). 
Четвертий  рівень  нормативних  актів  належить  постано-
вам Верховної Ради України та указам Президента Укра-
їни з питань організації діяльності правоохоронних орга-
нів.  До  п’ятого  рівня  нормативних  актів  відносять 
постанови  Кабінету Міністрів  України  щодо  організації 
діяльності правоохоронних органів. Шостий рівень закрі-
плений за нормативними актами правоохоронних органів 
України,  які  регулюють  правоохоронну  діяльність  щодо 
забезпечення  безпеки  держави.  Таким  чином,  правове 
регулювання діяльності  правоохоронних органів  у  сфері 
безпеки України, як зазначає І. Бойко у своїй роботі, забез-
печується  за  допомогою  спеціально  створеного  держав-
ного механізму, який базується на Основному Законі Укра-
їни,  складовим  елементом  якого  є  чинні  норми  права, 
закріплені в законах та  інших правових актах, які регла-
ментуються значною кількістю нормативних актів, які від-
різняються один від одного за багатьма ознаками, а саме: 
назвою,  порядком  прийняття,  юридичною  силою, 
набрання чинності тощо [22, с. 111]. Ключовими завдан-
нями (напрямами) правоохоронної діяльності в даний час 
є, наприклад: активізація боротьби зі  злочинністю, оздо-
ровлення кримінальної обстановки в країні, забезпечення 
встановленого законами і підзаконними актами правопо-
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рядку,  державної  та  громадської  безпеки  в  широкому 
сенсі. Реалізація цих завдань залежить від багатьох факто-
рів, в тому числі не лише від правоохоронних органів, які 
безпосередньо здійснюють правоохоронну діяльність, але 
й від служб, які забезпечують реалізацію даної діяльності. 
Тобто, як  зазначається в літературі, діяльність правоохо-
ронних  органів  у  сфері  забезпечення  безпеки  держави 
буде  ефективною  у  випадку  належного  співробітництва 
правоохоронних  органів  на  всіх  рівнях  їх  діяльності, 
оскільки  пріоритет  лише  одного  рівня  негативно  позна-
читься на захисті безпеки держави [23, с. 140].

Висновки. Ураховуючи  все  вищезазначене, необхідно 
підкреслити, що в сучасних умовах, що характеризуються 
прагненням побудови правової держави і демократизацією 
суспільних  відносин  в Україні,  правильне  розуміння  сут-
ності правоохоронної діяльності, нормативного та органі-
заційного  її регулювання є найважливішим чинником, що 
сприяє  підвищенню  ефективності  здійснення  діяльності, 
спрямованої на забезпечення і захист прав та свобод особис-
тості, інтересів суспільства і держави. Також ми вважаємо, 
що в законодавстві України повинно бути створено єдність 
правових та організаційних основ в правоохоронних орга-
нах. Окрім цього, необхідним з точки зору юридичної тех-
ніки та для заповнення прогалин в законодавстві є розробка 

та прийняття спеціального  закону, який би регламентував 
правоохоронну діяльність, закріпивши при цьому систему 
правоохоронних органів, а також правове та організаційне 
забезпечення  правоохоронної  діяльності  в  сфері  безпеки 
держави.  Таким  чином, в  сучасних  умовах  вирішення 
поставлених  завдань можливо  за  таких  умов:  визначення 
(встановлення)  принципових  вихідних  положень  устрою 
організаційно-штатних структур органів виконавчої влади, 
які  здійснюють правоохоронну  діяльність,  спрямовану на 
забезпечення  правопорядку;  ефективної  взаємодії  право-
охоронних та інших органів державної влади при виконанні 
покладених на них правоохоронних функцій (завдань); вне-
сення  змін  і  доповнень  до  чинних  нормативно-правових 
актів, які сприяють докорінному покращенню даної діяль-
ності,  зокрема  щодо  сприяння  правоохоронним  органам 
у боротьбі з різними правопорушеннями; формування, роз-
виток і вдосконалення нових юридичних та науково-техніч-
них  засобів, методів  та  прийомів,  спрямованих на  проти-
дію  всім  правопорушенням,  забезпечення  правопорядку, 
особистої,  громадської  та  державної  безпеки;  розвитку 
і нормального забезпечення фінансової  і матеріально-тех-
нічної бази для активного здійснення даної діяльності пра-
воохоронними органами; створення і реалізації ефективної 
кадрової політики в системі органів виконавчої влади.
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ ПОШКОДЖЕННЯ 
АБО РУЙНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

CRIMINAL LIABILITY FOR INTENTIONAL DAMAGE OR DESTRUCTION 
OF TELECOMMUNICATIONS NETWORK UNDER THE LEGISLATION 

OF FOREIGN COUNTRIES

Юріков О.О., викладач циклу загальних та кримінально-правових дисциплін
Київського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції»

Навчально-науковий інститут № 1
Національної академії внутрішніх справ

Здійснено порівняльно-правове дослідження зарубіжного та національного кримінального законодавства у частині відповідальності 
за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі. Обґрунтовано, що: 1) родовим об’єктом більшості досліджуваних 
норм є суспільні відносини у сфері права власності; 2) потерпілий від посягання на об’єкти телекомунікацій конкретизований лише у від-
повідній нормі КК Французької Республіки; 3) переважна більшість досліджуваних норм є бланкетними; 4) не усі об’єкти телекомунікацій 
є предметами досліджуваних кримінальних правопорушень; 5) посягання на об’єкти телекомунікацій за кримінальним законодавством 
зарубіжних держав вчиняється як активною поведінкою винного – дією, так і пасивною – бездіяльністю; 6) формами прояву об’єктивної 
сторони є пошкодження, руйнування, демонтування, приведення у непридатний для експлуатації стан, приведення до перебоїв у роботі 
(перешкоджання), порушення правил охорони об’єктів телекомунікацій; 7) посягання на об’єкти телекомунікацій, з урахуванням осо-
бливостей конструкції об’єктивної сторони, є кримінальними правопорушеннями з матеріальним складом, тобто наслідки у вигляді при-
пинення надання телекомунікаційних послуг є обов’язковою ознакою; 8) суб’єкт досліджуваних кримінальних правопорушень загальний; 
9) суб’єктивна сторона посягань на об’єкти телекомунікацій за кримінальним законодавством зарубіжних держав характеризується різ-
ними формами вини (умисною, необережною, змішаною).

Аргументовано, що доповнення ст. 360 КК України кваліфікуючою ознакою «під час воєнного або надзвичайного стану, або у зонах 
безпеки, прилеглих до району бойових дій» дозволить комплексно протидіяти посяганням не тільки на об’єкти телекомунікацій, а й на 
територіальну цілісність та конституційний лад України.

Автором запропоновано запровадити до чинного законодавства деякі позитивні аспекти із норм зарубіжного законодавства. Резуль-
тати дослідження були використані під час формування пропозицій щодо внесення змін до норм КК України, які передбачають кримі-
нальну відповідальність за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі (ст. 360 КК України).

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, технічні засоби телекомунікацій, споруди електрозв’язку, критична інфраструктура, лінії 
зв’язку, об’єкти телекомунікацій, об’єкти життєзабезпечення, пошкодження, знищення, руйнування.

A comparative legal study of foreign and national criminal law in terms of liability for intentional damage or destruction of the telecommunications 
network. It is substantiated that: 1) the generic object of most of the studied norms is public relations in the field of property rights; 2) the victim 
of encroachment on telecommunications facilities is specified only in the relevant provision of the Criminal Code of the French Republic; 3) the 
vast majority of the studied norms are blanket; 4) not all objects of telecommunications are the subject of the investigated criminal offenses; 
5) encroachment on the objects of telecommunications under the criminal legislation of foreign states is committed both by the active behavior 
of the perpetrator – action, and passive – inaction; 6) forms of manifestation of the objective side are damage, destruction, dismantling, bringing 
into unusable condition, leading to interruptions in work (interference), violation of the rules of protection of telecommunications facilities; 
7) encroachment on the objects of telecommunications, taking into account the peculiarities of the construction of the objective side, are criminal 
offenses with material composition, ie the consequences in the form of termination of the provision of telecommunications services is a mandatory 
feature; 8) the subject of the investigated criminal offenses is general; 9) the subjective side of encroachments on telecommunications objects 
under the criminal law of foreign countries is characterized by various forms of guilt (intentional, careless, mixed).

It is argued that the addition of Art. 360 of the Criminal Code of Ukraine qualifying feature “during a state of war or emergency, or in security 
zones adjacent to the area of hostilities” will allow comprehensive counteraction to encroachment not only on telecommunications facilities, but 
also on the territorial integrity and constitutional order of Ukraine.

The author proposes to introduce into the current legislation some positive aspects of the norms of foreign legislation. The results of the study 
were used during the formation of proposals for amendments to the norms of the Criminal Code of Ukraine, which provide for criminal liability for 
intentional damage or destruction of the telecommunications network (Art. 360 of the Criminal Code of Ukraine).

Key words: telecommunication network, telecommunication technical means, telecommunication constructions, critical infrastructure, 
communication lines, telecommunication objects, life support objects, damage, destruction, destruction.

Актуальність теми.  Телекомунікації  є  невід’ємною 
частиною  виробничої  та  соціальної  інфраструктури  не 
тільки України, а й інших держав, і призначені для задово-
лення потреб фізичних та юридичних осіб, органів держав-
ної влади в телекомунікаційних послугах [1, с. 462–463]. 
Збій у їх роботі може призводити до негативних наслідків, 
оскільки сучасне суспільство залежне від  інформаційно-
комунікаційних  систем  та  мереж.  Стрімкий  розвиток 
євроінтеграційних відносин України з провідними держа-
вами Європи, а також наявність міжнародних зобов’язань, 
зумовлює  зміну  національного  законодавства,  шляхом 
приведення  його  у  відповідність  до  міжнародного.  Це 
призводить до впровадження правових норм чи положень 
зарубіжних або міжнародних нормативно-правових актів 
у національне законодавство. Не є виключенням й імпле-

ментація  норм  міжнародного  та  зарубіжного  криміналь-
ного законодавства [2, с. 222].

Прагнення України стати повноправним членом Євро-
пейського  Союзу  додатково  засвідчує  актуальність  здій-
снення порівняльного  аналізу національного  та  зарубіж-
ного  кримінального  законодавства,  зокрема  розвинених 
держав Європи. Однак аналіз законодавства держав кон-
тинентальної Європи, які входять до однієї правової сім’ї, 
зокрема  романо-германської,  не  розкриє  повністю  пред-
мет нашого дослідження, яким є кримінальна відповідаль-
ність  за умисне пошкодження або руйнування телекому-
нікаційної мережі. Враховуючи зазначене, проаналізуємо 
норми, що встановлюють кримінальну відповідальність за 
такий вид діяння в кримінальному законодавстві держав, 
що належать до різних правових сімей.



243

Юридичний науковий електронний журнал
♦

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Кримі-
нальну  відповідальність  за  умисне  пошкодження  або 
руйнування  телекомунікаційної  мережі,  а  також  деякі 
її  аспекти  досліджували  у  своїх  працях  такі  вітчизняні 
й зарубіжні вчені: І.Б. Газдайка-Василишин, О.П. Дячкін, 
Р.О. Мовчан, С.В. Незнайко, О.Г. Сандул, О.В. Таран та ін.

Мета статті полягає у визначенні схожих та відмінних 
ознак  кримінальної  відповідальності  за  умисне  пошко-
дження або руйнування телекомунікаційної мережі у різ-
них державах світу та формулювання на цій основі пропо-
зицій щодо внесення змін до ст. 360 КК України.

Виклад основного матеріалу.  Кримінальна  відпові-
дальність за умисне пошкодження або руйнування телеко-
мунікаційної мережі або подібні до цього суспільно небез-
печні  діяння  передбачена  у  ст.  278 КК Грузії,  ст.  84 КК 
Естонської  Республіки,  ст.  124  КК  Китайської  Народної 
Республіки (КНР), § 193 КК Королівства Данії, ст. 560 КК 
Королівства Іспанії, ст. 161 sexies, 161 septies, 351, 351 bis 
КК Королівства Нідерландів, § 151b КК Королівства Нор-
вегії,  ст.  4  Глави  13 КК Королівства Швеції,  ст.  280 КК 
Литовської  Республіки,  ст.  126  КК  Республіки  Австрії, 
ст.  372  КК  Республіки  Білорусь,  ст.  347,  348  КК  Респу-
бліки Болгарії, ст. 321 КК Республіки Вірменії, ст. 398 КК 
Республіки Казахстану,  ст.  268 КК Республіки Молдови, 
ст. 214 КК Республіки Таджикистану, ст. 215-2 КК Росій-
ської Федерації (РФ), ст. 390, 391, 392, 492 КК Турецької 
Республіки, ст. 257 КК Угорщини, ст. 1 Глави 34 КК Фін-
ляндської  Республіки,  ст.  322-1,  322-2,  322-3  КК  Фран-
цузької  Республіки,  §  317  КК  Федеративної  Республіки 
Німеччини (ФРН), ст. 276, 277 КК Чеської Республіки.

Розташування  кримінально-правових  норм,  які  вста-
новлюють відповідальність за посягання на об’єкти теле-
комунікацій, у КК зарубіжних держав є не уніфікованим. 
Зазначені норми розташовані у шести розділах КК зару-
біжних держав: 1) «Транспортні кримінальні правопору-
шення»  («Кримінальні  правопорушення  проти  безпеки 
руху»)  (КК Грузії  [3], Литовської  Республіки  [4],  Респу-
бліки  Болгарії  [5],  Республіки  Молдови  [6],  Республіки 
Таджикистану  [7], Турецької Республіки  [8]); 2) «Кримі-
нальні  правопорушення  проти  держави»  («Кримінальні 
правопорушення  проти  національної  безпеки»)  (КК 
Естонської  Республіки  [9],  Угорщини  [10]);  3)  «Кримі-
нальні правопорушення проти громадської безпеки» (КК 
КНР  [11], Королівства Данії  [12], Королівства Нідерлан-
дів  [13],  Королівства  Норвегії  [14],  Королівства  Швеції 
[15],  РФ  [16], Чеської Республіки  [17]);  4)  «Кримінальні 
правопорушення проти громадського порядку» (КК Коро-
лівства  Іспанії  [18]);  5)  «Кримінальні  правопорушення 
проти власності» (КК Республіки Австрії [19], Турецької 
Республіки  [8], Французької Республіки  [20], ФРН  [21]); 
6)  «Кримінальні  правопорушення  проти  порядку  управ-
ління» (КК Республіки Білорусь [22], Республіки Вірменії 
[23],  Республіки  Казахстану  [24]).  Окремо  слід  виокре-
мити  розділи  КК  зарубіжних  держав,  які  передбачають 
кримінальні правопорушення не за родовим об’єктом, а за 
характером  і  способом  суспільно  небезпечного  діяння  – 
«Знищення або заподіяння шкоди» (КК Королівства Нідер-
ландів [13], Фінляндської Республіки [25]).

Таким чином, законодавче закріплення норм у КК зару-
біжних держав свідчить, що під час посягання на однако-
вий предмет кримінального правопорушення заподіюється 
шкода різним суспільним відносинам. Це пояснюється тим, 
що визначальним критерієм для такого розташування є не 
лише  предмет  кримінального  правопорушення,  а  й  інші 
його ознаки, зокрема мета, мотив, наслідки, характер і спо-
сіб суспільно небезпечного діяння тощо.

Потерпілий  від  посягання  на  об’єкти  телекомуні-
кацій  конкретизований  лише  в  диспозиціях  відповід-
них  статей  КК  Франції.  Ним  може  бути:  1)  будь-яка 
особа  (ст.  322-1  КК Франції);  2)  публічно-правова юри-
дична особа  (ст.  322-2 КК Франції);  3) юридична особа, 

яка  здійснює  функції,  пов’язані  з  публічною  службою 
(ст. 322-2 КК Франції) [20]. У КК інших зарубіжних дер-
жав не передбачено вказівку на потерпілого від посягання 
на об’єкти телекомунікацій.

З  огляду  на  зміст  диспозицій  статей  КК  зарубіжних 
держав,  які  передбачають  відповідальність  за  посягання 
на об’єкти телекомунікацій, у переважній більшості норм 
конкретизовано  предмети  кримінального  правопору-
шення: 1) лінії  зв’язку  (проводовий телефонний зв’язок) 
(§ 193 КК Королівства Данії [12], ст. 4 Глави 13 КК Коро-
лівства  Швеції  [15],  ст.  280  КК  Литовської  Республіки 
[4], ст. 372 КК Республіки Білорусь [22], ст. 347, 348 КК 
Республіки  Болгарії  [5],  ст.  321  КК  Республіки  Вірме-
нії  [23],  ст.  398 КК  Республіки Казахстану  [44],  ст.  390, 
391, 392 КК Турецької Республіки [8]); 2) засоби зв’язку 
(ст. 84 КК Естонської Республіки  [9], § 193 КК Королів-
ства  Данії  [12],  ст.  280  КК  Литовської  Республіки  [4], 
ст. 126 КК Республіки Австрії  [19],  ст. 347, 348 КК Рес-
публіки  Болгарії  [5],  ст.  268  КК  Республіки  Молдови 
[6],  ст.  214 КК Республіки Таджикистану  [7]);  3)  засоби 
телемовлення  (ст.  124  КК  КНР  [11],  §  193  КК  Королів-
ства Данії  [12], ст. 347, 348 КК Республіки Болгарії  [5]); 
4) засоби радіомовлення (ст. 124 КК КНР [11], § 151b КК 
Королівства Норвегії [14], ст. 4 Глави 13 КК Королівства 
Швеції [15], ст. 372 КК Республіки Білорусь [22], ст. 347, 
348  КК  Республіки  Болгарії  [5],  5)  телеграф  (§  193  КК 
Королівства  Данії  [12],  ст.  4  Глави  13  КК  Королівства 
Швеції  [15],  ст.  347,  348  КК  Республіки  Болгарії  [5], 
ст.  390,  391,  392  КК  Турецької  Республіки  [8]);  6)  теле-
комунікації  (ст.  278  КК  Грузії  [3],  ст.  124  КК КНР  [11], 
ст. 560 КК Королівства Іспанії [18], § 151b КК Королівства 
Норвегії  [14],  ст.  214  КК  Республіки  Таджикистану  [7], 
ст. 390, 391, 392 КК Турецької Республіки [8], ст. 257 КК 
Угорщини [10], ст. 1 Глави 34 КК Фінляндської Республіки 
[25]); 7) телекомунікаційне обладнання (ст. 560 КК Коро-
лівства Іспанії [18], ст. 161 sexies, 161 septies, 351, 351 bis 
КК Королівства Нідерландів [6], Угорщини (ст. 257) [19], 
§ 317 КК ФРН [21]); 8) споруди зв’язку (ст. 372 КК Респу-
бліки Білорусь [22]); 9) споруди телемовлення (ст. 372 КК 
Республіки  Білорусь  [22]);  10)  споруди  радіомовлення 
(ст.  372  КК  Республіки  Білорусь  [22]);  11)  об’єкти жит-
тєзабезпечення (суспільно важливі об’єкти) (ст. 215-2 КК 
РФ [16], ст. 322-2 КК Французької Республіки [20], ст. 276, 
277 КК Чеської Республіки [17]).

Посягання  на  об’єкти  телекомунікацій  за  криміналь-
ним  законодавством  зарубіжних  держав  вчиняється  як 
активною поведінкою  винного  –  дією,  так  і  пасивною  – 
бездіяльністю. Формами прояву об’єктивної  сторони під 
час  посягання  на  об’єкти  телекомунікацій  є:  1)  пошко-
дження  (КК  Естонської  Республіки  [9],  КНР  [11],  Рес-
публіки  Австрії  [19],  Республіки  Болгарії  [5],  Турецької 
Республіки [8], Чеської Республіки [17]); 2) пошкодження 
або  руйнування  (КК  Іспанії  [18],  Республіки  Молдови 
[6]);  3)  пошкодження  або  демонтування  (КК Литовської 
Республіки [4]); 5) пошкодження, руйнування або приве-
дення у непридатний для експлуатації стан (КК Грузії [3], 
Королівства Нідерландів  [13], Королівства Норвегії  [14], 
Королівства  Швеції  [15],  Республіки  Таджикистану  [7], 
РФ  [16],  Угорщини  [10],  Фінляндської  Республіки  [25], 
Французької Республіки [20], ФРН [21]); 6) приведення до 
перебоїв у роботі (перешкоджання) (КК Данії [12], Респу-
бліки Болгарії [5]); 7) порушення правил охорони об’єктів 
телекомунікацій (КК Республіки Білорусь [22], Республіки 
Вірменії [23], Республіки Казахстану [24]). Форми прояву 
об’єктивної сторони є диференційованими.

Із метою формування обґрунтованих пропозицій щодо 
внесення змін у національне законодавство в частині кри-
мінальної  відповідальності  за  умисне  пошкодження  або 
руйнування  телекомунікаційної  мережі  слід  проаналізу-
вати  зазначені  вище форми  прояву  об’єктивної  сторони. 
У змісті диспозиції ч. 1 ст. 360 КК України кримінально 
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караними є такі діяння: 1) пошкодження; 2) руйнування. 
Тому зупинимося на аналізі таких форм прояву об’єктивної 
сторони, які визначенні в КК зарубіжних держав: демон-
тування, приведення у непридатний для експлуатації стан, 
приведення до перебоїв у роботі (перешкоджання), пору-
шення правил охорони об’єктів телекомунікацій. Демон-
тування полягає у розбиранні певного об’єкта на окремі 
частини або зняття обладнання чи його складової з місця 
встановлення  не  пошкоджуючи  чи  руйнуючи  їх.  Воно 
переростає в суспільно небезпечне діяння в тому випадку, 
якщо  вчиняється  незаконно.  Демонтування  не  охоплює 
більшість  видів  посягань  на  об’єкти  телекомунікацій 
(відключення  електроенергії,  інформаційні  зміни  в  тех-
нологічному процесі тощо)  і є лише одним із видів при-
ведення у непридатний для експлуатації стан. Приведення 
у  непридатний  для  експлуатації  стан  як  форма  прояву 
об’єктивної сторони включає в себе будь-які дії, що спря-
мовані на приведення певних об’єктів до стану,  за якого 
їх не можна використовувати за цільовим призначенням. 
Способи  вчинення  такого  діяння  можуть  бути  різними: 
відключення  електроенергії,  яка  живить  об’єкти  теле-
комунікацій,  створення  програмних  перешкод  у  роботі 
об’єктів  телекомунікацій  шляхом  незаконних  операцій 
з  використанням  електронно-обчислювальної  техніки 
тощо. Діяння у формі порушення правил охорони об’єктів 
телекомунікацій  або  приведення  до  перебоїв  у  роботі 
телекомунікаційної  мережі  чи  перешкоджання  її  роботи 
полягає у будь-яких діях щодо порушення встановлених 
правил надання та отримання телекомунікаційних послуг. 
Нині в Україні вчинення аналогічних діянь тягне за собою 
адміністративну відповідальність передбачену ст. 147 або 
148-1 КУпАП.

На підставі аналізу форм прояву об’єктивної сторони 
складів кримінальних правопорушень, які встановлюють 
кримінальну відповідальність за умисне пошкодження або 
руйнування телекомунікаційної мережі за законодавством 
зарубіжних  держав,  можна  констатувати,  що  суспільно 
небезпечне  діяння  у  вигляді  приведення  у  непридатний 
для експлуатації стан охоплює різні способи посягань на 
об’єкти телекомунікацій, які не є пошкодженням або руй-
нуванням,  тому  таку форму  прояву  об’єктивної  сторони 
доцільно передбачити у ст. 360 КК України.

За КК зарубіжних держав посягання на об’єкти теле-
комунікацій,  з  урахуванням  особливостей  конструкції 
об’єктивної сторони, є кримінальними правопорушеннями 
з матеріальним складом, тобто наслідки є її обов’язковою 
ознакою. Такими наслідками є припинення надання теле-
комунікаційних послуг, що передбачені у ст. 84 КК Естон-
ської  Республіки  [9],  §  193  КК  Королівства  Данії  [12], 
ст. 161 sexies, 161 septies КК Королівства Нідерландів [13], 
ст. 372 КК Республіки Білорусь [22], ст. 347 КК Республіки 
Болгарії [5], ст. 321 КК Республіки Вірменії [23], ст. 398 КК 
Республіки  Казахстану  [24],  ст.  390,  391  КК  Турецької 
Республіки [8], ст. 276 КК Чеської Республіки [17]. Заслу-
говує  на  увагу  позиція  законодавців  деяких  зарубіжних 
держав у частині спричинення наслідків за досліджуване 
діяння  у  вигляді  тілесних  ушкоджень  або  смерті  потер-
пілого. Такі наслідки передбачені у ст. 278 КК Грузії [3], 
ст. 161 sexies, 161 septies КК Королівства Нідерландів [13], 
ст. 280 КК Литовської Республіки  [4],  ст. 268 КК Респу-
бліки Молдови  [6],  ст. 215-2 КК РФ [16]. З урахуванням 
того, що пошкодження або руйнування споруд телекому-
нікаційної мережі може призвести до заподіяння тілесних 
ушкоджень або смерті особи,  вважаємо доцільним пере-
йняти  зазначений позитивний досвід  і  внести відповідні 
пропозиції щодо доповнення ст. 360 КК України.

Крім  зазначених  вище,  до  обов’язкових  ознак 
об’єктивної  сторони  кримінальних  правопорушень, 
які  посягають  на  об’єкти  телекомунікацій,  належать: 
1)  місце  –  «там,  де  діяння  могло  призвести  до  серйоз-
них  наслідків»  (ст.  280  КК  Литовської  Республіки  [4]), 

«шляхи сполучення»(ст. 268 КК Республіки Молдови [6]); 
2) обстановка – «під час повстання, заколоту» (ст. 390 КК 
Турецької  Республіки  [8]),  «у  стані  національної  небез-
пеки чи війни» (ст. 276, 277 КК Чеської Республіки [17]).

Зазначені  ознаки  є  факультативними  ознаками  умис-
ного  пошкодження  або  руйнування  телекомунікаційної 
мережі  (ст.  360 КК України)  і  на  кваліфікацію  не  впли-
вають.  Однак,  на  нашу  думку,  враховуючи  ситуацію 
в державі, саме місце та обстановка повинні впливати на 
кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 360 КК України і бути прямо передбачені у змісті 
статті.  Оскільки  на  території  Донецької  та  Луганської 
областей,  де  триває  збройний  конфлікт,  належна  та  без-
перебійна робота телекомунікацій має одне з найважливі-
ших значень під час здійснення оборони території Укра-
їни та захисту населення держави. Саме тому пропонуємо 
доповнити ч. 3 ст. 360 КК України кваліфікуючою ознакою 
«під  час  воєнного  або  надзвичайного  стану,  або  у  зонах 
безпеки,  прилеглих  до  району  бойових  дій».  Такі  зміни 
в національному кримінальному законодавстві дозволять 
комплексно протидіяти посяганням не  тільки на об’єкти 
телекомунікацій,  а  й  на  територіальну цілісність  та  кон-
ституційний лад України.

Наступним  елементом  складу  кримінального  право-
порушення, який будемо досліджувати за КК зарубіжних 
держав, є суб’єкт кримінального правопорушення. У біль-
шості  проаналізованих КК  зарубіжних держав у  частині 
відповідальності  за  посягання  на  об’єкти  телекомуніка-
цій суб’єкт є загальний. Виключенням є вчинення діяння 
у  вигляді  приведення  у  непридатність  об’єктів  життєза-
безпечення  службовою  особою  (спеціальним  суб’єктом) 
з використанням свого службового становища (п. «в» ч. 2  
ст. 215-2 КК РФ) [16].

Суб’єктивна сторона посягань на об’єкти телекомуні-
кацій  за  кримінальним  законодавством  зарубіжних  дер-
жав характеризується різними формами вини:  1)  умисна 
(ст.  278  КК  Грузії  [3],  ст.  84  КК  Естонської  Республіки 
[9],  ст.  560  КК  Королівства  Іспанії  [18],  ст.  161  sexies, 
351 КК Королівства Нідерландів  [13],  ст.  4 Глави 13 КК 
Королівства Швеції  [15],  ст.  126  КК  Республіки  Австрії 
[19], ст. 268 КК Республіки Молдови [6], ст. 214 КК Рес-
публіки Таджикистану [7], ст. 215-2 КК Російської Феде-
рації [16], ст. 390, 391, 392 КК Турецької Республіки [8], 
ст. 257 КК Угорщини [10], ст. 1 Глави 34 КК Фінляндської 
Республіки  [25],  ст.  322-1,  322-2,  322-3  КК Французької 
Республіки [20], ст. 276 Чеської Республіки [17]); 2) нео-
бережна (ст. 161 septies, 151 bis КК Королівства Нідерлан-
дів [13], ст. 372 КК Республіки Білорусь [22], ст. 321 КК 
Республіки Вірменії [23], ФРН (§ 317) [21] та ст. 277 КК 
Чеської Республіки [17] свідчить про необережну форму 
вини. Суб’єктивна сторона кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 124 КК КНР [11], ч. 1 § 193 КК Коро-
лівства Данії [12], ч. 1 § 151b КК Королівства Норвегії [14], 
ч. 1 ст. 280 КК Литовської Республіки [4], ч. 1 ст. 347 КК 
Республіки  Болгарії  [5]);  3)  змішана  (ст.  398  КК  Респу-
бліки Казахстану [24]).

Факультативні  ознаки  суб’єктивної  сторони  кри-
мінального  правопорушення  (мотив,  мета,  емоційний 
стан)  не  зазначені  в  диспозиціях  більшості  статей  КК 
зарубіжних  держав,  що  передбачають  відповідальність 
за  посягання  на  об’єкти  телекомунікацій.  Виключенням 
є лише ч. 1 ст. 215-2 КК РФ, яка передбачає корисливий 
та хуліганський мотиви [16], які є обов’язковими ознаками 
складу цього кримінального правопорушення.

Висновки. Обґрунтовано, що законодавче закріплення 
норм  у  КК  зарубіжних  держав  свідчить,  що  у  випадку 
посягання на однаковий предмет кримінального правопо-
рушення заподіюється шкода різним суспільним відноси-
нам. Потерпілий від посягання на об’єкти телекомунікацій 
конкретизований лише в диспозиціях відповідних статей 
КК Франції (будь-яка особа, публічно-правова юридична 
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особа,  юридична  особа,  яка  здійснює  функції,  пов’язані 
з публічною службою). У переважній більшості зазначе-
них вище норм предметом посягань є: лінії зв’язку; засоби 
зв’язку;  засоби  телемовлення;  засоби  радіомовлення; 
телеграф;  телекомунікації;  телекомунікаційне  облад-
нання;  споруди  зв’язку;  споруди  телемовлення;  споруди 
радіомовлення;  об’єкти  життєзабезпечення  (суспільно 
важливі об’єкти).

Аргументовано,  що  посягання  на  об’єкти  телекому-
нікацій  за  кримінальним  законодавством  зарубіжних 
держав  вчиняється  як  активною  поведінкою  винного  – 
дією,  так  і  пасивною  –  бездіяльністю.  Формами  прояву 
об’єктивної  сторони  під  час  посягання  на  об’єкти  теле-
комунікацій є: пошкодження; руйнування; демонтування; 
приведення  в  непридатний  для  експлуатації  стан;  при-
ведення  до  перебоїв  у  роботі  (перешкоджання);  пору-
шення  правил  охорони  об’єктів  телекомунікацій.  Ура-
ховуючи  особливості  конструкції  об’єктивної  сторони 
зазначених  вище  кримінальних  правопорушень,  науково 
доведено, що вони є з матеріальним складом, а наслідки 
у вигляді припинення надання телекомунікаційних послуг 
є  їх  обов’язковою  ознакою.  Додатковими  обов’язковими 
ознаками  об’єктивної  сторони  кримінальних  правопору-
шень, які посягають на об’єкти телекомунікацій, є місце 

(ст. 280 КК Литовської Республіки, ст. 268 КК Республіки 
Молдови) та обстановка (ст. 390 КК Турецької Республіки, 
ст. 276, 277 КК Чеської Республіки).

Визначено, що в більшості проаналізованих КК зару-
біжних  держав  у  частині  відповідальності  за  посягання 
на об’єкти телекомунікацій суб’єкт  є  загальним. Виклю-
ченням є вчинення діяння у вигляді приведення в непри-
датність  об’єктів  життєзабезпечення  службовою  особою 
(спеціальним  суб’єктом)  (п.  «в»  ч.  2  ст.  215-2  КК  РФ). 
Суб’єктивна  сторона  посягань  на  об’єкти  телекомуніка-
цій  за  кримінальним  законодавством  зарубіжних  держав 
характеризується  різними  формами  вини  (умисна,  нео-
бережна,  змішана).  Факультативні  ознаки  суб’єктивної 
сторони  не  зазначені  в  диспозиціях  більшості  статей 
КК  зарубіжних  держав,  що  передбачають  відповідаль-
ність  за  посягання  на  об’єкти  телекомунікацій,  крім 
ч. 1 ст. 215-2 КК РФ (корисливий та хуліганський мотиви).

Аналіз кримінального законодавства зарубіжних держав 
у частині відповідальності за умисне пошкодження або руй-
нування телекомунікаційної мережі може бути корисним під 
час  розроблення  оптимальних  підходів  до  вдосконалення 
змісту ст. 360 КК України, зокрема щодо: розширення кола 
форм прояву об’єктивної сторони; доповнення норм певними 
кваліфікуючими та особливо кваліфікуючими ознаками.
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У статті визначено роль та особливості протидії досудовому розслідуванню злочинів, вчинених службовими особами юридичних 
осіб публічного права. Розкрито поняття протидії розслідуванню та окреслено мету і способи протидії розслідуванню кримінальних про-
ваджень щодо злочинів, вчинених службовими особами юридичних осіб публічного права.

Враховуючи позицію практичного розпізнавання протидії на початковому етапі досудового розслідування й подальшого її подолання, 
досліджено внутрішні й зовнішні форми протидії, які за своїм змістом можуть відноситись і до окремих етапів розслідування, і до досудо-
вого розслідування в цілому, а потім й судового розгляду та стосуватися усіх суб’єктів протидії.

Визначено, що змісту слідчих ситуацій, створює особливі умови для протидії  досудовому розслідуванню злочинів, вчинених служ-
бовими особами юридичних осіб публічного права. До таких умов віднесено: слабку доказову базу на початковому етапі досудового роз-
слідування кримінального провадження; незастосування до службових осіб юридичних осіб публічного права, тобто осіб, які займають 
досить владну й активну позицію щодо відношення до учасників процесу розслідування злочину, такого запобіжного заходу, як взяття під 
варту; корупційність обстановки у контролюючих та правоохоронних органах; наявність інших підозрюваних у провадженні, які не були 
встановлені на початковому етапі розслідування; наявність додаткових епізодів у провадженні, стосовно яких злочинці вживають певних 
заходів щодо приховування; невжиття детективом негайних та жорстких заходів під час прояву будь-яких ознак протидії розслідуванню; 
не вилучення усіх документів та інших доказів вчинення корупційного злочину службовою особою юридичної особи публічного права, під 
час проведення першочергових слідчих (розшукових) дій.

За результатами проведеного дослідження виділено три основні ознаки протидії  досудовому розслідуванню злочинів, вчинених 
службовими особами юридичних осіб публічного права, а саме: 1) сильна завуальованість проявів (факторів) протидії, які важко виявити 
й ще важче юридично кваліфікувати; 2) протидія має системний характер, коли неможливість одного способу замінюється іншим, тобто 
у разі невдачі одного прийому протидії, йде пошук нових способів; 3) одночасно застосовуються декілька засобів впливу на різних учас-
ників кримінального провадження, включаючи детектива, його керівника, прокурора.

Ключові слова: протидія, досудове розслідування, службові особи юридичних осіб публічного права, слідча ситуація, етапи  
протидії, способи протидії, форми протидії.

The article defines the role and features of countering the pre-trial investigation of crimes committed by officials of legal entities of public 
law. The concept of counteraction to the investigation is revealed and the goals and methods of counteraction to the investigation of criminal 
proceedings in relation to crimes committed by officials of legal entities of public law are outlined.

Taking into account the position of the practical recognition of opposition at the initial stage of the pre-trial investigation and its further 
overcoming, the internal and external forms of counteraction were investigated, which in their content can relate both to individual stages 
of the investigation, and to the pre-trial investigation as a whole, and then the judicial review and concern all subjects. counteraction.

It is determined that the content of investigative situations creates special conditions for counteraction in the pre-trial investigation of crimes 
committed by officials of legal entities of public law. These conditions include: weak evidence base at the initial stage of pre-trial investigation 
of criminal proceedings; non-application of public law to officials of legal entities, that is, persons who take a sufficiently powerful and active 
position in relation to the participants in the investigation process of a crime, such a measure of restraint as detention; corruption of the situation 
in the regulatory and law enforcement agencies; the presence of other suspects in the production who were not identified at the initial stage 
of the investigation; the presence of additional episodes in the proceedings, for which the criminals take certain measures to conceal; the detective's 
failure to take immediate and harsh measures if there are any signs of opposition to the investigation; not seizure of all documents and other 
evidence of the commission of a corruption crime by an official of a legal entity of public law, during the primary investigative (search) actions.

According to the results of the study, three main features of counteraction in the pre-trial investigation of crimes committed by officials of legal 
entities of public law were identified, namely: strong veiled manifestations (factors) of counteraction, which are difficult to detect and even more 
difficult to legally qualify; opposition is of a systemic nature, when the impossibility of one method is replaced by another, that is, in case of failure 
of one method of counteraction, new methods are sought; at the same time, several methods are used to influence various participants in criminal 
proceedings, including a detective, his head, and a prosecutor.

Key words: counteraction, pre-trial investigation, officials of legal entities of public law, investigative situation, stages of counteraction, 
methods of counteraction, forms of counteraction.

Протидія досудовому розслідуванню – актуальна про-
блема  не  тільки  для  теорії  та  практики  розслідування 
кримінальних проваджень усіх категорій, а й соціального 
життя  в  цілому.  Багато  в  чому  це  негативне,  руйнівне 
явище відбиває ставлення частини нашого суспільства до 
права та правосуддя. Така ситуація пояснюється впливом 
суб’єктивних й об’єктивних факторів на  правосвідомість 

окремих  громадян  або  груп осіб нашої  держави. В  силу 
такого впливу, у мислення та поведінку окремих суб’єктів 
суспільства  закладається  універсальний  алгоритм,  який 
сприяє тому, що за певних умов та ситуацій можна не слі-
дувати вимогам кримінального та кримінального процесу-
ального законів, а намагатись обійти або переламати їх на 
свою користь на певних етапах досудового розслідування  
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й  судового  провадження  зокрема.  У  криміналістиці  це 
явище отримало назву «протидія розслідуванню».

У своїх роботах вчені-криміналісти розглядають про-
тидію розслідуванню злочинів, як: один з факторів загрози 
безпеці  доказів;  поведінку  суб’єкта  злочину,  спрямовану 
на  приховування  слідів  свого  протиправного  діяння  або 
їх фальсифікацію;  активізацію діяльності деструктивних 
елементів,  спрямованих  проти  правомірної  діяльності 
органів досудового розслідування [1, с. 630].

З  наведених  думок  науковців,  можна  окреслити  ряд 
загальних (типових) ознак протидії, які проявляються під 
час  розслідування  кримінальних  проваджень  будь-якої 
категорії: 

– дії, система дій або бездіяльність; 
– суб’єктами таких дій або бездіяльності є особи або 

група осіб, причетних у тій чи іншій формі до криміналь-
ного провадження;

–  діяльність  спрямована  на  перешкоджання  встанов-
ленню істини у провадженні, з метою уникнення винних 
осіб  кримінальної  відповідальності  або  пом’якшення 
покарання; 

– дії  (бездіяльність)  відбуваються під час досудового 
розслідування.

Тож, під протидією досудовому розслідуванню необ-
хідно розуміти незаконні дії або бездіяльність будь-яких 
учасників кримінального провадження на стадії досудо-
вого розслідування, спрямовані на перешкоджання кримі-
нального судочинства і, як наслідок, перешкоджання при-
тягнення до кримінальної відповідальності винної особи 
або не притягнення до кримінальної відповідальності 
невинної особи, з метою виконання призначення кримі-
нального судочинства та в інтересах правосуддя.

Проблема протидії досудовому розслідуванню найго-
стрішою завжди була, є і буде у службовому середовищі. 
Така  ситуація  пояснюється  наявними  можливостями 
службових  осіб  юридичних  осіб  публічного  права  для 
негативного  впливу  на  органи  розслідування  та  право-
суддя зокрема. Ще більшою протидія стає під час кримі-
нального переслідування службових осіб правоохоронних 
та  контролюючих  органів,  які  є  юридичними  особами 
публічного права, що пояснюється не тільки їхніми служ-
бовими повноваженнями, а й слідчо-оперативними мож-
ливостями, які мають ці суб’єкти.

        Таким чином рівень протидії залежить від мож-
ливостей підозрюваної – службової особи. Тому саме такі 
можливості формують причини протидії досудовому роз-
слідуванню  кримінальних  проваджень  щодо  злочинів, 
вчинених  службовими  особами юридичних  осіб  публіч-
ного права, або навіть є безпосередніми причинами такої 
діяльності.  З  цього  погляду  потенціал  службових  осіб 
юридичних осіб публічного права, які вчинили корупційні 
злочини, набагато вищий, ніж у звичайних громадян.

Причинами  протидії  досудовому  розслідуванню  кри-
мінальних проваджень даної категорії є:

1. Корупційні злочинні діяння, які вчиняються у служ-
бовому  середовищі,  як  правило,  не  сприймаються  коле-
гами,  як  злочинні,  на  відміну  від  загальнокримінальної 
злочинності,  коли  злочинець  піддається  справедливому 
моральному осуду оточення. Зазвичай такі випадки пояс-
нюють тим, що службову особу підставили або незаконно 
звинуватили.  Нейтральне  або  навіть  доброзичливе  став-
лення  колективу  до  службової  особи  –  злочинця, можна 
пояснити тим, що корупційні злочини в Україні є доволі 
поширеними  та  мають  великий  рівень  латентності,  що 
і  призводить до  відповідних  висновків й негативних дій 
з  боку  інших  службових  осіб  в  процесі  розслідування 
таких протиправних діянь.

2. Активна протидія з боку представників контролюю-
чих та правоохоронних органів, а у ряді випадків й інших 
органів  влади.  Результатом  такої  протидії  є  страх  керів-
ників цих органів перед виробленою системою покарань, 

аж до зняття з посад осіб керівного складу, яким була під-
порядкована  підозрювана  службова  особа,  яка  вчинила 
корупційний злочин. У цій ситуації практично немає зна-
чення, чи винен керівник у тому, що підпорядкована йому 
службова  особа  вчинила  злочин,  чи  ні.  Інакше  кажучи, 
керівник юридичної особи публічного права, якому підпо-
рядковувалась службова особа, яка вчинила корупційний 
злочин,  починає  протидіяти  досудовому  розслідуванню 
вже в особистих інтересах, заради збереження свого ста-
новища та повноважень.

3. Органи влади мають у своєму розпорядженні владні, 
розвідувальні,  технічні  та  інформаційні  можливості,  за 
допомогою яких вони можуть бути в курсі усіх проведе-
них слідчих (розшукових) дій щодо викриття винних осіб, 
здійснюючи  на  них  протиправний  вплив.  Така  протидія 
може  пояснюватися  співучастю  представників  органів 
влади  у  корупційному  злочині  або  іншими  особистими 
мотивами.

4. Особисті або службові зв’язки підозрюваного серед 
детективів, слідчих, оперативних працівників або праців-
ників  суду  дозволяють  здійснювати  безпосередній  тиск 
на  самого  детектива,  експерта  та  інших  осіб,  залучених 
у процесі розслідування, а надалі й на суд.

5. Службові особи поряд з адміністративним ресурсом 
використовують матеріальні засоби, наявні у їхньому роз-
порядженні, з метою впливу на органи досудового розслі-
дування та суд [2, с. 9].

6.  На  особу,  яка  заявила  про  вчинення  корупційного 
злочину, вчиненого службовою особою юридичної особи 
публічного  права  або  свідків  протиправної  події,  доволі 
часто здійснюється тиск та негативний вплив із боку під-
озрюваної – службової особи або її посередників.

7.  Слідча  ситуація,  тобто  ситуація,  яка  склалася  на 
початковому  етапі  розслідування  стає  фундаментом  для 
застосування прийомів протидії.

Своєю  чергою  форми  протидії  досудовому  розсліду-
ванню  можна  класифікувати  за  різними  підставами.  Це 
можуть бути активні та пасивні форми протидії [3, с. 165], 
протидія за напрямками, стадіями та суб’єктами розсліду-
вання, складні й прості форми [4, с. 144], очевидні та нео-
чевидні форми протидії [5, с. 207], внутрішні й зовнішні 
форми протидії [6, с. 173].

На  нашу  думку,  саме  поділ  протидії  на  внутрішню 
та зовнішню форми,  і є найактуальнішим під час розслі-
дування  злочинів,  вчинених  службовими  особами  юри-
дичних осіб публічного права. Так, поділ протидії на вну-
трішні та зовнішні форми є практичніший у силу їхнього 
швидкого розпізнавання в  залежності від суб’єктів нега-
тивного  впливу,  їхніх  потенційних можливостей  та  про-
гнозованих  дій.  Це  дозволяє  реально  оцінювати  силові 
прийоми тієї чи іншої протидії з позицій конкретних слід-
чих ситуацій, для чіткого реагування на кожну з них.

Під  внутрішньою  протидією  доцільно  розуміти  про-
тидію  тих  чи  інших  осіб,  які  процесуально  знаходяться 
в  орбіті  розслідування  кримінального  провадження.  До 
таких  осіб  необхідно  віднести:  підозрюваного  (підозрю-
ваних), свідків,  потерпілого (потерпілих), фахівців та екс-
пертів, адвокатів. Усі вони у різній формі під час досудо-
вого розслідування процесуально залежать від особи, яка 
проводить  розслідування  (детектив,  слідчий,  прокурор) 
і  визначає  логіку й  тактику  своєї  кримінальної  процесу-
альної діяльності.

Своєю чергою зовнішня протидія – це діяльність осіб, 
не пов’язаних з розслідуваною подією та особою, що про-
водить розслідування, або пов’язаних  з особою, яка про-
водить розслідування, службовими або іншими владними 
відносинами.  Суб’єкти  зовнішньої  протидії  зазвичай 
приховані  та  мають  вплив  на  владні  структури,  корис-
туються  значними  фінансовими  можливостями  тощо.  
Іноді  зовнішня  протидія  однієї  або  декількох  осіб  пере-
ходить у протидію органу влади в цілому, спрямовану на 
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перешкоджання  законній  діяльності  детектива  (проку-
рора, слідчого).

Вплив протидії на швидкість та ефективність процесу 
розслідування кримінальних проваджень щодо корупцій-
них  злочинів,  вчинених  службовими  особами  юридич-
них осіб публічного права, за внутрішніми й зовнішніми 
формами має  свою  специфіку. По-перше,  на  відміну  від 
розслідування  злочинів  інших  категорій,  ця  категорія 
злочинів  відрізняється  потужними  зовнішніми  проявами 
протидії  –  тиск  на  детектива  з  боку  прямого  керівника 
або інших службових осіб, наділених владними повнова-
женнями, представників інших правоохоронних та контр-
олюючих органів, а іноді й суду. По-друге, оскільки мова 
йде  про  розслідування  корупційних  злочинів,  вчинених 
службовими особами юридичних осіб публічного права, 
внутрішня протидія  тісно переплітається  із  зовнішньою, 
утворюючи  загальний  конгломерат  різноманітних  про-
явів протидії. У такій ситуації, детектив іноді залишається 
сам на сам зі злочинцем, без підтримки прямих й безпо-
середніх керівників, без оперативного супроводу,  і  лише 
завдяки своєму професіоналізму та волі доводить прова-
дження до обвинувального акту [7, с. 142].

Способи протидії розслідуванню цієї категорії злочи-
нів,  з  одного  боку,  є  дуже  різноманітними,  а  з  іншого  – 
вони повторюються, стаючи типовими й цілком передба-
чуваними. Так, визначено, що протидія розслідуванню має 
певні  стадії,  які  мають  свої  особливості  для  досягнення 
конкретних цілей, а саме:

1. Стадія виявлення злочину й внесення відомостей до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань. Мета осіб, що 
протидіють, – не допустити внесення відомостей до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань.

2. Стадія початкового етапу досудового розслідування. 
На цій стадії суб’єкти протидії можуть переслідувати такі 
цілі: обмежити можливості до виявлення документів або 
речових доказів злочину; не допустити свідків до надання 
показань щодо діяльності службових осіб; створити фік-
тивні  відомості,  які  фактично  будуть  виправдовувати 
винних осіб. На цьому етапі,  одним  із  головних  завдань 
для осіб, які протидіють, є вжиття різноманітних заходів 
(звернення  до  впливових  осіб  у  правоохоронних  орга-
нах та в органах влади; симуляція «загострення хвороб» 
службової  особи)  спрямованих  на:  не  вручення  підозри 
службовій особі; незастосування до підозрюваного такого 
тимчасового  запобіжного  заходу,  як  затримання  особи 
та тримання під вартою.

3. Стадія наступного етапу досудового розслідування 
кримінального провадження. Цілі суб’єктів протидії такі 
ж, як і на етапі проведення першочергових слідчих (роз-
шукових) дій.

4.  Стадія  закінчення  розслідування  кримінального 
провадження. Цілями  осіб, що  протидіють,  є  підготовка 
протидії  для  етапу  подальшого  судового  розгляду.  Про-
водиться  цілий  комплекс  підготовчих  дій,  спрямованих 
на протидію нормальному ходу судового розгляду кримі-
нального провадження.

Характерними  способами  протидії  досудовому  роз-
слідуванню  злочинів,  вчинених  службовими  особами 
юридичних  осіб  публічного  права  є:  звільнення  служ-
бової особи з юридичної особи публічного права датою, 
яка  передувала  вчиненню  корупційного  злочину  (тобто 
«заднім числом»); натяки та прямі погрози заявнику або 
свідкам про несприятливі наслідки для них та їхніх роди-
чів;  підкидання  заявнику,  свідкам  або  їхнім  близьким 
родичам наркотичних речовин,  зброї та  інших забороне-
них предметів, надалі з їх вилученням та внесенням відо-
мостей  по  факту  вчинення  злочину  до  Єдиного  реєстру 
досудових розслідувань; наведення аргументів щодо інс-
ценування злочину цієї категорії з боку потерпілого; пере-
вірка з боку контролюючих або правоохоронних відомств, 
у ході яких заявник може бути опитаний у «відповідній» 

формі, з завуальованим залякуванням або може чинитися 
тиск на нього в іншій формі; організація виступів у засо-
бах масової інформації про «неправомірну» підозру служ-
бової особи юридичної особи публічного права; вплив на 
керівництво підприємства,  установи,  організації,  де пра-
цює  заявник  або  свідки,  шляхом  застосування  владних 
повноважень;  створення  негативної  громадської  думки 
за  місцем  роботи  або  за  місцем  проживання  (особливо 
у  малих  населених  пунктах)  про  заявника  або  свідків; 
використання  матеріалів,  які  компрометують  заявника 
або свідків, з метою впливу на них, до того ж дані мате-
ріали  можуть  не  мати  кримінального  характеру,  а  бути 
морального  значення;  застосування  різних  форм  впливу 
на  детектива,  прокурора,  починаючи  із  завуальованого 
(прямого) підкупу або дискредитації; різні методи впливу 
на слідчого суддю. У даному аспекті мова не йде про під-
куп слідчого судді, досить його знайомств з працівниками 
владних  структур;  багаторазові  оскарження  рішень,  дій 
або  бездіяльності  особи,  яка  проводить  розслідування 
у суді, що доходить до абсурду й у деяких випадках  бло-
кує процес досудового розслідування, а злочинці отриму-
ють «бонус» у вигляді часу [8, с. 225]; тиск на детектива 
через  керівника  або  прокурора  Спеціалізованої  антико-
рупційної  прокуратури  аж  до  прямих  вказівок  закрити 
кримінальне провадження, попри наявність доказів; тиск 
(нерідко підкуп) на експертів або фахівців у провадженні, 
з метою винесення сприятливого для  злочинця рішення; 
незаконне прослуховування телефонних розмов детектива 
або  прослуховування  його  кабінету  під  час  проведення 
певних слідчих (розшукових) дій або їх планування; зни-
щення або фальсифікація матеріалів кримінального про-
вадження,  або  інших  матеріалів  та  документів,  з  якими 
був  пов’язаний  корупційний  злочин  та  які    знаходяться 
у підозрюваної особи.

Звертаємо  увагу  на  те,  що  форми  та  способи  про-
тидії  досудовому  розслідуванню  злочинів,  вчинених 
службовими  особами  юридичних  осіб  публічного  права 
залежать  від  обставин  протиправного  діяння,  слідчих 
ситуацій й безпосередньо процесу ведення розслідування, 
суб’єктивних та об’єктивних факторів, що впливають на 
поведінку злочинця й можуть проявлятись так чи інакше 
на усіх етапах досудового розслідування [9, с. 163].

Для  нейтралізації  та  подолання  протидії  досудовому 
розслідуванню  необхідно  вчасно  виявляти  та  діагнос-
тувати  форми  такої  протиправної  діяльності,  вживати 
необхідних  заходів. Одночасно  необхідно  пам’ятати, що 
прояви  протидії  у  процесі  розслідування  злочинів,  вчи-
нених  службовими  особами юридичних  осіб  публічного 
права, далеко не завжди є очевидними, тому їх необхідно, 
по-перше, своєчасно і повною мірою виявляти; по-друге, 
швидко  й  чітко  реагувати  на  них;  по-третє,  забезпечити 
вирішення процесуальних й тактичних завдань досудового 
розслідування. У процесі вирішення зазначених завдань, 
виявлення  проявів  протидії  розслідуванню  злочинів  цієї 
категорії, буде здійснюватися поступально, із залученням 
оперативних й слідчих можливостей [9, с. 164].

Можна  виділити  наступні  етапи  виявлення  протидії 
досудовому  розслідуванню  злочинів,  вчинених  службо-
вими особами юридичних осіб публічного права: – розпіз-
навання ознак протидії на підставі окремих сигналів, про-
цесуальних, оперативно-розшукових та  інших даних, які 
свідчать  про  втручання  у  процес  розслідування;  –  вияв-
лення  протидії  досудовому  розслідуванню,  що  полягає 
у висуненні версій про конкретні прояви протидії та про-
веденні  перевірчих  заходів  щодо  встановлення  способів 
протидії,  осіб,  які  беруть  участь  у  даній  протиправній 
діяльності,  інших  відомостей,  що  підтверджують  або 
спростовують факт протидії; – діагностування протидії – 
вирішення  розпізнавальних  завдань  з  визначення  стану 
розслідування  щодо  його  відповідності  до  стандартних 
норм,  виходячи  з  наявності  або  відсутності  конкретних 
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проявів протидії; – оцінка відповідності факторів протидії 
кримінально-правовим,  адміністративним,  дисциплінар-
ним або морально-етичним нормам; – прийняття рішення 
щодо  застосування  конкретних  правових  й  тактичних 
заходів, спрямованих на нейтралізацію та подолання про-
тидії  досудовому розслідуванні злочинів цієї категорії.

С.К. Делікатний пропонує оригінальний спосіб вияв-
лення протидії у вигляді застосування поліграфа до учас-
ників кримінальних проваджень щодо досліджуваних зло-
чинів [10, с. 56]. Хоча, на нашу думку, основним завданням 
поліграфу  у  процесі  досудового  розслідування  злочинів 
є його спрямованість на здобуття орієнтовної для розслі-
дування  інформації, що  сприятиме чіткому  вибору  засо-
бів та методів перевірки версій розслідування й обранню 
оптимального комплексу слідчих (розшукових) дій та опе-
ративно-розшукових заходів для якнайшвидшого встанов-
лення істини у провадженні.

Щодо цього Л.Д. Удалова  також  висловлює пропозиції 
стосовно можливості та доцільності використання поліграфа 
як  одного  з  методів  інструментальної  діагностики  емоціо-
нальної  напруженості  допитуваного.  До  того  ж  науковець 
звертає увагу на те, що результати, отримані від застосування 
поліграфа, можуть використовуватися слідчим лише як орі-
єнтовна  інформація,  а  матеріали  застосування  поліграфа 
(стрічки,  записи)  можуть  не  долучатись  до  провадження. 
Вона  зазначає,  що  вербальна  інформація  може  бути  отри-
мана за допомогою поліграфа, а тому у ході розслідування 
злочину має бути передбачено тестування  тільки тих осіб, 
які добре усвідомлюють суть того, що відбувається й добро-
вільно на це погоджуються. Також для участі у допиті має 
бути дозволено залучення фахівця психолога, який викону-
ватиме функції  оператора поліграфа,  висновки  якого дово-
дяться до відома не лише ініціатора проведення допиту, але 
й особи, яка допитується [11, с. 20].

Отже, інформація, яка може бути отримана за допомо-
гою поліграфа, завжди має відносний характер, а тому не 
може бути доказом у провадженні.

З  викладеного  вище,  можна  зробити  висновок,  що 
протидія  досудовому  розслідуванню  злочинів,  вчинених 
службовими  особами  юридичних  осіб  публічного  права 
має три основні ознаки:

1) сильна завуальованість проявів протидії, які важко 
виявити  й  ще  важче  юридично  кваліфікувати.  Напри-
клад,  чи  можна  говорити  про  склад  злочину,  якщо  пря-
мий  або  безпосередній  керівник  детектива  пропонує 
йому    «більш  об’єктивно»  поставитися  до  підозрюваної 
особи  –  службової  особи  або  окремого  епізоду  злочину, 
а  фактично  –  закрити  кримінальне  провадження?  Сум-
нівно, що це можна назвати навіть ознакою злочину, хоча 
у разі не прийняття детективом такої пропозиції, можуть 
бути  застосовані конкретні дії: стягнення, передача про-
вадження іншому детективу тощо;

2) на відміну від протидії досудовому розслідуванню 
злочинів  інших  категорій,  під  час  розслідування  зло-
чинів,  вчинених  службовими  особами  юридичних  осіб 
публічного права, протидія має системний характер, коли 
неможливість  одного  способу  замінюється  іншим,  тобто 
у разі невдачі одного прийому протидії, йде пошук нових 
способів;

3) одночасно застосовуються декілька засобів впливу 
на  різних  учасників  кримінального  провадження,  вклю-
чаючи  детектива,  його  керівника,  прокурора  тощо.  Усі 
зазначені  дії  проводяться  з  обов’язковим  залученням 
адміністративного  ресурсу,  за  допомогою  матеріального 
стимулювання  (підкуп,  надання  неправомірної  вигоди). 
Тому основні проблеми полягають у розпізнанні та вияв-
ленні  проявів  протидії,  сигналів  про  таку  протиправну 
діяльність,  динаміки  та  системи  факторів  протидії,  які 
практично ніколи не є поодинокими, а носять множинний, 
наступальний і всеосяжний характер.

Висновки. Таким  чином,  розслідуючи  злочини,  вчи-
нені  службовими  особами  юридичних  осіб  публічного 
права,  особа,  яка  проводить  розслідування  практично 
завжди  стикається  з  досить  активною  й  потужною  про-
тидією  до  якої  залучаються  інші  службові  особи,  пред-
ставники органів влади, адміністративні, оперативно-роз-
шукові,  технічні  та  інші  можливості.  Протистояти  такій 
протидії можна, лише маючи:  знання специфічних форм 
протидії  досудовому  розслідуванню  з  боку  службових 
осіб юридичних осіб публічного права та їхніх близьких; 
певний досвід з виявлення такої протидії; бездоганні про-
фесійні, морально-етичні й особисті якості.
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КОРЕЛЯЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ ТА ПРАВА, ГАРАНТОВАНОГО СТ. 6(3)B КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ 
ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД КРІЗЬ ПРИЗМУ РІШЕНЬ ЄСПЛ

CORRELATION BETWEEN THE RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS AND THE RIGHT GUARANTEED BY ART. 6(3)B OF THE CONVENTION 

FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS 
THROUGH ECTHR’S DECISIONS

Марченко Т.Ю., аспірантка кафедри кримінального процесу, 
детективної та оперативно-розшукової діяльності

Національний університет «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена визначенню зв’язку між правом підозрюваного, обвинуваченого на доступ до інформації та правом мати час і мож-
ливості, необхідні для підготовки позиції захисту. Сьогодні важко уявити судочинство без застосування положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод. Водночас дійсний правильний зміст норм Конвенції можна з’ясувати лише шляхом комплексного аналізу 
практики Європейського суду з прав людини. Використання національними судами прецедентних рішень ЄСПЛ під час вирішення справ 
набирає неабияких темпів, що зумовлює необхідність постійного аналізу відповідних рішень. Стаття 6 Конвенції містить положення, спря-
мовані на гарантування ефективного захисту в кримінальному провадженні. Кожне з прав сторони захисту, висвітлених у статті, має бути 
забезпечено належним чином. Для гарантування такого забезпечення національним судам, сторонам кримінального провадження потрібно 
розуміти сутнісний зміст відповідних прав, враховувати умови (критерії) забезпечення кожного з прав та знати, в який спосіб та якою мірою 
ці права корелюють між собою. Зазначене гарантуватиме забезпечення справедливого судового розгляду, дотримання таких основополож-
них засад, як рівність сторін, принцип пропорційності та змагальності. У статті досліджено кореляцію таких прав сторони захисту, як право 
на доступ до інформації в кримінальному провадженні та право мати час і можливості, необхідні для підготовки позиції захисту у справі. 
Ці права є одними з найбільш важливих і водночас найбільш вразливих. Спостерігаються невтішні тенденції порушення зазначених прав 
як на стадії досудового розслідування, так і під час кримінального провадження, що регулярно висвітлюється вітчизняними науковцями 
та адвокатами. З огляду на це здійснений у статті аналіз призначений допомогти суддям, слідчим суддям, прокурорам, слідчим, адвокатам 
доречно застосовувати відповідні норми Конвенції, які вміщують як елементи права на доступ до інформації, так і права на достатній час 
та можливості для підготовки захисту, при цьому з урахуванням умов (критеріїв), які випливають із практики ЄСПЛ.

Ключові слова: доступ до інформації, достатні можливості, достатній час, Європейський суд з прав людини, кримінальне 
провадження.

The article examines the correlation between the suspect’s and accused’s right of access to information and the right to have adequate time 
and facilities to prepare his defense. Today, it is difficult to imagine a trial without applying the provisions of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms.

At the same time, the true actual content of the provisions of the Convention can be ascertained only through a comprehensive analysis 
of the case law of the European Court of Human Rights. The use of case law of the ECtHR by national courts in cases resolving is gaining 
momentum, which necessitates a constant analysis of the relevant decisions. Article 6 of the Convention contains provisions aimed at ensuring 
effective defense in criminal proceedings. Each of the rights of the defense covered in this article must be properly ensured. To guarantee 
such provision, national courts and parties to criminal proceedings need to understand the substance of the relevant rights, take into account 
the conditions (criteria) for securing each of the rights and know-how and to what extent these rights correlate with each other. This, in turn, will 
guarantee a fair trial, adherence to such fundamental principles as equality of arms, the principle of proportionality and adversarial proceedings. 
This article examines the correlation between such rights of the defense as the right to access information in criminal proceedings and the right 
to have adequate time and facilities to prepare a defense position in the case. These rights are among the most important, and at the same time, 
the most vulnerable. There are disappointing trends in the violation of these rights both at the stage of pre-trial investigation and during criminal 
proceedings, which are regularly covered by domestic scholars and lawyers. In view of the above, the analysis carried out in the article is aimed 
at helping judges, investigating judges, prosecutors, investigators, lawyers to apply the relevant provisions of the Convention, which include both 
elements of the right of access to information and the right to adequate time and facilities to prepare defense, taking into account the conditions 
(criteria) that follow from the practice of the ECtHR.

Key words: right of access to information, adequate facilities, adequate time, European Court of Human Rights, criminal proceedings.

Актуальність.  Забезпечення  права  на  захист  продо-
вжує бути одним із проблемних питань у правозастосов-
ній діяльності. Це, окрім іншого, зумовлено нівелюванням 
гарантій  сторони  захисту,  висвітлених  у  Конвенції  про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі – Кон-
венція). Для подолання проблеми суддям, слідчим суддям, 
стороні обвинувачення та стороні захисту необхідно чітко 
розуміти  зміст  і  кореляцію між  правами,  гарантованими 
Конвенцією.

Метою статті є  з’ясування  зв’язку  між  правом  на 
доступ  до  інформації  у  кримінальному  провадженні 
та правом на достатній час  і можливості для підготовки 
позиції  захисту  шляхом  аналізу  прецедентних  рішень 
Європейського суду з прав людини (далі – Суд, ЄСПЛ).

Виклад основного матеріалу.  Конвенція  у  ст.  6(3)b 
гарантує підозрюваному, обвинуваченого право мати час 
та можливості, необхідні для його захисту. Одним із ком-
понентів цього права є право на доступ та ознайомлення 

з матеріалами справи, що виступає однією з можливостей 
сторони захисту [1, с. 5].

Право  на  інформацію  у  кримінальному  провадженні 
має три аспекти,  такі  як право бути поінформованим про 
права  сторони  захисту;  право  бути  поінформованим  про 
підстави арешту, про характер і причини будь-якого обви-
нувачення; право на доступ до доказів, на яких ґрунтується 
обвинувачення [2, с. 5; 3, c. 22].

Право  підозрюваного,  обвинуваченого  бути  негайно 
і  детально поінформованим  зрозумілою для нього мовою 
про характер  і причини обвинувачення, висунутого проти 
нього, закріплено у ст. 6(3)а Конвенції.

У будь-якому разі для встановлення кореляції між пра-
вом  на  доступ  до  інформації  та  правом  на  достатній  час 
і  можливості  для  підготовки  позиції  захисту  необхідно 
звернутися до низки прецедентних рішень ЄСПЛ.

Суд зазначає, що достатність наданої інформації пови-
нна  оцінюватися  у  зв’язку  зі  ст.  6(3)b Конвенції,  а  також 
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з огляду на більш загальне право на справедливий судовий 
розгляд, гарантоване ст. 6(1) Конвенції [4].

Щодо права на інформацію про права сторони захисту 
законодавець  вирішив  не  виокремлювати  його  як  окреме 
право у ст. 6 Конвенції. Попри це, практика ЄСПЛ дає змогу 
визначити  певні  «вказівки»  Суду  щодо  суб’єкта  такого 
інформування та умов належного доведення інформації до 
відома сторони захисту. Суд неодноразово вказував на те, 
що  пасивний  підхід  правоохоронних  органів  є  недостат-
нім для виконання їх зобов’язань щодо надання необхідної 
інформації [5]. Йдеться саме про підхід, коли сторона обви-
нувачення очікує, що сторона захисту сама повинна апелю-
вати до сторони обвинувачення задля отримання інформа-
ції про свої права.

Суд  неодноразово  встановлював,  що  ст.  6(3)а  та  6(3)b 
Конвенції є тісно пов’язаними та навіть дещо збігаються [6].

Зразковим прикладом слугує рішення у справі “Pélissier 
and  Sassi  v.  France”  [7],  де  у  п.  54  ЄСПЛ  зазначає,  що 
ст. ст. 6(3)а та 6(3)b Конвенції пов’язані, а право, гаранто-
ване ст. 6(3)а Конвенції, має розглядатися у зв’язку з пра-
вом, передбаченим ст. 6(3)b Конвенції. Цей висновок Суд 
застосував також у рішенні “Zhupnik v. Ukraine” [8].

У  справі  “Mattoccia  v.  Italy”  поставало  питання  щодо 
порушення ст. 6(1) разом із ст. ст. 6(3)а та 6(3)b Конвенції. 
У  рішенні  щодо  змін  у  обвинуваченні,  включаючи  зміни 
в  його  причині,  зазначено,  що  обвинувачений  повинен 
належним  чином  та  повною  мірою  бути  поінформований 
про це, а також забезпечений достатнім часом та можливос-
тями, щоб відреагувати на них та організувати свій  захист 
на основі будь-якої нової інформації або твердження (п. 61). 
Суд, окрім іншого, зазначив, що заявник у справі не мав мож-
ливості та не міг мати можливості ознайомитись із матері-
алами,  які  перебували у розпорядженні  сторони обвинува-
чення, оскільки доступ до матеріалів справи став можливим 
лише після закінчення попереднього розслідування.

На  думку  Суду,  незважаючи  на  те,  що  заявник  міг  би 
вчасно домагатися доступу до матеріалів справи, що перебу-
вали у сторони обвинувачення, це не звільняло сторону обви-
нувачення від свого обов’язку негайно та детально інформу-
вати обвинуваченого про повний зміст обвинувачення проти 
нього.  Цей  обов’язок  повністю  покладається  на  органи 
прокуратури,  не  підлягає  пасивному  виконанню,  надаючи 
інформацію, не доводячи її до відома сторони захисту.

При цьому Суд врахував, що судові процеси щодо зґвал-
тування викликають дуже чутливі та важливі питання, що 
зумовлюють  велике  занепокоєння  у  суспільстві,  подібні 
справи, які стосуються дуже молодих чи психічно вразливих 
осіб, часто представляють для органів прокуратури та судів 
серйозні  труднощі  стосовно  доказів  в  ході  провадження. 
Однак  Суд  зауважив,  що  в  цій  справі  сторона  захисту 
зіштовхнулася з винятковими труднощами. З п. 71 рішення 
випливає,  що  Суд  оцінив  те,  що  інформація,  яка  місти-
лась в обвинувальному акті, була не до кінця визначеною, 
а також була суперечливою щодо деталей стосовно часових 
меж  та  місця,  неодноразово  змінювалася  в  ході  судового 
розгляду. З огляду ж на тривалий період, який минув між 
подачею до судового розгляду та самим судовим розглядом, 
(більше трьох з половиною років) порівняно зі швидкістю, 
з якою проводився судовий розгляд (менше одного місяця), 
для дотримання справедливості необхідно було, щоб заяв-
никові було доступно більше можливостей та засобів захи-
щати  себе  практичним  та  ефективним  способом,  напри-
клад, залучивши свідків для встановлення алібі.

Суд констатував порушення права заявника на детальну 
інформацію про характер та причину обвинувачення проти 
нього та його права на достатній час і можливості для під-
готовки його захисту [9].

Рішення у цій справі дає чітке розуміння того, що одним 
із  аспектів  права  на  «достатні»  можливості,  як  складової 
частини права, гарантованого ст. 6(3)b Конвенції, є право на 
повну  інформацію стосовно характеру та причин обвину-

вачення. При цьому  інформація повинна бути коректною, 
однозначною  та  наданою  стороні  захисту  в  належному 
порядку.  Більш  того,  з  рішення  Суду  випливає,  що  факт 
наявності у сторони захисту права на доступ до матеріалів 
справи або до  інформації про докази не  звільняє сторону 
обвинувачення  від  обов’язку  негайно  і  детально  інфор-
мувати  підозрюваного,  обвинуваченого  про  всю  повноту 
обвинувачень проти нього.

Важливо звернути увагу на те, що у справі “Brozicek v 
Italy”  Суд  визнав  необґрунтованим  твердження  заявника 
про  те,  що  в  судовому  повідомленні  не  було  зазначено 
«детально <...> сутності та причини обвинувачення». Суд 
зазначив,  що  це  повідомлення  мало  на  меті  повідомити 
заявника про порушення справи проти нього, тому рівень 
деталізації необхідної інформації був достатнім та відпові-
дав вимогам ст. 6(3)а Конвенції, оскільки документ містив 
«достатній  перелік  правопорушень,  в  яких  обвинувачу-
вався заявник, із зазначенням їхнього місця і дати, відповід-
них статей Кримінального кодексу і прізвища жертви» [10].

Таким чином, сторона захисту повинна розуміти закла-
дений зміст у гарантоване право  і не  інтерпретувати його 
недоречно  та  фрагментарно  на  свою  користь,  як  це  було 
у вищезазначеній справі.

У справі “T. v. Austria” заявник говорив про порушення 
його  прав,  гарантованих  ст.  6(3)а  та  ст.  6(3)b  Конвенції, 
з огляду на те, що окружний суд, перш ніж накладати на 
нього штраф за зловживання правом, не повідомив його про 
підозру у тому, що він зробив неправдиві чи неповні заяви 
у своєму запиті на правову допомогу. Це, за його словами, 
вплинуло на його права захисту. Суд розглянув це питання 
у  розрізі  ст.  6(1)  Конвенції.  Суд  зазначив,  що  районний 
суд 11 квітня 1994 року доручив заявнику доповнити його 
запит  про  надання  правової  допомоги,  але  не  зазначив 
стосовно  обвинувачень  проти  нього  у  вчиненні  злочину. 
Без  проведення  слухання  5  травня  1994  року  суд  визнав 
заявника  винним  у  вчиненні  цього  злочину  та  призначив 
штраф за зловживання правом. Таким чином, заявник дізна-
вся про обвинувачення, висунуті проти нього, лише після 
отримання  рішення  суду.  Заявник  оскаржив  це  рішення, 
однак апеляційна скарга не змогла виправити недоліки про-
вадження  в  першій  інстанції,  оскільки  обласний  суд  під-
твердив рішення окружного суду без слухання та відхилив 
заяви, подані  заявником на свій  захист, розцінюючи  їх як 
нові  факти,  які  були  неприпустимими  для  апеляційного 
оскарження (п. 71). Суд, беручи зазначене до уваги, дійшов 
висновку про порушення ст. 6(1) разом із ст. 6(3)а та ст. 6(3)
b Конвенції [11].

Уваги також заслуговує справа “Abramyan v. Russia”, де 
заявник скаржився на порушення ст. 6 Конвенції у зв’язку 
з  неповідомленням  судовими органами про дату  та місце 
слухання  апеляційної  скарги,  що  спричинило  порушення 
принципу рівності засобів. Скарга також стосувалась пере-
кваліфікації злочину судом першої  інстанції, що завадило 
заявнику  підготувати  позицію  захисту  належним  чином. 
У  справі  Суд  нагадав,  що  право  бути  поінформованим 
про  природу  та  причину  обвинувачення  слід  розглядати 
у  зв’язку  з  правом  обвинуваченого  на  підготовку  свого 
захисту, гарантованого ст. 6(3)b Конвенції.

У  своєму  рішенні Суд  зазначив, що,  навіть  припуска-
ючи, що  заявник  явно  не  виражав  у  заяві  свого  бажання 
взяти участь у апеляційному розгляді, судові органи мали 
повідомити  заявника  про  слухання,  щоби  провадження 
було  справедливим.  Суд  установив  порушення  прав  на 
захист та принципу рівності засобів.

З  обставин  справи  випливає,  що  Верховний  суд,  який 
мав  повноваження  здійснювати  повний  перегляд  справи, 
розглянув  та  відхилив  апеляцію  заявника  в  усному  слу-
ханні, заслухавши позицію прокуратури. При цьому заявник 
та його захисник не були присутніми на слуханні, що позба-
вило заявника можливості реалізовувати свої права захисту  
щодо  перекваліфікованого  обвинувачення  у  практичний 
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та ефективний спосіб. За цих обставин Суд дійшов висновку 
про порушення [12].

У справі “Dridi v. Germany” адвокат заявника, чий дозвіл 
було  відкликано,  а  потім  відновлено лише  за  день до  слу-
хання,  дізнався про дату розгляду  апеляції  за  день до роз-
гляду справи. Він не мав копії апеляції, поданої прокурором. 
Адвокат  заявника  звернувся  з  проханням про  перенесення 
слухання, оскільки він був поза містом у день фактичного 
слухання справи. Ця заява була відхилена. Вищезгадані мір-
кування  є  достатніми для  того, щоб дозволити Суду дійти 
висновку про те, що адвокат заявника не мав належної мож-
ливості  отримати  доступ  до  матеріалів  справи  після  того, 
як було  заплановано слухання,  а  також не мав можливості 
підготуватись  до  участі  в  апеляційному  розгляді.  Відпо-
відно, було порушення п. 1 ст. 6 та п. 3 (b) ст. 6 Конвенції  
(п. п. 37–39) [13].

Отже, з вищезазначених висновків Суду можна виділити 
ще  один  аспект  права  на  достатні  можливості  для  сторони 
захисту задля підготовки позиції у справі, що полягає у мож-
ливості бути повідомленим про дату, місце судового розгляду 
та бути присутнім, брати участь у такому засіданні, особливо 
тоді,  коли  така  можливість  була  надана  стороні  обвинува-
чення. Забезпечення цієї можливості охоплюється правом на 
доступ до  інформації щодо майбутнього  судового  засідання 
та не вимагає, щоб сторона захисту окремо виражала якимось 
чином своє бажання брати участь у такому судовому засіданні.

Як  було  зазначено  вище,  одним  із  елементів  права  на 
доступ до інформації є право на доступ та, відповідно, озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження.

При  цьому  наведене  право  є  невід’ємною  складовою 
частиною права на достатні можливості сторони захисту, які 
необхідні для підготовки позиції у справі [14, c. 372].

У справі “Hadjianastassiou v. Greece” заявник скаржився 
на стислість процесуального строку для оскарження рішень 
військових  судів  та  на  відсутність  можливості  своєчасно 
ознайомитися  зі  змістом  судових  рішень,  на  які  він  подав 
касаційну  скаргу.  Зважаючи  на  відсутність  можливості 
визначити підстави, на які військовий апеляційний суд спи-
рався  під  час  ухвалення  судового  рішення,  заявник  надав 
скаргу стосовно відсутності реальної можливості для деталі-
зації своєї касаційної скарги. Однак касаційний суд залишив 
таку заяву без розгляду.

З рішення ж Суду випливає, що судове рішення, яке було 
оголошено  головою військового  апеляційного  суду, не міс-
тило інформації, відображеної в протоколі слухань, і не ґрун-
тувалось повністю на тих же доказах і мотивах, що й рішення 
постійного  суду  Військово-повітряних  сил.  Оскільки  заяв-
ник отримав протокол слухань тільки після подачі касаційної 
скарги з питань порушення процесуального права, у нього 
не було відповідної необхідної інформації, щоб конкретизу-
вати свою скаргу. Враховуючи ці обставини, Суд встановив 
порушення ст. 6(3)b у взаємозв’язку зі ст. 6(1) Конвенції [15].

У справі “Chorniy v. Ukraine” заявник скаржився на пору-
шення ст. 6(3)b Конвенції у зв’язку з тим, що йому невчасно 
було надано копію судового рішення від 17 грудня 2004 року, 
а саме аж 23 червня 2005 року, отже, він не мав можливості 
ознайомитись із мотивуваннями суду, викладеними у рішенні. 
Суд, оцінивши матеріали справи, дійшов висновку про недо-
статність доказів задля встановлення того, чи існували якісь 
реальні завади для сторони захисту, щоби підготувати апеля-
ційну скаргу. Водночас щодо рішення суду апеляційної інстан-
ції  з обставин справи випливає, що заявник двічі намагався 
отримати дозвіл у суду першої інстанції для подальшого отри-
мання  доступу  до матеріалів  справи,  а  також просив  копію 
рішення  у  апеляційного  суду,  однак  відповіді  не  отримав. 
Більш того,  заявник прямо зазначив у своїй скарзі стосовно 
того, що він не отримав копію рішення від 26 квітня 2005 року, 
але Верховний суд України не розглянув дане питання.

Позиція  Уряду  в  цьому  питанні  зводилась  до  такого. 
Зазначене  судове  рішення  було  повністю  зачитане  в  судо-
вому  засіданні,  чого,  на  його  думку,  було  достатньо.  Суд 

не погодився з цією позицією та, посилаючись на рішення 
у справі “Baucher v. France” (no. 53640/00, 24.07.2007), зазна-
чив, що неможливість ознайомитись із рішенням під час під-
готовки скарги стосовно нього може суттєво підірвати ефек-
тивність такого оскарження. Також Суд звернув увагу на те, 
що незрозуміло, яким би міг бути результат розгляду справи 
у Верховному суді, якщо б заявнику була надана можливість 
користуватись текстом судового рішення під час його оскар-
ження  (п. 42). Враховуючи викладене, Суд вказав на пору-
шення ст. 6(3)b у поєднанні зі ст. 6(1) Конвенції [16].

Ці  рішення  ілюструють,  що  відсутність  мотивованого 
обґрунтування  в  судовому  рішенні  суду  та  стислість  про-
цесуальних строків для подачі касаційної скарги, ймовірно, 
можуть  порушити  право  обвинуваченого  на  справедливий 
судовий  розгляд,  особливо  щодо  права  на  достатній  час 
і можливість для підготовки свого захисту. Додатково одним 
із  аспектів  права  на  «достатні»  можливості  для  сторони 
захисту можна вважати можливість вчасно отримати інфор-
мацію  у  вигляді  повного  тексту  судового  рішення  з  чітко 
викладеними мотивами суду задля подальшого оскарження.

На  противагу  наведеним  рішенням,  у  справі  “Zoon  v. 
The  Netherlands” заявник  скаржився на  порушення  ст.  6(1) 
у взаємозв’язку зі cт. 6(3)b Конвенції, яке було спричинене від-
сутністю можливості отримати копію повного рішення пер-
шої інстанції в час, коли він вирішував питання щодо подачі 
апеляційної скарги. У своєму звіті від 4 грудня 1998 року Комі-
сія погодилась із заявником щодо порушення ст. 6(1) та ст. 6(3)
b Конвенції. Уряд не погодився з таким рішенням. Суд роз-
глянув два аспекти цього питання, а саме стосовно наявності 
копії письмового рішення в той момент, коли заявнику дове-
лося вирішувати, чи слід оскаржувати судове рішення, та сто-
совно доступності рішення лише у скороченій формі.

Заявник  стверджував, що  до  закінчення  строку  подання 
апеляційної  скарги  він  не  мав  копії  ні  повного  письмового 
рішення,  ні  судового  рішення  у  його  скороченому  вигляді. 
В день винесення рішення заявнику не було надано жодного. 
Більш того, захиснику заявника було відмовлено в проханні 
отримати  копію  рішення.  Це  було  пов’язано  з  відповідним 
підходом  суду  до  видачі  копій  рішень  у  письмовій  формі 
за  відсутності  письмової  заяви  сторони.  Адвокат  зауважив, 
що не знав про таку політику суду, оскільки вона ніколи не 
була  оприлюднена,  отже,  від  членів  адвокатської  колегії 
в Роттердамі було б неправильно очікувати такої обізнаності  
(п. п. 33–24). Отже, з позиції сторони захисту заявник та його 
захисник були позбавлені можливості належним чином усві-
домити  підстави,  на  яких  ґрунтувалось  рішення  суду,  отже, 
усвідомлено оцінити можливий результат подання апеляцій-
ної скарги. Крім того, судом не було зачитано мотивувальну 
частину рішення. Суд у п. 36 рішення зауважив, що питання 
про  те,  якою  мірою  публічно  було  зачитано  рішення  суду 
в присутності  сторони  захисту,  залишається питанням  спір-
ним. Однак не оспорюється, що резолютивна частина рішення 
була зачитана публічно в присутності захисника заявника.

Уряд  стверджував,  що  рішення  у  скороченому  вигляді 
було  доступне  для  ознайомлення  в  реєстрі  регіонального 
суду після його винесення, відповідно до вищезгаданої полі-
тики суду, копія була б надана стороні захисту, якщо б вона 
цього вимагала у письмовій формі. Рішення у скороченому 
вигляді було доступне для ознайомлення через сорок вісім 
годин після винесення. Стосовно цього питання Суд зазна-
чив,  що  заявнику  було  відомо  про  резолютивну  частину 
рішення, також він та його захисник могли би повною мірою 
взяти до уваги текст рішення суду у скороченому вигляді до 
закінчення  чотирнадцятиденного  строку  подання  апеляції, 
щоб мати достатній час для подання апеляції.

Оцінюючи  той  факт,  що  рішення  було  доступне  лише 
в  скороченому  вигляді,  яке,  за  словами  заявника,  містило 
недостатньо  інформації  для  того,  щоб  він  міг  прийняти 
обґрунтоване  рішення  щодо  того,  чи  варто  його  оскаржу-
вати, Суд зазначив, що позиція сторони захисту стосувалась 
питань обґрунтованості судової повістки, допустимості пода-
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них  матеріалів  стороною  обвинувачення,  законності  спо-
собу отримання доказів, кваліфікації діянь та застосування 
пом’якшуючих обставин, що були вирішені у рішенні у ско-
роченому вигляді. Заявник не заперечував стосовно цього.

Суд обґрунтовував своє рішення таким чином. Незважа-
ючи на те, що докази, на яких ґрунтувалося рішення, не були 
в ньому перелічені, заявник ніколи не заперечував вчинення 
діянь, зазначених у рішенні, та ніколи не оскаржував докази 
проти нього як такі. Більш того, заявник не заявляв і з мате-
ріалів  не  вбачається, що  його  засудження  ґрунтувалось  на 
доказах, які ні містилися в матеріалах справи, ні були пред-
ставлені під час судового засідання.

Суд,  зокрема,  врахував, що в Нідерландах кримінальна 
процедура  в  апеляції  спрямована не на  саме рішення  суду 
першої інстанції, а проти висунутого обвинувачення. Проце-
дура оскарження передбачає абсолютно нове встановлення 
фактів та повторну оцінку чинного законодавства. На думку 
Суду, заявник та його захисник мали можливість свідомо оці-
нити можливі результати будь-якої апеляції у зв’язку з рішен-
ням у скороченому вигляді та доказами, що містяться в мате-
ріалах  справи.  Отже,  на  думку Суду,  в  цій  справі  не  було 
порушення ст. 6(1) у взаємозв’язку із ст. 6(3)b Конвенції [17].

Таким чином, врахувавши специфіку національного зако-
нодавства, Суд у цьому кейсі,  окрім  іншого,  зіставив відо-
мості,  які містились у  скороченому рішенні національного 
суду, до якого у сторони захисту був доступ, та питання, щодо 
яких у сторони захисту виникла необхідність у апеляції. Він 
дійшов висновку, що в цьому разі відсутність повного тек-
сту рішення ніяк не вплинула на реалізацію права на захист. 
Рішення у цій справі вкотре демонструє індивідуальний під-
хід Суду до обставин кожної справи.

У справі «Сітневський та Чайковський проти України» 
один із заявників вказував на порушення ст. 6(1) та 6(3)b Кон-
венції. Заявник зазначав, що після ознайомлення з протоко-
лом судового засідання йому не було надано достатньо часу 
для ознайомлення з іншими матеріалами справи для підго-
товки апеляційної скарги. Суд, проаналізувавши обставини 
справи, зазначив про відсутність підстав стверджувати, що 
його право було обмежене. Заявник стверджував, що у нього 
була можливість ознайомитися з протоколом судового засі-
дання  у  повному  обсязі.  При  цьому  заявником  не  було 
зазначено  конкретних  документів,  доданих  до  матеріалів,  

та він не вказав на ті, які, ймовірно, могли б йому знадоби-
тись  для  ознайомлення.  Більш  того,  були незрозумілі  його 
мотиви стосовно ознайомлення з огляду на те, що він уже 
ознайомлювався з матеріалами до розгляду справи [18].

Таким чином, ця справа демонструє вимогу розумності 
прохань  сторони  захисту  стосовно  доступу  до  інформації 
шляхом  ознайомлення  та  необхідність  у  оцінюванні  суду 
щодо питання доцільності такого ознайомлення та ймовір-
ного зловживання правом.

Безумовно,  наведені  позиції  Суду  дали  змогу  не  лише 
встановити  зв’язок  між  гарантованими  правами  сторони 
захисту на доступ до інформації та достатні можливості для 
підготовки  позиції  захисту  у  справі,  але  й  розкрити  бодай 
частково  сутність  цих  прав,  збагнути  мотивування  Суду 
в  кожному  конкретному  випадку  стосовно  питання  пору-
шення цих прав.

Висновки. За  результатами  здійсненого  аналізу  дохо-
димо таких висновків.

1)  Право  на  доступ  до  інформації  є  одним  із  аспектів 
права сторони захисту на достатній час та можливості для 
підготовки позиції у справі.

2)  Наведені  права  тісно  корелюють,  фрагментарно 
співпадаючи між собою, більш того, ЄСПЛ часто розглядає 
їх у поєднанні  з більш загальним правом на справедливий 
судовий розгляд, передбаченим ст. 6(1) Конвенції. Сторона 
захисту матиме  змогу  ефективно  користуватись  правом на 
достатній час та можливості для підготовки позиції у справі 
тільки тоді, коли буде вчасно та повною мірою поінформо-
вана про підозру та обвинувачення, їх зміну та, відповідно, 
матиме можливість оскаржити їх, коли вчасно буде повідо-
млена про надані їй законодавцем процесуальні права, щоб 
ефективно  ними  користуватись,  зокрема  отримувати  вчас-
ний та повний доступ до матеріалів справи на всіх стадіях 
провадження у справі, в тому числі судових рішень та іншої 
інформації,  яка  необхідна  для  їх  оскарження;  знати  дату 
та місце проведення слухання, аби мати змогу представити 
свої аргументи перед судом, особливо тоді, коли така можли-
вість надана стороні обвинувачення.

3)  За своїм змістовим наповненням обидва права в комп-
лексі з  іншими правами, передбаченими ст. 6(3) Конвенції, 
спрямовані  на  забезпечення  права  на  ефективний  захист 
і справедливий судовий розгляд.
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Стаття присвячена визначенню сутності змагальності під час розгляду клопотань та скарг слідчим суддею. У викладеному дослі-
дженні надано визначення сутності змагальності у процесуальній діяльності органів досудового розслідування, слідчого, прокурора, 
слідчого судді у зв’язку з учиненням кримінального правопорушення, що представляється як напрям, що означає адміністративно-про-
цесуальний, змістово-процесуальний, діяльнісно-процесуальний, когнітивно-процесуальний, кримінально-процесуальний порядок, роз-
клад, що завбачує таке формування порядку щодо визначення умов кримінальної ситуації та її раціонального вирішення за умови, 
що потерпілий зміг би вжити наявну ємнісну, сукупну систему правових засобів із метою захисту своїх прав. Водночас суд отримав би 
можливість на засадах закону та принципів справедливості врегулювати правову ситуацію змістовно та винайти раціональний збіг між 
усіма наявними інтересами сторін.

Також показано, що змагальність у кримінальному провадженні повинна регулюватися чітко визначеними принципами.
Окреслено, що на законодавчій основі зафіксований принцип суперництва, конкурентоспроможності, однак цей напрям відзнача-

ється деякими труднощами з позиції його практичного використання, особливо під час визначення доказів. Найперше це автентифіку-
ється через відмінні та розбіжні умови здійснення своєї діяльності сторонами звинувачення та захисту в системі механізму збирання 
доказів щодо підтримки прав, свобод та законних інтересів підзахисного. У кінцевому підсумку це спричиняє перекіс у процесі виро-
блення напряму виправдання обвинуваченого.

Доведено, що в разі виявлення положень суперечності має бути визначено можливість реалізації функцій сутнісного процесу рівно-
правності сторін та розподілення даних функцій, це означає необхідність визначення форми структуризації кримінального процесу між 
суб’єктами, які зацікавлені в забезпеченні рівності прав під час використання зібраних доказів і використання їх у суді з метою, щоб суд 
мав можливість реалізувати засади рівності прав та обов’язків зацікавлених сторін.

Запропоновані в роботі заходи можуть сприяти поліпшенню реалізації засад змагальності під час розгляду клопотань та скарг  
слідчим суддею.

Ключові слова: змагальність, кримінальне провадження, принципи, процесуальний режим, правова позиція, слідчий суддя.

The article is devoted to determining the essence of adversarial proceedings during the consideration of motions and complaints by 
an investigating judge. The above study provides a definition of the essence of adversarial proceedings, which means the procedural regime, 
which is a set of organizational and functional legal provisions, which provides for the construction of the process of clarifying the circumstances 
of criminal proceedings and its solution so that the parties and the victim could use sufficient procedural means to present, prove their legal 
positions, refute other legal positions; and the court on this basis is able to legally and fairly resolve the legal dispute on the merits, taking into 
account and finding the optimal balance between all private and public interests.

In addition, it is shown that adversarial proceedings in criminal proceedings should be governed by clearly defined principles. It is outlined 
that the legally established principle of adversarial proceedings has a number of problems regarding its practical implementation, which arise 
in the process of examining evidence. This is, first of all, confirmed and manifested in the unequal conditions of the prosecution and defence in 
the implementation of procedural mechanisms for collecting evidence, enshrined in the criminal procedure law. Under such conditions, the defence 
is limited in exercising its right to obtain all possible evidence of innocence, defending its position, protecting the rights, freedoms and legitimate 
interests of the defendant, which ultimately leads to a certain asymmetry in the formation of acquittals in favour of prosecutors.

It is proved that the adversarial principle should provide for the presence at all stages of the process of equal parties and the distribution 
of their procedural functions, i.e. a form of criminal proceedings, when three parties participate and when the functions of prosecution and defence 
are separated from the function of resolving the case, their distribution of functions between subjects who enjoy equal rights and freedom in 
providing evidence, their examination and proving their persuasiveness before the court, and the court must create conditions for the exercise 
of their rights and the parties to fulfil their procedural obligations.

The main principle of the adversarial system is that it requires a clear distinction between an active function – the investigation and collection 
of evidence and passive consideration of evidence and decision-making in the case. This can best be achieved if a decision-maker takes neutral, 
impartial position and is responsible only for decision in the case; the parties themselves develop and submit evidence and arguments, which 
the decision will be based on; court proceedings focus mainly on the clash of opposing evidence and arguments provided by the parties. The 
parties have equal opportunities to represent and discuss their cases with a decision-maker.

The measures proposed in the work can help to improve the implementation of the principles of adversarial proceedings during the consideration 
of motions and complaints by the investigating judge.

Key words: adversarial proceedings, criminal proceedings, principles, procedural regime, legal position, investigating judge.

Актуальність теми. На основі ухвалення нового Кри-
мінального процесуального кодексу (далі – КПК) України, 
що  обґрунтовано  оновленням  процесуальних  інститутів 
на  засадах  змагальності  кримінального  провадження, 
визначається такий суб’єкт правових відносин, як слідчий 
суддя,  основними  обов’язками  якого  стало  проведення 

судового  контролю  за  дотриманням  прав  і  свобод  осіб 
у кримінальному провадженні на досудовому слідстві.

У  новому  законодавчому  документі  було  визначено 
концепцію  змагальності  на  всіх  стадіях  кримінального 
провадження.  За  означених  умов  зацікавлені  особи  про-
вадження отримали дуже гнучкий інструмент сили, тиску 
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на перебіг досудового пошуку, дослідження, обстеження, 
а  водночас  і  можливість  захистити  свої  процесуальні 
інтереси та максимально оперативно, не чекаючи судового 
провадження, відновити порушені права. Саме для вирі-
шення зазначених питань було установлено посаду слід-
чого  судді,  для  практичної  реалізації  засад  змагальності 
з метою вдосконалення кримінального провадження.

Узагальнюючи, можна стверджувати, що все це забез-
печує максимально всебічне, повне й об’єктивне з’ясування 
обставин у кожному кримінальному провадженні та вказує 
на актуальність представленого дослідження.

Доцільно акцентувати увагу на тому, що питання зма-
гальності  розглядалися  протягом  досить  тривалого  пері-
оду та цікавлять провідних учених і нині.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Дослі-
дженню різних напрямів змагальності протягом великого 
термінового періоду присвячувались наукові праці широ-
кої плеяди вчених як українських, так і закордонних. Сут-
ність змагальності у кримінальному процесі досліджували 
провідні українські вчені Н. Бобоченко [1], Д. Валігура [3], 
В. Головюк [4], М. Маркуш [10], В. Нор і Д. Крикливець 
[12], О. Яновська [17] й інші.

Серед  російських  учених  можна  виділити  праці 
Є. Митрофановської та С. Тумашова [11], С. Романова [14] 
й інших науковців.

Енциклопедичні наукові дослідження проводила плеяда 
українських вчених під керівництвом Ю. Шемшученка [6].

Проблемам  структуризації  та  визначення  сутності 
принципів  змагальності  у  кримінальному  процесі  при-
свячені  праці  українських  науковців  О.  Мохонько  [9], 
М.  Маркуша  [10],  В.  Півненко  [13],  російських  учених 
Є. Митрофоновської і А. Туманова [11].

Однак,  незважаючи  на  великий  перелік  досліджень 
та широкий  теоретичний  аспект  вивчення питань  змагаль-
ності  у  кримінальному  процесі,  усе  ж  таки  бракує  дослі-
джень,  проведених  в  умовах  чинності  нового  КПК,  засад 
змагальності  під  час  розгляду  клопотань  та  скарг  слідчим 
суддею, як і практики їх застосування в умовах змагальності.

Мета статті – вивчити сутність процесу змагальності, 
встановити його  вплив на  різні  напрями процедури роз-
гляду  скарг  слідчим  суддею,  а  також  з’ясувати  роль цієї 
процедури в захисті своїх законних інтересів суб’єктами 
кримінального провадження.

Виклад основного матеріалу. Натепер  процес  зма-
гальності  вивчається  з  різних  поглядів,  передусім  як 
напрям  побудови  принципу  кримінального  судочинства, 
як спосіб формування судового процесу, як єдність прин-
ципів судочинства, як важіль визначення обставин кримі-
нальної  ситуації  та  правовий  метод  забезпечення  закон-
ності  процесуальної  діяльності.  Означене  підкреслює 
важливість процесу змагальності та доцільність різнобіч-
ного підходу до його вивчення.

На  основі  проведених  теоретичних  досліджень  було 
визначено,  що  змагальність  у  кримінальній  процедурі 
є процесом, що регулює судочинство та роботу державних 
органів  із питань розгляду та розв’язання адміністратив-
них справ. Вона представляється як устрій, порядок, роз-
клад та правила єдності координаційних, об’єднувальних, 
інституційних  правових  настанов, що  завбачає,  передрі-
кає формування  перебігу  правових  положень  та функці-
ональних  напрямів  кримінального  процесу,  визначення 
умов кримінального провадження для того, щоб суб’єкти 
кримінального  провадження  мали  підстави  використати 
наявні засоби для визначення, доказування своїх правових 
позицій із тією метою, щоб судові органи змогли на заса-
дах закону та принципах справедливості вирішити право-
вий спір на об’єктивній основі для збалансування  інтер-
есів суб’єктів кримінального провадження.

Потрібно виділяти чіткі принципи змагальності.
Варто виділяти такі елементи принципу змагальності 

сторін,  як:  наявність  сторони  обвинувачення  та  сторони 

захисту; наявність закріплених засобів діяльності сторони 
обвинувачення та сторони захисту; наявність та чітке від-
окремлення функцій державного обвинувачення, захисту 
й судового розгляду; функціонування судового органу на 
засадах об’єктивності та справедливості.

Елементний  обсяг  засади  змагальності,  за  КПК,  від-
повідає  загальноприйнятим  теоретичним  поглядам  як 
вітчизняних,  так  і  закордонних науковців,  а  також прак-
тиці Європейського суду.

Доцільно взяти до уваги подвійний характер реалізації 
напрямів змагальності та правової організації, стандарти-
зації,  класифікації  й  балансування  приписання  судового 
розгляду скарг слідчим суддею.

З одного боку, процедура змагальності під час розгляду 
скарг  слідчим  суддею  залишається  змагальною,  бо  залу-
чення до вирішення процесуальних питань незалежно від 
незаінтересованого суб’єкта, яким є слідчий суддя, спрямо-
вано на забезпечення можливості учасників провадження, 
що  не  належать  до  сторони  обвинувачення,  відновити 
свої порушені права та  забезпечити реалізацію механізму 
впливу  на  перебіг  кримінального  провадження.  Завдяки 
цьому досудове розслідування стає більш змагальним.

З  іншого  боку,  засади  змагальності  чинять  вплив  на 
стан перегляду скарг слідчим суддею і не завжди можуть 
розглядатись  як  змагальні.  Так,  змагальність  може  бути 
сприйнята  за  умови,  коли  розгляд  справи  проводиться 
в разі відсутності однієї  зі  сторін – слідчого, прокурора, 
це  вказує  на  відсутність  конституційної  ознаки  змагаль-
ності. Окрім того, відсутність сторони провадження ство-
рює неможливість визначити правову позицію, однак вона 
є важливою умовою змагальності.

Також потрібно  звернути увагу на  відсутність  урегу-
льованості  обов’язку  слідчого,  прокурора  представити 
слідчому  судді  інформацію  кримінального  провадження 
для  вивчення  й  аналізу  в  судовому  засіданні,  оскільки 
слідчий  суддя  в  межах  засади  змагальності  має  оцінити 
правові позиції сторін через стан конкретних умов.

Отже,  можна  відзначити  відсутність  потрібних  умов 
для організації змагального розгляду скарг слідчим суддею.

Слідчий суддя повинен бути активним у підборі дока-
зів,  він  також  повинен  перевірити  наявні  умови,  які  не 
були передбачені сторонами, однак є важливими для ухва-
лення  обґрунтованого  рішення.  Слідчий  суддя  повинен 
будувати  свою  роботу  на  принципі  верховенства  права 
та встановлювати можливі порушення прав суб’єкта кри-
мінального провадження.

У  процесі  аналітичних  досліджень  визначено,  що 
принцип  змагальності  сторін  кримінального  прова-
дження,  закріплений  у  ст.  22  КПК України,  активно  діє 
завдяки узгодженню цієї  норми Кодексу  з нормами про-
цесуального закону, у яких закріплюються інші принципи 
кримінального  судочинства,  що  дає  змогу  суду  активно 
застосовувати  принцип  змагальності  під  час  розгляду 
кримінального провадження. Тобто принцип змагальності 
та дослідження доказів перебувають у певному діалектич-
ному взаємозв’язку.

Законодавчо  встановлений  принцип  змагальності 
в  разі  його  практичного  використання  має  окремі  пере-
шкоди.  Насамперед  це  наявність  неоднакових  умов  сто-
рони обвинувачення та захисту під час організації  збору 
доказів.  Так,  сторона  захисту  має  обмеженість  щодо 
запровадження її права на одержання доказів щодо неви-
нуватості особи.

Реалізації  принципу  змагальності  в  дослідженні 
доказів  також  перешкоджає  відсутність  процесуальної 
обов’язковості  сторони  обвинувачення  в  забезпеченні 
законних вимог сторони захисту щодо отримання в її роз-
порядження  відповідної  доказової  інформації,  яка  закрі-
плена у джерелах доказів.

За сучасних умов принцип змагальності у правовому 
законодавстві повинен бути як нормативно, так і фактично 
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закріпленим  щодо  встановлення  відокремленості  сторін 
та  забезпечення  їхньої  рівності  під  час  проведення  про-
цесуальних дій.

Одним  із  заходів  забезпечення  кримінального  прова-
дження є арешт майна, застосування якого викликає низку 
проблемних питань, що зумовлено складністю передбаче-
ної законом процедури, динамічним розвитком законодав-
ства  в цій частині,  яке  за  останні  три роки  зазнало  змін 
і доповнень.

До  таких проблемних питань  належить  питання  сто-
совно необхідності накладення арешту на майно, яке було 
вилучено під час обшуку, за умови, що в ухвалі слідчого 
судді про надання дозволу на обшук було викладено чіт-
кий  перелік  речей,  документів  та  майна, що  планується 
відшукати.  На  практиці  в  таких  випадках  слідчі  зазви-
чай  не  звертаються  до  слідчого  судді  із  клопотанням 
про  накладення  арешту  на  вилучене  майно,  оскільки 
законність його вилучення була предметом попереднього 
судового  контролю.  Утім,  як  свідчить  судова  практика, 
у  багатьох  випадках  відсутність  звернення  до  суду  із 
клопотаннями  про  арешт  тимчасово  вилученого  майна 
в порядку ст.  171 КПК України  судами розглядається  як 
порушення закону, яке має наслідком визнання отриманих 
під час обшуку доказів недопустимими.

У разі ухвалення слідчим суддею, судом рішення про 
застосування запобіжного заходу йдеться про ймовірний 
характер знання, що формалізується у відповідній ухвалі. 
Однак обґрунтування та вмотивування цього ймовірного 
знання  конкретними  фактичними  даними  дозволяють 
досягти переконання в необхідності обмеження права, яке 
випливає з неупередженого дослідження слідчим суддею, 
судом наданих відомостей і свідчить про досить високий 
ступінь імовірності можливої негативної поведінки особи, 
а тому й необхідності обмеження її прав таким способом.

Механізм оскарження процесуальних рішень у кримі-
нальному провадженні, крім вираженого правозахисного 
аспекту, має велике антикорупційне значення, адже міні-
мізує  можливість  зловживань  під  час  ухвалення  проце-
суальних рішень, забезпечує їх перегляд та відповідність 
вимогам  закону.  Зважаючи  на  це,  кримінальне  процесу-
альне законодавство України має чітко визначати предмет, 
підстави та порядок оскарження процесуальних рішень на 
всіх етапах кримінального провадження.

Запровадження  інституту  слідчого  судді,  основною 
метою та завданням якого є контроль за дотриманням прав 
та  свобод  у  кримінальному  провадженні,  свідчить  про 
перші кроки влади України до усвідомлення власної від-
повідальності за свою діяльність перед кожною людиною 
та перед суспільством загалом.

Розширення змагальних засад українського криміналь-
ного процесу – не просто один з основних напрямів його 
реформування, а суть його реформи. Справді, закріплення 
в нині чинній Конституції України принципу про те, що 
судочинство  в  Україні  здійснюється  на  основі  змагаль-
ності та рівноправності сторін, означає принципово новий 
шлях до поліпшення суспільних відносин.

З початку 90-х рр. законодавцем внесено суттєві зміни 
до  КПК  України,  спрямовані  на  перетворення  закріпле-
ного в ньому пошукового процесу на змагальний процес. 

Реформування національного кримінального процесуаль-
ного законодавства має ґрунтуватись на теоретичних заса-
дах, на результатах усебічного дослідження змагальності.

Відповідно до принципу верховенства права людина, її 
права визнаються найвищими цінностями та визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави, а судова проце-
дура буде вважатися справедливою тільки тоді, коли вона 
спрямована на забезпечення верховенства права та засно-
вана  на  засадах  законності,  рівності  учасників  процесу 
перед законом і судом, змагальності, гласності та відкри-
тості, обов’язковості виконання судових рішень.

Принцип змагальності повинен передбачати наявність 
на  всіх  стадіях  процесу  рівноправних  сторін  і  розподіл 
їхніх процесуальних функцій, тобто таку форму побудови 
кримінального процесу, у якій беруть участь три сторони 
та  за  якої функції  обвинувачення  і  захисту  відокремлені 
від  функції  вирішення  справи,  тобто  має  бути  розподіл 
функцій між суб’єктами.

Змагальність  сторін  необхідна  як  гарантія  реаліза-
ції  принципу  всебічного,  повного  й  об’єктивного  дослі-
дження обставин справи і захисту, які є необхідними для 
повноцінного  змагання  на  всіх  стадіях  процесу.  Вона 
також є гарантією для утвердження законності і справед-
ливості під час винесення судових рішень.

Поняття принципу змагальності повинно включати такі 
елементи: розподіл основних кримінально-процесуальних 
функцій:  обвинувачення  (кримінальне  переслідування), 
захисту  і  вирішення  справи  (правосуддя);  процесуальну 
рівність сторін; активну й керівну роль суду у процесі.

Змагальні принципи повинні передбачати об’єднання 
всіх  сторін  та  визначатися  активізацією  судових  органів 
щодо  визначення  всіх  умов  справи  й  у  підтвердженні  її 
доказами,  що  спричинять  встановлення  об’єктивності 
істини;  право  сторін  посилатися  на  фактичні  обставини 
справи  і  розпоряджатися  доказами  в  поєднанні  із  пра-
вом  прокурора  доводити  обставини  справи  й  із  правом 
суду досліджувати факти, які мають значення для справи, 
та збирати докази.

Вітчизняне  кримінально-процесуальне  законодавство 
містить норму, що суперечить конституційній засаді зма-
гальності  і  порушує  розподіл  функцій.  Ця  суперечність 
має  місце  у  ст.  27  КПК  України,  бо  коли  суд  порушує 
кримінальну  справу,  особливо  коли  формулює  обвину-
вачення  проти  конкретної  особи,  він  однозначно  опиня-
ється на боці обвинувачення і починає виконувати водно-
час дві функції – обвинувачення і вирішення справи, що 
породжує нерівність сторін у кримінальному судочинстві 
та  порушує  конституційний  принцип  змагальності.  Цю 
недоречність потрібно усунути.

Вітчизняний  кримінальний  процес  залишається  про-
цесом змішаного типу з окремими елементами відновлю-
вального правосуддя і поєднує риси розшукового та зма-
гального типів. На стадії досудового розслідування засада 
змагальності  діє  лише  деякою  мірою,  зумовлює  нерівні 
можливості  сторін у процесі формування доказової бази 
судочинства.

Висновки. Запропоновані  в  роботі  заходи  можуть 
сприяти поліпшенню реалізації засад змагальності під час 
розгляду клопотань та скарг слідчим суддею.
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ВИМОГИ ДО ФІКСУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ХОДУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ 
ОКРЕМИХ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

REQUIREMENTS TO THE RECORD BY TECHNICAL MEANS OF THE PROCESS 
AND RESULTS OF THE APPLICATION OF CERTAIN MEASURES REGARDING 

CRIMINAL PROCEEDINGS PROVISION

Поляк Ю.П., ад’юнкт 
кафедри кримінального процесу та криміналістики
Львівський державний університет внутрішніх справ

У статті з’ясовуються вимоги до фіксування технічними засобами перебігу та результатів застосування заходів забезпечення кримі-
нального провадження. Розглянуто погляди вчених щодо вказаної наукової категорії, пропонується авторське визначення цього поняття. 
Наведено систему заходів забезпечення кримінального провадження за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, аналізу-
ються запропоновані законодавцем та науковцями критерії класифікації цих заходів, а також їх класифікація. Констатується, що в Кодексі 
чітко встановлюється порядок ініціювання питання про застосування заходів забезпечення, визначається процесуальна форма розгляду 
відповідних клопотань і перелік фактичних обставин, які підлягають встановленню під час розгляду такого клопотання слідчим суддею. 
Окреслено коло доказів, якими обґрунтовується необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Розглядається сутність застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, як виклик та привід, тимчасовий доступ до 
речей і документів, тимчасове вилучення й арешт майна. З’ясовується питання реґламентації застосування під час їх проведення технічних 
засобів. Констатовано, що доцільним і ефективним під час виклику учасника кримінального провадження для допиту чи участі в іншій проце-
суальній дії є застосування відеозапису, використання функцій смартфона та програмного забезпечення комп’ютерної техніки. Під час приводу 
найбільш ефективним є застосування відеозапису. У процесі тимчасового доступу до речей і документів, вилучення майна, його арешту чи 
затримання особи – застосування відеозапису, фотозйомки, комп’ютерної й оргтехніки. Зроблено висновок, що основою для використання 
технічних засобів під час застосування заходів забезпечення є положення статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ключові слова: заходи забезпечення, кримінальне провадження, технічні засоби, виклик та привід, тимчасовий доступ до речей 
і документів.

This article determines requirements to the record by technical means of the process and results of the application of measures regarding 
criminal proceedings provision. It analyzes scientists’ views regarding the stated scientific category and offers the author’s definition of this 
term. It gives the system of measures for the provision of criminal proceedings under the current Criminal Procedure Code of Ukraine, analyzes 
the proposed by the legislator and scientists criteria of these measures classification, as well as their classification. It states that the Code clearly 
sets the procedure of case initiation about the application of the provision measures, determines the procedural form of the corresponding petitions 
and the list of actual circumstances, which are subject to determination during the process of such petition consideration by an investigating 
judge. It outlines the evidence that ground the necessity to apply the measures of criminal proceedings provision.

It analyzes the essence of application of such events of criminal proceedings provision as invocation and bringing to court, temporary access to 
articles or documents, temporary seizure and arrest of property. It inquires into the matter of regulation of the application of technical means during 
their conduct. It is stated that the application of video record, smartphone functions and software of computer equipment in the process of invocation 
of the participant of a criminal proceeding for questioning or participation in another proceeding is appropriate and effective. When bringing a suspect 
to court, the most effective tool is the application of video record. In the process of temporary access to articles and documents, property seizure or 
arrest of a person the application of video record, taking of pictures, computer and office equipment is effective. It has been concluded that the basis 
for the use of technical means during the application of the provision means is the provision of article 107 of the Criminal Procedure Code of Ukraine.

Key words: measures for provision, criminal proceedings, technical means, invocation and bringing, temporary access to articles or 
documents.

Вступ. Важливі функції у кримінальному провадженні 
виконують запобіжні заходи. Більшість процесуалістів від-
носять їх до одного з нововведень Кримінального процесу-
ального кодексу України (далі – КПК України) від 13 квітня 
2012  р.  З  огляду на  той факт, що практичне  застосування 
запропонованих  законодавцем  у  вищезгаданому  Кодексі 
заходів неможливе без формування відповідної теоретичної 
бази, зокрема й пов’язаної з рекомендаціями щодо викорис-
тання  в  окремих  випадках  у  допоміжних  цілях  технічних 
засобів, уважаємо цю проблематику актуальною і такою, що 
потребує подальшого розроблення.

Постановка завдання.  З’ясуванню юридичної  при-
роди  різних  видів  заходів  забезпечення  кримінального 
провадження  в  останні  роки  на  монографічному  рівні 
присвятили свої праці такі вітчизняні вчені, як: В.В. Горо-
шко, Х.М. Грицак, В.А. Завтура, В.О. Січко, К.О. Середа, 
І.М.  Чемерис.  Окремі  питання  у  своїх  статтях  дослі-
джували  І.Л.  Беспалько,  Н.Р.  Бобечко,  В.М.  Гусаров, 
М.В. Лиманська, Є.Д. Лялюк, О.М. Миколенко, Я.О. Пар-
хоменко, О.М. Сіверський, В.І. Фаринник, О.В. Фірман 
та  інші.  Однак  у  них  не  досить  повно  висвітлюються 
питання  застосування  заходів  забезпечення  і  викорис-
тання під час їх проведення технічних засобів.

Тому метою статті є з’ясування кримінальних про-
цесуальних вимог до застосування технічних засобів під 

час  виконання  окремих  заходів  забезпечення  криміналь-
ного провадження.

Результати дослідження. Розд. ІІ КПК України присвя-
чено  заходам  забезпечення  кримінального  провадження, 
до яких законотворець відніс: виклик слідчим, дізнавачем, 
прокурором,  судовий  виклик  і  привід;  накладення  гро-
шового  стягнення;  тимчасове  обмеження  в  користуванні 
спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасове 
відсторонення судді від здійснення правосуддя; тимчасо-
вий доступ до  речей  і  документів;  тимчасове  вилучення 
майна; арешт майна; затримання особи; запобіжні заходи. 
Вищезгадані  заходи  застосовуються  з метою досягнення 
дієвості кримінального провадження  (ст. 131 КПК Укра-
їни) [1]. Варто зауважити, що у КПК України передбачена 
можливість  застосування  й  інших,  спеціальних,  видів 
заходів  забезпечення  (наприклад,  в  особливих  порядках 
кримінального провадження).

З  лексико-граматичного  тлумачення  поняття  «заходи 
забезпечення  кримінального  провадження»,  як  пише 
Н.Р.  Бобечко,  випливає,  що  йдеться  про  сукупність  про-
цесуальних дій та рішень, які створюють умови, сприяють 
у  застосуванні  інших  процесуальних  заходів,  гарантують 
їхню  ефективність,  а  також  охороняють  і  захищають  від 
реальних або потенційних порушень кримінальних проце-
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суальних норм. Це поняття є родовим, окрім відображених 
у  розд.  ІІ КПК України,  є  чимало  інших  заходів  забезпе-
чення.  Зважаючи  на  те,  що  норми  кримінального  проце-
суального права виконують не тільки охоронні, а й регуля-
тивні функції, заходи забезпечення можна поділити на дві 
групи:  заходи  примусового  забезпечення  кримінального 
провадження  (усі  правові  форми  кримінального  процесу-
ального  примусу)  та  заходи  непримусового  забезпечення 
кримінального провадження. Серед останніх за спрямова-
ністю  науковець  пропонує  виділяти  заходи:  інформацій-
ного  забезпечення  (повідомлення,  виклик);  забезпечення 
неупередженості  суб’єктів  кримінального  провадження 
(відвід,  самовідвід);  організаційно-технічного  забезпе-
чення  (ексгумація  трупа,  розшук);  гарантування  безпеки 
суб’єктів  кримінального  провадження  (закритий  судовий 
розгляд, прослуховування телефонних переговорів); непри-
мусового  одержання  і  перевірки  доказової  інформації 
(допит, пред’явлення для впізнання, опитування) [2, с. 34]. 
Я.О. Пархоменко підкреслює, що заходи забезпечення кри-
мінального  провадження  застосовуються  лише  на  підста-
вах,  за  умов  і  в  порядку,  визначених  законом.  Загальною 
підставою для застосування більшості заходів забезпечення 
буде  невиконання  або  неналежне  виконання  обов’язків 
суб’єктами  кримінального  провадження,  тобто  вчинення 
кримінального  процесуального  порушення. Проте  більше 
уваги варто звертати на конкретні фактичні дані, які висту-
пають підставами для  застосування, можуть  вказувати не 
лише на можливість  учинення правопорушення,  але й на 
необхідність запобігання йому для забезпечення нормаль-
ного розвитку кримінального провадження [3, с. 197].

Концепція  суб’єктів  реалізації  положень  про  засто-
сування  заходів  забезпечення  зводиться,  на  думку 
Х.М.  Грицак,  до  біполярної  системи:  з  одного  боку,  це 
мотиви  та  рішення щодо  обрання  заходу  процесуального 
примусу, на які опиралися органи дізнання, слідства і про-
куратури,  і  отримані  докази,  факти,  що  є  підставою  для 
однозначності вибору, а з іншого – висновки і рішення неза-
лежного органу кримінального судочинства, подані слідчим 
суддею/судом, оцінка фактів, які є в основі альтернативного 
вибору, відповідно до заявленого клопотання [4, с. 92].

В.І.  Фаринник  відносить  заходи  забезпечення  до 
одного з видів державного примусу та зазначає, що у КПК 
України  немає  визначення  цього  поняття,  на  думку  нау-
ковця, під ними варто розуміти передбачені кримінальним 
процесуальним законом заходи державно-правового при-
мусу,  що  застосовуються  уповноваженими  державними 
органами  й  особами  у  встановленому  законом  порядку 
до  підозрюваного,  обвинуваченого,  потерпілого,  свідка 
й  інших  осіб,  які  залучаються  до  сфери  кримінальної 
процесуальної  діяльності,  з  метою  запобігання  їхнім 
неправомірним діям, припинення останніх, забезпечення 
виявлення  та  закріплення  доказів,  досягнення  завдань 
судочинства та дієвості провадження [5, с. 135]. Уважаємо 
запропоноване визначення вартим уваги та сподіваємося, 
що  у  процесі  вдосконалення  кримінального процесуаль-
ного законодавства воно буде включене у ст. 3 КПК Укра-
їни  «Визначення  основних  термінів  Кодексу».  Досить 
змістовну  та  розширену  класифікацію  запропоновано 
О.В. Фірман:  1)  за  змістом  (заходи  припинення  та  запо-
бігання); 2) за метою застосування (заходи, що забезпечу-
ють участь і належну поведінку осіб у кримінальному про-
вадженні; заходи, що забезпечують виявлення, вилучення 
та  дослідження  доказів,  можливу  конфіскацію  майна 
чи  забезпечення  цивільного  позову);  3)  за  суб’єктами 
застосування  (заходи,  що  можуть  застосовуватися  лише 
за  рішенням  слідчого  судді  чи  суду;  заходи, що  можуть 
застосовуватися слідчим, дізнавачем, прокурором; заходи, 
що можуть застосовуватися іншими особами); 4) за мож-
ливістю продовження строку їхньої дії  (заходи, строк дії 
яких може і не може бути продовжений); 5) за можливістю 
оскарження рішення про їх застосування (заходи, рішення 

про застосування яких підлягають чи не підлягають оскар-
женню) [6, с. 236–237]. У результаті проведеного аналізу 
низки  наукових  думок  щодо  розуміння  поняття  «заходи 
забезпечення  кримінального  провадження»  можемо 
виокремити такі  їхні загальні характерні ознаки: 1) вони 
є  одним  із  видів  державного  примусу;  2)  вони  перед-
бачені  кримінальним  процесуальним  законом;  3)  вони 
застосовуються за наявності приводів (клопотання) і під-
став  (ухвала); 4) для  їх  застосування визначений певний 
порядок; 5) вони можуть бути застосовані лише уповно-
важеним  на  те  органом  чи  посадовою  особою;  6)  вони 
можуть  бути  застосовані  лише  до  осіб,  які  залучаються 
до  сфери  кримінального  провадження;  7)  вони  мають 
виключний характер; 8) мета їх застосування – досягнення 
дієвості  кримінального  провадження. Цілком  слушно  до 
характерних ознак заходів забезпечення І.М. Чемерис від-
носить тимчасове обмеження конституційних прав і сво-
бод особи, до якої вони застосовуються,  і оперативність. 
Остання полягає в тому, що в разі швидкого і своєчасного 
застосування того чи іншого заходу можна говорити про 
те,  що  будуть  досягнуті  завдання  кримінального  прова-
дження [7, с. 90–91].

Вивчення змісту ст. ст. 133–136 КПК України дає нам 
підстави стверджувати, що під час виклику слідчий, дізна-
вач, прокурор, слідчий суддя та суд можуть активно й ефек-
тивно використовувати технічні засоби. Як слушно заува-
жує Є.Д. Лялюк, основними ознаками виклику слідчим або 
прокурором,  а  також  судового  виклику  є  таке:  наявність 
незначного  обмеження  прав  особи,  яке  полягає  в  покла-
денні  на  неї  обов’язку  з’явитися  у  визначений  час  для 
проведення  процесуальної  дії;  обов’язковість  для  особи, 
щодо  якої  застосовується  захід  забезпечення;  можливість 
настання негативних наслідків у разі невиконання вимоги 
слідчого,  прокурора  чи  суду  /  слідчого  судді. Підставами 
для такого виклику варто вважати таке: перебування викли-
каної особи у статусі підозрюваного, свідка, потерпілого чи 
іншого учасника кримінального провадження; достатність 
підстави вважати, що вона може дати показання, які мають 
значення для кримінального провадження; її участь у про-
цесуальній дії є обов’язковою [8, с. 199].

У  проаналізованих  нами  вище  статтях  КПК України 
хочемо звернути увагу на такі положення: 1) особа викли-
кається шляхом вручення повістки про виклик, надіслання 
її електронною поштою, здійснення виклику по телефону 
(ч. 1 ст. 135 КПК України); 2) належним підтвердженням 
особою повістки про виклик або ознайомлення з  її  зміс-
том є відеозапис вручення особі повістки (ч. 1 ст. 136 КПК 
України);  3)  якщо  особа  попередньо  повідомила  про 
адресу своєї електронної пошти, надіслана на таку адресу 
повістка про виклик уважається отриманою в разі підтвер-
дження її отримання особою відповідним листом електро-
нної пошти (ч. 2 ст. 136 КПК України).

Як бачимо з наведеного, у п. п. 1 і 3 йдеться про вико-
ристання ноутбука / персонального комп’ютера, планшета 
тощо з відповідним програмним забезпеченням та смарт-
фона / мобільного термінала, а також стаціонарного теле-
фону, що є в розпорядженні дізнавача, слідчого чи проку-
рора. Щодо використання як засобу для виклику особи по 
телефону,  то видається  за необхідне у  відповідній нормі 
зробити уточнення, як  і  з  електронною адресою, а саме: 
«якщо особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, 
слідчого  суддю,  суд  про  контактний  номер  свого  теле-
фону». Це варто зробити для того, щоб надалі уникнути 
непорозуміння з визначенням кінцевого власника номера 
цього телефона та спростування заперечень щодо неотри-
мання  дзвінків  на  цей  номер. Окрім  того,  факт  розмови 
з особою по телефону та її зміст (у розмові варто спира-
тися на вимоги до змісту повістки про виклик, визначені 
ст.  136  КПК  України)  доцільно  відобразити  в  рапорті, 
а  також  відправити  знімок  повістки  про  виклик  особі 
через мобільні додатки (як-от Viber, WhatsApp).
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Якщо  здійснюється  виклик  особи  електронною 
поштою,  доцільно  дотримуватися  таких  рекоменда-
цій:  1)  використовувати  для  цього  офіційно  зареєстро-
вану  електронну  адресу  (на  працівника,  що  здійснює 
виклик, чи установи або підрозділу, у якій(ому) працює);  
2) у налаштуваннях перед відправкою електронного листа 
поставити галочку у графі «Запит на сповіщення про про-
читання»; 3) вкласти електронний варіант повістки через 
функцію «Вкласти файли»; 4) відповідним чином вказати 
тему  електронного  листа,  у  самому  листі  обов’язково 
зазначити необхідність надіслати листа  з повідомленням 
про отримання виклику.

Існують вимоги і до використання технічних засобів, на 
які  буде  проводитися  відеозапис  вручення  особі  повістки 
про виклик. По-перше, у налаштуваннях відеозапису попе-
редньо  необхідно  виставити  функцію  «Показувати  дату 
і час». По-друге, на відеозаписі повинно бути чітко видно, 
що вручається саме повістка, її зміст (кому, у якому прова-
дженні тощо). По-третє, на відеозаписі повинна міститися 
інформація  про  те,  хто  саме  вручає  повістку  про  виклик. 
По-четверте, з відеозапису має бути зрозуміло, кому саме 
вручається повістка, яка реакція і дія цієї особи. За резуль-
татами  вручення  таким  способом  повістки  про  виклик 
доцільно скласти рапорт з обов’язковою інформацією про 
час  і місце вручення повістки, характеристику технічного 
засобу і носія інформації, назву відеофайлу. Також у такому 
разі цілком слушною є пропозиція О.М. Сіверського, який 
пропонує внести низку змін до ст. 136 КПК України, одна 
з яких така: «У разі відеозапису вручення або зачитування 
тексту повістки про виклик особи, яка викликається, якщо 
видно, що така особа відмовилася від отримання повістки 
або після оголошення про початок зачитування повістки про 
виклик  вчинила  інші  дії,  направлені  на  уникнення оголо-
шення їй тексту повістки (зачинила двері, пішла, здійснила 
інші дії), у такому разі особа, яка викликається, уважається 
належно  повідомленою  за  наявності  акта  та  відеозапису 
вручення повістки» [9, с. 156].

Необхідною  умовою  застосування  приводу 
є  нез’явлення  особи  на  виклик  дізнавача,  слідчого,  про-
курора  або  слідчого  судді  (суду).  А  вже  за  наявності 
цієї  умови  можливі  два  варіанти  застосування  приводу: 
1) якщо особа взагалі не повідомила про причини такого 
нез’явлення;  2)  якщо  причина  нез’явлення  особи  на 
виклик відома, але є неповажною. Рішення про здійснення 
приводу ухвалюється у формі ухвали слідчого судді (суду), 
винесеної на підставі клопотання. Застосування приводу 
не може відбуватися для забезпечення проведення допиту 
потерпілого,  оскільки давати  свідчення – це його право, 
а  не  обов’язок  [10,  с.  172].  Оскільки  виконання  ухвали 
може  бути  доручене  відповідним,  визначеним  законом 
підрозділам Національної поліції й іншим, особі, яка буде 
її виконувати, також варто заздалегідь з’ясувати питання 
потреби застосування під час приводу технічних засобів 
фіксації. Це може стати у пригоді в разі виникнення ситу-
ації,  коли особа,  до  якої  застосовується привід, не  вико-
нує вимог ухвали про привід, потрібно буде застосувати 
заходи  фізичного  впливу.  Насамперед  перегляд  такого 
відеофайлу дасть можливість наочно побачити та проана-
лізувати дії особи, її реакцію, а також переконатися в тому, 
що  заходи  фізичного  впливу,  які  спрямовані  на  неї,  не 

перевищують  міри,  необхідні  для  виконання  здійснення 
приводу, і зводяться до мінімального впливу на неї.

Як рекомендації особам, які будуть здійснювати привід 
та застосовуватимуть технічні засоби, можемо навести таке: 
1)  у  разі  застосування  технічного  засобу  осіб, що  будуть 
здійснювати  привід,  повинно  бути  не  менше  двох.  Це 
пов’язано з тим, що вкрай важко вести відеофіксацію і вод-
ночас застосовувати заходи фізичного впливу; 2) технічний 
засіб фіксації варто застосовувати до початку оголошення 
особі ухвали про привід; 3) особі необхідно повідомити про 
факт застосування технічного засобу фіксації; 4) після вико-
нання ухвали про привід доцільно скласти рапорт, у якому 
вказати інформацію про те, коли і щодо кого застосовувався 
привід, характеристику технічного засобу і носія інформа-
ції, інформацію про відеофайл (назва, формат).

Технічні засоби можна застосовувати і під час тимчасо-
вого доступу до речей і документів (гл. 15 КПК України), 
тимчасового вилучення  (гл. 16 КПК України) чи арешту 
майна (гл. 17 КПК України). Якщо більш детально вести 
мову  про  тимчасовий  доступ  до  речей  і  документів,  то 
у ст. 159 КПК України зазначено, що він полягає в наданні 
стороні кримінального провадження можливості ознайо-
митися з певними речами і документами, зробити їх копії 
чи вилучити. Тимчасовий доступ до електронних  інфор-
маційних систем або  їхніх частин, мобільних терміналів 
систем  зв’язку  здійснюється  шляхом  зняття  з  них  копії 
інформації без їх вилучення. У ч. 4 ст. 165 КПК України 
конкретизується, що  копії  виготовляються  з  використан-
ням копіювальної техніки, електронних засобів володільця 
(за  його  згодою)  або  копіювальної  техніки,  електронних 
засобів  особи,  яка  пред’являє  ухвалу  про  тимчасовий 
доступ  до  речей  і  документів  [1].  Отже,  можна  конста-
тувати, що під час виконання цього заходу забезпечення 
кримінального провадження технічні засоби можуть вико-
ристовуватися  уповноваженою на  те  законом  особою  як 
для  копіювання,  так  і  для  здійснення  фіксації  перебігу 
і  результатів.  Оскільки  виконання  цього  заходу  забез-
печення  є  деякою мірою  тотожним  із  проведенням  слід-
чих  (розшукових)  дій  (наприклад,  складається протокол, 
а порядок відібрання біологічних зразків для експертизи 
однаковий), то вважаємо, що цілком правильним для фік-
сації перебігу і результатів цих заходів забезпечення буде 
використання положень ст. ст. 104, 105 і 107 КПК України.

Висновки. Не викликає сумнівів твердження, що під 
час  розгляду  питання  про  застосування  заходів  забезпе-
чення  кримінального  провадження  сторони  криміналь-
ного провадження повинні подати слідчому судді або суду 
докази  обставин,  на  які  вони  посилаються.  З  огляду  на 
досліджувану нами тематику та поставлену мету, можна 
констатувати,  що  результати  використання  технічних 
засобів за наведених вище обставин можуть бути: 1) дока-
зами під час ухвалення якогось процесуального рішення 
(наприклад, кілька відеозаписів про вручення особі пові-
стки під час ухвалення рішення про привід особи); 2) зна-
ряддями  для  ефективного  виконання  певного  заходу 
забезпечення  (наприклад,  під  час  надсилання  електро-
нною поштою повістки про виклик, копіювання докумен-
тів чи  інформації  з  інформаційних електронних систем); 
3)  додатками,  у  яких  зафіксовано  перебіг  та  результати 
виконання заходу забезпечення.
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СУДОВА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
ЯК ПРИКЛАД ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ ОРГАНІВ 

В УМОВАХ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, 
AS THE EXAMPLE OF THE LAW-MAKING ACTIVITY OF THE JUDICIAL AUTHORITIES 

IN THE MINDS OF THE CRIMINAL PROCEDURAL LAW OF UKRAINE

Стрежнєв Г.Д., аспірант кафедри правоохоронної діяльності 
та кримінально-правових дисциплін

Університет митної справи та фінансів

У статті аналізуються проблеми визначення можливої межі правотворчих повноважень судових органів в умовах кримінально-про-
цесуального права України на прикладі діяльності Європейського суду з прав людини, практика якого обов’язкова до застосування 
національними судами, а рішення підлягають прямому виконанню. Визначення природи правотворчої діяльності судових органів та її 
ролі в умовах національної правової системи є важливим елементом оптимізації процесу застосування принципу верховенства права 
та гуманізації законодавства. Судова правотворчість, як правовий механізм, може забезпечити вирішення широкого переліку правових 
проблем, що нині постали перед Україною. Проводити аналіз судової правотворчості варто на прикладі судової практики Європей-
ського суду з прав людини, яка за своїми характеристиками найбільш наближена до прецедентної, зважаючи на те, що роль преце-
денту ще остаточно не вирішена в рамках дискусії щодо джерел національного права. У статті досліджено нормативно-правові акти, що  
реґламентують діяльність Європейського суду з прав людини, розглянуто теоретичні дослідження, присвячені діяльності зазначеного 
Суду, на основі чого виділено особливості його правотворчої діяльності у процесі судового розгляду справ проти держав – учасниць 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Проаналізовано основні особливості рішень Європейського суду з прав 
людини як джерела національного права, висвітлено основні погляди на зазначене питання. Окремо розглянуто питання застосування 
в умовах національного законодавства прецедентної практики Європейського суду з прав людини, що виступає у вигляді тлумачень 
Судом положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та винесення рішень по суті справ, сторонами у яких висту-
пають держави – учасниці зазначеної Конвенції. На основі отриманих у процесі дослідження відомостей сформульовано висновок щодо 
можливостей розширення правотворчих повноважень національних судових органів та вирішення широкого спектра правових проблем, 
оптимізації процесу судочинства, наближення національної правової системи до світових стандартів, підвищення ефективності захисту 
прав та законних інтересів громадян.

Ключові слова: прецедент, прецедентна практика, судова правотворчість, судове рішення, практика ЄСПЛ.

This article analyzes the problems of determining of the law-making activity of judicial bodies in the legal system of Ukraine on the example 
of the European Court of Human Rights (hereinafter – ECHR) activities, the practice of which is required for usage by national courts. Determining 
the nature of law-making activities of the judiciary and its role in the national legal system is an important element in optimizing the process 
of applying the principle of the rule of law and humanization of legislation. Judicial law-making, as a legal mechanism, can provide a solution to 
a wide range of legal problems currently facing by Ukraine. The analysis of judicial law-making should be based on the case law of the ECHR, 
which is closest in its characteristics to the precedent, given that the role of precedent has not yet been finally resolved in the discussion on 
the sources of national law. In the course of the article the normative legal acts regulating the activity of the European Court of Human Rights 
are studied, the theoretical researches devoted to the activity of the mentioned court are considered, on the basis of which the peculiarities 
of its law-making activity during the court proceedings against the states parties to the Convention fundamental freedoms. The basic features 
of ECHR decisions as sources of national law are analyzed, the main views on this issue are highlighted. The issue of application of the case 
law of the European Court of Human Rights in the form of court interpretations of the provisions of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms and ruling on the merits of cases to which the parties to the Convention are parties is considered separately. 
Highlighted Based on the information obtained during the study, a conclusion was drawn regarding the possibility of expanding the legislative 
powers of national courts to a wide range of legal issues, optimizing the judicial process, bringing the national legal system closer to world 
standards and improving the protection of citizens’ rights and legitimate interests.

Key words: precedent, case law, judicial law-making, judicial rule-making, ECHR practice.

Постановка завдання. Виклики сучасності, що нині 
постають  перед  судовою  системою  України,  вимагають 
докорінного  перегляду  основних  засад  функціонування 
судових  органів,  оптимізації  процесу  відправлення  пра-
восуддя та підвищення авторитету органів судової влади 
в  очах  суспільства. Особливо  яскраво  зазначені  потреби 
проявляються  в  рамках  кримінально-процесуального 
права,  беручи  до  уваги  особливу  складність  криміналь-
ного судочинства та високі вимоги до якості його реалі-
зації. Досягнення зазначених цілей вимагає застосування 
широкого комплексу заходів, на одному з яких буде зосе-
реджено  дане  дослідження.  Ідеться  про  перегляд  ролі 
правотворчої функції  судових органів через  аналіз прак-
тики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) – 
судового органу наддержавної юрисдикції, що має значні 
повноваження у сфері правотворчості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питання  судової  правотворчості  та  судової  прак-
тики  ЄСПЛ  присвятили  свої  роботи  Д.В.  Кухнюк,  який 
розглядав  судовий  прецедент  як  джерело  кримінально- 

процесуального права України, М.І. Козюбра, який розкри-
вавав  природу  судової  правотворчості,  В.М.  Тертишник, 
який  у  своїй  роботі  проаналізував  особливості  реалізації 
правових позицій та прецедентної практики Європейського 
суду  з  прав  людини  в  розв’язанні  проблем  кримінально-
процесуального права України, В.І. Манукян, який розгля-
нув діяльність Європейського суду з прав людини загалом.

Мета статті. Автором в цій науковій статті ставиться 
за  мету  проведення  аналізу  можливості  розширення  
правотворчих  повноважень  національних  судових  орга-
нів  в  умовах  кримінально-процесуального  права Україні 
на основі  аналізу унікальної  за  своєю природою судової 
практики  ЄСПЛ,  що  активно  застосовується  в  рамках 
національної правової системи.

У контексті  дослідження першочергове  значення має 
визначення  місця  прецедентної  практики  ЄСПЛ  у  наці-
ональній  правовій  системі,  виходячи  зі  спірного  харак-
теру  зазначеного  питання,  відповідь  на  яке  дасть  змогу 
окреслити граничні можливості розширення повноважень  
національних судових органів.
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Особлива  увага  у  процесі  дослідження  буде  зосеред-
жена  саме  на  рішеннях ЄСПЛ,  оскільки питання  тлума-
чення Конвенції про захист прав людини й основополож-
них  свобод  ЄСПЛ  є  досить  визначеним  у  теоретичній 
площині,  але  до  уваги  буде  братися  тлумачення  ЄСПЛ 
і  його  рішення  по  суті,  що  будуть  іменуватися  разом  – 
«практика ЄСПЛ».

Виклад основного матеріалу. Розгляд  правотвор-
чої  діяльності  судових  органів  в  Україні,  яка  має  осо-
бливу  важливість  у  контексті  забезпечення  законних 
прав та  інтересів учасників кримінального провадження, 
варто починати  з  унікального для національної правової 
системи явища – практики ЄСПЛ. Наявність вищезазна-
ченого  явища може підштовхнути до низки думок щодо 
можливостей удосконалення інституту судової правотвор-
чості на основі закордонного досвіду, систематизованого 
та яскраво вираженого в рішеннях та роз’ясненнях ЄСПЛ. 
Щодо  зарубіжного  досвіду  влучно  зазначив  Д.В.  Симо-
нович:  «Європейські  стандарти  в  галузі  прав  людини 
несуть  у  собі  ідеї,  які,  зародившись ще у  стародавності, 
перебували в центрі процесу становлення й розвитку єди-
ної  природно-правової  теорії,  суть  якої  полягає  в  тому, 
що  фундаментальні  права  особи  мають  позадержавне 
і позаюридичне походження. Хоча конкретний зміст прав 
людини зазнав еволюції <…>, стрижень самої ідеї – при-
родність і невід’ємність прав людини – залишався незмін-
ним» [1, c. 15–16].

Юрисдикція  ЄСПЛ  поширюється  на  Україну.  Пра-
вовою основою для  цього  виступає  Закон України  «Про 
виконання  рішень  та  застосування  практики  Європей-
ського суду з прав людини» [2]. Положення Закону нада-
ють можливість розглядати судову практику ЄСПЛ дже-
релом права. В Україні суди під час розгляду справ мають 
брати до уваги та застосовувати практику ЄСПЛ, оскільки 
вона  визнана  джерелом  права  у  ст.  17  Закону  України 
«Про виконання рішень та  застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини» [2]. Застосування практики 
ЄСПЛ в Україні ґрунтується на положеннях Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод [3].

Правові  позиції  ЄСПЛ,  системне  застосування  яких 
у сукупності з національною системою права, реагуючи на 
проблеми, що виникають, правовідносин у сфері судочин-
ства, розвивають важливі правові поняття та доктринальні 
засади  і  принципи  правосуддя,  доповнюють  їх  із  позиції 
сучасного праворозуміння, більш широко і змістовно роз-
кривають механізми реалізації верховенства права, принци-
пів юридичної визначеності, пропорційності, забезпечення 
права  на  захист,  доступу  до  правосуддя,  справедливості. 
Можна сказати, що ЄСПЛ створює правову основу вдоско-
налення інших інститутів захисту прав і свобод.

В  умовах  сучасності  практика  ЄСПЛ  відіграє  значну 
роль  у  процесі  вдосконалення  правових  систем  держав  – 
учасниць Конвенції про захист прав людини (далі – Конвен-
ція), але її місце в національній правовій системі, беручи до 
уваги прецедентний характер,  є  досить  спірним,  дискусія 
щодо  зазначеного  питання  буде  мати  своє  продовження. 
Навіть повноцінне визнання практики Європейського суду 
з  прав  людини  джерелом  права  є  неможливим,  оскільки 
судовий прецедент в Україні, як країні романо-германської 
правової сім’ї, традиційно не визнавався джерелом права. 
Визнання  судового  прецеденту  джерелом  національного 
права  й  однозначне  підтвердження  обов’язковості  його 
застосування може дати основу для докорінної зміни сис-
теми  судової  правотворчості  загалом,  оскільки  сама  тео-
ретична можливість судового впливу на систему правових 
норм, що може бути еквівалентна силі прецеденту, наштов-
хує на думки щодо радикальних реформ.

Звертати  увагу  на  вищезазначене  питання  варто  після 
слів Л.В. Петрової, яка акцентувала увагу на тому, що у світі 
практично  не  існує  абсолютно  замкнутих  національних 
правових  систем.  Нині  основу  всіх  розвинених  правових 

строїв становлять універсальні, а не національні елементи, 
унаслідок чого основні правові поняття та практика їхнього 
втілення більш чи менш спільні в усіх сучасних правових 
системах  [4,  c.  65–66].  Тобто  неможливо  абстрагуватися 
від світових тенденцій та дотримуватись суто внутрішньо 
сформованих  поглядів  на  місце  прецедентної  практики 
ЄСПЛ та на судову правотворчість взагалі.

Яскравим прикладом розширення правотворчих повно-
важень національних судових органів у бік значних повно-
важень за прикладом ЄСПЛ є діяльність Конституційного 
Суду  України.  Як  зазначала  Є.П.  Євграфова,  ухвалюючи 
рішення,  Конституційний  Суд  України  не  встановлює 
норми права, що невластиво його призначенню і повнова-
женням, а лише «звільняє» систему законодавства від актів, 
що суперечать Основному закону держави [5, c. 67].

Схожої позиції дотримується В.М. Шаповал, згідно зі 
словами  якого  в  разі  встановлення  невідповідності  нор-
мативно-правового  акта  Конституції  України  Конститу-
ційний Суд вдається до так званої «негативної правотвор-
чості», тобто фактично скасовує нормативно-правові акти 
і  здійснює  таким  чином  негативний  за  своєю  сутністю 
вплив на  здійснювану уповноваженими органами право-
творчість [6, c. 29].

Д.В.  Кухнюк  під  час  дослідження  проблеми  упоряд-
кування  статусу  судового  прецеденту  в Україні  у  площині 
кримінального  процесу  доходить  висновку, що  «для  впро-
вадження  судового  прецеденту  в  систему  джерел  кримі-
нально-процесуального права України відсутня необхідність 
прямого  законодавчого  закріплення  за  певними  судовими 
рішеннями статусу судового прецеденту або ухвалення спе-
ціального закону про судовий прецедент» [7, с. 10].

Виходячи  з  вищезазначених  думок,  можна  казати  про 
основу для розкриття питання щодо розширення правотвор-
чих  повноважень  судових  органів  в  Україні,  оскільки  такі 
можливості наявні. Також наявний  зразок – ЄСПЛ, право-
творчість якого варто брати за основу під час дослідження.

Положення  Закону  «Про  виконання  рішень  та  засто-
сування практики Європейського суду з прав людини» зна-
чною  мірою  стосуються  саме  остаточних  рішень  ЄСПЛ 
у справах проти України, якими визнано порушення Кон-
венції. Виходячи зі змісту Закону України «Про ратифіка-
цію Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 р.», Україна визнає обов’язковість юрисдикції 
ЄСПЛ з усіх питань, що стосуються тлумачення й засто-
сування Конвенції. Рішення ЄСПЛ, ухвалені щодо Укра-
їни, наділяються таким же юридичним статусом, як і сама 
Конвенція [2].

Оскільки суб’єкти національного судочинства отриму-
ють можливість розгляду їхньої справи і ухвалених щодо 
неї  постанов  у  наднаціональному  міжнародному  судо-
вому  органі,  постає  питання  про  місце  і  роль  названих 
процедур у системі перегляду судових рішень. Якщо точ-
ніше – варто визначити, чи ЄСПЛ – чергова судова інстан-
ція в Україні. Для відповіді на це питання варто проана-
лізувати  суб’єктний  склад  провадження  ЄСПЛ,  предмет 
спору та характер захисту, що надає ЄСПЛ.

Предмет спору та склад сторін у справах, що розгля-
даються ЄСПЛ,  зазнають радикальних  змін порівняно  із 
провадженням у національних судових органах. Згідно зі 
ст. 34 Конвенції ЄСПЛ може приймати заяви від будь-якої 
фізичної особи, групи осіб або неурядової організації, які 
стверджують,  що  вважають  себе  потерпілими  від  пору-
шення однією з високих договірних сторін їхніх прав, які 
захищаються Конвенцією або протоколами до неї [3].

Сторонами  ж  виступають  фізичні  особи,  неурядові 
організації, групи осіб як заявники та держава – учасниця 
Конвенції як відповідач.

Предметом спору виступає порушення державою кон-
венційного права на ефективний і справедливий судовий 
розгляд, інших конвенційних прав. Заявник вимагає в над-
національного міжнародного судового органу захисту від 
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своєї держави, яка не забезпечила йому прав, передбаче-
них  Конвенцією.  Необхідною  умовою  переходу  справи 
з однієї  інстанції  в  іншу є  збереження  і предмета  спору, 
і  суб’єктного  складу  учасників.  Зазначене  свідчить  про 
те, що ЄСПЛ не виступає однією з інстанцій національної 
судової системи. Визначаючи характер захисту, що нада-
ється ЄСПЛ, варто розглянути межі розгляду, а також сут-
ність підсумкового рішення у справі [8].

Практика  ЄСПЛ  свідчить  про  врахування  судом  не 
тільки обставин, викладених у скарзі, а й дії інших вимог 
Конвенції за межами скарги. ЄСПЛ здійснює оцінку дока-
зів і оцінку фактів, метою яких є встановлення відповід-
ності судового процесу та його результату вимогам Кон-
венції.  Провадження  у  справі  завершується  винесенням 
рішення.  За  результатами  розгляду  ЄСПЛ  повинен  кон-
статувати, чи мало місце порушення положень Конвенції, 
вирішити питання необхідності компенсації.

Наслідками  ухваленого  ЄСПЛ  рішення  може  висту-
пати компенсація на користь заявника, перегляд рішення 
національного  судового  органу  або  внесення  змін  до 
національного  законодавства.  У  результаті  детального 
розгляду  зазначених  наслідків  можна  зробити  остаточні 
висновки  щодо  місця  судової  практики  ЄСПЛ  у  націо-
нальній правовій системі.

Перший  наслідок  ухвалення  рішення  ЄСПЛ  проти 
окремої  держави  –  присудження  компенсації  заявнику. 
Виходячи з підсумкового рішення, ЄСПЛ може не тільки 
стати  на  бік  заявника,  а  й  присудити  компенсацію  за 
результатами розгляду. У такому разі моментом виконання 
рішення ЄСПЛ буде вважатися момент виплати зазначеної 
компенсації.

Другим  наслідком  виступає  внесення  змін  до  вну-
трішнього  законодавства  уповноваженими  органами. 
Ураховуючи суверенітет кожної держави – учасниці кон-
венції, ЄСПЛ не може  встановлювати  прямі  вказівки  на 
необхідність  змін  у  внутрішньому  законодавстві  дер-
жави, що виступає стороною у справі. Фактично ж зміна 
законодавства  відбувається  шляхом  непрямої  стимуляції 
з боку ЄСПЛ – за допомогою наявних важелів впливу на 
державу – учасницю Конвенції ЄСПЛ створює умови для 
вдосконалення її законодавства.

З  вищевикладеного  можна  зробити  однозначний 
висновок,  що  ЄСПЛ  не  має  широких  повноважень  для 
впливу на суб’єктів судового розгляду. Відновлення пору-
шеного  права  та  втручання  в  діяльність  національної 
судової системи неможливе з боку ЄСПЛ. Навіть перегляд 
рішень  національних  судових  органів  за  результатами 
провадження  ЄСПЛ  можливий  лише  згідно  із  Законом 
України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини», що виводить рішення 
ЄСПЛ у статус обов’язкових для виконання Україною.

ЄСПЛ не виступає частиною системи перегляду судо-
вих  рішень,  з  огляду  на  відсутність  продовження  спору 
між  позивачем  і  відповідачем,  контролю  за  винесеним 
рішенням  з  погляду  його  законності  та/або  обґрунтова-
ності. Натомість  наявна  суперечка  з  іншого  предмета  за 
участю держави як відповідача [8].

Отже,  формально  прецедентну  практику  ЄСПЛ,  що 
охоплює  як  рішення  по  суті,  так  і  тлумачення  Конвен-
ції,  можна  віднести  до  категорії  факультативних  джерел 
права.  Розглядати  рішення  ЄСПЛ  «чистим»  прецеден-
том  в  умовах  національної  правової  системи  не  можна, 
оскільки сукупність умов не дає можливості його прямого 
застосування на рівні закону. Можна було б зупинитися на 
такій позиції,  спираючись на  ідеї правового позитивізму 
і  визнаючи домінування  законів,  ухвалених уповноваже-
ними  суб’єктами,  але  закони  за  своєю  правовою  суттю 
мають низку недоліків, що можна легко усунути динаміч-
ною прецедентною практикою [9].

Підкріплює  вищезазначений  висновок  твердження 
В.М.  Тертишника,  який  зазначав,  що  правові  позиції 
та  прецедентна  практика  Європейського  суду  з  прав 
людини не тільки стають європейськими правовими стан-
дартами,  але  й  наповнюють  правову  систему  України 
цілісними й важливими принципами, дефініціями, гаран-
тіями,  нормами,  які  мають  гармонізувати  національне 
право  і  правосвідомість,  унормувати  наявні  прогалини 
законодавчого регулювання [10, с. 8].

Фактично  ж  прецедент,  який  за  результатами  дослі-
дження варто вважати «особливим» джерелом права, ціл-
ком органічно вписується  в  українську правову  систему, 
що дає основу для розширення, із застосуванням аналогії, 
правотворчих повноважень національних судових органів 
до рівня повноважень судових органів країн англосаксон-
ської правової системи.

Висновки. Визнання  значення  практики  ЄСПЛ 
у  сучасних  умовах  за  результатами  дослідження  не  під-
дається сумніву. ЄСПЛ виконує важливу функцію захисту 
законних прав та інтересів осіб там, де закінчуються мож-
ливості застосування національних засобів захисту. Саме 
тому практику ЄСПЛ варто розглядати як «особливе», а не 
факультативне джерело права, приймаючи дану ситуацію 
як виняток із правил. Органічність перебування практики 
ЄСПЛ поряд  із національними правовими нормами при-
водить  до  висновку  про  можливість  радикального  роз-
ширення  правотворчих  функцій  національних  судових 
органів,  зважаючи на  яскраву  вираженість дискреційних 
повноважень  і  автономності  ЄСПЛ.  Застосування  такої 
аналогії цілком може привести до позитивних результатів 
не  тільки  у  процесі  реформування  національної  судової 
системи, а й вирішення фундаментальних проблем націо-
нального кримінально-процесуального права.
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Стаття присвячена дослідженню окремих питань впровадження відновного правосуддя в Україні. Констатується, що на сучасному етапі 
розвитку правової науки у світі все більшого поширення набуває ідея відновного правосуддя, сутність якої полягає у примиренні правопо-
рушника та постраждалого без втручання компетентних державних органів. Визначаються чинники, які детермінують можливість та необ-
хідність диференціації кримінальної процесуальної форми у напрямку її спрощення. З’ясовуються концептуальні засади впровадження 
відновного правосуддя в Україні. Аналізується модель інституту медіації у кримінальному процесі України. Зокрема, наводяться аргументи 
щодо можливості запровадження інституту медіації як додаткового процесуального механізму, оскільки концепція відновної юстиції в цілому 
і медіація зокрема мають обмежену сферу застосування; межі використання медіації у кримінальному процесі мають визначатися на зако-
нодавчому рівні з урахуванням засадничих основ кримінального провадження як реалізації диспозитивних прав потерпілого і підозрюва-
ного, обвинуваченого, і підлягає поетапному впровадженню. Розкриваються принципи здійснення медіації стосовно кримінальних правопо-
рушень, зокрема, доступність програм медіації, допустимість здійснення медіації на будь-якій стадії процесу, незалежність та автономність 
медіаційних служб, добровільність участі сторін, нейтральність та неупередженість медіатора, конфіденційність процедури медіації. Зазна-
чається, що в основу моделі вітчизняного інституту медіації в кримінальному провадженні мають бути покладені стандарти, які закріплені 
у низці міжнародно-правових актів, ратифікованих Україною. Доводиться, що медіаційні процедури мають значну ефективність та високий 
потенціал для використання у вітчизняному кримінальному процесі, у тому числі гармонійно спираючись на існуюче нормативне регулю-
вання. Вони апробовані зарубіжної та національною практикою і становлять значний науковий інтерес.

Ключові слова: альтернативні способи вирішення кримінально-правових конфліктів, відновне правосуддя, медіація, кримінальне 
провадження.

The article is devoted to the study of certain issues of the implementation of restorative justice in Ukraine. It is stated that at the present stage 
of development of legal science in the world the idea of restorative justice is becoming more widespread, the essence of which is to reconcile 
the offender and the victim without the intervention of the competent state authorities. The factors that determine the possibility and necessity 
of differentiation of the criminal procedural form in the direction of its simplification are clarified. The conceptual principles of the implementation 
of restorative justice in Ukraine are determined. The model of the institute of mediation in the criminal process of Ukraine is analyzed. In particular, 
arguments are made about the possibility of introducing the institution of mediation as an additional procedural mechanism, as the concept 
of restorative justice in general and mediation in particular have a limited scope; the limits of the use of mediation in criminal proceedings 
should be determined at the legislative level, taking into account the fundamental principles of criminal proceedings and as the implementation 
of the dispositive rights of the victim and suspect, the accused. The principles of mediation in relation to criminal offenses are revealed, in 
particular, accessibility of mediation programs, admissibility of mediation at any stage of the process, independence and autonomy of mediation 
services, voluntary participation of parties, neutrality and impartiality of mediators, confidentiality of mediation procedures. It is noted that the model 
of the domestic institution of mediation in criminal proceedings should be based on standards that are enshrined in a number of international 
legal acts ratified by Ukraine. It is proved that mediation procedures have significant efficiency and high potential for use in the domestic criminal 
process, including based on existing regulations. They are tested by foreign and national practice and are of considerable scientific interest.

Key words: alternative ways of resolving criminal conflicts, restorative justice, mediation, criminal proceedings.

Зміна  парадигми  кримінального  процесу  України  на 
більш  демократичних  та  гуманістичних  началах  детер-
мінувала  усвідомлення  соціальної  цінності  судової  про-
цедури не тільки як форми легітимної державної репресії 
щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, але 
і як способу вирішення кримінально-правових конфліктів. 
Розширення  сфери  дії  таких  засад  кримінального  про-
вадження,  як  змагальність  та диспозитивність,  зумовили 
варіативність шляхів і способів їх вирішення.

Новелизація системи кримінального процесу зумовила 
реалізацію  у  Кримінальному  процесуальному  кодексі 
України  (далі  КПК)  ідеї  можливості  вирішення  кримі-
нально-правових конфліктів шляхом компромісу, прямим 
наслідком  якої  є  диференціація  процесуальної  форми 
у напрямку її спрощення та прискорення.

На  переконання  В.М.  Трофименка,  диференціація 
процесуальних  форм  виступає  однією  із  пріоритетних 
умов  раціонального  використання  процесуальних  засо-
бів,  досягнення  більшої  результативності  кримінального 
провадження  з  одночасною  процесуальною  економією 
[1, с. 1187].

Доводиться  констатувати,  що  сучасне  національне 
кримінальне  правосуддя  відрізняється  каральним  підхо-
дом, що,  у  свою  чергу,  не  дозволяє  в  повній мірі  забез-
печити в  кримінальному провадженні дотримання  закрі-

плених у Конституції України високих стандартів захисту 
і забезпечення прав і свобод людини, які в нашій державі 
проголошені найвищою цінністю.

Так  звані  традиційні  кримінальні  процесуальні  про-
цедури виявляються неспроможними забезпечити розгляд 
щорічно  зростаючу  кількість  кримінальних  проваджень 
при  неодмінному  дотриманні  стандартів  справедливого 
судочинства.  Зазначене  обумовлює  висновок,  що  вони 
потребують  вдосконалення,  одним  із  напрямів  якого 
є використання альтернативних процедур, які у доктрині 
називають  прискореними,  спрощеними,  целерантними, 
компромісними, консенсуальними, відновними.

Питання  примирення жертви  злочину  і  правопоруш-
ника,  у  тому  числі,  інституту  медіації  в  кримінальному 
провадженні, порушували у своїх дослідженнях такі вчені-
правники,  як  Х.Д.  Алікперов,  Р.Ф.  Аракелян,  Л.О.  Вос-
кобітова,  Г.К.  Герасенкова,  Є.В.  Давидова,  В.  Замніус, 
В.В. Землянська, Л.М. Карнозова, Р.Г. Коваль, Р.Р. Максудов,  
М.Г Флямер, Є.А. Симонова, В.Т. Маляренко, Н.В. Нестор, 
П.П. Пилипчук та інші.

Однак, незважаючи на здобутки в досліджуваній про-
блематиці,  науковий  потенціал  на  даний момент  не  реа-
лізований  у  повній  мірі.  У  зв’язку  із  цим  вважаємо  за 
доцільне дослідити теоретичні положення концепції від-
новної юстиції,  механізм  процедури медіації  як  способу 
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вирішення  конфліктів,  а  також  застосування  медіації 
в  кримінальному  провадженні.  Такий  аналіз  дозволить 
зробити  висновок  про  наявність  чи  відсутність  в  сучас-
ному  українському  кримінальному  процесі  передумов 
впровадження відновного правосуддя і розробити концеп-
цію інституту медіації для вирішення кримінально-право-
вих конфліктів з урахуванням особливостей вітчизняного 
кримінального судочинства.

В  останні  роки  все  більшої  уваги  приділяється 
питанню  впровадження  в  правову  систему  України  від-
новного правосуддя, сутність якого полягає у можливості 
примиренні правопорушника та постраждалого без втру-
чання компетентних державних органів.

Відновне правосуддя – це  інший, новий погляд,  інша 
філософія  відповіді  суспільства  на  кримінальне  право-
порушення,  інша парадигма,  відповідно  до  якої  основна 
мета  правосуддя  –  відновлення, що  розуміється  не фор-
мально  –  юридично  як  відновлення  порушеного  право-
порядку, встановленого державою, а в широкому соціаль-
ному аспекті – як зцілення жертви, реальне відшкодування 
їй  заподіяного  злочином  шкоди,  спокута  провини  крив-
дником, узяття ним на себе відповідальності, поновлення 
порушених відносин у соціальній спільності. Основними 
діючими  особами,  які  вирішують  проблеми,  пов’язані 
з конкретним кримінальним правопорушенням, його при-
чинами й наслідками, стають самі учасники події – право-
порушник і жертва.

Концепція  відновного  правосуддя  описана  відомим 
американським  вченим  Говардом  Зером  у  роботі  «Зміна 
об’єктива:  новий  погляд  на  злочин  та  правосуддя»  [2]. 
Вивчення положень цієї роботи свідчить, що у світі існує 
декілька  різновидів  відновного  правосуддя,  зокрема, 
«сімейні  конференції»,  «коло  правосуддя»  та  програми 
примирення  жертви  та  правопорушника  (медіація). 
Остання  є  найбільш  розповсюдженою.  Її  сутність  поля-
гає  в  діяльності  спеціально  підготовленого  посеред-
ника  –  медіатора,  що  спрямована  на  залагодження  кон-
флікту,  який  стався  внаслідок  вчинення  злочину,  між 
потерпілим  та  злочинцем.  Аналіз  та  співставлення  кон-
цепції національної правової системи та інституту прими-
рення  дає  підстави  зробити  висновок  відносно  переваги 
медіації перед  іншими моделями відновного правосуддя. 
З одного боку, вона дасть широкі можливості постражда-
лому та правопорушнику самостійно вирішити конфлікт, 
що стався,  з  іншого,  враховуючи публічність криміналь-
ного судочинства України, дозволить органам, які ведуть 
процес, «контролювати» процедуру примирення, зокрема, 
вирішувати питання стосовно медіабельності криміналь-
них проваджень,  враховувати  її наслідки при визначенні 
виду  та  міри  відповідальності  за  вчинене  кримінальне 
правопорушення.

Вбачається,  що  медіаційні  процедури  мають  значну 
ефективність  та  високий  потенціал  для  використання 
у вітчизняному кримінальному процесі, у тому числі гар-
монійно спираючись на існуюче нормативне регулювання. 
Вони апробовані зарубіжної та національною практикою 
і становлять значний науковий інтерес, так як недостатньо 
глибоко вивчені на доктринальному рівні.

У цьому контексті цікавою уявляється точка зору, що 
медіація є проявом найвищої свободи, яка можлива лише 
там, де люди не тільки адресати чинного права, але одно-
часно і співучасники в його створенні, його творці і захис-
ники [3, с. 164].

Термін  «медіація»,  який  здавався  таким  чужорідним 
спочатку,  поступово  «впроваджується»  у  національний 
правовий сегмент. Серед чинників, які детермінують необ-
хідність  нормативної  регламентації  інституту  медіації 
у кримінальному провадженні, безумовно, можна виокре-
мити необхідність адаптації національного кримінального 
процесуального  законодавства  до  права  Європейського 
Союзу,  зокрема  транспозицію  «acquis communautaire» 

Європейського Союзу у правову систему України у рамках 
євроінтеграційних процесів нашої держави.

Досвід  зарубіжних  країн  показує,  що  альтернативні 
механізми  вирішення  кримінально-правових  конфліктів 
рано  чи  пізно  знаходять  своє  закріплення  на  норматив-
ному рівні та в тій чи іншій формі набувають рис кримі-
нальних процесуальних інститутів. Відбувається так звана 
поступова «процесуалізації»  альтернатив кримінальному 
переслідуванню,  що,  на  наш  погляд,  дає  обґрунтовані 
підстави  ставити питання  стосовно можливості  запрова-
дження інституту медіації як додаткового процесуального 
механізму, оскільки концепція відновної юстиції в цілому 
і  медіація  зокрема  мають,  на  нашу  думку,  обмежену 
сферу  застосування.  Розглядуваний  інститут  не  здатний 
в  повному  обсязі  забезпечити  вирішення  завдань  кримі-
нального провадження та, безумовно, не зможе замінити 
собою традиційне кримінальне судочинство. Переадреса-
ція  «приватному  інтересу» функції  протидії  злочинності 
при  збереженні  за  «публічним  сектором»  лише  окремих 
контрольних  повноважень,  є  небезпечною  та  такою,  що 
містить значні ризики. У зв’язку з цим межі використання 
медіації  у  кримінальному процесі мають  визначатися на 
законодавчому рівні з урахуванням засадничих основ кри-
мінального провадження та як реалізація диспозитивних 
прав потерпілого і підозрюваного, обвинуваченого.

Як  справедливо  зазначає  Л.В.  Головко,  для  засто-
сування  альтернатив  кримінальному  переслідуванню 
необхідно,  щоб  правова  система  держави  допускала 
оцінку  доцільності  порушення  кримінального  переслі-
дування.  Медіація  як  спосіб  вирішення  кримінально- 
правового  конфлікту  є  однією  з  можливих  альтернатив 
кримінальному переслідуванню [4, с. 64].

Засади  відновного  правосуддя,  його  основоположні 
ідеї  як  концепції  альтернативного  реагування  на  кримі-
нальне  правопорушення:  зцілення  жертви,  відповідаль-
ність правопорушника за вчинені ним дії, відшкодування 
шкоди, гармонізація потреб потерпілого, правопорушника 
та суспільства – зумовлюють необхідність виокремлення 
принципів  здійснення  медіації  (як  однієї  із  його  форм) 
саме стосовно кримінальних правопорушень.

Принципи здійснення медіації – це той правовий фун-
дамент, на якому ґрунтується вся процедура.

У Рекомендаціях № R (99) 19 Комітету міністрів Ради 
Європи державам – членам Ради, які  зацікавлені в орга-
нізації медіації у кримінальних справах, прийнятих Комі-
тетом міністрів на 679-й зустрічі представників Комітету 
від 15 вересня 1999 р., наголошується на п’яти основних 
принципах  здійснення  медіації  стосовно  кримінальних 
правопорушень:  (1)  медіація  у  кримінальних  справах 
повинна мати місце тільки тоді, коли всі сторони добро-
вільно  дійшли  згоди  з  цього  приводу;  сторони  також 
можуть  відмовитися  від  своєї  згоди  на  будь-якому  етапі 
проведення  медіації;  (2)  будь-які  обговорення  під  час 
зустрічі  мають  конфіденційний  характер  та  не  можуть 
використовуватися  в  майбутньому,  окрім  випадків,  коли 
наявна згода сторін; (3) медіація у кримінальних справах 
має бути доступним заходом; (4) медіація у кримінальних 
справах має бути допустимою на будь-якій стадії право-
суддя; (5) медіація є незалежною та автономною в рамках 
кримінальної юстиції [5].

Наведені  принципи  умовно  можна  поділити  на  дві 
групи: (1) інституціональні: а) доступність програм меді-
ації, б) допустимість здійснення медіації на будь-якій ста-
дії процесу, в) незалежність та автономність медіаційних 
служб;  (2) організаційні: а) добровільність участі сторін, 
б) нейтральність та неупередженість медіатора, в) конфі-
денційність процедури медіації.

Доступність програм медіації. Принцип доступності 
програм  відновного  правосуддя,  в  тому  числі  й  медіа-
ції,  означає,  що  держави,  приєднавшись  до  низки  між-
народних  документів,  зокрема  Рамкового  рішення  Ради  
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Європейського Союзу «Про місце жертв злочинів у кри-
мінальному  судочинстві»  від  15  березня  2001  р.,  яким 
зобов’язано всі  держави Європейського Союзу поширю-
вати посередництво у кримінальних справах та забезпечу-
вати прийняття до розгляду будь-яких угод між жертвою 
та  правопорушником,  досягнутих  у  процесі  посередни-
цтва  [6],  повинні  гарантувати  доступ  до  альтернативних 
способів врегулювання кримінально-правових конфліктів, 
сприяти впровадженню різноманітних реституційних про-
грам на практиці. У цьому аспекті особливої актуальності 
набуває необхідність забезпечення реалізації конституцій-
ного положення щодо права кожного на захист своїх прав 
і свобод від порушень і протиправних посягань будь-якими 
не забороненими законом засобами (ч. 6 ст. 55 Основного 
Закону України).

Чинниками,  які  визначають  доступність  медіації, 
є:  (а)  право  знати  про  можливості  врегулювання  кри-
мінально-правового  конфлікту  за  допомогою  медіації;  
(б) встановлення реальної можливості отримання послуг 
медіатора; (в) покладання на суб’єктів, які ведуть процес, 
обов’язку інформувати зацікавлені сторони про таку мож-
ливість та сприяти її реалізації; (г) надання захисниками 
та представниками рекомендацій та порад своїм клієнтам 
щодо  доцільності  (коли  це  можливо)  альтернативного 
розв’язання спору тощо.

Неприпустимі  будь-які  обмеження  права  особи  на 
участь у процесі медіації за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етніч-
ного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також за 
мовними або іншими ознаками.

Медіація повинна проводитися мовою, яку розуміють 
сторони.  За  необхідності  сторони  повинні  мати  можли-
вість користуватися послугами перекладача.

Задля загальної доступності медіації важливим факто-
ром виступає її вартість, яка має бути розумною.

Допустимість здійснення медіації на будь-якій стадії 
процесу. Програми  відновного  правосуддя  можуть  ефек-
тивно  функціонувати  в  різних  формах.  Визначення  ста-
дії  або  етапу  окремої  стадії  кримінального  провадження, 
на  якому  видається  можливим  здійснення  процедури 
медіації,  залежить  від  національного  законодавства.  Осо-
бливості  правових  систем  (зокрема,  континентальної 
та англосаксонської) зумовлюють існування трьох основних 
моделей співвідношення медіації та кримінального процесу:  
(1) медіація як частина кримінального процесу; (2) медіа-
ція як альтернатива кримінальному процесу; (3) медіація як 
паралельний інститут щодо кримінального процесу.

Перша  модель  передбачає,  що  на  певній  стадії  кри-
мінального  процесу  провадження  зупиняється  і  справа 
направляється  на  процедуру  медіації.  Якщо  сторонам 
вдається  укласти медіаційну  угоду,  то  її  текст  додається 
до матеріалів справи, та, надалі: а) прокурор може вине-
сти постанову про закриття кримінального провадження,  
б) суд враховує результати медіації при ухваленні остаточ-
ного рішення.

Правова природа другої моделі полягає в тому, що кри-
мінальний  конфлікт ще  на  досудовому  етапі  криміналь-
ного провадження виводиться за його рамки. У більшості 
європейських держав прокурор  або  суд наділені  дискре-
ційними  повноваженнями  стосовно  передачі  справ  на 
медіацію. Як правило, це випадки, коли злочин було вчи-
нено вперше, невеликої тяжкості, правопорушник готовий 
відшкодувати шкоду або останнім є неповнолітній.

І,  нарешті,  третя  модель  запроваджує  можливість 
використання  медіаційних  процедур  паралельно  кримі-
нальному провадженню, а саме під час призначення пока-
рання або під час реального відбування покарання.

Так,  у  країнах  англосаксонської  системи  права  на 
стадії  винесення  вироку  служба  пробації  готує  свій  звіт 
та саме на цьому етапі може бути ініційована процедура 

медіації, результати якої також включаються до звіту офі-
цера пробації.

Потреба у примиренні виникає не лише при вирішенні 
питання  щодо  призначення  покарання,  а  й  безпосеред-
ньо при його виконанні, враховуючи, що відновне право-
суддя спрямоване, в тому числі, на моральне виправлення 
особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та була 
засуджена за це. Отже, медіація може бути підставою для 
застосування  до  засуджених  умовно-дострокового  звіль-
нення від відбування покарання та заміни невідбутої час-
тини покарання більш м’яким покаранням.

У зв’язку із цим вважаємо, що під час розробки вітчиз-
няної концепції інституту медіації необхідно визначитися 
з тим, яке саме місце вона повинна займати в системі кри-
мінального провадження.

Незалежність та автономність медіаційних служб. 
Автономність  служб  медіації  означає  їх  незалежність 
та самостійність під час реалізації своїх функцій. Медіа-
ція жодним чином не підміняє офіційне правосуддя. Утім, 
її застосування значно розширює варіативність вирішення 
кримінально-правового  конфлікту  та  сприятиме  більш 
ефективному  досягненню  мети  правосуддя.  При  цьому 
за  державними  органами  та  їх  посадовими  особами,  які 
ведуть  кримінальне  провадження,  залишається  право  на 
оцінку результатів медіації.

Добровільність участі сторін. Принцип  добровіль-
ності  випливає  із  самої  природи  консенсуальних  проце-
дур. Медіація  у  кримінальному  провадженні  може  мати 
місце тільки тоді, коли учасники процесу дійшли до розу-
міння  значення  процесу  та  добровільно,  внаслідок  віль-
ного  волевиявлення,  погодилися  на  її  проведення.  Саме 
добровільна згода є необхідною умовою і певним чином 
запорукою  успіху  будь-якої  медіаційної  процедури.  При 
цьому сторони мають право відмовитися від участі у про-
цедурі медіації на будь-якому етапі її проведення.

Зауважимо,  що  у  вітчизняному  кримінальному  про-
цесі  існують  інститути,  застосування  яких  також  мож-
ливе  лише  за  згодою  учасників  процесу:  кримінальне 
провадження  на  підставі  угод  (глава  35  КПК  України); 
звільнення  від  кримінальної  відповідальності  у  зв’язку 
з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України, 
§ 2 глави 24 КПК України).

Принцип  добровільності  повинен  складати  й  основу 
діяльності  самого  медіатора,  оскільки:  а)  психологічна 
атмосфера  є  тією  детермінантою,  яка  зумовлює  успіш-
ність медіаційного процесу; б) коли медіатор під час про-
цедури медіації доходить до переконання про відсутність 
бажання сторін вирішити конфлікт, про неможливість кон-
структивної роботи в рамках цієї процедури, він має право 
її припинити.

Відмітимо,  що  реалізація  розглядуваного  принципу 
саме у кримінальному провадженні має певні особливості. 
Йдеться про беззаперечну умову початку процедури при-
мирення – визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї 
вини та готовність відшкодувати заподіяну шкоду. Водно-
час треба звернути увагу, що згоду на участь у медіаційній 
процедурі не слід ототожнювати з визнанням вини у кри-
мінальному  процесуальному  сенсі.  Ураховуючи  норма-
тивний зміст такої загальної засади кримінального прова-
дження, як презумпція невинуватості, органи досудового 
розслідування,  прокурор  та  суд,  у  випадку  участі  під-
озрюваного, обвинуваченого у медіаційної процедурі, не 
вправі  вважати доведеним факт його  винуватості. Більш 
того, невиконання угоди, досягнутої в рамках процедури 
медіації, не може розглядатися як обставина, що обтяжує 
покарання.

Нейтральність медіатора. Під  час  здійснення  своєї 
діяльності медіатори є незалежними і підкоряються лише 
нормам  вітчизняного  законодавства.  Медіатор  повинен 
виконувати  свої  обов’язки  неупереджено,  ґрунтуючись 
на  потребах  та  бажаннях  учасників  процесу  медіації, 
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не  займати  позицію  однієї  із  сторін.  Він  не  має  права 
нав’язувати  свою  думку щодо  сутності  порозуміння  між 
сторонами, але може спрямовувати медіацію в напрямку 
досягнення примирення між ними.

Нейтральність  медіатора  повинна  забезпечуватися 
можливістю  заявлення  сторонами йому відводу на  будь-
якому етапі медіації або самовідводу, за наявності обста-
вин, які могли б вказувати на його упередженість.

Разом  із  тим  слід  мати  на  увазі,  що,  на  відміну  від 
цивільних  справ,  у  кримінальному провадженні  сторони 
медіації не рівноправні, адже на підозрюваного, обвину-
ваченого  покладається  обов’язок  відшкодування  заподі-
яної шкоди, що, у свою чергу, можна розглядати як певний 
виклик нейтральності медіатора. Безумовно, медіатор не 
може  нейтрально  відноситися  до  кримінального  право-
порушення як негативного соціального явища, однак від 
його  майстерності  та  професіоналізму  залежить  можли-
вість досягнення балансу між осудом вчиненого суспільно 
небезпечного  діяння  та  допомогою  потерпілому  у  від-
новленні  нормальної  життєдіяльності,  а  підозрюваному, 
обвинуваченому – у ресоціалізації.

Утім, це не означає, що вимоги потерпілого до право-
порушника  можуть  бути  неспівмірними  тяжкості  вчине-
ного кримінального правопорушення, розміру заподіяної 
шкоди та іншим суттєвим обставинам. Усі домовленості, 
до  яких  доходять  сторони  в  ході  медіації,  повинні  міс-
тити розумні умови і зобов’язання, які відповідають цілям 
і  задачам  захисту прав  і  законних  інтересів  особистості, 
суспільства і держави.

Конфіденційність процедури медіації. Інформація, отри-
мана в процесі медіації, є конфіденційною та не може бути 
використана в майбутньому, за винятком випадків, коли на 
це  погоджуються  сторони.  У  параграфі  30  Рекомендації 
Ради Європи № R (99) 19, як виняток, звертається увага на 
можливість та обов’язковість порушення принципу конфі-
денційності у разі, якщо така інформація містить відомості 
про можливість вчинення тяжкого злочину в майбутньому 
[5]. Окрім цього, Директива № 2008/52/ЕС Європейського 
парламенту і Ради Європи про деякі аспекти посередництва 
(медіації) в цивільних та комерційних справах від 21 травня 
2008 р.  також визначає  винятки  з принципу конфіденцій-
ності:  a)  коли  це  необхідно  для  громадського  порядку 
в  зацікавленій  державі-члені,  особливо  для  забезпечення 
захисту першорядних  інтересів дітей або для  запобігання 
будь-якого посягання на фізичну або психологічну безпеку 
людини; б) коли оприлюднення змісту угоди, досягнутої за 

допомогою посередництва, необхідно для  того, щоб  здій-
снити або виконати цю угоду [7].

Після  закінчення  процедури  медіації  медіатор  може 
повідомити:  (а)  про  результати  самої  процедури:  досяг-
нуто  згоди між  сторонами  або  ні;  (б)  зміст  самої  угоди, 
тобто  зобов’язання  сторін,  умови  їх  виконання  та  інші 
обставини.

Однак медіатор не вправі: (а) розголошувати хід прове-
дення процедури; (б) позиції та доводи сторін; (в) давати 
оцінку  поведінці  сторін  у  ході  зустрічі;  (г)  повідомляти 
іншим учасникам процедури медіації обставини, які сто-
суються лише однієї із сторін, без її згоди тощо.

Розглядуваний принцип набуває особливого значення 
в разі, якщо сторони в ході медіації не дійшли порозуміння, 
тобто угода не була досягнута. Щоб уникнути можливого 
впливу  результатів  невдалої  медіаційної  процедури  на 
подальший хід провадження,  у  разі  недосягнення угоди, 
медіатор повинен бути наділений правом повідомити про 
результати процедури, але не про причини недосягнення 
згоди, а також про доводи і позиції сторін.

Медіатор належить до кола осіб, які наділені так зва-
ним абсолютним імунітетом свідка, тобто його не можна 
допитувати в якості свідка про обставини, які стали йому 
відомі у зв’язку з участю в укладенні та виконанні угоди.

У разі  порушення принципу конфіденційності медіа-
тор повинен нести відповідальність, встановлену законом.

На завершення варто зазначити, що основне значення 
відновного  правосуддя  полягає,  на  нашу  думку,  в  тому, 
щоб створити нову філософію кримінального права і про-
цесу, за допомогою якої можна розширити, а то й подолати 
формально-юридичні рамки судочинства.

Перед сучасною кримінальною процесуальною наукою 
постає  завдання  розробити  механізм  впровадження  ідей 
відновного правосуддя, оскільки цей процес є доволі склад-
ним,  комплексним  і  припускає  декілька  етапів  реалізації. 
Позитивний  результат  конвергенції  розглянутої  концепції 
правосуддя безпосередньо залежить від усвідомлення цієї 
ідеї,  прийняття  її  як  одного  з  принципів  правосуддя,  що 
можна вважати за початковий крок втілення його в життя.

Із нашого погляду, медіація, як посередництво між зло-
чинцем і жертвою, матиме позитивні наслідки для потер-
пілого  і  правопорушника;  може  стати  конкретним меха-
нізмом реалізації права сторін на примирення; сприятиме 
формуванню  позитивного  іміджу  нашої  держави  серед 
світової  спільноти;  йдеться,  зокрема,  про  гуманізацію 
процесу правосуддя.

ЛІТЕРАТУРА
1. Трофименко В. М. Теоретичні та правові основи диференціації кримінального процесу України : дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.09. 

Харків, 2017. 437с.
2. Зер Г. Зміна об’єктива: новий погляд на злочин та правосуддя: монографія. Університетське видавництво «Пульсари», 2004. 224 с.
3. Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля : монография. Москва : Юристъ, 1998. 350 с.
4. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию: европейская практика и российский уголовно-процессуальный контекст. 

Восстановительное правосудие / Под общ. ред. Петрухина И.Л. Москва : МОО Центр «Судебно-правовая реформа». 2003. С. 59–68.
5. Рекомендація № R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримі-

нальних справах від 15 вересня 1999 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_828#Text.
6. Про місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві : Основоположне рішення Ради Європейського Союзу 2001/220/JHA від 

15.03.2001 р. Відновне правосуддя в Україні. 2005. № 3. С. 26.
7. Директива № 2008/52/ЄС Європейського парламенту і Ради Європи про деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних та 

комерційних справах. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a95.



269

Юридичний науковий електронний журнал
♦

РОЗДІЛ 10 
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

UDC 341.645

DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-7/67

ROLE OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION IN ESTABLISHING 
THE EUROPEAN ADMINISTRATIVE SPACE

РОЛЬ СУДУ ПРАВОСУДДЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СТАНОВЛЕННІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТОРУ

Baran A.V., PhD (Candidate of Juridical Sciences),
Associate Professor at the Department of International Law and Migration Policy

West Ukrainian National University

Bilohorka L.V., Lecturer at the Department of Foreign Languages, 
Information and Communication Technologies

West Ukrainian National University

The concept of “European administrative space” is considered. The main doctrinal approaches to the idea of “European administrative space” 
and the role of the Court of Justice of the European Union in its functioning are revealed.

It has been proven that the general principles of EU law developed by the Court of Justice, namely the supremacy, direct effect, procedural 
autonomy of national courts, the principle of sincere cooperation, the principle of subsidiary have played a key role in ensuring effective cooperation 
between the authorities of the Member States and, in the future, in shaping the European administrative space.

The problematic aspects of the role of the Court of Justice in ensuring the functioning of the European administrative space have been 
identified. This primarily concerns the interpretation of EU law. This procedure aims to ensure uniform application of EU legislation. However, in 
many cases it is problematic, as the Court of Justice draws conclusions only on EU law, without taking into account the specifics of national law.

In fact, the Court of Justice should not take into account national specificities, but such an approach does not contribute to the effective 
application of EU law by Member States, as the final decision in the case still remains with the national court. Therefore, its effectiveness depends 
to some extent on the willingness of national courts to comply with EU law. Although national courts are obliged to do so, this is not always 
the case in practice. A clear example of this is the United Kingdom, which has disagreed with certain provisions of EU law, in particular on welfare 
and migration policies.

Another problematic aspect of the role of the Court of Justice in ensuring the functioning of the European administrative space is the inability 
of national courts to require interpretation of the national laws of other Member States. This complicates administrative cooperation, especially if 
the differences are decisive. Addressing this shortcoming would increase legal certainty and simplify administrative cooperation.

Issues for future scientific research are proposed, namely the study of ways to improve cooperation between the national courts of the Member 
States of the European Union and the Court of Justice of the European Union.
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Основну увагу приділено дослідженню поняття «європейський адміністративний простір». Розкрито основні доктринальні підходи 
щодо ідеї «європейський адміністративний простір» і ролі Суду Європейського Союзу в його функціонуванні.

Доведено, що загальні принципи права Європейського Союзу, розроблені Судом Європейського Союзу, а саме принципи верхо-
венства права (supremacy), прямої дії (direct effect), процесуальної автономії національних судів (procedural autonomy), щирої співпраці 
(sincere cooperation), субсидіарності (subsidiarity) відіграли визначальну роль у забезпеченні ефективної співпраці між органами держав-
членів і надалі у формуванні європейського адміністративного простору.

Означено проблемні аспекти ролі Суду Європейського Союзу в забезпеченні функціонування європейського адміністративного про-
стору. Це насамперед стосується тлумачення права Європейського Союзу. Така процедура має на меті забезпечення уніфікованого 
застосування законодавства Європейського Союзу. Однак у багатьох випадках вона проблематична, оскільки Суд Європейського Союзу 
робить висновки лише щодо права Європейського Союзу, не враховуючи особливості національного законодавства. По суті, Суд Євро-
пейського Союзу й не повинен ураховувати національні особливості, але такий підхід не сприяє ефективності застосування законодав-
ства Європейського Союзу державами-членами, адже остаточне рішення у справі все-таки залишається за національним судом. Тому 
його ефективність певною мірою залежить від готовності національних судів виконувати законодавство Європейського Союзу. Хоча 
національні суди й зобов’язані це робити, але на практиці це не завжди так. Яскравим прикладом цьому є Великобританія, яка не пого-
джувалася з окремими нормами законодавства Європейського Союзу, зокрема щодо політики добробуту й міграції.

Іншим проблемним аспектом ролі Суду Європейського Союзу в забезпеченні функціонування європейського адміністративного 
простору є неможливість національних судів вимагати тлумачення національних законів інших держав-членів. Це ускладнює адміні-
стративну співпрацю, особливо якщо розбіжності визначальні. Усунення такого недоліку сприяло б підвищенню правової визначеності 
й спрощенню адміністративної співпраці.

Запропоновано питання для майбутніх наукових розвідок, а саме дослідження шляхів покращення співпраці між національними 
судами держав-членів Європейського Союзу й Судом Європейського Союзу.

Ключові слова: Європейський Союз, європейський адміністративний простір, Суд Європейського Союзу, право Європейського 
Союзу, адміністративні органи.

Introduction. Overtime  cooperation  between  European 
Union  (EU)  countries  started  to  encompass  more  areas.  It 
resulted  in  the establishment of  the European administrative 
space.  This  term  refers  to  the  area  in  which  increasingly 
integrated  public  authorities  of  EU  member  states  jointly 

exercise  powers  delegated  to  the  EU  in  a  system  of  shared 
sovereignty [1, p. 159].

The  development  of  this  administrative  cooperation 
was  evolutionary  and  fluid.  This  concept  is  supported  by 
Article 3 of the Treaty on European Union. It helps the EU to 
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achieve its economic, social, and political goals. The creation 
of this common European model required intense cooperation 
between  national  and  supranational  actors.  It  is  necessary 
to  note  that  despite  the  creation  of  higher  EU  institutions 
and  the  development  of  the  law  of  the  European  Union, 
member  states  still  maintain  the  autonomy  of  their  legal 
systems. It is possible to argue that the European administrative 
space  is  still  developing  since  convergence  on  the  common 
European  model  is  not  fully  achieved  yet.  However,  there 
was  a  significant  reduction  of  variance  and  disparities  in 
administrative arrangements between member states [2].

Court  of  Justice  of  the  European  Union  (CJEU) 
and its general principles had a central role in ensuring effective 
cooperation between public authorities of  the member states 
and  subsequent  administrative  convergence.  It  is  because 
CJEU  created  a  comprehensive  framework  that  allowed  for 
the uniform application of EU law.

There  is  extensive  research  examining  the  role 
of  EU  institutions  such  as  the  European  Court  of  Justice  on 
the  functioning of  the European Union and  its  administrative 
space.  Central  topics  of  debate  focus  on  whether  there  exist 
convergence  on  the  common  administrative model  and what 
implications such space have for member states’ governments. 
Scholars  such  as Hoffmann  and Olsen  are  strong  proponents 
of  further  Europeanization.  They  argue  that  convergence  on 
the common European model are crucial for achieving effective 
cooperation in the administrative sphere. They promote the idea 
that  CJEU’s  general  principles  and  its  ability  to  ensure  legal 
compliance  are  vital  for  shaping  the European  administrative 
space.  Other  scholars  such  as  H.  Siedentopf,  B.  Speer, 
C.  Timmermans  hold  that  legal  oversight  from  the  CJEU 
and  its  general  principles  greatly  undermines  the  sovereignty 
of  the  member  states.  They  believe  that  it  unnecessarily 
complicates  functioning  of  national  administrative  authorities 
since  CJEU  does  not  have  a  well-developed  mechanism  for 
determining  adherence  of  national  laws  and  EU  directives. 
Another  widely-accepted  view  is  that  CJEU  used  judicial 
policy-making to advance EU integration even in areas where 
member states wanted to preserve their autonomy [3].

CJEU can be considered as the main institution that added 
meaning to a rather empty concept of the administrative union 
[4, p. 945] – developed a framework of general principles that 
played  a  critical  role  in  regulating  the  relationship  between 
national and European legal orders. All of the general principles 
that CJEU uses  today were not developed right away. Some 
of  them  initially  emerged  as  treaty  provisions, while  others 
were  developed  as  a  part  of  the  case-law  of  CJEU.  These 
principles are considered as primary legislation, and they have 
precedence  over  national  laws.  In  other  words,  the  correct 
application  of  the  principle  is  preferred  over  national  laws 
of member  states. The  ongoing  development  of  the CJEU’s 
case-law  helps  to  address  existing  legal  gaps  between 
European and national laws. The most important probably are 
principles of supremacy and direct effect. These two notions 
granted European law a supreme status.

Functioning of the European Court of Justice
Many  scholars  argue  that  increased Europeanization  can 

be  attributed  to  the  ever-stronger  influence  of  supranational 
institutions such as CJEU. Although this assumption is logical, 
it is not necessarily fully accurate. Nevertheless, the creation 
of  the  European  Court  cannot  be  seen  as  the  establishment 
of  just  a  supranational  actor.  The  CJEU  consists  of  judges 
who are  representatives of member states. So, although  it  is 
a supranational institution, it has a bottom-up origin. General 
principles of the CJEU also took inspiration from the national 
laws of member states. So, the current case law of the CJEU 
is a direct  result of  the synthesis of different  legal  traditions 
of member states.

Importance of judicial control
Beginning  in  the  1960s,  the  European  Court  of  Justice 

started  to develop a mechanism  to gradually constitutionalize 

the Treaty of Rome [5, p. 160]. It ensured that EU legislation 
could override national laws. It resulted in the creation of more 
common European policies and increased cooperation between 
member  states. Constitutionalizing  the Treaty  of Rome made 
EU law not only binding for the sovereign member states but 
helped to ensure that EU rights and obligations became judicially 
enforceable for public and private entities as well [5, p. 161].

In  other  words,  it  led  to  the  opening  of  national  legal 
systems since now not only national administrations could be 
held  accountable  for  the  implementation  of  EU  law,  but  all 
national courts and public administrations became subject to 
the same conditions. This change allowed to appeal of objective 
legality  and  the  regular  functioning  of  public  authorities  in 
the  CJEU.  This  ability  to  make  administrative  violations 
of  public  authorities  subject  for  judicial  control  had  a  great 
influence on the creation of the European administrative space. 
It made  it possible  to ensure  legal compliance by  the public 
authority of another member state. For example, the court can 
fine the member state if it failed to implement the EU directive 
or being a repeat offender [6].

The best example might be the establishment and effective 
functioning  of  the  single  European  market.  It  is  because 
the  existence  of  effective means  of  redress  for  the  behavior 
and  decisions  of  administrative  authorities  through  appeal 
is  crucial  for  international  economic  exchanges  [7,  p.  312]. 
It  guarantees  the  security  of  investments  and  trade.  This 
approach helped to provoke and further stimulate transnational 
exchange. It is consistent with the general principle of legality.

Role of the Aquis Communautaire
Another  important  factor  in  shaping 

the European administrative space is the expansion of the Aquis 
Communautaire [1]. General principles of the European court 
played a significant role in developing this supranational law. 
General  principles  of  the  CJEU  greatly  contributed  to  its 
adoption across the EU. Although this community law does not 
have any specific power in regards to public administrations, 
it provides a comprehensive framework that they can use for 
their functioning [8, p. 15].

After a formal establishment of Aquis Communautaire in 
member states’ national legal orders, CJEU started to ensure 
that  administrative  public  authorities  have  the  necessary 
capabilities for exercising it. It helped to ensure a high quality 
of  performance  by  the  administrative  authorities,  which 
was critical  for  the  successful development of  the European 
administrative  space.  This  requirement  became  especially 
prominent after the Eastern Enlargement in 1994 [4, p. 950].

Principle of procedural autonomy and its implications
Member  states  can  maintain  their  original  legal  system 

and Exercise principle of procedural autonomy. This principle 
was developed by the CJEU and gives member states procedural 
autonomy of  the implementation of EU law. To an extent,  it 
limits the power of EU institutions because it prohibits them 
from  exercising  straightforward  vertical  top-down  control 
over  administrative  authorities  that  enforce  EU  law  [9]. 
However,  this procedural  independence should still  result  in 
effective implementation of EU law and equivalent conditions 
of implementation [7, p. 315]. These two requirements helped 
to ensure  the upholding of  the common EU standards  in  all 
member states and led to further convergence. These set rules 
of administrative procedure help to achieve quality and legality 
in administration decision-making.

Even if a member state chooses to maintain its procedural 
autonomy,  it  should  still  ensure  effective  implementation 
of EU law. It is not only necessary for successful and smooth 
cooperation,  but  is  also  required  by  the  general  principle 
of  effectiveness.  In  other words,  the  country  can  preserve  its 
administrative diversity as long as it fulfills its obligation before 
EU law. Otherwise, it can be penalized by the European Court.

General principles of the CJEU had a tremendous impact 
on  the  formation  of  the  European  administrative  space.  To 
achieve more effective cooperation, a large number of European 
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countries have developed laws of the administrative procedure 
[7,  p.  316].  It  greatly  simplifies  joined  cooperation between 
administrative  authorities  of  different  member  states  by 
providing them with clear rules of conduct. It still allows for 
the procedural flexibility of  the public authority but helps to 
increase the quality and transparency of the cooperation.

Currently, the principle of procedural autonomy is becoming 
less prominent. It can be explained by rapid Europeanization. 
This term refers to the unification of the procedures of member 
states’  administrative  authorities  and  the  administrative 
procedures.  It  makes  cooperation  between  member  states’ 
public authorities easier. That is why this process of unification 
has been started in the European administrative space.

Effects of the principle of sincere cooperation
Since the mid-1970s, the European court started to require 

member states to recognize the administrative and legislative 
decisions of other member states [1, p. 670]. It is consistent with 
the general principle of sincere cooperation between member 
states and  led  to more convergence between  the  functioning 
of  public  authorities. For  example,  the CJEU clearly  stated: 
“the  requirements  of  a  true  single  market  as  a  legal  space 
without internal frontiers” [10].

It  was  done  to  require  an  increasing  response  to 
administrative  cooperation  and  mutual  recognition 
of  the  administrative  and  legislative  decisions  of  other 
member  states.  It  helped  to  further  strengthen  and  improve 
functioning of the European administrative space since mutual 
recognition  of  legislative  decisions made  cooperation much 
easier. European court  also  required member  states  to apply 
the de Dijon principle when harmonizing European legislation 
was  absent.  In  this  case,  member  states  had  to  mutually 
recognize  and  enforce  each  other’s  regulations.  It  granted 
trans-territorial  power  to  legislative  decisions  that  were 
made  on  the  national  level.  It  made  horizontal  cooperation 
stronger and easier to implement. It is unlikely that this mutual 
recognition  of  regulatory  decisions  would  be  possible  if  it 
were not required by the CJEU.

Principle of subsidiarity and its effects on integration
Another important stage in the development of the European 

administrative  space  was  the  shift  towards  integrated 
European administration. It is closely related to the principle 
of subsidiarity. It means that legislation is developed on the EU 
level  and  implemented by  the member  states. Like all other 
general principles,  the notion of  subsidiarity was created by 
the CJEU. It still allows for the decentralization of the member 
states and uniformed implementation of the EU legislation.

Since all member states are subject to the same legislation, 
joined  administrative  cooperation  becomes  significantly 
easier.  This  principle  of  subsidiarity  can  be  compared  to 
the  constitutional  law  of  the  member  states.  It  is  because 
constitutional  law  that  has  been  developed  on  a  higher 
level  should  be  uniformly  applied  across  different  levels 
of  government.  However,  according  to  the  subsidiarity 
principle,  EU  legislation  should  have  precedence  over 
the constitutional laws of the member states.

Mechanism of preliminary reference and its limitations
Heterogeneity  was  and  remains  one  of  the  EU’s  core 

characteristics.  It  is  because  member  states  had  different 
norms,  values,  and  legal  systems.  It  potentially  could  result 
in  subjective  conception  or  interpretation  of  EU  law.  The 
European Court  of  Justice,  as  the  highest  court  of  the  legal 
system, has the monopoly of interpretation of EU law. Member 
State courts can consult the CJEU and ask it for a preliminary 
reference on questions of interpretation of EU law or validity 
of acts of the institutions (Article 267 TFEU) [10]. It helps in 
the uniform interpretation of EU law. However, this reference 
procedure  is  somewhat  problematic  since  the  CJEU  makes 
findings only regarding Union law. In other words, it does not 
take national features into account. Essentially, CJEU should 
not  consider  this  national  heterogeneity,  but  this  approach 
undermines  the  effectiveness  of  EU  law  implementation  by 

the member states. It is because the final decision of the case 
rests with the national judge.

Ideally, CJEU’s decisions on the interpretation of particular 
legislation should not undermine the legal order of the member 
states.  However,  it  is  often  not  the  case  since  the  uniform 
application of EU law across all member states is given much 
more importance. It has a positive impact on the functioning 
of  the  European  administrative  space  by  ensuring  uniform 
interpretation  of  relevant  legislations.  At  the  same  time,  it 
somewhat complicates work for the national courts, who are 
responsible  for ensuring  the effectiveness of  the preliminary 
references system [11, p. 551]. They are considered the main 
decentralized enforcers of EU law. This preliminary reference 
procedure can be seen as one-directional vertical cooperation 
between  national  courts  and  the  CJEU,  but  it  should  be 
initiated by the former. Therefore, its effectiveness somewhat 
depends on the willingness of the national courts to implement 
EU  legislation. Although  national  courts  are  required  to  do 
so, it is not necessarily always the case. An especially notable 
example  would  be  the  United  Kingdom  since  the  country 
was not agreeing with some EU legislation, e.g., in regards to 
welfare and migration policies.

Another problematic aspect of  the preliminary reference, 
especially  regarding  the  functioning  of  the  European 
administrative space, is the inability of the national courts to 
request interpretation of national laws of other member states 
that have different legal systems [10]. It makes administrative 
cooperation  more  complicated,  especially  if  disagreements 
arise. This gap is important to address because it seems to be 
a  significant barrier  to  increasing convergence.  It  is because 
national  courts  often  lack  familiarity  with  other  national 
legal systems, which is further complicated by the procedural 
autonomy of the member states. This gap greatly undermines 
horizontal  cooperation  and  makes  judicial  accountability 
increasingly  difficult.  Addressing  this  gap  would  help 
to  improve  legal  certainty  and  simplify  administrative 
cooperation.

It  also  somewhat  undermines  the  CJEU’s  principle 
of accountability. This principle requires that each institution 
should explain and make everyone understand what and why 
it does.  It also states  that  they are fully responsible for  their 
actions and omissions. In principle, this notion of accountability 
should make  the  functioning of  the European administrative 
space more  transparent  and  improve  cooperation.  However, 
the  inability  of  the  national  judges  to  obtain  a  preliminary 
reference  for  the  national  laws  of  other  member  states 
significantly complicates this process.

Recommendations for further research
Important  factors  to  examine  would  be  a  judicial  trust 

between national courts and CJEU. A higher degree of  trust 
could  potentially  lead  to more  effective  enforcement  of  EU 
law. It would positively affect the development and functioning 
of  the  European  administrative  space,  for  it  would  ensure 
a more uniform application of EU law [12]. Its success would 
partially  depend  on  the  rules  that  judges  of  national  courts 
should  follow. Yet,  since  national  courts  have  discretionary 
power over the enforcement of EU legislation and directives, 
their  role  is  important  to understand. Unfortunately,  judicial 
trust  and  subsequent  administrative  changes  are  rarely 
analyzed. Yet,  these  factors  are  important  to  examine  since 
public  administrative  institutions  are  central  actors  that  are 
responsible  for  the  ongoing  transformation  of  the  European 
administrative space. This lack of data can be mainly attributed 
to the absence of a comprehensive methodology for collecting 
data. There are also no matrices that would allow us to measure 
and track progress of the administrative change.

It is important to further examine how improving judicial 
cooperation  between  the  CJEU  and  national  courts  would 
influence  the  functioning  of  the  European  administrative 
space.  In  other  words,  whether  the  decreasing  separation 
of power between the EU institution and member states would 
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have a positive effect. Currently, a model remains oriented on 
creating a two-level system (article 267, TFEU). This idea is 
consistent with the essence of European law that has effective 
cooperation as its main component.

Conclusions. CJEU’s  general  principles  provide 
an important guarantee for the effectiveness of EU law. They 
greatly  decrease  opportunities  for  corruption  and  wrong 
decisions and create effective means for appeal. This legal 
certainty  allows  for  the  effective  and  smooth  functioning 
of  the  European  administrative  space.  Although  national 
administrations have procedural autonomy in implementing 
and  executing  requirements  of  the  EU’s  directives 
and  legislations,  they  should  ensure  its  effectiveness 

and correct application. Therefore, it is possible to conclude 
that  some  general  principles  are  given  more  importance 
than others, e.g., principles of effectiveness and supremacy. 
These  principles  partially  decrease  the  sovereignty 
of the member states, but they greatly improve cross border 
cooperation since different patterns can lead to the variety 
in the quality of governance.

Therefore,  effective  implementation  of  CJEU’s  general 
principles  is  crucial  for  establishing  a  highly  integrated 
European administrative space. Creation of this space results 
in  achieving  equal  conditions  and  standards  in  different 
areas  across  the  EU,  such  as  medical  treatment,  trade, 
and employment.
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Попри той факт, що технологія зі створення безпілотних повітряних літальних апаратів (далі – БПЛА) з’явилася у міжвоєнний період 
у сфері військової авіації, фактичне використання БПЛА розпочалося вже у ХХІ ст. Сьогодні безпілотні авіаційні системи цивільного при-
значення розширюють сегмент, охоплюючи такі сфери, як комунікація і зв’язок, повітряна аерофотозйомка, охорона важливих об’єктів, 
транспорт тощо. Розширення спектру використання БПЛА цивільного призначення стало основним фактором для активізації міжнарод-
ного авіаційного співробітництва, спрямованого на ліквідацію правових прогалин у регламентації функціонування нового класу повітря-
них суден. Фактично перші згадки про такий вид літальних апаратів, як безпілотні повітряні судна, міститься у ст. 8 Чиказької конвенції 
1944 р. про міжнародну цивільну авіацію. Йдеться про необхідність спеціального дозволу держави-учасниці Чиказької конвенції на політ 
безпілотного повітряного судна у суверенному повітряному просторі такої держави, відкритому для польотів цивільних повітряних суден.

Міжнародні авіаційні організації, передусім Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) активізують свою діяльність щодо пере-
гляду авіаційної політики, правил сертифікації та технічних вимог стосовно експлуатації БПЛА. Оскільки нині БПЛА є одним із найпер-
спективніших видів авіаційної техніки, то розширення сфери їх використання вимагає правового забезпечення як на державному, так і на 
міжнародному рівнях безпеки діяльності, пов’язаної з використанням БПЛА.

Першим кроком у цьому напрямку стало внесення низки поправок у Додаток 2 до Чиказької конвенції 1944 р., якими визначалися 
основні поняття та принципи експлуатації БПЛА. Надалі нові стандарти для цієї категорії літальних суден були внесені у Додатки 1, 6, 7, 
13, було розроблено спеціальний циркуляр щодо безпілотних авіаційних систем.

Одночасно почалася розробка правових стандартів у цій сфері у рамках міжнародних регіональних організацій і на рівні законодав-
чих ініціатив держав-членів ІКАО. Найбільш збалансованою і системною є у цьому питанні позиція Європейського Союзу, реалізована 
у низці Регламентів та інших актів, які урегулювали основні аспекти використання БПЛА на регіональному рівні.

Ключові слова: БПЛА, Чиказька конвенція 1944 р. про міжнародну цивільну авіацію, міжнародний стандарт, ЄС, концепція,  
Регламент ЄС.

Despite the fact that the technology for the creation of unmanned aerial vehicles (UAVs) appeared in the interwar period in the field of military 
aviation, the actual use of unmanned aerial vehicles began in the XXI century. Today, civil unmanned aerial systems are expanding the segment 
to cover areas such as communications, aerial photography, security of important objects, transportation, and more. The expansion of the range 
of uses of civil unmanned aerial vehicles has become a major factor in intensifying international aviation cooperation aimed at eliminating legal 
gaps in the regulation of the operation of a new class of aircraft. In fact, the first mention of this type of aircraft as unmanned aerial vehicles is 
contained in Article 8 of the 1944 Chicago Convention on International Civil Aviation. This requires the special permission of a State party to 
the Chicago Convention to fly an unmanned aircraft in the sovereign airspace of such a state, open to civil aircraft.

International aviation organizations, and in particular the International Civil Aviation Organization (ICAO), are stepping up their efforts to 
revise aviation policy, certification rules and technical requirements for the operation of unmanned aerial vehicles. As UAVs are currently one 
of the most promising types of aircraft, the expansion of their use requires legal support – both at the national and international levels - for 
the safety of activities related to the use of unmanned aerial vehicles.

The first step in this direction was the introduction of many amendments to Annex 2 to the Chicago Convention of 1944, which defined 
the basic concepts and principles of operation of unmanned aerial vehicles. Subsequently, new standards for this category of aircraft were 
introduced in Annexes 1, 6, 7, 13, and a special circular was developed for unmanned aerial systems.

At the same time, the development of legal standards in this area began within the framework of international regional organizations 
and at the level of legislative initiatives of ICAO member states. The most balanced and systematic position on this issue is the European Union, 
which has been implemented a number of Regulations and other acts that regulate the main aspects of the use of unmanned aerial vehicles 
at the regional level.

Key words: UAV, Chicago Convention of 1944 on International Civil Aviation, international standard, EU, concept, EU Regulation.

Постановка проблеми.  Відповідно  до  положень 
ст. 8 Чиказької конвенції 1944 р. про міжнародну цивільну 
авіацію різновидом повітряного судна визначається безпі-
лотне повітряне судно, політ якого у суверенному повітря-
ному просторі є можливим лише з дозволу держави-учас-
ниці Конвенції в районах, відкритих для польотів цивільних 
повітряних суден. На жаль, це фактично єдине положення 
загальновизнаної універсальної Чиказької конвенції, котра 
одночасно  є  статутом  Міжнародної  організації  цивільної 
авіації  (ІКАО),  присвячене  саме  безпілотним  повітряним 
суднам.  З  початком  активізації  застосування БПЛА  ІКАО 
розробила низку стандартів у цій сфері, які були закріплені 
у Додатках 1, 2, 6, 7, 13 до Чиказької конвенції. Поступово 
держави-члени  ІКАО  у  рамках  внутрішнього  законодав-
ства почали розробку власних правових моделей з метою 
усунення  правових  «прогалин»  стосовно  використання 
БПЛА. Водночас інституційні органи Європейського спів-

товариства, що є одним із найактивніших авіаційних регі-
онів, з огляду на безпрецедентне розширення рамок вико-
ристання БПЛА почали розробку та впровадження власних 
правових  стандартів  у  цій  сфері. Саме  тому  дослідження 
особливостей  правової  регламентації  застосування  БПЛА 
у  ЄС,  яка  має  дворівневу  структуру  за  класифікаційним 
критерієм максимальної злітної маси апаратів, тенденції її 
становлення та розвитку є сьогодні цікавим із погляду роз-
робки сучасних правових механізмів використання БПЛА 
в українському законодавстві.

Аналіз основних досліджень і публікацій.  Питан-
нями правового забезпечення використання БПЛА займа-
лися такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як М.А. Мики-
тюк,  В.В.  Воронько,  О.М.  Стрільців,  А.Ю.  Ковальчук, 
Л.Ю. Грекова, А.В. Пономаренко, А.П. Анісімов, Г.А. Гри-
щенко, Du H., Heldeweg, D. Shepаrdson та ін. Дослідження 
особливостей  сучасної  практики  ЄС  щодо  правової  
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регламентації використання БПЛА має важливе практичне 
значення для держав-членів ІКАО, включаючи Україну.

Метою статті є дослідження основних етапів  станов-
лення  та  розвитку  правового  регулювання  використання 
БПЛА у ЄС. Ця практика у сенсі технічних вимог, стандар-
тів безпеки,  створення спеціальних зон польотів, кваліфі-
каційних вимог до дистанційних польотів та інших питань 
має практичне значення для підвищення ефективності спів-
робітництва України та ЄС в авіаційній галузі та створення 
сучасної правової бази використання БПЛА в Україні.

Виклад основного матеріалу.  Наростання  динаміки 
виробництва  БПЛА,  як  і  постійне  розширення  сфери  їх 
застосування,  вимагають  негайної  розробки  правил,  які 
би регламентували функціонування цього найсучаснішого 
класу повітряних суден. Безумовно, провідну роль в уні-
версальній  регламентації  використання  БПЛА  відіграє 
Міжнародна  організація  цивільної  організації  (ІКАО), 
котра  розробила  основні  технічні  та  правові  стандарти 
застосування БПЛА, які більшість держав-членів органі-
зації імплементують у своє законодавство [1, с. 14–17].

Водночас,  за  прогнозами  Спільного  дослідницького 
об’єднання  «Спільне  європейське  небойове  партнерство 
(SESAR)», найвищі темпи зростання застосування БПЛА 
характерні для європейського регіону, у повітряному про-
сторі якого до 2050 р. передбачається 250 млн годин польо-
тів  щорічно  [2].  У  ситуації,  що  склалася,  дослідження 
практики ЄС і його держав-учасниць щодо регламентації 
функціонування БПЛА, безумовно, є цікавим для фахівців 
у галузі міжнародного повітряного права.

У  рамках  права  ЄС  одним  із  перших  актів,  присвя-
чених проблематиці БПЛА, є, на нашу думку, Регламент 
№ 216/2008 про загальні правила у сфері цивільної авіа-
ції  та  про  створення Європейського  агентства  з  авіацій-
ної  безпеки  (ЄААБ).  Згідно  з  цим  регламентом  Агент-
ство є компетентним органом регулювання використання 
БПЛА вагою понад 150 кг. Використання інших категорій 
БПЛА підпадає під регулювання держав-членів, а саме їх 
органів у сфері цивільної авіації [3, с. 3–4].

Надалі у 2014 р. Європейська комісія розробила Стра-
тегію  відкриття  авіаційного  ринку  для  цивільного  вико-
ристання  дистанційно  пілотованих  авіаційних  систем 
у  безпечний  і  стійкий  спосіб. Мета  Стратегії  –  сприяти 
розвитку  дистанційно  пілотованих  авіаційних  систем  із 
одночасним  вирішенням  соціальних  наслідків  їх  вико-
ристання.  Причому  спочатку  буде  відбуватися  регулю-
вання операцій із системами, створеними за довершеними 
та  випробуваними  технологіями.  Складніші  операції 
будуть дозволені пізніше [4, с. 7].

Слід  також  звернути  увагу  на  положення  Ризької 
декларації, прийнятої державами ЄС на конференції у Ризі 
5–6 березня 2015 р., яка визначила основні принципи нор-
мативно-правової бази використання БПЛА у Європі:

1)  БПЛА  повинні  розглядатися  як  новий  тип  пові-
тряних суден, а їх використання має регулюватися пропо-
рційно ризику кожної операції.

2)  Правила  безпеки  для  БПЛА  повинні  бути  розро-
блені у терміновому порядку на рівні ЄС.

3)  Державні  органи  та  промисловість  повинні  вкла-
дати кошти у технології та стандарти, необхідні для інте-
грації БПЛА в авіаційній системі ЄС.

4)  Суспільне  визнання  безпілотних послуг має  клю-
чове  значення.  Конфіденційність  і  захист  персональних 
даних повинні бути гарантовані.

5)  Оператор  БПЛА  несе  відповідальність  за  його 
використання.  Повинна  бути  передбачена  можливість 
ідентифікувати  його  або  її  (наприклад,  за  допомогою 
ІD-чіпу) [4, с. 8].

Посприяла  забезпеченню  всебічного  правового  регу-
лювання також ухвалена у 2015 р. Концепція ЄС із вико-
ристання дронів, яку реалізують нині та яка містить комп-
лекс загальних принципів у відповідній сфері. На першому 

плані у Концепції – необхідність врахування ризиків щодо 
безпеки.  Йшлося  про  зіткнення  з  іншими  повітряними 
суднами,  заподіяння шкоди людям,  пошкодження майна, 
зокрема  критичної  та  чутливої  інфраструктури.  Виді-
лені категорії користування БПЛА: 1) відкрита категорія;  
2) категорія специфічного функціонування БПЛА; 3) сер-
тифікована  категорія.  Крім  того,  Концепція  2015  р.  міс-
тила пропозиції щодо безпеки, захисту прав на приватне 
життя, захисту конфіденційної інформації та даних.

До  відкритої  категорії  згідно  з  концепцією  належить 
використання  БПЛА  з  дуже  низьким  рівнем  ризику. 
БПЛА мають літати у зоні прямої видимості зовнішнього 
пілота (на відстані до 500 м), знаходитися не вище 150 м 
над  землею  або  водою,  за  межами  визначених  закритих 
зон  (аеропортів, природних об’єктів,  об’єктів, що мають 
відношення  до  безпеки  держави  та  суспільства). Нагляд 
за  використанням  БПЛА  може  здійснювати  поліція  (як, 
наприклад,  автомобілів),  а  дозволу  спеціальних  авіацій-
них органів не вимагається. Правове регулювання відкри-
тої  категорії мінімальне  і  стосується  насамперед  відмін-
ностей від інших категорій.

Категорія  специфічного функціонування  передбачала 
дещо вищі ризики у сенсі безпеки та можливість спільного 
використання повітряного простору. До початку функціо-
нування БПЛА органи державної влади мали проаналізу-
вати всі ризики та закріпити норми про їхнє запобігання, 
подолання  чи  пом’якшення.  Оцінка  ризиків  повинна 
торкатися  питань  льотної  придатності,  експлуатаційних 
процедур,  навколишнього  середовища,  компетентності 
залученого персоналу й організацій, статусу повітряного 
простору. Це могло би бути здійснене шляхом видачі від-
повідних дозволів.

Сертифікована  категорія  означала,  що  ризики  щодо 
безпеки зростають до рівня, властивого звичайній цивіль-
ній  авіації. Це  зумовило  особливості  регулювання  вико-
ристання  БПЛА,  видачу  як  сертифікатів  для  звичайної 
авіації, так і спеціальних для БПЛА. Визначення межі між 
специфічним  функціонуванням  і  сертифікованою  кате-
горією  залишалося  відкритим  питанням,  але  підґрунтям 
для його розв’язання можуть бути міркування, пов’язані 
з кінетичною енергією, видом використання, складністю 
конструкції БПЛА,  зокрема  з погляду можливостей про-
грамування  польотів.  Пілотам  видаватимуть  ліцензії, 
а оператори отримуватимуть дозвіл на роботу від відпо-
відних  органів  державної  влади.  Використання  БПЛА 
у  несегрегованому  повітряному  просторі  залишалося 
предметом оцінки стосовно безпеки з боку органу керів-
ництва повітряним рухом [5, с. 3].

Крім того, Концепція 2015 р. надавала державам-чле-
нам  ЄС  можливість  створити  два  види  зон:  1)  зони,  де 
заборонені або обмежені польоти БПЛА; 2) зони, у межах 
яких пом’якшені певні вимоги, передбачені специфічним 
функціонуванням  або  сертифікованою  категорією.  Зони 
першого виду можуть бути створені з міркувань безпеки, 
конфіденційності  або  охорони  довкілля,  а  другі,  напри-
клад,  для  полегшення  льотних  випробувань  нових  кон-
струкцій БПЛА, їхніх механізмів, деталей тощо [6, с. 5–6].

Нарешті,  ризики  щодо  конфіденційної  інформації 
та захисту даних мають бути проаналізовані державними 
органами,  котрі  ухвалять  рішення для  їхнього усунення. 
Можливими  засобами  можуть  бути  самостійна  реєстра-
ція операторів у веб-додатку, що підтримується органами 
влади, встановлення чіпів (SIM-карт) у БПЛА [7, с. 3].

У  наступні  роки ЄС  продовжував  роботу  з  розробки 
нормативно-правових актів саме на цих засадах. Проекти 
актів,  які  регулюють  використання  БПЛА у  рамках  сер-
тифікованої  категорії,  мали  бути  підготовлені  до  кінця 
2019  р.  Що  стосується  відкритої  категорії  та  категорії 
специфічного функціонування, то пропозиції щодо змісту 
відповідного  регламенту  були  оприлюднені  у  серпні 
2016 р. [8]. Надалі ЄAAБ провело їхній експертний аналіз 
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та оцінку можливого впливу. Результати були опубліковані 
у травні 2017 р. [9].

Слід зазначити, що пропозиції спрямовані на безпечне 
використання  БПЛА  та  вирішували  проблему  забезпе-
чення гнучкості й інноваційності відповідної галузі. Зна-
чну  увагу  було  приділено  безпеці  людей,  захисту  прав 
на  приватне  життя,  конфіденційної  інформації,  даних. 
Технічні  вимоги  стосувалися,  наприклад,  дистанційної 
ідентифікації дронів. До вимог щодо роботи БПЛА нале-
жало, з-поміж іншого, визначення їхнього розташування – 
системи,  яка  інформує  зовнішнього  пілота,  коли  БПЛА 
входить  у  заборонену  зону.  Йшлося  і  про  кваліфікацію 
зовнішніх  пілотів.  Крім  того,  оператори  БПЛА  пови-
нні  зареєструватися,  за  винятком  випадків  експлуатації 
літальних апаратів вагою до 250 г.

Планувалося, що держави-члени ЄAAБ зможуть визна-
чити зони на своїй території, де польоти БПЛА заборонені 
або обмежені (наприклад, для захисту чутливих районів) 
або де пом’якшені деякі вимоги. Для видів використання 
БПЛА, що представляють вищі ризики, проводитиметься 
оцінка ризиків і будуть визначені вимоги, яких необхідно 
дотримуватися перед польотом [10].

Наступним важливим кроком став Регламент № 2018/1139, 
котрий  замінив  Регламент №  216/2008.  Регламент  2018  р. 
передбачав, що сертифікат може бути необхідним для проек-
тування, виробництва, обслуговування й експлуатації БПЛА 
та їхніх двигунів, гвинтів, деталей, обладнання, зокрема при-
значеного для дистанційного керування, для роботи персо-
налу, у т. ч. зовнішніх пілотів, а також організацій, пов’язаних 
із  використанням  БПЛА.  Сертифікат  визначає  обмеження 
у сфері безпеки, умови експлуатації та права користувачів. 
Додатково урегульовано порядок видачі та відзиву сертифі-
катів, уточнено повноваження ЄААБ.

Загальні  норми  про  вимоги  до  обладнання,  стану, 
порядку використання БПЛА, кваліфікації осіб, що працю-
ють із БПЛА, до дій організацій, які займаються розробкою, 
виробництвом,  обслуговуванням,  підтримкою,  супутніми 
послугами та навчанням, містяться у спеціальному Додатку 
IX до Регламенту № 2018/1139. Ним передбачено, що БПЛА 
має  бути  безпечним  у  всіх  аспектах  його  використання, 
особливості  та функціональні можливості  БПЛА повинні 
враховувати принципи поваги до приватного життя, збере-
ження конфіденційності інформації, захисту персональних 
даних, забезпечувати легку  ідентифікацію БПЛА, особли-
вості  функціонування  у  певних  географічних  зонах,  від-
стані від оператора або на певних висотах.

Пілоти та інші особи, залучені до експлуатації БПЛА, 
повинні  бути  добре  обізнані  з  інструкціями  виробника, 
засобами безпечного й екологічного використання БПЛА 
у  повітряному  просторі,  всіма  характеристиками  БПЛА, 
правилами  руху  у  повітряному  просторі,  процедурами 
зв’язку із наземними службами.

Під час використання БПЛА необхідно забезпечувати 
безпеку третіх сторін на землі та інших користувачів пові-

тряного  простору,  мінімізувати  ризики,  що  виникають 
внаслідок  несприятливих  зовнішніх  і  внутрішніх  умов, 
на  всіх  етапах  польоту  підтримувати  належну  відстань 
від  інших  об’єктів,  ефективно  використовувати  радіо-
частотний спектр, щоб уникнути виникнення шкідливих 
перешкод.  Електромагнітний  вплив  від  функціонування 
БПЛА не повинен досягати рівня, за якого радіо- та теле-
комунікаційне обладнання або  інше обладнання не може 
працювати за призначенням. Визначено, що БПЛА мають 
відповідати вимогам екологічних показників, викладеним 
у Додатку III до Регламенту № 2018/1139 [11].

Результатом  реалізації  зусиль  із  подальшого  удоско-
налення  правової  бази  використання  БПЛА  стало  при-
йняття  Європейською  комісією  у  березні  2019  р.  Деле-
гованого  регламенту  Комісії  про  безпілотні  системи 
й операторів безпілотних літальних апаратів третіх країн. 
Цей Регламент визначив: 1) поняття та класифікацію БПЛА;  
2)  вимоги  щодо  забезпечення  безпеки  використання 
БПЛА; 3) вимоги щодо маркування БПЛА; 4) вимоги до 
дистанційних пілотів БПЛА; 5) основні напрямки співро-
бітництва щодо БПЛА [12, с. 88].

Наступним  важливим  документом,  спрямованим  на 
розвиток  правового  регулювання  використання  БПЛА, 
став  Регламент  (ЄС)  2019/947  Європейської  комісії  про 
правила та процедури експлуатації БПЛА. Регламент, який 
набув чинності 31 грудня 2020 р., мав за мету уніфікувати 
правила польотів  для БПЛА у  спільному  європейському 
небі. До новацій цього документа слід віднести: 1) визна-
чення  трьох  категорія  БПЛА  у  сенсі  їх  практичної  екс-
плуатації:  а)  відкритої, б)  спеціальної,  в)  з обов’язковим 
допуском  (ст.  3–6);  2)  нові  правила  процедури  в  рамках 
вимог  до  зовнішніх  (дистанційних)  пілотів  (ст.  8–9); 
умови  експлуатації  БПЛА  в  рамках  спеціальних  геогра-
фічних зон (ст. 15); експлуатацію БПЛА в рамках клубів 
та асоціацій авіамоделістів (ст. 16). Додаток до Регламенту 
2019/947 містить низку більш конкретних вимог до трьох 
визначених категорій БПЛА [13].

Висновок. Незважаючи  на  різні  трактування  дослід-
ників  в  авіаційній  сфері  щодо  неможливості  викорис-
тання  традиційних  підходів,  сформульованих  сучасним 
міжнародним повітряним правом для розробки та впрова-
дження правових стандартів регламентації  використання 
БПЛА, чинні правові стандарти у цій сфері спростовують 
ці твердження.

Так,  на  сучасному  етапі  регіональні  правові  моделі 
використання  БПЛА,  які  діють  у  Європейському Союзі, 
повністю  задовольняють  такі  вимоги,  як  системність, 
швидка  адаптація  у  практичній  діяльності  та  відповід-
ність міжнародним стандартам у цій сфері.

Система  правових  стандартів  у  сфері  БПЛА  у  ЄС, 
з огляду на її перспективний розвиток, має усі шанси стати 
базовою моделлю для вирішення проблем, пов’язаних  із 
використанням БПЛА як на міжнародному, так  і на дер-
жавному рівнях.
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У статті розглядаються приклади втілення інформаційно-комунікативної політики європейських країн, які можуть стати основою для 
запозичення досвіду та імплементації відповідних стандартів у практиці публічної комунікації владних структур України. Окрім цього, 
аналізується теоретичний аспект комунікативної політики країн ЄС, зокрема, її напрями та принципи, формати втілення. Зроблено висно-
вок, що ефективна комунікативна політика слугує інструментом налагодження діалогу між владою та суспільством, сприяє поліпшенню 
сприйняття державних інституцій громадянами, а також спрямована на залучення широких верств населення до управлінського про-
цесу. У цьому сенсі важливим та актуальним є налагодження зворотного зв’язку між державними структурами та громадянським сус-
пільством. Як свідчить практика європейських країн, Інтернет та загальна цифровізація значно полегшують це завдання. Структура 
статті поділяється на вступ, аналіз актуальних досліджень та публікацій, формулювання мети, виклад основного матеріалу, літературу. 
У вступі характеризується актуальність дослідження, наголошується на необхідності ефективної та інтенсивної комунікації між урядом 
та населенням у кризові часи. Серед останніх публікацій за темою дослідження слід вказати на праці А. Садовської, Ю. Збираника, 
В. Буренко, А. Баровської, Г. Ярової, які присвячені безпосередньо управлінському та інституціональному досвіду європейських країн 
у сфері публічної комунікації. Метою статті є аналіз досвіду комунікативної політики країн Європи як перспективного для впровадження 
в Україні. Початок основної частини статті присвячений теоретичним аспектам комунікативної політики країн Європи. Надалі наводяться 
конкретні приклади провадження комунікативної політики відповідно до територіального поділу, на які варто звернути увагу у разі ство-
рення концепції з імплементації європейських стандартів комунікативної політики в Україні. Основними країнами, які були вибрані для 
характеристики ефективної комунікативної політики, стали Німеччина, Нідерланди, Франція, Словенія, Данія, Швеція та Фінляндія.

Ключові слова: інформаційно-комунікативна політика, ефективна публічна комунікація, публічна комунікація, країни ЄС, європей-
ські стандарти, прозорість, відкритість, доступ до інформації.

The article considers specific examples of the application of information and communication policy of European countries, which can 
be the basis for learning from the experience and implementation of relevant standards in the practice of public communication of Ukrainian 
authorities. In addition, we pay attention to the theoretical aspect of communication policy of the EU, in particular, its directions and principles, 
and formats of implementation. In the result of our study, we conclude that an effective communication policy serves as a tool for dialogue 
between government and society, improves the perception of state institutions by citizens, as well as aimed at involving the public in the process 
of decision-making. In this sense, the feedback between government agencies and civil society is essential. As the practice of European 
countries shows, the Internet and digitalization processes greatly facilitate this task. For the purpose of our research, we used the institutional 
method, the system method, and the formal-legal method. The structure of the article is divided into an introduction, analysis of current research 
and publications, goal formulation, presentation of the main material, and literature. In the introduction, we characterize the relevance of the study, 
the main factor of which is the need for effective and intensive communication between the government and the public in times of crisis. Among 
the recent publications we would like to note the works of A. Sadovska, Yu. Zbiranik, V. Burenko, A. Barovska, and G. Yarova. These publications 
are devoted directly to the managerial and institutional experience of European countries regarding public communication. The formulated goal 
of our research was to analyze the experience of communication policy of European countries as promising for implementation in Ukraine. 
The beginning of the main part of the article is devoted to the theoretical aspects of communication policy in Europe. The following are specific 
examples of communication policy per the territorial division. It should be taken into account when creating a concept for the implementation 
of European standards of communication policy in Ukraine. The main countries selected to characterize an effective communication policy were 
Germany, the Netherlands, France, Slovenia, Denmark, Sweden, and Finland.

Key words: information and communication policy, effective public communication, public communication, EU countries, European 
standards, transparency, openness, access to information.

Постановка проблеми.  Комунікації  становлять  важ-
ливу та перспективну частину державної політики в циф-
рову  епоху.  Для  публічних  структур  зараз  надзвичайно 
актуально правильно сформулювати та донести інформа-
цію до найширшого кола осіб. Значне розмаїття інформа-
ції, а також швидкість її поширення зумовлюють потребу 
в  діалозі  із  суспільством  з  метою  врахування  бажань 
та інтересів кожної зі сторін та ефективного впровадження 
стратегій уряду. Таким чином, ефективна комунікація стала 
одним з  інструментів сталого розвитку, підтримки демо-
кратії, соціальної та економічної стабільності, що має осо-
бливу значущість у непрості часи поширення COVID-19,  
дезінформації та посягання на цілісність державних інсти-
туцій. Проте слід пам’ятати, що українському суспільству 
на  зламі  радянської  та  пострадянської  епох  «не  вдалося 
оминути  типового  для  транзитивної  держави  занепаду 
загальної  політичної  культури.  Для  транзитивних  сус-
пільств  завжди  залишається  актуальною  загроза  обме-

ження  простору  для  публічних  політичних  комунікацій. 
Це може проявлятися як у прагненні політичних еліт при-
ймати рішення у форматі закритих кулуарних переговорів, 
так  і  у  перетворенні  масмедіа  на  виключно  політичний 
інструмент. Тому поряд із завданнями економічної, право-
вої,  гуманітарної  та  адміністративної  модернізації Укра-
їни  як перехідної  держави постало питання  докорінного 
перегляду підходів та інструментів функціонування полі-
тичної  комунікації  з  урахуванням  специфіки  вразливого 
й нестабільного соціуму» [1, с. 127].

У зв’язку з цим, керуючись євроінтеграційними праг-
неннями, для нашої держави актуальним є розгляд досвіду 
країн-членів  ЄС  щодо  втілення  ефективної  публічної 
комунікативної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У  різні 
періоди до проблематики комунікативної політики дослід-
ники  підходили  з  різних  точок  зору. Наприклад, дослі-
дження  теорії  комунікацій  можна  знайти  в  працях  
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Г. Бакулєва, П. Лазарсфельда, М. Мак-Люена, Є. Ноель-
Нойман,  Т.  Науменко,  А.  Черних,  Ф.  Шаркова.  Теорію 
комунікацій у публічному управлінні розглядали О. Анто-
нова, В. Бебик, Т. Бутирська, Л. Климанська, В. Королько, 
В. Куйбіда, Д. Неліпа, О. Пухкал, О. Титаренко. Європей-
ському досвіду комунікативної політики присвячені праці 
А. Баровської, В. Буренко, О. Вартанової, Ю. Збираника, 
Ц.  Ламперта,  Є.  Макаренко,  М.  Мельник,  П.  Мікоела, 
Є. Парфенюка, П. Петруччо, А. Садовської, П. Фарізеллі, 
Г. Ярової. Утім питання комунікативної політики у взає-
модії органів публічної влади, а також розробка концепцій 
з імплементації досвіду країн-членів ЄС у цій сфері щораз 
актуалізуються  відповідно  до  змін  політичної  ситуації 
та соціального  життя, що зумовлює нагальність систем-
ної характеристики явищ у цьому напрямі.

Метою дослідження є аналіз досвіду комунікативної 
політики  країн  Європи  як  перспективного  для  впрова-
дження в Україні.

Виклад основного матеріалу. У європейському інфор-
маційному просторі сформувалося розуміння комунікації 
як двостороннього процесу, головними учасниками якого 
є влада та суспільство. При цьому для обох сторін харак-
терно,  що  представляти  їх  можуть  різноманітні  органи: 
владу  –  міністерства,  департаменти,  структурні  підроз-
діли,  служби,  агентства,  бюро,  посадові  особи  тощо; 
суспільство  –  від  приватних  закладів,  установ,  організа-
цій до фізичних осіб. Головною метою такої комунікації 
є інформування суспільства, його залучення до реалізації 
державної  політики,  процесу прийняття  рішень,  а  також 
підтримка  ефективного  зворотного  зв’язку  у  структурі 
«влада–суспільство».  З  часу прийняття Маастрихтського 
договору  в  1992  році  для  досягнення  цілей  інформа-
ційно-комунікативної політики ЄС було сформовано від-
повідну  нормативно-правову  базу,  т.з.  legal  framework 
of communication policy. Її головними документами стали: 
Зелена книга з Громадського сектору інформації в інфор-
маційному  суспільстві  (1999),  Інформаційно-комуніка-
тивна Стратегія (2004), Біла книга з Європейської комуні-
кативної політики (2006), Правила прозорості ЄС, Жовта 
книга з комунікації тощо [2, c. 145]. За реалізацію кому-
нікативної політики ЄС відповідає Європейська Комісія.

У  багатьох  країнах  існують  відповідні  інформа-
ційні  департаменти  і  структурні  підрозділи.  Наприклад, 
у  Бельгії  –  Федеральна  інформаційна  служба,  у  Німеч-
чині  –  Федеральне  бюро  з  питань  преси  та  інформації, 
у  Чехії  –  Державний  комітет  з  питань  інформаційної 
політики,  у  Північній  Македонії  –  Міністерство  інфор-
маційного  суспільства  та  управління.  Кожна  країна  має 
свої традиції публічної комунікації, проте всі європейські 
держави  прагнуть  максимально  ефективної  реалізації 
стандартів  свободи  слова,  преси,  доступності  та  відкри-
тості інформації, стимулювання розвитку демократичних 
інституцій через залучення широкого кола осіб до процесу 
прийняття рішень тощо.

Напрями  комунікативної  діяльності  ЄС  можна  поді-
лити на: 1. Вивчення потреб громадян та залучення  їх до 
участі в прийнятті рішень та інших демократичних проце-
сах. 2. Доступне, чітке та зрозуміле інформування громадян 
про цілі, мету, результати діяльності ЄС. 3. Стимулювання 
громадян  до  участі  у  формуванні  комунікативної  полі-
тики з метою широкого охоплення всіх верств населення. 
4.  Вдосконалення  зворотного  зв’язку,  діалогу  «влада–
суспільство».  Комунікативна  політика  ЄС  ґрунтується  на 
принципах максимальної відкритості і прозорості, єдиного 
інформаційного  поля,  орієнтації  на  цільову  аудиторію, 
побудови  інтегрованої  системи  комунікацій,  диверсифіка-
ції каналів комунікації, взаємодії з громадянським суспіль-
ством, формування європейської ідентичності [3, c. 103].

Тепер варто розглянути, що саме мається на увазі під 
комунікативною  політикою,  на  конкретних  прикладах 
європейських  країн.  Отже,  в  Німеччині  ще  в  2000  році 

було  опубліковано  Меморандум  з  е-урядування,  яким 
було  схвалено  залучення  громадянського  суспільства 
до  процесу  прийняття  рішень.  Крім  цього,  Федеральне 
бюро  преси  та  інформації  (Presse-  und  Informationsamt 
der  Bundesregierung,  або  Bundespresseamt),  засноване 
ще  1949  року,  займається  інформаційним  супроводом 
діяльності  федерального  уряду  включно  з  діяльністю 
президента  та  канцлера  [4,  с.  443].  Також  воно  займа-
ється  виданням  інформаційних  електронних  брошур  
(т.з. «Порадників») для цільових груп населення (молоді, 
жінок, працівників, пенсіонерів тощо) на актуальну тема-
тику  [2,  с.  146].  Як  вказує  у  своїй  аналітичній  доповіді 
А. Баровська, урядова комунікація для ФРН є більш ніж 
діяльністю з метою легітимації власних дій. Вона є важли-
вою під час підготовки політичних рішень та збереження 
більшості голосів у парламенті [5; 6].

2010 року в Німеччині було створено Комісію з питань 
Інтернету та цифрового суспільства, яка через платформу 
www.enquetebeteiligung.de  займалася  зібранням  та  моні-
торингом ідей та пропозицій громадян за такими катего-
ріями,  як  економіка  й  довкілля,  захист  прав  споживачів, 
культура, медіа, освіта й дослідження, право і внутрішні 
справи,  суспільство  та  демократія.  Для  моніторингу 
поглядів громадян на майбутнє ФРН було запущено веб-
сайт за адресою http://dialog-ueber-deutschland.de, де кожен 
міг поділитися своїми ідеями та пропозиціями, які в разі 
доцільності  вибиралися  урядовцями  для  впровадження 
в державну політику. Таким чином забезпечувався діалог 
між владою та суспільством, що позитивно вплинуло на 
сприйняття державних інституцій [7].

До  того  ж  на  урядовому  YouTube-каналі  канцлер 
ділиться  своїми  сподіваннями  на  майбутнє,  а  міністри 
можуть  надавати  зворотний  зв’язок  громадянам  у  фор-
маті «Три запитання, три відповіді» [8, с. 197]. Крім цього, 
у соціальній мережі Twitter є сторінка речника уряду ФРН, 
що дозволяє громадянам отримувати  інформацію та зво-
ротний зв’язок безпосередньо від його особи.

Нідерланди часто займають провідні позиції в міжна-
родних рейтингах прозорості управління,  свободи преси 
та  доступу  до  інформації.  Як  зазначає  А.  Баровська,  це 
є результатом управлінських зусиль та традицій голланд-
ського  врядування  [9,  с.  174].  Із  середини  ХХ  століття 
інформаційною  політикою  Королівства  керує  Прем’єр-
міністр країни. Серед головних інституцій інформаційно-
комунікаційної політики Нідерландів можна виокремити 
такі органи та установи, як Інформаційна Рада, Державна 
інформаційна  служба,  Державна  служба  комунікацій 
та  Академія  державної  комунікації.  Характерними  осо-
бливостями публічної комунікації в Голландії є  її висока 
інтенсивність  на  декількох  рівнях  управління.  Варто 
додати, що посилюється тенденція внутрішньої міжвідом-
чої комунікації.

Франція в 2013 році представила Дорожню карту циф-
рової  економіки,  головним  пріоритетом  якої  визначено 
просування  французьких  цінностей  у  сучасному  світі 
інновацій.  Окрім  цього,  завданнями  нової  комунікатив-
ної політики було визначено формування довіри до уряду 
та модернізація діалогу з населенням.

Характерною  особливістю моделі  публічної  комуніка-
ції  Данії  є  консультаційний  процес,  за  яким  відбувається 
діалог  між  сторонами  з  метою  вироблення  оптимальних 
управлінських  рішень.  Форматом  для  цього  виступають 
публічні  слухання  та  діяльність  тематичних  вебсайтів. 
Керівництво Данії твердо переконане, що Інтернет є рушій-
ною силою в підтримці сталого розвитку та захисту інсти-
тутів демократичного суспільства. Наприклад, законодавчі 
акти можна знайти на сайтах Lovtidende.dk, Retsinformation.
dk,  Ministerialtidende.dk.  З  метою  ефективної  взаємодії 
уряду та бізнесу було запущено вебсайт Virk.dk, а портал 
Borger.dk забезпечує доступ до публічної інформації. Крім 
цього,  Стратегія  електронного  врядування Данії  визначає  
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пріоритети  діяльності  виконавчої  влади  за  допомогою 
застосування інноваційних технологій.

У  Словенії  відповідальним  за  реалізацію  державної 
політики  щодо  досліджуваної  нами  теми  є  Офіс  урядо-
вої  комунікації  (Government  Communication  Office).  Він 
є  незалежною  професійною  службою,  яка  також  займа-
ється кризовою комунікацією та промоцією Словенії. Його 
працівники займаються взаємодією із закордонними ЗМІ, 
а також слідкують за наповненням англомовного сайту за 
адресою www.slovenia.si. Додамо, що урядові сайти Сло-
венії об’єднані в єдину платформу (http://www.vlada.si/en/),  
а за швидкий та зручний пошук інформації відповідає уні-
фікований дизайн та рубрикатор [2, с. 146].

На офіційному вебсайті Швеції – Sweden.se – можна 
отримати довідку стосовно перебування на території кра-
їни, умов проживання, працевлаштування, туризму, еколо-
гії, ведення бізнесу або розглянути доступну статистику. 
Окрім шведської, сайт працює шістьма мовами, що спря-
мовано на зручне користування, а також дотримання прав 
меншин  і  різноманітності  [8,  с.  198]. Також варто  зазна-
чити, що офіційні сторінки Швеції ведуться в таких соці-
альних  мережах,  як  Facebook  та  Twitter.  У Швеції  здій-
снення  комунікативної  політики  держави  покладено  на 
урядові офіси комунікативної діяльності. Система публіч-
них комунікацій шведського уряду заснована на принци-
пах  верховенства  права,  законності,  доступності,  прозо-
рості, актуальності, дотримання прав людини. У кожному 
міністерстві  та  його  територіальних  одиницях  існує  від-
діл  інформаційної політики та зв’язків  із  громадськістю. 
Інформаційний  департамент  уряду  Швеції  координує 
їхню  діяльність,  основними  функціями  якої  є  висвіт-
лення роботи органів міністерства у ЗМІ та інших каналах 
комунікації, а також взаємодія з населенням шляхом про-
ведення різноманітних освітніх, культурних, інформацій-
них заходів. Інформаційний департамент уряду щотижня 
проводить  наради,  на  яких  визначаються  пріоритетні 
питання роботи на тиждень. За кожним міністром закрі-
плено  двох  прессекретарів,  які  не  є  держслужбовцями. 
Шведська  інформаційно-комунікативна  політика  перед-
бачає зосередження на внутрішній комунікації, що озна-
чає створення у працівників відповідної мотивації та від-
чуття емоційної прихильності до своєї роботи, колективу 
та  результату.  Відповідно  до  шведського  законодавства 
гарантується  доступність  публічної  інформації,  зокрема, 
для людей з обмеженими можливостями. На Міністерство 
культури  Швеції  покладено  обов’язок  розвивати  медіа 
в країні, слідкувати за дотриманням свободи слова, розви-
тком незалежних ЗМІ та доступом до інформації. Місцеве 
самоврядування  в  Швеції  також  займається  комунікаці-

ями. У  цьому  аспекті  цікавим  є  приклад м. Стокгольма. 
У ньому було розроблено Стратегію комунікативної полі-
тики  міста,  відповідно  до  якої  внутрішню  комунікацію 
можна  звести  до  таких принципів:  1)  створення  сприят-
ливого  робочого  клімату  та  надання  інформації,  необ-
хідної  для  якісного  виконання  своїх  робочих обов’язків; 
2)  формування  в  кожного  мешканця  усвідомлення  своєї 
діяльності як внеску в загальний добробут міста («спільні 
зусилля для спільного блага») [2, с. 147].

Публічна дискусія щодо ролі громадянського суспіль-
ства в державних процесах спонукала уряд Фінляндії до 
створення  зручної  комунікаційної  платформи,  де  грома-
дяни могли б висловлювати свої погляди та надавати про-
позиції стосовно впровадження тих чи інших ідей в уря-
дову  політику  та  реформування  країни.  Наприклад,  на 
сайті Suomi.fi є можливість отримати доступ до публічних 
послуг. Зокрема, особлива увага в цьому аспекті приділя-
ється  е-послугам.  Інформація на цьому сайті  згрупована 
в 14 категорій для зручного пошуку та користування. Най-
частіше громадян турбують питання стосовно житла, соці-
ального  та  пенсійного  забезпечення,  туризму.  Отримати 
довідку  про  адміністративні  послуги  на  місцях  можна, 
зазначивши  назву  свого  муніципального  округу.  Для 
забезпечення зворотного зв’язку запити громадян надхо-
дять  на  сторінку  за  посиланням www.publicserviceinfo.fi, 
де вони можуть отримати консультацію стосовно вибору 
необхідної  категорії  або  спрямування  на  необхідну  сто-
рінку. Крім цього, на вебсайті www.2030.fi є можливість 
висловити свою думку або пропозиції щодо майбутнього 
Фінляндії до 2030 року.

Висновки. Продуктивна комунікативна політика країн 
Європи  слугує  розвитку  діалогу  між  владою  та  суспіль-
ством,  забезпечуючи  таким  чином  принципи  функціону-
вання демократії, ефективну роботу державних інституцій 
та сталий розвиток різноманітних сфер людської життєді-
яльності. Сучасна публічна комунікація є можливістю для 
громадянського  суспільства  брати  активну  участь  у  про-
цесі  прийняття  рішень,  а  для  влади  –  ефективно  взаємо-
діяти з виборцями, поліпшувати свій вплив та репутацію. 
Україна  доволі  уважно  вивчає  досвід  європейських  країн 
у питаннях комунікативної взаємодії із суспільством. Слід 
зазначити, що не всі формати такої співпраці можуть бути 
імплементовані у повному обсязі в національний соціально-
політичний процес. Ми маємо  зважати на  те, що Україна 
переживає  період  демократичного  транзиту,  формування 
інституцій державного управління та громадського контр-
олю. На наш погляд, саме ця специфічна особливість має 
визначати рівень запозичення комунікативних інструментів 
в українську політичну та суспільну практику.
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У статті аналізується комунікативна політика урядових структур на прикладах країн Європи та України. Звертається увага на те, що комунікативна 
політика є актуальним та важливим предметом дослідження в кризові часи, а також з огляду на глобальні цифровізаційні процеси та формування 
суспільного запиту на зручні, прості та зрозумілі форми комунікативної взаємодії. Серед головних дослідників та дослідниць комунікативної політики 
європейських країн та України варто згадати прізвища таких осіб як Баровська А.В., Григорян О.О., Гузенко Т., Збираник Ю.В., Карпчук Н.П., Коваль І., 
Кохан А.І., Макаренко М.А, Романенко Є.О та Тихомирова Є.Б. З’ясовано, що комунікативна політикою ЄС мається на увазі набір принципів, рішень, 
правил, заходів і кодексів поведінки, схвалених і впроваджених європейськими інституціями й урядами держав-членів, перспективний напрямок дій ЄС, 
що спирається на обґрунтовану стратегію використання системи комунікативних засобів для підвищення ефективності євроінтеграційного процесу. 
Описано, якими документами регулюється комунікативна політика ЄС. На прикладі таких країн як Швейцарія, Польща, Фінляндія, Норвегія, Велика 
Британія, Німеччина, Іспанія та Нідерланди показано, яким чином здійснюється комунікативна політика в Європі. Крім цього, звертається увага на 
інституційну структуру, яка забезпечує реалізацію такої політики. Зроблено висновок, що основними ознаками європейської моделі є інституалізація 
комунікативної політики, конкретизація відповідальності урядових структур за її реалізацію, слідування принципам відкритості та прозорості діяльності 
органів державної влади, доступності інформації та підкресленням важливості комунікативної політики для сталого розвитку, демократії, державного 
управління та державного будівництва. Продемонстровано, що головною відмінністю між українським та європейським досвідом є брак інституційного 
забезпечення комунікативної політики, відсутність централізованого органу, який відповідає за реалізацію комунікативних проєктів, розпорошеність нор-
мативно-правової бази, надання переваги інформуванню замість використання зворотного зв’язку та залучення населення, представників ЗМІ, громад 
до процесу прийняття рішень. У зв’язку з цим, надано відповідні рекомендації з урахуванням європейського досвіду.

Ключові слова: комунікативна політика, громадськість, органи державного управління, публічне управління, прозорість, відкритість, 
консультації з громадськістю, доступ до інформації, європейський досвід, Україна.

The article analyzes the communication policy of government agencies on the examples of Europe and Ukraine. Communication policy is a relevant and important 
subject of study in times of crisis, as well as given the global digitalization process and the formation of public demand for convenient, simple, and understandable 
forms of communication. Among the main researchers of communication policy of European countries and Ukraine are Barovska, Grigoryan, Guzenko, Zbyranyk, 
Karpchuk, Koval, Kokhan, Makarenko, Romanenko, and Tikhomirova. For the purpose of our study, we used general scientific and special scientific methods, such as 
systemic, structural, institutional, formal legal, as well as methods of analysis and synthesis. We pointed out in the main body of our research that the EU communication 
policy implies a set of principles, decisions, rules, measures, and codes of conduct approved and implemented by European institutions and governments of member 
states. We also described which documents regulate the EU’s communication policy. We showed how communication policy is implemented in Europe using 
the examples of Switzerland, Poland, Finland, Norway, Great Britain, Germany, Spain, and the Netherlands. In addition, we paid attention to the institutional structure 
that ensures the implementation of such policies. We concluded that the main features of the European model are the institutionalization of communication policy, 
specifying the responsibility of government agencies, following the principles of openness and transparency of public authorities, maintaining access to information, 
and emphasizing the importance of communication policy for sustainable development, democracy, governance, and state-building. We showed that the main difference 
between the Ukrainian and European experiences is the lack of institutional support for communication policy, the lack of a centralized body responsible for implementing 
communication projects, the dispersion of the legal framework, the preference for information instead of feedback, and the lack of involvement of the media and the public 
to the decision-making process. We provided appropriate recommendations in this regard, taking into account the European experience.

Key words: communication policy, public, government, public administration, transparency, openness, public consultations, access to information, 
European experience, Ukraine.

Постановка проблеми.  У  сучасних  умовах  однією 
з ознак успішної державної політики є ефективна комуніка-
ція. Тенденції комунікативної політики європейських країн 
свідчать про існування запиту на чітке формулювання цілей, 
завдань та методів комунікації за різними каналами зв’язку 
та створення централізованих органів управління для здій-
снення  комунікативної  взаємодії  з медіа  та  громадськістю. 
З  огляду  на  євроінтеграційні  прагнення  України,  для  нас 
важливим  та  актуальним  є  використання  європейського 
досвіду. Залишаються невирішеними питання комунікатив-
ної  стратегії, побудови  інституцій комунікативної політики 
європейського  зразка. Особливого  значення набуває доско-
нала комунікація з населенням в непрості, кризові часи. Ці 
чинники змушують звернути увагу на досвід європейських 
країн,  порівняти  його  з  українськими  реаліями  та  зробити 
відповідні висновки по вдосконаленню комунікативної полі-
тики урядових структур нашої держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У різні періоди 
до проблематики комунікативної політики дослідники підхо-
дили з різних точок зору. Наприклад, дослідження теорії кому-
нікацій можна знайти в працях Г. Бакулєва, П. Лазарсфельда, 
М. Мак-Люена, Є. Ноель-Нойман, Т. Науменко, А. Черних, 
Ф. Шаркова. Теорію комунікацій в публічному управлінні роз-
глядали О. Антонова, В. Бебик, Т. Бутирська, Л. Климанська, 
В. Королько, В. Куйбіда, Д. Неліпа, О. Пухкал, О. Титаренко. 
Європейському досвіду комунікативної політики присвячені 
праці  А.  Баровської,  В.  Буренко  свої  праці  такі  дослідники 
та дослідниці, як Т. Андрійчук, А.В. Баровська, Г.Л. Бондар, 
О. Бухтатий, Ю.Є. Вороніна, Д. Галлін, О. Горенко, О.О. Гри-
горян,  Т.  Гузенко,  Т.В.  Джига,  О.  Дніпренко,  Г.В.  Довгань, 
О.В. Жевнерчик, Ю.В.  Збираник, Н.П.  Карпчук,  Г.В.  Кири-
ченко, Л.Д. Климанська, І.П. Ковалевіч, І. Коваль, В.К. Конах, 
А.І.  Кохан,  М.А.  Макаренко,  П.  Манчіні,  Т.С.  Михайлюк, 

Є.М. Павленко, О. Радченко, Є.О. Романенко, С.В. Савойська, 
Є.Б. Тихомирова, А.В. Халецький, С.А. Чукут, І.С. Щебетун 
та  ін.  Втім,  цифровізація  комунікативної  взаємодії  та  від-
сутність  інституалізації  комунікативної  політики  в  Україні 
змушує нас розглянути предмет дослідження під кутом зору 
сучасних даних та європейського досвіду. 

Метою дослідження є  характеристика  комунікативної 
політики урядових структур на прикладі європейських країн 
та українського досвіду.

Виклад основного матеріалу. Є.Б. Тихомирова визначає 
комунікативну політику ЄС наступним чином. На її думку, 
під цим поняттям варто розуміти політику зі спільним набо-
ром керівних принципів, рішень, правил, заходів  і кодексів 
поведінки, схвалених і впроваджених європейськими інсти-
туціями й урядами держав-членів, перспективний напрямок 
дій ЄС, що спирається на обґрунтовану стратегію викорис-
тання системи комунікативних засобів для підвищення ефек-
тивності євроінтеграційного процесу [1, с. 512].

В  об’єктиві  досліджень  також  знаходиться  співвідно-
шення  предикатів  «комунікативний»  та  «комунікаційний» 
стосовно  урядової  політики.  Наприклад,  А.  Баровська 
та І. Коваль роблять висновок, що ці два терміни потребують 
уніфікації  за  інтегральним принципом з метою оптимізації 
взаємодії урядових структур та ефективної роботи по ство-
ренню нормативно-правових актів та внутрішніх розпоряд-
чих документів [2, c. 153]. Для цього може бути застосовано 
розрізнення поміж «комунікативним» та «комунікаційним» 
двома способами:

1. За приналежністю до системи або процесу: «комуні-
каційний», якщо означене явище є системою засобів, ліній 
зв’язку;  «комунікативний»,  якщо  мова  йде  про  творення 
сенсу інформації, спілкування (обмін інформацією) з метою 
забезпечення участі. 
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2. За пасивністю-активністю комунікаційних дій: «кому-
нікаційний»,  якщо  здійснюється  дія  над  комунікацією 
(пасивна форма); «комунікативний», якщо дія здійснюється 
за допомогою комунікації (активна форма) [2, c. 154].

Початок комунікативної політики ЄС лежить в задекларо-
ваному зобов’язанні союзу доводити до відома своїх громадян 
сутність та пріоритети своїх дій. Одним з перших докумен-
тів, в яких міститься письмове підтвердження таких намірів, 
є Міжінституційна декларація з демократії, транспарентності 
та  субсидіарності  (1993).  Також  важливу  роль  в  регулю-
ванні  комунікації  відіграє Європейська Комісія. Починаючи 
з 2004 року, нею прийнято перелік регулятивних та рекомен-
даційних  актів  з  метою  сприяння  поглибленню  суспільно-
владного діалогу та вдосконалення, підвищення ефективності 
своєї комунікативної політики [3]. Наприклад, до таких доку-
ментів  відносяться  Інформаційно-комунікаційна  стратегія, 
План дій Комісії з покращення комунікації в Європі, План Д 
для демократії, діалогу та дебатів, Біла книга з європейської 
комунікаційної політики, Жовта книгу з комунікації ЄС, стра-
тегія «Комунікація з Європою в партнерстві» [3]. 

У  своїй  книзі  Д.  Галлін  та  П.  Манчіні  пропонують 
наступні моделі взаємодії органів влади та ЗМІ: 1) північно/
центральноєвропейська,  або  демократична  корпоративіст-
ська (Німеччина, Нідерланди, Норвегія); 2) середземномор-
ська, або т.з. «поляризований плюралізм» (Іспанія);   3) пів-
нічноатлантична, або ліберальна (Велика Британія) [4]. 

Швейцарія
Зміцнення  легітимності  владних  структур  ЄС  здійсню-

ється,  зокрема,  за  допомогою  консультаційного  процесу. 
Такі  заходи ускладнюють механізм прийняття рішень,  залу-
чаючи  більшу  кількість  осіб  та  пролонгуючись  в  часі,  але 
його результати якісно відрізняються від алгоритму, в якому 
відсутня  думка  суспільства  або  його  структурних  одиниць. 
Наприклад,  у Швейцарії  консультації  з  громадськістю  віді-
грають важливу роль і є елементом прямої демократії. Один 
із секретів успішної комунікації між ланками управління в цій 
країні полягає в дотриманні принципу субсидіарної, за якого 
управлінська  вертикаль  вибудовується  знизу  догори.  Відпо-
відно, питання, які не може вирішити громада, має вирішити 
кантон, а якщо й він не в змозі знайти рішення, далі проблема 
має вирішуватися на федеральному рівні [5; 6]. Тим не менше, 
віднесення того чи іншого питання до федерального відання 
закріплено конституційно, тому деякі теми на федеральному 
рівні  не мають права  розглядатися. Наприклад,  прерогатива 
вирішувати освітні, економічні, культурні, медичні проблеми 
належить  громадам, що  сприяє  децентралізації  та  розвитку 
місцевого  самоврядування. У  свою чергу,  в Україні подібна 
модель перебуває лише в перспективах впровадження. Нато-
мість, в реальності відбувається зворотній процес концентра-
ції повноважень в руках центральної влади.

Швейцарська  модель  управління  передбачає  зосеред-
ження ресурсів на місцях та активну участь громадян в дер-
жавотворенні. Наприклад, референдуми в Швейцарії є звич-
ним явищем та проводяться в середньому по 4 рази на рік. 
Для конституційних змін достатньо зібрати 100 тис. підпи-
сів, а щодо законів – 50 тис. [7, c. 22]. Можна стверджувати, 
що органи державного управління в Швейцарії не можуть 
не дослухатися до голосу громадськості, адже в підсумку це 
викликає суспільний осуд, а питання все одно буде винесено 
на обговорення та вирішення. 

Польща
Актуальним  для  України  також  є  польський  досвід. 

У цьому аспекті варто згадати, що, починаючи з 2000 року, 
в рамках програми «Приязна адміністрація» урядом країни 
було створено інформаційні пункти, центр цивільної служби, 
академічні  студії  щодо  публічного  адміністрування,  укла-
дено  практичний  довідник  державної  служби.  Польський 
уряд  постійно  проводить  роботу  по  інформуванню  грома-
дян про наміри та пріоритети своєї політики, а також прагне 
вдосконалювати систему внутрішніх (урядових, міжінститу-
ційних) та зовнішніх (зв’язки з громадськістю, ЗМІ) каналів 
спілкування за допомогою новітніх інформаційно-комуніка-
ційних технологій [8].

Фінляндія
Характерною рисою Фінляндії  є  цифровізованість  дер-

жавних послуг. Більшість державних структур мають власні 
вебсайти, на яких відбувається взаємодія з громадянами. На 
них вони можуть писати відгуки, надсилати запити та про-
позиції,  отримувати  консультації,  брати  участь  в  різного 
роду  голосуваннях,  опитуваннях  громадської  думки.  Зруч-
ність доступу до інформації та отримання адміністративних 

послуг в електронному вигляді є причиною низького рівня 
корупції в країні. Відповідно до норм щодо прозорості та від-
критості, які містяться в фінській Конституції та Законі «Про 
відкритість діяльності уряду», громадянам Фінляндії гаран-
тується право доступу до державних документів, а публічна 
адміністрація  зобов’язана  попередньо  ознайомлювати  гро-
мадськість з такою інформацією [3].

Норвегія
Норвезький  досвід  комунікативної  політики  розгляда-

ється крізь призму адміністративної реформи. Важливу роль 
в цьому відіграють соціальні мережі та глобальна цифровіза-
ція процесів. Норвезький уряд прагне зробити інформування 
доступним для населення, про шо свідчить втілення таких 
проєктів  як  «Проста мова»  та  «Спеціалізовані  національні 
опитування  для  отримання  відкритої,  доступної  та  порів-
нюваної інформації про сприйняття населенням державних 
послуг» [9, c. 35].

Велика Британія
У  Великій  Британії  діяльність  в  галузі  комунікативної 

політики проводиться за такими напрямками як координація 
органів державного управління та організація й підвищення 
комунікативної кваліфікації держслужбовців. Діє Урядовий 
комунікаційний  центр,  який  очолює  виконавчий  директор 
з урядових комунікацій. Паралельно, він є куратором кому-
нікативного  центру  прес-служби  Прем’єр-міністра  і  Ради 
національної безпеки [9].

Німеччина
Німеччині  властива  чітка  інституалізація  комунікативної 

політики.  Наприклад,  головною  фігурою  в  цьому  процесі 
виступає урядовий речник. За сумісництвом він є держсекре-
тарем, очолює Федеральне бюро преси та інформації (ФБПІ), 
бере участь в засіданнях федеральних міністрів та має право 
голосу. За широке коло відносин в інформаційному полі від-
повідає ФБПІ  [9].  До  його  функцій  належить  інфосупровід 
посадовців, комунікація з громадськістю та ЗМІ, забезпечення 
зв’язку та взаємодії між ланками влади, міністерствами тощо. 
Відділи ФБПІ розташовані в Берліні, Бонні,  і підпорядкову-
ються  трьом  департаментам:  адміністративному;  департа-
менту  офіційної  інформації  та  моніторингу;  департаменту 
взаємодії  «влада-громадськість»  та  «влада-медіа».  Також 
структурним елементом Бюро є Ситуаційний центр [9].

Іспанія
В Іспанії Генеральний директорат з питань комунікацій 

очолює  прес-секретар  уряду,  який  підпорядковується  віце-
прем’єру – міністру в справах уряду. До основних напрямків 
діяльності директорату належить висвітлення політики уряду, 
інформаційний супровід заяв та виступів прем’єр-міністра, 
забезпечення посадовців інформацією та актуальними нови-
нами, а також зовнішня комунікація для формування пози-
тивного іміджу Іспанії на міжнародній арені. А.В. Баровська 
зазначає, що до недоліків комунікативної політики в Іспанії 
належать застосування захисної моделі перед пресою, коли 
комунікація  будується  ситуативно  з  метою  відбиття медіа-
атак, натомість стратегічного планування щодо комунікації 
по різним каналам взаємодії не відбувається, а також коор-
динування владної комунікації з боку призначенців на полі-
тичні посади, а не професійними медійниками зі структури 
профільного органу, яким виступає Генеральний директорат 
[9]. Для України тут є важливим звернути увагу на такі недо-
ліки, і все таки надати перевагу професіоналам у сфері медіа 
на відміну від наглядачів за політичною квотою, плюс розро-
бити чітку комунікативну стратегію, де буде визначено обсяг 
повноважень, цілі та завдання структурних одиниць та поса-
дових осіб інститутів державної комунікативної політики. 

Нідерланди
У  Нідерландах  кураторство  комунікацією  належить  до 

повноважень прем’єр-міністра. Разом з ним, міністри несуть 
відповідальність  за  реалізацію  комунікативної  політики 
в своїх сферах відання. У Голландії діють чотири структури, 
які  займаються  урядовою  комунікацією:  1)  Інформаційна 
Рада,  яка  забезпечує  взаємодію  та  інформаційний  супровід 
вищих щаблів влади; 2) Державна інформаційна служба, яка 
формує  та  реалізую  комунікативну  політику  за  загальними 
напрямками;  3)  Державна  служба  комунікацій,  яка  є  допо-
міжним органом в комунікації з громадськістю; 4) Академія 
державної комунікації, яка підпорядковується службі комуні-
кацій і займається науково-освітньою діяльністю в сфері кому-
нікацій [9]. Для Нідерландів комунікативна політика відіграє 
велику роль: кожного року на неї виділяються значні кошти, 
формуються  відповідні  цілі  та  завдання,  а  влада  управляє 
цими процесами на найвищому адміністративному рівні. 
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Україна
Український  досвід  показує,  що  розпорошеність  регу-

лятивних актів без єдиного стратегічного підходу не сприяє 
сталому  розвиткові  комунікативної  політики  держави,  що 
слугує причиною для критики з точки зору того, що урядові 
структури України досі  не перейшли від моделі  виключно 
інформування  до  повноцінної  та  досконалої  комунікації 
з  населенням,  використання  зворотного  зв’язку  в  своїй 
роботі  та  при  прийнятті  рішень,  залучення  громадськості 
та використання консультаційного процесу.

Нормативно-правова  база  в  сфері  комунікативної  полі-
тики  України  дійсно  є  доволі  розгалуженою.  Наприклад, 
окремі норми можна знайти в Основному законі (ст.ст. 34, 38, 
40, 57), Законах: «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу)», «Про порядок висвітлення діяльності органів дер-
жавної  влади  та місцевого  самоврядування  в Україні  засо-
бами масової інформації», «Про державну таємницю», «Про 
інформацію», «Про громадські об’єднання», «Про звернення 
громадян»,  актах  уряду:  Постанові  Кабінету Міністрів  від 
03.11.2010 №  996 «Про забезпечення участі громадськості 
у  формуванні  та  реалізації  державної  політики»,  Розпоря-
дженні  Кабінету Міністрів  України  від  13.01.2010 №  85-р 
«Про  схвалення  Концепції  проекту  Закону  України  «Про 
основні  засади державної комунікативної політики». Пока-
зовим є те, що останній документ мав стати своєрідним век-
тором розвитку галузі, отримавши своє остаточне вираження 
в формі закону, який досі не прийнято, внаслідок чого сфера 
комунікативної  політики  української  держави  залишається 
поки  що  без  регулятивного  акта,  який  відігравав  би  роль 
національної стратегії.

Серед  позитивних  зрушень  та  прикладів  запозичення 
європейського досвіду в сфері інформаційної та комунікатив-
ної політики можна назвати створення єдиного порталу дер-
жавних послуг «Дія: Державні послуги онлайн» (https://diia.
gov.ua/)  та  проєкту  «Держава  в  смартфоні».  У  перспективі, 
до 2024 року Міністерство цифрової трансформації України 
має перевести всі адміністративні послуги в електронний фор-
мат, що має на меті вдосконалення ефективності, швидкості 
та зручності їх надання, усунення корупційних ризиків, підви-
щення іміджу та довіри до органів державної влади [10, с. 178].

Висновки. Продуктивна  комунікативна  політика  країн 
Європи слугує розвитку діалогу між владою та суспільством, 
забезпечуючи таким чином принципи функціонування демо-
кратії,  ефективну  роботу  державних  інституцій  та  сталий 
розвиток  різноманітних  сфер  людської  життєдіяльності. 
Сучасна публічна Комунікативна політика урядових струк-
тур за своєю сутністю спрямована на забезпечення взаємодії 
між владою та  суспільством,  а  також міжгалузеву урядову 
взаємодію.  Її  елементами  є  інформування  населення  про 
цілі та пріоритети уряду, надання адміністративних послуг, 
забезпечення  зворотного  зв’язку,  залучення  населення  до 
політичних процесів та прийняття рішень, надання доступу 
до  інформації.  Сенс  зовнішньої  та  внутрішньої  урядової 
комунікації полягає в направленості інформації або на власні 

структури та забезпечення їх взаємодії (внутрішня комуніка-
ція), або на спілкування з громадськістю та ЗМІ (зовнішня). 

Комунікативна політика  європейських країн характери-
зується  наступними  чинниками:  1)  визнанням  важливості 
досконалої  комунікації;  2)  активною  інституалізацією;  
3)  управлінням  з  боку  вищих  адміністративних  посад, 
наприклад, речником/прес-секретарем уряду; 4) варіативним 
ступенем  інтенсивності  координації  підрозділів  структури 
управління; 5) прагненням до єдиного підходу в організації.

Для України важливими принципами, якими слід керу-
ватися  при  вдосконаленні  комунікативної  політики,  є  про-
зорість  та  відкритість  діяльності  органів  державної  влади. 
Крім цього, актуальним є конкретизація відповідальності за 
реалізацію комунікативної політики шляхом створення цен-
тралізованого органу публічної комунікації з чіткою управ-
лінською структурою, правовий статус якої буде визначено 
законом. Також рекомендовано звернути увагу на вдоскона-
лення  та  остаточне  вирішення питання щодо національної 
Стратегії  комунікативної  політики  як  головного  документа 
в сфері публічної комунікації, який має стати вектором роз-
витку галузі в довгостроковій перспективі. З цим пов’язана 
модернізація  нормативно-правової  бази  в  сфері  урядової 
комунікації,  а  також  вимога  постійного  звітування  влади 
перед громадськістю про виконані, поточні та майбутні дії 
незалежно від наявності запитів з боку громадських органі-
зацій чи ЗМІ. У зв’язку з цим, слід взяти до уваги консуль-
таційний процес  з цими одиницями. Публічна комунікація 
урядових структур для прийняття рішень має використову-
вати  зворотний  зв’язок,  який  надають  громадяни,  а  також 
громадські організації та ЗМІ в процесі консультацій. Пози-
тивним  елементом  є  використання  європейського  досвіду 
щодо  е-комунікації,  е-врядування,  е-демократії  та  надання 
адміністративних послуг в електронній формі таких країн як 
Естонія, Фінляндія  та Польща. Однак, відсутність  інститу-
ційного забезпечення над цими процесами становить загрозу 
того, що вони можуть залишитися суто технічними вдоско-
наленнями, не вплинувши на природу взаємодії між владою 
та суспільством. У цьому аспекті,  варто  звернути увагу на 
досвід Швейцарії та принцип субсидіарності, завдяки якому 
основні  питання життєдіяльності  суспільства  вирішуються 
ним самим на рівні громад, що є ознакою досконалої децен-
тралізації, впливової ролі демократичних процесів у місце-
вому самоврядуванні.  

Темами  подальших  досліджень  мають  стати  розробка 
проєктів  по  втіленню принципів  прозорості  та  відкритості 
комунікативної політики урядових структур за конкретними 
лініями  взаємодії,  методологічне  обґрунтування  урядової 
комунікації,  теоретичне  обґрунтування  фундаментальних 
основ  комунікативної  взаємодії  в  моделях  «влада-суспіль-
ство», «влада-ЗМІ» на основі європейських стандартів, про-
позиції по  імплементації  європейського досвіду в конкрет-
них умовах комунікативної взаємодії, формати залучення до 
консультацій та процесу прийняття рішень широких верств 
населення, представників громадських організацій та ЗМІ.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

DYNAMICS OF RIGHT’S STANDARD TO NON-DISCRIMINATION: 
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У статті проаналізовано динаміку обсягу стандарту права на недискримінацію у контексті інтерпретаційної практики ЄСПЛ. Недис-
кримінація поряд із рівністю перед законом і правом на рівний захист закону без будь-якої дискримінації є основоположним і загальним 
принципом, що стосується захисту прав людини. Інтерпретаційна практика ЄСПЛ у справах щодо права на недискримінацію має своє 
особливості. Доведено, що, незважаючи на обмежувальне формулювання ст. 14, ЄСПЛ завдяки динамічній інтерпретаційній діяльності 
поступово розширив обсяг стандарту недискримінації, закріпленого у цьому положенні. Результатом цього стала гнучкість інтерпретації 
необхідного зв’язку між потенційно можливою дискримінацією та гарантованим Конвенцією або Протоколами до неї правом, а це звузило 
межі, як випливає з допоміжного характеру ст. 14. Після тривалого дотримання вузького визначення дискримінації ЄСПЛ визнав, що його 
попередня інтерпретаційна практика (до 2000 рр.) не відображала широкого (об’єктивного) змісту поняття дискримінації. Беручи до уваги 
розвиток інших правових порядків, зокрема законодавства Європейського Союзу, ЄСПЛ визнав, що дискримінація також може існувати 
в інших формах, як-то концепція непрямої дискримінації. ЄСПЛ поступово почав розширювати коло сфер ймовірних порушень – від 
прямої заборони дискримінації до виявлення та констатації непрямої дискримінації. У висновках наголошено, що розширення рамок 
стандарту права на недискримінацію в інтерпретаційній практиці ЄСПЛ сприяло нормативному оформленню принципу недискримінації 
в національних системах і його поступовому перетворенню із суто декларативного концепту на дієвий механізм захисту потерпілих від 
дискримінації осіб і утвердженню демократії, людської гідності та верховенства права як засадничих принципів Ради Європи. ЄСПЛ 
також встановив, що держави мають позитивний обов’язок гарантувати реальний та ефективний захист від дискримінації.

Ключові слова: заборона дискримінації, право на недискримінацію, ЄКПЛ, ЄСПЛ, інтерпретаційна практика, пряма дискримінація, 
непряма дискримінація.

The article analyzes scope’s dynamics of the right’s standard to non-discrimination in the context of the ECtHR’s interpretive practice. Non-
discrimination, alongside equality before the law and the right to equal protection of the law without discrimination, is a fundamental and general 
principle that concerns human rights protection. It is determined that ECtHR’s interpretative practice in cases of the right to non-discrimination 
has its peculiarities. It has been shown that, despite the restrictive wording of Article 14, the ECtHR has gradually expanded the standard 
of non-discrimination enshrined in this provision through dynamic interpretive work. It has led to flexibility in interpreting the vital link between 
potential discrimination and the right guaranteed by the Convention or its Protocols, which has narrowed the boundaries arising from its ancillary 
nature. After long adherence to a narrow definition of discrimination, the ECtHR acknowledged that its previous interpretive practice (until 2000) 
did not reflect the broad (objective) meaning of the concept of discrimination. Taking into account the development of other legal systems, 
in particular the legislation of the European Union, the ECtHR has recognized that discrimination can also exist in different forms – such as 
the concept of indirect discrimination. The ECtHR has gradually begun to expand the scope of possible violations, from outright prohibition 
of discrimination to detection and acknowledgment of indirect discrimination. The conclusions emphasize that the extension of right’s standard 
to non-discrimination in ECtHR’s interpretation practice contributed to the normative design of the principle of non-discrimination in national 
systems and its gradual transformation from a purely declarative concept into an effective mechanism for protecting victims of discrimination 
and establishment of democracy and the rule of law as fundamental principles of the Council of Europe. The ECtHR also found that States have 
a positive obligation to guarantee real and adequate protection against discrimination.

Key words: prohibition of discrimination, right to non-discrimination, ECHR, ECtHR, interpretive practice, direct discrimination, indirect 
discrimination.

Постановка проблеми.  Принцип  рівності  як  один 
із  основних  постулатів  прав  людини,  закріплений 
у ст. 1 Загальної декларації прав людини 1948 р. і конкре-
тизований у ст. 14 Європейської конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) як «забо-
рона  дискримінації»,  протягом  другої  половини  ХХ  ст. 
та  початку  ХХІ  ст.  зазнав  істотних  змін  щодо  розуміння 
його сутності та практики застосування і трансформувався 
у ст. 1 Протоколу № 12 до Конвенції у «Загальну заборону 
дискримінації».  Завдяки  інтерпретаційній  практиці  Євро-
пейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ, Суд) цей прин-
цип сформувався як принцип недискримінації.

Практика  ЄСПЛ  щодо  ст.  14  становить  своєрідну 
«енциклопедію»  розвитку  звичаїв  і  менталітетів  у  євро-
пейських  суспільствах  і  дискусій,  що  відображають  їх 
взаємодію.  За  час  від  1949  р.  і  дотепер  концепція  сім’ї, 
розуміння проблем гендерних відносин, сприйняття гомо-
сексуалізму  докорінно  змінилися;  проблемам  расизму 
та структурної ізоляції, які зачіпають певні етнічні групи, 

приділяється  дедалі  більша  увага.  Усі  ці  трансформації 
відображаються та водночас «підживлюються» інтерпре-
таційною  практикою  ЄСПЛ.  Саме  еволюція  інтерпрета-
ційної діяльності ЄСПЛ свідчить про «перезавантаження» 
підходів до розуміння стандарту права на недискриміна-
цію, дослідження якого є цікавим як із погляду доктрини 
міжнародного  захисту  прав  людини,  так  і,  передовсім, 
судової практики.

Метою статті є аналіз динаміки стандарту права на недис-
кримінацію у контексті інтерпретаційної практики ЄСПЛ.

Виклад основного матеріалу. За  період  функціону-
вання  ЄСПЛ  ним  опрацьовано  величезний  обсяг  справ 
щодо порушення права рівності та нерозривно пов’язаного 
з  ним  принципу  недискримінації  ст.  14  і  ст.  1  Прото-
колу № 12 ЄКПЛ, але ст. 14 ЄКПЛ з огляду на допоміж-
ний  характер  застосовується  разом  з  іншими  «субстан-
тивними»  статтями.  Так,  у  справі  Маркс проти Бельгії 
(Marckx v. Belgium) від 13 червня 1979 р. ЄСПЛ, встано-
вивши, що обмеження спадкових прав дітей, народжених 
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поза  шлюбом,  порушує  право  на  повагу  до  сімейного 
життя, гарантоване ст. 8, розглядав факти справи з позиції 
ст.  14  у поєднанні  зі  ст.  8  та  виявив дискримінацію між 
дітьми за народженням [13].

Зазвичай ЄСПЛ починає  з оцінки того, чи мало місце 
порушення  матеріального  права,  на  яке  посилаються 
і  яке  розглядається  окремо.  Виявивши  порушення,  Суд 
часто  не  продовжує  розгляд,  щоби  визначити,  чи  мала 
місце  дискримінація.  Так,  у  справі Ейрі проти Ірландії  
(Airey v. Ireland) від 9 жовтня 1979 р. ЄСПЛ пояснив свою 
правову  позицію  таким  чином:  експертиза  загалом  «не 
потрібна,  коли  вона  виявляє  порушення  вимог  першої 
статті,  взятої  самостійно»,  за  винятком,  «якщо  очевидна 
нерівність поводження у користуванні відповідним правом 
є фундаментальним аспектом спору» [2]. Правова позиція 
Суду  із  цього  приводу  є  у  певному  сенсі  суперечливою, 
зокрема у контексті вищезгаданого рішення у справі Маркс 
проти Бельгії (Marckx v. Belgium). І навпаки, іноді трапля-
лося, що ЄСПЛ починав із вивчення фактів, передбачених 
ст. 14, оскільки вважав, що центральним питанням у спорі 
є питання про те, чи була, власне, дискримінація. Виявивши 
порушення  ст.  14, Суд вважав непотрібним визначати,  чи 
мало місце також порушення матеріального права [13].

Інше  питання  –  державам  часто  не  важко  переко-
нати Суд  у  тому, що  оскаржуваний  захід  було  прийнято 
з метою досягнення законної мети. Таким чином, висно-
вок про відсутність законної мети є особливо неоднознач-
ним: або Суд вважає, що цілі, на які посилається держава, 
не є законними; або Суд вважає, що оскаржуваний захід 
насправді не відповідає цілям, вказаним урядом.

У справі Бяо проти Данії (Biao v. Denmark) від 7 грудня 
1976 р. ЄСПЛ застосовує підхід, заснований на відмові від 
стереотипів у площині дискримінації, пов’язаної з етніч-
ним  походженням:  Суд  встановлює,  що  загальні  припу-
щення  або  соціальні  установки  більшості  щодо  людей, 
які  набули  свого  громадянства шляхом  натуралізації,  не 
можуть  бути  вагомим  обґрунтуванням  надання  їм  менш 
сприятливого ставлення [3].

У  контексті  заходів,  спрямованих  на  захист  сім’ї, 
захист прав дитини, ЄСПЛ стверджує, що держава пови-
нна обрати  заходи, які вживатимуться для цього, беручи 
до уваги еволюцію суспільства, включаючи  ідею про те, 
що  існує  більше одного шляху  чи  вибору щодо  способу 
ведення приватного життя [1, с. 14]. Коли Суд визнає, що 
спірна різниця у ставленні переслідує законну мету, дер-
жава, щоби уникнути звинувачення у дискримінації, пови-
нна встановити існування розумного співвідношення про-
порційності  між  використовуваними  засобами  та  ціллю, 
яку переслідують. До прикладу, у справі Даджен проти 
Сполученого Королівства (Dudgeon v. UK) від 27 жовтня 
1981  р. Суд після  того,  як  встановив, що  криміналізація 
гомосексуальних актів чоловічої статі у Північній Ірландії 
порушила  право  заявника  на  повагу  до  його  приватного 
життя,  запропонував «без  законного  інтересу  визначити, 
чи  страждала  особа  додатково  порівняно  з  іншими  осо-
бами, котрі зазнають менших обмежень на те саме право» 
[7]. У справі Мазурек проти Франції (Mazurek v. France) 
від  1  лютого  2000  р.,  визнавши,  що  бажання  захистити 
традиційну  сім’ю  можна  вважати  законною  метою,  Суд 
постановив, що покарання особи у спадкоємстві її матері 
через  її  сімейний стан на момент народження не є адек-
ватним і пропорційним засобом досягнення цієї мети [14].

Свідченням  розвитку  стандарту  права  на  недискри-
мінацію  є  також  судова  практика  щодо  відмінностей, 
пов’язаних  із  сексуальною  орієнтацією. У  справі Валья-
натос та інші проти Греції (Vallianatos v. Greece)  від 
7 листопада 2013 р. Суд зазначає, що захист сім’ї у тра-
диційному  розумінні  цього  поняття  та  захист  інтересів 
дитини, безумовно, є законними цілями, але позбавлення 
одностатевих  пар  права  на  «зареєстроване  партнерство» 
(registered partnership)  не  є  необхідним  для  досягнення 

цих  цілей.  ЄСПЛ  підкреслив,  що  переважна  більшість 
держав-членів,  які  запровадили  форму  зареєстрованого 
партнерства, відкрили його для одностатевих пар [18].

З іншого боку, що стосується відкриття шлюбу з одно-
статевими  парами,  то  Суд  у  своєму  пізнішому  рішенні 
Оліарі та інші проти Італії (Oliari and Others v Italy) від 
21 липня 2015 р. ЄСПЛ визнає, що у справі країна пору-
шила ст. 8 ЄКПЛ (право на повагу до приватного та родин-
ного життя)  та  вимагає  від  Італії  надання  одностатевим 
парам більше прав для узаконення свого союзу [16]. Суд 
також закликав Італію розширити правові можливості для 
одностатевих  відносин,  наприклад,  визнати  зареєстро-
ване партнерство як цивільний союз для таких пар. Вод-
ночас ЄСПЛ  також  вважає, що  державам  слід  залишати 
широку  свободу  розсуду  у  подібних  справах,  і  доходить 
висновку,  що  вони  залишаються  вільними  у  вирішенні 
питання про надання дозволу на одностатеві шлюби.

Дискримінація  за ознаками народження також є  сфе-
рою, у якій ЄСПЛ демонструє певну неоднозначність. Так, 
у справі Iнце проти Австрії (Inze v. Austria) від 28 жовтня 
1987 р. Суд заявляв, що жодна із цілей, зазаначених уря-
дом, щоби  виправдати  перевагу,  надану  дітям,  народже-
ним  у  шлюбі,  над  дітьми,  народженими  поза  шлюбом, 
у  контексті  спадщини  на  земельні  володіння  не  є  пере-
конливою [12]. Навпаки, у справі Мазурек проти Франції 
(Mazurek v. France) від 1 лютого 2000 р., яка стосувалася 
різниці  у  ставленні  до  законних  і  «незаконних»  дітей, 
Суд  заявив,  що  «не  можна  виключати,  що  мета,  на  яку 
посилається уряд,  а  саме  захист  традиційної  сім’ї, може 
розглядатися  як  законна  [14].  Тринадцять  років  потому, 
у  справі  «Фабріс проти Франції»  (Fabris v. France)  від 
7  лютого  2013  р.  у  рішенні  ЄСПЛ  було  зазначено,  що 
сам уряд більше не пропонує жодних обґрунтувань цього 
виду  дискримінації  [9,  §  64].  У  справі Бяо проти Данії  
(Biao v. Denmark) від 24 травня 2016 р. Судом було визна-
чено різницю у ставленні до права на возз’єднання сім’ї 
між громадянами Данії залежно від того, чи мають вони 
данське  громадянство  [3].  За  відсутності  доступних  ста-
тистичних  даних  Суд  покладається  на  саму  природу 
заходу,  щоби  встановити,  що  він  «має  непрямий  наслі-
док  сприяння  данцям  данського  етнічного  походження 
та  порушення  права  осіб  іноземного  етнічного  похо-
дження,  які,  як  заявник,  набув  данського  громадянства 
після народження». Оскільки уряд не зміг продемонстру-
вати,  що  існували  вагомі  аргументи,  пов’язані  з  етніч-
ним походженням,  які могли би  виправдати цю різницю 
у поводженні, то Суд констатував порушення ст. 14, поєд-
наної зі ст. 8 [3].

Однією з важливих характеристик концепції непрямої 
дискримінації  є  відокремлення  концепції  дискримінації 
від ідеї дискримінаційного наміру: чи існує дискримінація, 
незалежно від того, чи був намір здійснити дію дискримі-
наційного характеру. Фактично непряма дискримінація – 
це  ситуація,  у  якій  внаслідок  реалізації  чи  застосування 
формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки 
для конкретної особи (групи осіб) за їх певними ознаками 
виникають менш сприятливі умови або становище порів-
няно  з  іншими  особами  (групами  осіб),  окрім  випадків, 
коли  їх  реалізація  має  правомірну,  об’єктивно  обґрун-
товану  мету.  Рішення  у  Справі  Тлімменос проти Греції 
(Thlimmenos v. Greece)  від  6  квітня  2000  р.  був  першим 
серйозним  зрушенням  для  ЄСПЛ  у  цьому  відношенні 
[17]. Суд вперше визнав, що стандарт права на недискри-
мінацію, який у своєму формулюванні не робить розмеж-
ування між людьми, може бути джерелом дискримінації.

У  справі  Тріціо проти Швейцарії (Di Trizio v. 
Switzerland) від 2 лютого 2016 р. заявниця скаржилася на 
те, що застосовування комбінованого методу є дискримі-
наційним щодо певних осіб порівняно з тими, які не про-
вадять оплачувану трудову діяльність, та особами, котрі не 
мають родини чи дітей, за якими треба доглядати, а тому 
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можуть  працювати  повний  робочий  день.  Базуючись  на 
статистичних даних, наданих сторонами, ЄСПЛ зазначив, 
що  конкретний  метод  обчислення  ступеня  інвалідності 
застосовується  до  осіб,  котрі  здійснюють  або  можуть 
здійснювати платну діяльність лише за сумісництвом, на 
практиці непропорційно «карає» жінок,  які мають дітей. 
За відсутності обґрунтованого обґрунтування цієї різниці 
Суд дійшов висновку, що мала місце дискримінація (пору-
шення ст. 14 у поєднанні зі ст. 8) [6].

Цікавою  є  динаміка  стандарту  права  на  недискримі-
націю  у  справах,  у  яких  підставою  різниці  є  особистісна 
характеристика за ознакою інвалідності. Так, у справі Хам 
проти Туреччини (Çam v. Тurkey) від 23 лютого 2016 р. заяв-
ниця  скаржилася  на  відмову  музичної  академії  прийняти 
її з мотивів проблем із зором, незважаючи на здачу вступ-
ного іспиту [4]. ЄСПЛ, хоча й не посилався на прецедентну 
практику  справи  Тлімменос проти Греції (Thlimmenos  
v. Greece)  (у  якій  вперше  було  чітко  окреслено  стандарт 
права  на  недискримінацію:  «discrimination on any ground 
such as sex, race, colour, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, association with a national 
minority, property, birth or other status»  [17,  14]),  поста-
новив,  що  «заявниці  було  відмовлено  без  об’єктивного 
та розумного обґрунтування можливості  здобувати освіту 
в музичній академії виключно через її сліпоту» [17]. Раніше 
у  справі  Глор проти Швейцарії (Glor v. Switzerland) від 
30 квітня 2009 р. Суд уже визнав порушення ст. 14 через 
відмову  влади  у  клопотанні  про  надання  житла  на  під-
ставі інвалідності, але без використання терміна «розумне 
обґрунтування» (reasonable justification) [11].

Недавнім прикладом дискримінації, коли підставою різ-
ниці є особистісна характеристика на підставі інвалідності, 
є  справа G.L. проти Італії (G.L. v. Italy),  рішення  у  якій 
ухвалене Палатою 10 вересня 2020 р. Справа стосувалася 
неспроможності молодої дівчини G.L., котра страждала на 
аутизм, отримати спеціалізовану допомогу в навчанні, хоча 
така  підтримка  була  передбачена  законом.  ЄСПЛ  дійшов 
висновку,  що  G.L.  не  могла  продовжувати  відвідування 
початкової  школи  за  умов,  рівноцінних  умовам,  якими 
користуються  учні,  котрі  не  мають  особливих  потреб, 
і ця різниця у ставленні зумовлена  її  інвалідністю. ЄСПЛ 
повторив, що згідно зі ст. 15 Європейської соціальної хар-
тії  (переглянутої)  держави  зобов’язані  «сприяти  повній 
соціальній  інтеграції й участі у житті  суспільства  (осіб  із 
особливими  потребами),  зокрема  через  засоби,  які  вклю-
чають у себе технічну допомогу, спрямовану на подолання 
бар’єрів  у  спілкуванні  та  мобільності  [10].  Таким  чином, 
G.L. мала би бути забезпечена спеціалізованою допомогою 
для сприяння її самостійності й особистої комунікації. Дис-
кримінація,  якої  зазнала дівчинка, була ще обтяжена тим, 
що мала місце на стадії початкової освіти, яка формувала 
основу навчання дитини та соціальної інтеграції, надаючи 
їй можливість отримати перший досвід соціальної комуні-
кації. Таким чином, було порушено ст. 14 Конвенції у поєд-
нанні зі ст. 2 Першого протоколу до Конвенції.

Аналіз  стандарту права на недискримінацію включає 
також  питання,  пов’язані  зі  справами  про  дискриміна-
цію у  сфері  зайнятості  та права на доступ до державної 
служби. У  справі Даниленков проти Росії (Danilencov v. 
Russia) від 30 липня 2009 р. ЄСПЛ підтвердив, що відпо-
відно до ст. 14 у поєднанні зі ст. 11 держави мають пози-
тивний обов’язок  створити  судову  систему,  яка  гарантує 
реальний  та  ефективний  захист  від  дискримінації  проф-
спілок  [5].  Особи,  котрі  стали жертвами  дискримінацій-
ного  поводження,  повинні  мати  можливість  оскаржити 
таке поводження та вжити судових заходів щодо відшко-
дування.  Саме  еволюція  інтерпретації  ст.  8  розширила 
можливості досягнення цієї умови. Суд фактично визнав, 
що поняття приватного життя поширюється на такі харак-
теристики особи, як її стать, тож така міра, як звільнення, 
ґрунтується виключно на цій причині та впливає на іден-

тичність,  самооцінку  і,  як  наслідок,  на  особисте  життя. 
Водночас  варто  наголосити,  що,  розширюючи  рамки 
стандарту права на недискримінацію через свої висновки 
про порушення  ст.  14, ЄСПЛ сам посилює цю динаміку 
та  допомагає  поширити  її  на  всі  держави  Ради  Європи, 
однак щодо окремих питань ЄСПЛ проявляє обережність 
і «воліє» покладатися на національну свободу розсуду при 
вирішенні  суспільно  «чутливих»  питань,  які  він  вважає 
занадто суперечливими, щоби озвучити свою однозначну 
правову позицію.

До прикладу, у справі Емель Бойраз проти Туреччини 
(Emel Boyraz v. Turkey) від  2  грудня  2014  р.  уряд, щоби 
виправдати  звільнення  заявниці  з  посади  співробітника 
Служби безпеки, стверджував, що вона не могла адекватно 
виконувати необхідні функції, оскільки це тягло за собою 
ризики та відповідальність, такі як зобов’язання застосо-
вувати вогнепальну зброю та фізичну силу у разі нападу 
[8].  ЄСПЛ  зазначив,  що  це  обґрунтування  ґрунтувалося 
на припущенні, що жінка, за визначенням, не може нести 
подібні обов’язки. Відображаючи стереотипи щодо жінок 
загалом, такі міркування не можуть бути вагомою причи-
ною  позбавлення  зацікавленої  особи  роботи.  Суд  додав, 
що  звільнення  заявниці  як  таке  вплинуло на  її  приватне 
та сімейне життя, оскільки втрата роботи вплинула на  її 
матеріальний добробут і здатність професійно реалізува-
тися (що було, на переконання Суду, дискримінаційним), 
і застосував у цій справі ст. 14 у поєднанні зі ст. 8 [8].

Показовою  у  контексті  розуміння  стандарту  права  на 
недискримінацію є недавня справа ЄСПЛ Напотнік проти 
Румунії (Napotnik v. Romania) від 20 жовтня 2020 р. Заявниця 
працювала у консульстві Румунії у Словенії. Її місію було 
припинено, коли вона оголосила про свою другу вагітність 
незабаром  після  першої.  Згідно  з  розпорядженням  націо-
нальних органів дострокове припинення служби  заявниці 
закордоном  було  виправдано  тим, що  декретна  відпустка 
ускладнювала  би  діяльність  консульства.  ЄСПЛ  мав  зба-
лансувати право вагітної жінки не зазнавати дискримінації 
проти законної мети збереження функціональної спромож-
ності державної служби. Суд вказав, що національні органи 
надали відповідні та достатні підстави для обґрунтування 
цього  заходу:  по-перше,  через  характер  роботи  заявниці 
її  відсутність  в  офісі  вплинула  б  на  консульську  службу; 
по-друге, оскаржуване рішення не мало на меті поставити 
її у невигідне становище, адже зміну її умов праці не можна 
ототожнювати із втратою роботи або дисциплінарним пока-
ранням.  Суд  одноголосно  постановив  відсутність  пору-
шення ст. 1 Протоколу № 12: відкликання жінки-дипломата 
із закордонної місії через те, що вона оголосила про свою 
вагітність, не порушило ст. 1 Протоколу № 12 [15]. Тобто 
Суд чітко окреслив межу стандарту недискримінації.

Висновки. Недискримінація  поряд  із  рівністю  перед 
законом і правом на рівний захист закону без будь-якої дис-
кримінації є основоположним і загальним принципом, що 
стосується захисту прав людини. Інтерпретаційна практика 
ЄСПЛ у справах щодо права на недискримінацію має свої 
особливості.  Судові  рішення  ЄСПЛ,  які  стосуються  дис-
кримінації, сьогодні становлять обширну судову практику, 
що  фактично  відображає  динаміку  інтерпретації  стан-
дарту, закріпленого у ст. 14, – ускладненого та збагаченого. 
Незважаючи на обмежувальне формулювання ст. 14, ЄСПЛ 
завдяки динамічній інтерпретаційній діяльності поступово 
розширив  обсяг  стандарту  недискримінації,  закріплений 
у цьому положенні. Суд із більшою гнучкістю інтерпрету-
вав необхідний зв’язок між потенційно можливою дискри-
мінацією  та  гарантованим  Конвенцією  або  Протоколами 
до неї правом, звужуючи межі, що випливають із  її допо-
міжного  характеру. Після  тривалого  дотримання  вузького 
визначення дискримінації ЄСПЛ визнав, що його попере-
дня інтерпретаційна практика (до 2000 р.) не відображала 
широкого  (об’єктивного)  змісту  поняття  дискримінації. 
ЄСПЛ поступово почав розширювати коло сфер ймовірних 
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порушень  –  від  прямої  заборони  дискримінації  до  вияв-
лення та констатації непрямої дискримінації. Розширення 
рамок  стандарту  права  на  недискримінацію  в  інтерпре-
таційній  практиці  ЄСПЛ  сприяли  нормативному  оформ-
ленню принципу недискримінації у національних системах 
і  його поступовому перетворенню  із  декларативного  кон-

цепту  у  злагоджений дієвий механізм  захисту потерпілих 
від дискримінації осіб і утвердженню демократії, людської 
гідності  та  верховенства  права  як  засадничих  принципів 
Ради Європи. ЄСПЛ також встановив, що держави мають 
позитивний обов’язок гарантувати реальний та ефективний 
захист від дискримінації.
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ПОНЯТТЯ Й ОСНОВНІ СПОСОБИ НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ І ТРЕТІХ КРАЇН ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
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TO THE LEGISLATION OF THE EUROPEAN UNION
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аспірант кафедри цивільного права та процесу

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

У статті досліджуються теоретико-правові аспекти використання понятійного апарату, що регулює процес правової інтеграції законо-
давства держав-членів і третіх країн до законодавства ЄС. Здійснюється порівняння понять адаптації, апроксимації, імплементації, гар-
монізації, інтеграції та уніфікації з метою виявлення спільного та відмінного у їх доктринальному розумінні. Визначено, що наближення 
законодавства держав-членів і держав-кандидатів є унікальним обов’язком членства у Європейському Союзі, який не можна уникнути.

Особлива увага зосереджується на тому, що в межах ЄС найуживанішими термінами, які позначають процес наближення законо-
давства держав-членів і третіх держав до норм права ЄС, є гармонізація, апроксимація, уніфікація, адаптація, інтеграція, імплементація. 
Підкреслено, що вищезазначені поняття не є взаємозамінними синонімами, а розрізняються за формами та методам правового регулю-
вання, а також за результатами, на які спрямовані ці процеси.

Визначено, що процес гармонізації включає прийняття законодавства ЄС і взаємну гармонізацію законодавства держав-членів ЄС 
і гармонізацію законодавства країн-кандидатів до законодавства ЄС, крім того, термін «гармонізація» може розглядатися у вузькому 
та широкому значеннях. Термін «апроксимація» означає метод, за допомогою якого здійснюється гармонізація. Основними етапами про-
цесу апроксимації є: підготовчий, аналітичний, транспонування, впровадження та застосування. Наголошується, що термін «адаптація» 
порівнюється з терміном «апроксимація», проте вони різняться за своєю метою. Метою апроксимації є прийняття певних елементів 
зарубіжного законодавства з метою оптимізації відповідного національного законодавства.

Термін «уніфікація» позначається як процес впровадження єдиних правових норм у національні правові системи з метою набли-
ження цих правових систем або створення на їх основі єдиної міжнародно-правової системи. Визначено, що серед зазначених понять 
необхідно виділяти термін «інтеграція», який здійснюється в декілька способів, такі як гармонізація, апроксимація й імплементація.

Аналіз вищезазначених термінів дає підстави стверджувати, що гармонізація, апроксимація, уніфікація, адаптація, імплементація 
відображають різні рівні інтеграційних процесів між державами-членами, третіми країнами та правом ЄС.

Ключові слова: гармонізація, адаптація, апроксимація, уніфікація, інтеграція, імплементація, право Європейського Союзу.

The article examines the theoretical and legal aspects of the use of the conceptual framework governing the process of legal integration 
of legislation of Member States and third countries into EU law. The concepts of adaptation, approximation, implementation, harmonization, 
integration and unification are compared in order to identify common and different in their doctrinal understanding. The approximation of the laws 
of the Member States and the candidate countries has been identified as a unique and unavoidable obligation to join the European Union.

Particular attention is paid to the fact that within the EU the most commonly used terms that denote the process of approximation of legislation 
of Member States and third countries to the rules of EU law are harmonization, approximation, unification, adaptation, integration, implementation. 
It is emphasized that the above concepts are not interchangeable synonyms, but differ in the forms and methods of legal regulation, as well as 
the results to which these processes are directed.

It is determined that the harmonization process includes the adoption of EU legislation and mutual harmonization of legislation of EU 
member states and harmonization of legislation of candidate countries to EU legislation, in addition, the term harmonization can be considered in 
a narrow and broad sense. It is emphasized that the term approximation means a method by which harmonization is carried out. The main stages 
of the approximation process are: preparatory, analytical, transposition, implementation and application. It is noted that the term adaptation is 
compared with the term approximation, but they differ in their purpose. The purpose of the approximation is the adoption of certain elements 
of foreign legislation in order to optimize the relevant national legislation.

The term unification refers to the process of introducing uniform legal norms into national legal systems in order to approximate these legal 
systems or create a single international legal system based on them. It is determined that among these concepts it is necessary to distinguish 
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Слід  зазначити,  що Європейський  Союз  (далі  –  ЄС) 
не може функціонувати, якщо ключове законодавство не 
узгоджується між усіма його державами-членами. У літе-
ратурі  процес  зближення  законодавства  держав-членів 
і  держав-кандидатів  із  законодавством  ЄС  позначається 
кількома поняттями, такими як гармонізація,  апроксима-
ція, уніфікація, адаптація, інтеграція, апроксимація та ін., 
однак є плутанина у їх доктринальному використанні.

Порівнюючи Договір про ЄС різними офіційними мовами, 
помічаємо, що залишається незрозумілим питання терміноло-
гії, оскільки у всіх версіях поняття як використовуються, так 
і  перекладаються не  системно. Тому необхідно чітко  визна-
чити, чи є зазначені терміни взаємозамінними синонімами, чи 
все ж таки існує відмінність у їх використанні.

У своїх працях це питання висвітлювали багато науков-
ців, серед яких – О. Волошенюк, Л. Грицаєнко, С. Дудар, 
В. Забігайло, Л. Луць, Р. Петров, І. Яковюк, Т. Яровий.

Наближення  законодавства  держав-членів  і  держав-
кандидатів  є  унікальним  обов’язком  членства  у  ЄС.  Це 
означає, що країни, які прагнуть вступити до ЄС, повинні 
узгодити свої національні закони, правила та процедури, 
щоб забезпечити дію всієї  сукупності  законодавства ЄС, 
що міститься в acquis communautaire.

Усі  терміни,  які  використовуються  для  позначення 
процесу приведення законодавства держав-членів і третіх 
країн  до  права  ЄС,  виражають  різні  рівні  інтеграційних 
процесів, що досягаються між державами-членами. Тер-
мін,  який  найчастіше  використовується  стосовно  країн, 
котрі ще не є членами ЄС, є «апроксимація», однак у тек-
стах  Угод  із  різними  країнами  також  використовується 
термін «гармонізація».

Як  зазначає  І.  Яковюк,  для  позначення  процесів, 
пов’язаних із приведенням законодавства у відповідність із 
правом ЄС, у юридичній науці використовується достатньо  
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широкий арсенал термінів, а саме: адаптація, апроксима-
ція,  гармонізація,  зближення,  імплементація,  інтеграція, 
рецепція,  трансформація,  узгодження,  уніфікація  тощо 
[1, с. 32–33]. Прийнято вважати, що терміни «гармоніза-
ція», «апроксимація», «уніфікація», «адаптація» є взаємо-
замінними синонімами  [2], проте вищезазначені поняття 
розрізняють  за формами та методами правового регулю-
вання, а також за результатами, на які спрямовані ці про-
цеси. У цьому контексті дуже важливо розрізняти вищез-
гадані поняття,  як вони розуміються у  законодавстві ЄС 
і в міжнародному праві та чи дійсно вони є взаємозамін-
ними синонімами.

Такої ж думки дотримується і Л. Грицаєнко, відзнача-
ючи, що вітчизняні науковці для позначення одного і того 
самого процесу використовують різноманітну терміноло-
гію, однак усі процеси – адаптація, гармонізація, транспо-
зиція, уніфікація та ін. – є засобами юридичної (правової) 
інтеграції.  Відрізняються  вони  інструментами  та  рівнем 
ідентичності змісту правових норм [3, с. 26].

Наприклад,  термін  «гармонізація»  у  міжнародному 
праві  використовується  для  позначення  всього  процесу 
створення  єдиного  правового  режиму,  а  також  визна-
чається  як  самостійний  спосіб  правової  інтеграції.  Осо-
бливістю  способу  гармонізації  є  те,  що  він  дає  змогу 
формувати  правові  стандарти  у  певній  сфері  правового 
регулювання, а тому повинен передувати уніфікації права 
та застосовуватися там і тоді, де  і коли відсутня потреба 
в останній [4, с. 15].

Згідно  зі  «Словником  термінів  і  понять  з  міжнарод-
ного та європейського права» гармонізація законодавства 
визначається як приведення законодавства держав-членів  
і  країн,  які  не  є  членами  ЄС,  у  відповідність  до  вимог 
ЄС  на  основі  його  правових  актів  [5].  Тому  у  праві  ЄС 
термін  «гармонізація»  традиційно  означає  приведення 
національного  законодавства  держав-членів  до  acquis 
communautaire,  що  включає:  права  й  обов’язки  держав-
членів; принципи та політичну мету, встановлені установ-
чими договорами; вторинне право, прийняте інституціями 
(директиви, регламенти, рішення, рекомендації та висно-
вки); міжнародні угоди, укладені між державами-членами 
у  межах  компетенції  ЄС;  прецедентне  право  Європей-
ського  суду;  рамкові  рішення  та  інші  правові  акти,  при-
йняті в рамках другого і третього стовпа ЄС.

Поняття  «гармонізація»  розглядається  у  вузькому 
та  широкому  значеннях.  У широкому  –  це  утвердження 
права ЄС у національній правовій  системі  як процес,  за 
допомогою якого воно стає частиною внутрішнього пра-
вопорядку. У вузькому значенні – це правове наближення 
національних норм до законодавства ЄС [6].

Майкл Швейцер також розглядає гармонізацію у вузь-
кому  та  широкому  розумінні.  У  праві  ЄС  гармонізацію 
у широкому розумінні визначають як заміну різних націо-
нальних політик єдиною спільною політикою Союзу у від-
повідній сфері. У вузькому розумінні гармонізація у праві 
ЄС  –  це  предметне  наближення  національних  правових 
приписів до встановлених Союзом стандартів шляхом ска-
сування відмінностей у національному законодавстві [7].

На  думку  І.  Яковюк,  гармонізація  включає  процес 
спільного,  скоординованого  розвитку  положень  наці-
онального  законодавства,  усунення  наявних  між  ними 
суперечностей і формування мінімальних правових стан-
дартів  шляхом  встановлення  спільних  правових  прин-
ципів  або  шляхом  прийняття  окремих  правових  рішень 
із метою наближення правових  систем, проте  таке  збли-
ження не досягає ступеня абсолютної  ідентичності  зако-
нодавства держав-членів і права ЄС [1, с. 36].

Гармонізація законодавства не вимагає від держав-чле-
нів прийняття однакових правових актів. Основне питання 
полягає  в  тому, що держави-члени  застосовують подібні 
закони чи інші правові акти. Держави-члени можуть здій-
снювати значний вплив на правовий порядок Союзу при 

гармонізації  правових  положень.  Механізми  правового 
регулювання  інтеграційних  процесів  у  ЄС  характеризу-
ються  перенесенням  правових  концепцій  і  методів  із  їх 
внутрішнього  законодавства  на  європейський  рівень.  Ці 
концепції та методи, перенесені з національних правових 
систем у право ЄС, повертаються у новій якості до наці-
онального законодавства, яке характеризується наднаціо-
нальними особливостями. У процесі гармонізації правові 
основи та концептуальні підходи різних держав узгоджу-
ються та приймаються для створення єдиної правової сис-
теми. Таким чином, законодавство ЄС є продуктом комп-
ромісу між його країнами-членами [1, с. 41].

Поняття  «гармонізація»  часто  плутають  із  поняттям 
«апроксимація»,  що  означає  метод,  за  допомогою  якого 
здійснюється гармонізація. Зокрема, апроксимація перед-
бачає більш достовірне зближення законодавства з актами 
ЄС за допомогою вільного визначення  стратегії, методів 
і технік, а також крайніх термінів реалізації. Вперше тер-
мін «апроксимація» був використаний у 2004 р. при при-
йомі  10  нових  держав-членів  із  Центральної  та  Східної 
Європи [6].

У  зв’язку  із  термінологічною плутаниною  серед  екс-
пертів  по  праву  ЄС  ведуться  дискусії  стосовного  того, 
чи  ідентичні  поняття  апроксимації  та  гармонізації 
у  законодавстві  ЄС.  Наприклад,  американські  юристи 
Берману,  Говел,  Дейві  та  Фокс  вважають,  що  апрокси-
мація в  англійській версії Договору про ЄС не є  точним 
перекладом «rapprochement –  зближення»  із французької 
та «Angleichung – зближення, зрівнення» із німецької вер-
сії Договору про ЄС [8].

Як  зазначає  професор  В.К.  Забігайло,  апроксимація 
є  максимальним  наближенням  певних  положень  націо-
нального правового акта до аналогічних положень дирек-
тив ЄС [9, с. 11].

У найширшому розумінні процес апроксимації вклю-
чає методи та прийоми для транспонування (перенесення) 
законодавства  ЄС  у  законодавство  держав-членів  і  дер-
жав-кандидатів, його включення до національних право-
вих систем і процес інкорпорації, який проявляється через 
реалізацію прав або прийняття конкретних зобов’язань.

Загалом  основні  етапи  апроксимації  законодавства 
можна окреслити таким чином:

−  підготовчий етап – створення необхідних інститу-
цій із апроксимації законодавства та низка технічних захо-
дів, включаючи розповсюдження та презентацію правових 
актів ЄС в окремих сферах;

−  аналітичний  етап  –  визначення  пріоритетів  на 
основі  державних  пріоритетів,  а  також  майбутніх  між-
народних  угод,  односторонніх  документів  ЄС,  переклад 
необхідних правових актів ЄС офіційними мовами;

−  транспонування  –  оперативна  розробка  нового 
законодавства відповідно до раніше визначеного плану;

−  впровадження  –  не  тільки  прийняття  нових  зако-
нів чи поправок до чинних законів чи підзаконних актів, 
але й адекватне їх застосування на практиці й управління 
їхнім впливом на чинну інституційну інфраструктуру;

−  застосування  –  після  прийняття  правових  актів 
необхідні заходи компетентних органів для забезпечення 
повного та належного дотримання закону [10, с. 37–40].

Що ж до терміна «адаптація», то відповідно до Великого 
енциклопедичного юридичного словника він трактується як 
форма  правової  гармонізації,  сутність  якої  полягає  в  узго-
дженні та пристосуванні нормативно-правових актів націо-
нального законодавства до міжнародних, європейських або 
внутрішньодержавних правових стандартів [11, с. 16].

За словником іншомовних слів термін «адаптація» (з англ. – 
adaptation) означає «пристосовувати, переробляти» [12, с. 22].

Варто наголосити на тому, що, на відміну від ступеня 
гармонізації  правових  положень  держав-членів  ЄС,  сту-
пінь  правових  положень,  які  підлягають  адаптації,  тре-
тіми  країнами  визначається  по-різному. Це  залежить  від 
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взаємоузгоджених  сфер  і  ступеня  співпраці  між  сторо-
нами й особливостей правового статусу третьої країни на 
основі відповідних міжнародних угод [1, с. 39].

Процес адаптації  законодавства третіх країн до норм 
права ЄС є одностороннім, оскільки такі країни не можуть 
впливати на нормотворчі механізми у системі ЄС, зміню-
вати норми законодавства ЄС і створювати спільний пра-
вовий простір Союзу з державами-членами. Таким чином, 
існує  лише  включення  третіх  країн  до  чинної  правової 
системи  ЄС,  оскільки  при  інтегруванні  до  ЄС  країни-
кандидати не можуть висувати будь-які вимоги стосовно 
свого вступу [1, с. 41].

Як бачимо, це поняття можна розуміти у прямому сенсі 
як пристосування чинних внутрішньодержавних норм до 
нових міжнародних зобов’язань держави без зміни її зако-
нодавства [13, с. 12].

Водночас термін «адаптація» порівнюється з терміном 
«апроксимація»,  проте  вони  різняться  за  своєю  метою. 
Як зазначив Т.С. Яровий: «Метою адаптації є приведення 
вітчизняного законодавства у відповідність із зарубіжним. 
Метою апроксимації є швидше прийняття певних елемен-
тів зарубіжного законодавства з метою оптимізації відпо-
відного національного законодавства» [14, с. 158].

Наступним часто  вживаним терміном  є  «уніфікація», 
яка переважно використовується у юридичній літературі 
для позначення процесу зближення законодавства у пев-
ній  галузі.  Цей  процес  зближення  законодавства  реалі-
зується  шляхом  прийняття  нормативних  актів  у  формі 
регламентів,  що  містять  обов’язкові  правила  поведінки 
та не передбачають додаткової гармонізації національних 
правових актів із ними.

Так,  юридична  енциклопедія  визначає  поняття  «уні-
фікація  у праві»  (франц.  unification,  від  лат.  unus  –  один 
і facere – робити) як процес приведення чинного права до 
єдиної системи, усунення розбіжностей і надання однома-
нітності правовому регулюванню подібних або близьких 
видів суспільних відносин [15, c. 215].

Наприклад, О.В. Волошенюк зазначає, що, якщо гар-
монізація передбачає усунення значних невідповідностей 
між  джерелами  національного  та  міжнародного  права, 
зберігаючи  певні  особливості,  то  уніфікація  має  на  меті 
створення єдиних, однакових правових норм [16, с. 5].

Таким  чином,  уніфікація  права  (законодавства)  –  це 
процес  впровадження  єдиних  правових  норм  у  націо-
нальні правові системи з метою наближення цих правових 
систем або створення на їх основі єдиної міжнародно-пра-
вової системи. Загальними засобами проведення уніфіка-
ції права (законодавства) є міжнародно-правові конвенції, 
у  яких  формуються  нормативні  приписи,  котрі  мають 
впроваджуватися  у  національних правових  системах  без 
змін. Тобто гармонізація й уніфікація є основними спосо-
бами правової інтеграції, але відрізняються як за юридич-
ною формою вирішення покладених на них завдань,  так 
і за результатами [17].

У  зв’язку  із  цим  слід  відрізняти  від  вищезазначених 
термінів поняття «інтеграція», під яким розуміють послі-
довний, обґрунтований  і визначений процес наближення 
однієї правової системи разом із нормами права та техні-
кою правотворчості, судовою практикою до іншої право-
вої системи [18, с. 300]. До способів, якими здійснюється 
інтеграція,  відносять  гармонізацію,  уніфікацію  й  імпле-
ментацію.

Зазначимо, що у словнику міжнародно-правових тер-
мінів  «імплементація»  (від  лат.  implere  –  наповнювати, 
досягати, виконувати, здійснювати) у міжнародному праві 
розуміється як організаційно-правова діяльність держав із 
метою реалізації своїх міжнародно-правових зобов’язань 
[19, с. 184]. Імплементація з англійської буквально означає 
«втілення в життя за певною процедурою», «забезпечення 
практичного результату та тактичного виконання конкрет-
ними засобами» [11, с. 72].

Імплементація норм міжнародного права у національне 
законодавство розуміється як складний процес, який ста-
новить цілеспрямовану організаційно-правову діяльність 
держав, що  здійснюється  індивідуально,  колективно  або 
в рамках міжнародних організацій із метою своєчасного, 
всебічного виконання зобов’язань за міжнародним правом 
[20, с. 62]. Суть імплементації полягає не у перетворенні 
міжнародно-правових норм у національно-правові норми, 
а в реалізації норм міжнародних договорів національним 
законодавством. Незважаючи на термінологічну різнома-
нітність методів  імплементації, найпоширенішими  з них 
є інкорпорація, трансформація, рецепція та відсилання.

Таким чином,  імплементація правових  актів  включає 
внесення  у  законодавство  держави  положень  міжнарод-
ного  нормативного  акта  в  незмінній  формі  для  своєчас-
ного  та  повного  виконання  зобов’язань,  передбачених 
договорами.

Незважаючи на часте використання цих термінів, їх зна-
чення досі незрозуміле, оскільки юристи-практики та вчені 
трактують  їх по-різному.  Іноді одні й ті самі поняття роз-
глядаються як цілі, іноді як методи, форми чи процеси. Ця 
неоднозначність спричинила появу різних підходів і думок 
щодо  термінів,  згаданих  вище.  Дискусії  щодо  розмеж-
ування  термінів  призводять  до  теоретичних  проблем,  які 
можуть  ускладнити  процес  визначення  основних  намірів 
європейського законодавця, тому дуже важливо чітко розу-
міти відмінності між гармонізацією, адаптацією, апрокси-
мацією, інтеграцією, імплементацією й уніфікацією.

Таким чином, інтеграція як послідовний процес набли-
ження  однієї  правової  системи  до  іншої  виражається 
декількома способами: гармонізацією, уніфікацією й імп-
лементацією.

Гармонізація  означає  зближення  законодавства  дер-
жав-членів  і  держав,  котрі  не  є  членами  ЄС,  до  права 
ЄС,  яке полягає  в утвердженні права ЄС у національній 
правовій системі шляхом створення правових стандартів 
у певній сфері правового регулювання через її елементи – 
апроксимацію й адаптацію.

Апроксимація як метод, за допомогою якого здійсню-
ється  гармонізація,  полягає  у  зближенні  національного 
законодавства  з  актами ЄС шляхом  вільного  визначення 
стратегії, методів і техніки, а також крайніх термінів реа-
лізації. Адаптація, у свою чергу, означає форму правової 
гармонізації та полягає у пристосуванні нормативно-пра-
вових  актів  законодавства  третіх  країн  до  міжнародних, 
європейських і внутрішніх правових стандартів. За адап-
тації  відбувається лише  залучення  третіх держав до вже 
чинного правопорядку ЄС, за якої останні не можуть вису-
вати жодних вимог до ЄС як умову свого вступу.

Імплементація як процес організаційно-правової діяль-
ності держави полягає у своєчасній, всебічній і повній реа-
лізації прийнятих державою зобов’язань, які здійснюються 
через поетапну трансформацію національної системи права 
для зближення законодавства однієї держави із законодав-
ством  іншої.  Серед  способів  імплементації  найпоширені-
шими є інкорпорація, трансформація, рецепція, відсилання.

Уніфікація  означає  впровадження  законодавства 
та полягає у створенні однакових правових норм у певній 
галузі  з метою зближення цих правових систем або ство-
рення на їх основі спільної міжнародної правової системи.

Слід наголосити на тому, що засновницькі договори ЄС 
використовують різні терміни, проте значення, у якому ці 
терміни вживаються як інституціями ЄС, так і посадовими 
особами  третіх  країн,  не  завжди узгоджуються,  однак,  як 
показало дослідження, відображають різні рівні інтеграцій-
них процесів, досягнуті між державами-членами ЄС.

Незважаючи  на  відмінності  у  вищезазначеній  термі-
нології,  одним  із  головних  показників  прогресу  країни 
в  інтеграції  та  наближенні  до ЄС  є  якість  національних 
правових актів, котрі реалізують право ЄС і їх ефективне 
застосування.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF LOCAL GOVERNMENT BODIES 
IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

Клименко Д.О., аспірант кафедри європейського та міжнародного права
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Питання адміністративно-правового регулювання органів місцевого самоврядування потребують вдосконалення. Ефективність і діє-
вість адміністративно-правової реформи багато в чому залежить від того, яка система представницьких органів буде функціонувати 
на місцях, у яких формах і якими методами вони здійснюватимуть свою діяльність і виконавчі та розпорядчі функції. Слід підкреслити 
і той факт, що сьогодні правовідносини з адміністративно-правового регулювання діяльності системи органів місцевого самоврядування 
є недостатньо вивченими або мають незадовільний практичний ефект.

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи 
добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції та законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, 
міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні й обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, 
селищ, міст [1].

Органи місцевого самоврядування України перебувають в активній фазі реформування у контексті євроінтеграції України. Адміністра-
тивно-правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування України є відкритою для вивчення й удосконалення системною 
моделлю. У ході дослідження проведено аналіз моделі адміністративно-правового регулювання органів місцевого врядування у контексті 
євроінтеграції України та встановлено особливості суспільних відносин, що виникають у адміністративно-правовому регулюванні діяльності 
органів місцевого самоврядування у контексті євроінтеграції України. Використано метод аналізу та компаративний метод.

Окреслено проблеми адміністративно-правового регулювання органів місцевого врядування у контексті євроінтеграції України 
та визначено шляхи їх удосконалення.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, адміністративно-правове регулювання, євроінтеграція України.

Issues of administrative and legal regulation of local governments need to be improved. The effectiveness and efficiency of administrative 
and legal reform largely depends on what system of representative bodies will operate on the ground, in what forms and by what methods they will 
carry out their activities and executive and administrative functions. It should be emphasized that today the legal relations on the administrative 
and legal regulation of the system of local self-government are comprehensively studied, or have insufficient practical effect. Local self-government 
in Ukraine is a state-guaranteed right and real ability of a territorial community – villagers or voluntary association of villagers of several villages, 
settlements, cities – independently or under the responsibility of bodies and officials of local self-government to resolve local issues within 
the Constitution and laws of Ukraine. Local self-government is exercised by territorial communities of villages, settlements, cities both directly 
and through village, settlement, city councils and their executive bodies, as well as through district and regional councils, which represent 
the common interests of territorial communities of villages, settlements, cities [1].

Local governments of Ukraine are in an active phase of reform in the context of Ukraine’s European integration. Administrative and legal 
regulation of the activity of local self-government bodies of Ukraine is an open system model for research and improvement. The study will 
analyze the model of administrative and legal regulation of local governments in the context of European integration of Ukraine and identify 
features of public relations that arise in the administrative and legal regulation of local governments in the context of European integration 
of Ukraine. The method of analysis and comparative method will be used. As a result of the study, the problems of administrative and legal 
regulation of local governments in the context of Ukraine’s European integration should be outlined and ways to improve the administrative 
and legal regulation of local governments of Ukraine should be identified.
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Адміністративно-правове  регулювання  діяльності 
органів  місцевого  самоврядування  у  контексті  євроінте-
грації України має низку недоліків, які потребують науко-
вого дослідження і пропозицій із удосконалення. Сьогодні 
ступінь  дослідження  адміністративно-правового  регулю-
вання  діяльності  системи  органів  місцевого  самовряду-
вання за умов євроінтеграції України є недостатнім. Саме 
тому досліджувана проблема має важливе науково-теоре-
тичне та практичне значення.

Метою дослідження є  розроблення  концептуальної 
моделі  належного  адміністративно-правового  регулю-
вання діяльності органів місцевого самоврядування у кон-
тексті євроінтеграції України.

Об’єктом вивчення є суспільні відносини, що виника-
ють  при  адміністративно-правовому  регулюванні  діяль-
ності органів місцевого самоврядування у контексті євро-
інтеграції України.

Джерельну  базу  дослідження  становлять:  Конститу-
ція  України,  міжнародно-правові  акти,  закони  України, 
а також нормативно-правові акти Верховної Ради України, 
Президента  України,  Кабінету Міністрів  України,  мініс-
терств і відомств України.

Як  відомо,  ефективність  місцевого  самоврядування 
залежить  від  наявності  у  системі  місцевого  самовряду-
вання відповідного дієвого механізму, за допомогою якого 
місцева влада має можливість управляти суспільними про-
цесами, що виникають у адміністративно-правовому регу-
люванні діяльності органів місцевого самоврядування.

Існує  багато  визначень механізму  адміністративно-
правового  регулювання  діяльності  органів  місцевого 
самоврядування.  Якщо  взяти  загальне  поняття,  то 
механізм управління – це категорія управління, що охо-
плює цілі управління, елементи об’єкта та їхні зв’язки, 
на  які  здійснюється  вплив,  дії  в  інтересах  досягнення 
цілей, методи впливу, матеріальні та фінансові ресурси 
управління,  соціальний  та  організаційний  потенціали 
[2, c. 32].

Якщо  поняття  механізму  управління  ототожнити 
з діяльністю системи органів місцевого самоврядування, 
то  адміністративно-правове  регулювання  діяльності 
органів місцевого  самоврядування  є  процесом послідов-
ного використання адміністративно-правових заходів для 
досягнення  поставлених  цілей  регулювання  діяльності 
учасників суспільних відносин.
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Сьогодні система місцевого самоврядування включає: 
територіальну  громаду;  сільську,  селищну,  міську  раду; 
сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи 
сільської,  селищної,  міської  ради;  старосту;  районні 
й обласні ради, що представляють спільні інтереси тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганіза-
ції населення [1].

Системна  модель  діяльності  органів  місцевого  само-
врядування повинна створюватися саме як інструмент реа-
лізації  цілей  і  завдань  їх  діяльності щодо  процесів,  котрі 
відбуваються  у  суспільному  житті  як  засіб  конкретизації 
загальних  функцій  органів  місцевого  самоврядування 
у певних сферах суспільного життя для вирішення питань 
місцевого значення у межах Конституції та законів України.

Прагнення  України  інтегруватися  до  Європейського 
Союзу  зумовлює  актуальність  порівняльного  аналізу 
моделі  адміністративно-правового  регулювання  діяль-
ності органів місцевого самоврядування. Адаптація укра-
їнської  моделі  адміністративно-правового  регулювання 
діяльності органів місцевого самоврядування до стандар-
тів  Європейського  Союзу  сприятиме  поступовому  усу-
ненню перепон у реформуванні діяльності органів місце-
вого самоврядування України.

Якщо порівнювати моделі адміністративно-правового 
регулювання діяльності органів місцевого самоврядування 
України та  європейських країн,  то останні вже пройшли 
низку  реформ  і  можуть  слугувати  прикладом  для  дослі-
дження  позитивних  і  негативних  сторін  впровадження 
реформ із подальшою розробкою й удосконаленням діяль-
ності органів місцевого самоврядування в Україні. Тобто 
використання  європейського  досвіду  та  впровадження 
моделей  адміністративно-правового  регулювання  діяль-
ності  органів  місцевого  самоврядування  країн  Європей-
ського Союзу за умов євроінтеграції України є актуальним 
за умов реформування діяльності органів місцевого само-
врядування. Такі реформи, як показує зарубіжна практика, 
повинні  передбачати  розробку  нового  законодавства, 
децентралізацію  влади,  відновлення  і  розвиток  безумов-
ного  атрибуту  демократичного  суспільства  –  місцевого 
самоврядування.  Основна  їхня  мета  –  пришвидшення 
переходу  від  централізованої  до  децентралізованої  сис-
теми державного управління.

У  свою  чергу,  Україною  в  порядку  євроінтеграції 
15 липня 1997 р. було ратифіковано Європейську хартію 
місцевого  самоврядування,  підписану  15 жовтня  1985  р. 
у Страсбурзі. Дату набрання чинності Європейською хар-
тією  місцевого  самоврядування  для  України,  а  саме 
01 січня 1998 р., можна вважати початком реформування 
органів  місцевого  самоврядування  України  у  контексті 
євроінтеграції останньої.

Згідно з Європейською хартією місцевого самовряду-
вання (п. 1,2 ст. 8) будь-який адміністративний нагляд за 
органами місцевого самоврядування може здійснюватися 
тільки згідно із процедурами й у випадках, передбачених 
конституцією  або  законом.  Будь-який  адміністративний 
нагляд  за  діяльністю  органів  місцевого  самоврядування 
зазвичай  має  на  меті  тільки  забезпечення  дотримання 
закону та конституційних принципів [3].

Тобто метою адміністративно-правового регулювання 
діяльності  органів  місцевого  самоврядування  є  лише 
дотримання  принципів  і  законності  їх  функціонування. 

Для отримання ефективної моделі адміністративно-право-
вого регулювання діяльності  органів місцевого  самовря-
дування  в Україні  потрібно  визначити  всі  недоліки  чин-
ної моделі та розробити нові, більш досконалі, принципи 
та  засади  для  вдосконалення  моделі  виконання  функцій 
публічного адміністрування на місцях.

В Україні  державний  контроль  за  діяльністю органів 
і посадових осіб місцевого самоврядування може здійсню-
ватися лише на підставі, в межах повноважень та у спо-
сіб,  що  передбачені  Конституцією  та  законами України, 
і не повинен призводити до втручання органів державної 
влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місце-
вого самоврядування наданих їм власних повноважень [1].

Крім того, треба зауважити, що у процесі євроінтегра-
ції України органи місцевого самоврядування не можуть 
бути реформовані або вдосконалені за допомогою міжна-
родних договорів, на які не надано згоду Верховної Ради 
України.  Тобто  процес  реформування  органів  місцевого 
самоврядування в Україні з урахуванням ст. 9 Конституції 
України може вплинути на внесення змін до Конституції 
України [4].

Проведений  аналіз  свідчить  про  те,  що  нині  адміні-
стративно-правове  регулювання  діяльності  органів  міс-
цевого  самоврядування  у  контексті  євроінтеграції  Укра-
їни  характеризується  недостатнім  рівнем  систематизації 
та неврегульованістю багатьох аспектів їхньої діяльності.

Виходячи з того, що Україна проходить етап реформу-
вання системи місцевого самоврядування і рухається шля-
хом європейської інтеграції, необхідна комплексна адапта-
ція законодавства України до міжнародних і європейських 
стандартів, основними аспектами якої мають стати:

1)  розвиток  системи  діяльності  органів  місцевого 
самоврядування України у напрямку гармонізації з міжна-
родними нормами та стандартами у сфері місцевого само-
врядування;

2)  подальше  укріплення  міжнародного  співробітни-
цтва  у  сфері  місцевого  самоврядування України  із  краї-
нами Європейського Союзу у контексті євроінтеграції;

3)  децентралізація: передача основних повноважень, 
у  т.  ч.  й  управління  фінансами,  від  органів  державної 
влади до органів місцевого самоврядування.

Вбачається  очевидна  наявність  прямого  зв’язку  між 
ефективним механізмом адміністративно-правового регу-
лювання  діяльності  органів  місцевого  самоврядування 
та  делегуванням  багатьох  компонентів  системної  моделі 
місцевого самоврядування в рамках децентралізації осно-
вних повноважень. Тобто при аналізі суспільних відносин, 
що виникають у адміністративно-правовому регулюванні 
діяльності  органів  місцевого  самоврядування,  виявлено, 
що в українській моделі децентралізація основних повно-
важень  до  органів місцевого  самоврядування  гармонізує 
ефективний  механізм  становлення  сталої  моделі  адміні-
стративно-правового регулювання діяльності органів міс-
цевого самоврядування.

Таким  чином,  із  метою  вдосконалення  адміністра-
тивно-правового  регулювання  органів  місцевого  само-
врядування  у  контексті  євроінтеграції  України  потрібно 
звертати  увагу  не  тільки  на  досвід  регулювання  орга-
нів  місцевого  самоврядування  у  європейських  країнах, 
а і на ефективність впровадження цього механізму на рівні 
нашої країни, особливо за умов реформи децентралізації.
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У статті досліджено питання імплементації міжнародних екологічних стандартів у сфері прав людини. Ми розглянули основні  
міжнародні угоди, стороною яких Україна стала за останні 5 років.

З метою формування ефективної національної кліматичної політики, Кабінет Міністрів України прийняв Концепцію реалізації дер-
жавної політики щодо зміни клімату на період до 2030 року, яка стала першим комплексним регуляторним актом за багато років, що 
вдосконалює та систематизує політику щодо зміни клімату та передбачає імплементацію стандартів прав людини в екологічній сфері. 
Основною метою цієї Концепції є обмеження кількості викидів СО2 в атмосферу на території України. Ця мета має втілитися, в тому числі 
шляхом імплементації міжнародних стандартів захисту екологічних прав людини, закріплених в різноманітних міжнародних угодах, пере-
рахованих у даній Концепції.

Стандарти захисту екологічних прав людини  врегульовані також Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 
(Угодою). Згідно з нею, кліматичні зміни є регіональними та глобальними проблемами навколишнього середовища. Стаття 365 Угоди, 
яка стосується кліматичної політики,  відсилає нас до Додатка XXXI, який передбачає три  напрями для  роботи щодо зміни клімату: 
імплементацію Україною Кіотського протоколу для повного запровадження кіотських механізмів; розробку плану дій щодо пом’якшення 
змін клімату та адаптації до них; запровадження заходів зі скорочення викидів парникових газів.

Угода також передбачає розвиток співпраці сторін щодо охорони навколишнього середовища шляхом реалізації довгострокових 
цілей сталого розвитку. Відповідно до Додатка XXX, Україна повинна адаптувати своє законодавство до більш ніж двох десятків директив 
та трьох регламентів Європейського Союзу у таких сферах, як: екологічне управління та інтеграція екологічної політики в інші галузеві 
політики, якість повітря, управління відходами та ресурсами, якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське серед-
овище, промислове забруднення та антропогенні загрози тощо. Всі ці заходи сприяють забезпеченню екологічних прав людини, як право 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Своєю чергою забезпечення прав людини, зазначених у міжнародних угодах екологічного 
спрямування, є обов’язком держави, виконання якого означає, що Україна імплементує міжнародні стандарти екологічних прав людини.

Ключові слова: Паризька угода, імплементація, міжнародні стандарти, екологічні права людини, План заходів з виконання Угоди 
про асоціацію.

The article examines the implementation of international environmental standards in the field of human rights. The author analyzes the main 
international agreements to which Ukraine has became during the last 5 years.

In order to establish an effective national climate policy, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Concept of State Climate Change 
Policy Implementation until 2030, which became the first comprehensive regulatory act, which improves and systematizes climate change policy 
and provides for the implementation of human rights standards in the environmental field. The main purpose of this Concept is to limit the amount 
of CO2 emissions into the territory of Ukraine.

Environmental protection standards in the sphere of human rights are also governed by the Association Agreement between Ukraine 
and the European Union (the Agreement). For example, Article 361 of said Agreement defines climate change as a regional and global environmental 
problem. Article 365 thereof relates to the development and implementation of climate policy and refers to Annex XXXI of the Agreement. The 
above Annex, in turn, provides for three broad scope of work on climate change: Ukraine's implementation of the Kyoto Protocol in order to fully 
implement the Kyoto mechanisms; developing an action plan for climate change mitigation and adaptation; introduction of measures to reduce 
greenhouse gas emissions.

Section 6 of the Agreement provides that the Parties shall develop cooperation in the field of environmental protection, contributing to 
the achievement of the long-term objectives of sustainable development. In accordance with Annex XXX to the Association Agreement, 
Ukraine must adapt its legislation to more than two dozens of EU Directives and three Regulations in the areas of: environmental management 
and integration of environmental policy into other sectoral policies, air quality, waste and resource management, water quality and water 
management resources, including the marine environment, industrial pollution and man-made threats, etc. All these measures contribute to 
the promotion of environmental human rights as a right to a safe and healthy environment. In turn, the protection of human rights set out in 
international environmental agreements is the responsibility of the state, the fulfillment of which means that Ukraine implements international 
standards of environmental human rights.

Key words: Paris Agreement, implementation, international standarts, environmental human rights, Association Agreement.

Постановка проблеми. Останнім  часом  в  Україні 
значно погіршилися основні показники стану навколиш-
нього середовища. Очевидним стає питання якнайшвид-
шого  врегулювання,  наприклад,  видобування  природних 
ресурсів, які надмірно використовуються, та, як наслідок, 
невпинно та занадто швидко вичерпуються. Зрозуміло, що 
аналогічні питання стоять на порядку денному для майже 
кожної  держави  світу,  проте  міжнародна  спільнота  не 
зможе розв’язати ці глобальні проблеми без максимальної 
підтримки окремих держав. Для цього розроблені різно-
манітні  інструменти міжнародного  права,  імплементація 
яких у внутрішнє право кожної держави допоможе у май-
бутньому  більш  ефективно  долати  глобальні  екологічні 
проблеми.

Зростання кількості екологічних викликів об’єктивно 
вимагає визначення на рівні міжнародних угод основних 
вимог  щодо  забезпечення  та  захисту  екологічних  прав 
людини на національному рівні.

Стан опрацювання цієї проблематики. Питання 
імплементації міжнародних екологічних стандартів ґрун-
товно  вивчалось  у  працях:  Б.  Буркинського,  С.  Лисов-
ського,  Л.  Руденко,  Г.  Рудька, Ю.  Туниці,  С.  Харічкова, 
М. Хвесика, А. Дмитрієва, С. Черніченка, В.  Буткевича, 
С.  Марочкіна,  В.  Суворова,  П.  Бірюкова,  І.  Лукашука, 
Є. Усенка та А. Гавердовського. Окремо забезпечення еко-
логічних прав людини розглядалося у роботах: В. Андрей-
цева, Г. Балюк, С. Кравченко, М. Краснової, Н. Малишевої, 
М. Медведєвої, А. Солнцева, Ю. Шемшученка та інших.
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Метою статті є  висвітлення основних  заходів  з  імпле-
ментації міжнародних екологічних стандартів у сфері забез-
печення та захисту прав людини в Україні за останні 5 років.

Виклад основного матеріалу. Україна  є  стороною 
багатьох  міжнародних  конвенцій  та  угод,  які  містять 
міжнародні  екологічні  стандарти  у  сфері  забезпечення 
та захисту прав людини. Чинне законодавство передбачає 
пріоритет міжнародних законодавчих актів, ратифікованих 
Україною та їх імплементацію як складової національного 
законодавства. Стаття 9 Конституції України зазначає, що 
чинні міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких 
надано Верховною Радою України, є частиною національ-
ного законодавства України. Згідно зі статтею 16, забезпе-
чення екологічної безпеки й підтримання екологічної рів-
новаги на території України, є обов’язком держави. Стаття 
50 передбачає, що кожен має право на безпечне для життя 
і здоров’я довкілля [1]. Тобто забезпечення прав людини, 
зазначених у міжнародних конвенціях та угодах екологіч-
ного спрямування, є обов’язком держави, виконання якого 
сприятиме  імплементації міжнародних стандартів еколо-
гічних прав людини в Україні.

Нагадуємо, що на думку І.І. Лукашука, термін «імпле-
ментація» (лат. –  impletum, англ. – implementation) означає 
у широкому сенсі –  всі заходи з реалізації норм міжнарод-
ного права, у вузькому – їх здійснення у внутрішньодер-
жавній сфері [2, с. 224].

За  останні  п’ять  років Україна  зробила  значний про-
грес в імплементації міжнародних стандартів екологічних 
прав  людини.  Так,  чотири  роки  тому Україна  підписала 
Паризьку  угоду  –  документ,  прямо  пов’язаний  з  Рамко-
вою  конвенцією  ООН  про  зміну  клімату  щодо  регулю-
вання  заходів  зі  зменшення  викидів  діоксиду  вуглецю 
з  2020 року,  яка має прийти на  зміну Кіотському прото-
колу. Угода набрала чинності  4 листопада 2016 року [3].

Метою Паризької угоди є «підсилення впровадження» 
Рамкової конвенції про зміну клімату шляхом:

«(a)  утримання  зростання  середньої  світової  темпе-
ратури на рівні значно нижче +2 °C від доіндустріальних 
рівнів та спрямовувати зусилля на обмеження зростання 
температури до +1,5 °C від доіндустріальних рівнів;

(b)  збільшення  здатності  адаптуватися до негативних 
впливів зміни клімату, підтримка протидій змінам клімату, 
розвиток з низькими викидами парникових газів у спосіб, 
що не загрожує виробництву харчів;

(c)  гармонізація  фінансових  потоків  зі  шляхом  
розвитку з протидіями змінам клімату та з низькими вики-
дами парникових газів» [4].

За допомогою прийнятого 14 липня 2016 року Закону 
України  «Про  ратифікацію  Паризької  угоди»,  остання 
стала  складовою українського  законодавства. Виконання 
норм цієї міжнародної угоди вимагає приведення внутріш-
нього  законодавства,  пов’язаного  з  охороною  довкілля 
в цій сфері та нормативно-правових актів, у відповідність 
з  чинними  нормами  міжнародного  права  та  врахування 
міжнародної практики під час розробки нових законодав-
чих актів [17].  Так, Верховною Радою України було ухва-
лено  Закон  України  «Про  засади  моніторингу,  звітності 
та  верифікації  викидів  парникових  газів»,  який  за  Кон-
цепцією реалізації державної політики у сфері зміни клі-
мату на період до 2030 року (далі — Концепція) має стати 
рушійним кроком для імплементації Паризької угоди [5].

Вищезгаданий  закон  було  прийнято  12.12.2019  року, 
його  введення  в  дію  відбудеться  01.01.2021  року.  Він 
передбачає:

•  створення  системи  моніторингу  та  верифікації 
звітності викидів;

•  розроблення  плану  розподілу  квот  за  секторами 
економіки;

•  впровадження дозволу на викиди парникових газів.
Всі  ці  положення  відповідають  статті  7  Паризької 

угоди та Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, 

зокрема Директиві 2003/87/ЄС, передбаченої ним. Варто 
зазначити,  що  це  лише  частина  екологічних  стандартів, 
закріплених  нею,  її  повна  імплементація  мала  заверши-
тись ще у 2018 році, проте цього не відбулося.

Закон  України  «Про  засади  моніторингу,  звітності 
та верифікації викидів парникових газів» закріплює впрова-
дження єдиної загальнообов’язкової методики розрахунку 
викидів парникових  газів,  а  також  забезпечення  відповід-
ності розрахунку викидів європейським стандартам [6].

Отже,  отримавши  відповідну  квоту,  основні  підпри-
ємства-забруднювачі  могли  б  впроваджувати  заходи, 
спрямовані на зниження викидів парникових газів, і про-
давати  «зайві»  квоти  іншому  подібному  підприємству, 
яке  їх  потребує. Однак,  попри  те, що  за Планом  заходів 
з виконання Угоди про асоціацію відповідні дозвільні акти 
(Порядок  здійснення  моніторингу  та  звітності  викидів 
парникових  газів, Наказ Мінприроди щодо  забезпечення 
впровадження системи торгівлі квотами на викиди парни-
кових газів в Україні тощо) мали бути прийняті ще у кінці 
2018 року, вони досі існують лише у формі проєктів [15].

Також  не менш  важливим фактором  виконання  умов 
Паризької  угоди  є  перехід  до  енергосистеми,  яка  перед-
бачає  використання  джерел  енергії  з  низьким  вмістом 
вуглецю, розбудову джерел чистої  електричної  та тепло-
вої  енергії,  підвищення  енергоефективності  та  енерго-
заощадження  в  усіх  секторах  економіки  та  на  об’єктах 
житлово-комунальної інфраструктури — фундаментальна 
та повна декарбонізація всього енергетичного сектора до 
2050 року, що є ключовою вимогою для досягнення цілей 
Паризької угоди [5].

Ще  одним  суттєвим  кроком  для  імплементації  стан-
дартів екологічних прав людини є подача до Секретаріату 
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Стратегії низь-
ковуглецевого розвитку України до 2050 року, прийнятої 
на виконання вже згаданої Концепції реалізації державної 
політики щодо  зміни  клімату.  Стратегія  передбачає  сти-
мулювання  впровадження  низьковуглецевих  технологій 
в  основних  секторах  економіки,  що  сприяє  скороченню 
викидів  парникових  газів,  відмову  від  викопного  палива 
і  збільшенню  об’ємів  інвестицій  у  сферу  відновлюваль-
них джерел енергії [16].

Протягом  2017–2018  років  було  прийнято  кілька 
ключових  стратегічних  документів  у  сфері  зміни  клі-
мату.  Зокрема,  варто  виділити,  окрім  вищезгаданої  
Концепції, ще й:

а)  Середньостроковий  план  пріоритетних  дій  Уряду 
до 2020 року;

б)  План заходів з виконання Угоди про асоціацію [14];
в)  Національний  план  скорочення  викидів  від  вели-

ких спалювальних установок [7].
В  цій  статті  детально  зупинимось  на  Плані  захо-

дів  з  виконання  Угоди  про  асоціацію.  Підкреслимо,  що 
питання  захисту екологічних прав людини   врегульовані 
Угодою  про  асоціацію  між  Україною  та  Європейським 
Союзом (Угодою). Наприклад, стаття 361 Угоди зазначає, 
що кліматичні зміни є регіональними та глобальними про-
блемами  навколишнього  середовища.  Стаття  365  стосу-
ється  імплементації кліматичної політики,  і відсилає нас 
до Додатка XXXI, який передбачає три основні напрямки 
роботи у сфері зміни клімату:

(а)  імплементацію Кіотського протоколу разом з кри-
теріями  його  відповідності  для  повного  запровадження 
кіотських механізмів;

(б) розробку довгострокового плану дій щодо пом’якшення 
кліматичних змін та подальшої адаптації до них;

(в) розробку та запровадження довгострокових заходів 
для скорочення викидів парникових газів [7].

Розділ 6 «Навколишнє середовище» Угоди передбачає, 
що сторони співпрацюють щодо охорони навколишнього 
середовища шляхом  сприяння  реалізації  довгострокових 
цілей сталого розвитку.
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Відповідно до Додатка XXX, до Угоди про асоціацію, 
Україна  повинна  адаптувати  своє  законодавство,  імпле-
ментувавши понад двадцять директив та три регламенти 
Європейського Союзу у таких сферах:

1)  екологічне  управління  та  інтеграція  екологічної 
політики в інші галузеві політики;

2)  якість повітря;
3)  управління відходами та ресурсами;
4)  якість  води  та  управління  водними  ресурсами, 

включаючи морське середовище;
5)  охорона природи;
6)  промислове забруднення та антропогенні загрози;
7)  зміна клімату та захист озоносфери;
8)  генетично модифіковані організми.
Очікуваними результатами після такої адаптації пови-

нні стати:
−  впровадження  міжнародних  стандартів 

у  галузі  збереження  ресурсів,  охорони  навколишнього  
середовища, використання надр;

−  підвищення рівня екологічної безпеки;
−  реформа екологічної політики, відповідно до вимог 

acquis ЄС [8].
Щодо стану імплементації стандартів ЄС у сфері еко-

логічних прав людини в українське законодавство, то Вер-
ховною Радою України було прийнято Закон України «Про 
оцінку  впливу  на  навколишнє  середовище»,  який  надає 
можливість  впровадити  прогресивну,  оновлену  та  про-
європейську модель оцінки впливу на навколишнє серед-
овище відповідно до вимог Директиви 2011/92/ЄС щодо 
оцінки впливу деяких державних та приватних проєктів на 
навколишнє середовище [9]. У 2018 році прийнято Закон 
України «Про стратегічну екологічну оцінку», який врахо-
вує вимоги Протоколу про стратегічну екологічну оцінку 
та Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу деяких пла-
нів  і  програм  на  навколишнє  середовище  [10].    Ці  два 
закони  дадуть  суспільству  та  державі  змогу  отримувати 
найбільш вірогідну та точну інформацію про навколишнє 
середовище в Україні.

Також Верховна Рада України прийняла Закон України 
№ 2047-VIII від 18 травня 2017 року «Про внесення змін 
до Закону України «Про питну воду та питне водопоста-
чання»,  який  створив  базу  для  імплементації  положень 
Директиви  98/83/ЄС  про  якість  води,  призначеної  для 
споживання людиною, та Директива 91/271/ЄС щодо очи-
щення міських стічних вод [11]. Цей закон охороняє право 
людини на безпечну питну воду.

В рамках співпраці у галузі охорони та сталого розви-
тку басейну р. Дністер 7 червня 2017 року Верховна Рада 
України  ратифікувала  Договір  між  Кабінетом  Міністрів 
України та Урядом Республіки Молдова про співробітни-
цтво  в  галузі  охорони  та  сталого  розвитку  басейну Дні-
стра.  Це  перший  транскордонний  договір,  спрямований 
на розвиток партнерських відносин між державами щодо 
впровадження  інтегрованого  управління  водними  ресур-
сами [12].

Задля  імплементації  норм  Регламенту  842/2006/ЄС 
щодо деяких фторованих парникових газів та Регламенту 
2037/2000/ЄС про речовини, що руйнують озоновий шар, 
12.12.2019 року було прийнято Закон України «Про регу-
лювання  господарської  діяльності  з  озоноруйнівними 
речовинами  та  фторованими  парниковими  газами».  Він 
передбачає  регулювання  відносин  щодо  виробництва, 
імпорту,  експорту,  зберігання,  використання,  торгівлі 
та  поводження  з  озоноруйнівними  речовинами,  фторо-
ваними  парниковими  газами,  товарами  та  обладнанням, 
які впливають на озоновий шар та загальний рівень гло-
бального  потепління.  Тобто,  з  2020  року  будуть  введені 
заборони  на  використання  контрольованих  речовин, 
зокрема, вуглеводневих вуглеводів, заборони на ввезення 
обладнання, що працює з вуглеводнями, буде встановлено 
вимоги щодо моніторингу та перевірки витоку цих речо-

вин, визначено зобов’язання щодо їх відновлення, регене-
рації та знищення, встановлено освітні та сертифікаційні 
вимоги  до  персоналу  та  компаній,  а  також  встановлено 
норми  поводження  з  фторованими  парниковими  газами 
[21]. Таким чином це сприятиме охороні озонового шару 
та стане одним із кроків до запобігання зміні клімату.

Проте багато ключових пунктів з Плану заходів з вико-
нання  Угоди  про  асоціацію  залишилось  невиконаними. 
У 2016 році на виконання положень Директиви 2003/4/ЄC 
мало  бути  прийнято  норми  законодавства щодо  доступу 
до екологічної інформації та визначення уповноваженого 
органу  (органів)  у  цій  сфері,  встановлення  на  практиці 
процедури доступу громадськості до екологічної інформа-
ції та відповідних винятків [19]. Однак, через відсутність 
будь-якого  прогресу  в  цьому  питанні,  розширені  права 
людини на доступ до екологічної інформації залишаються 
«не доступними» в Україні.

Так,  досі  не  розроблений  національний  план  розпо-
ділу  квот  на  викиди  парникових  газів  між  установками, 
дедлайном якого було 31.12.2018 року. Він має бути одним 
з опорних документів для виконання Паризької угоди.  Не 
прийнято законопроєкт про водовідведення та очищення 
стічних вод населених пунктів, з аналогічним дедлайном. 
Відповідно не проведено й оцінку вразливості підземних 
і поверхневих вод до  забруднення нітратами  із  сільсько-
господарських джерел, на вимогу Директиви 91/676/ЄС.

Не  фіналізовано  й  систему  моніторингу,  звітності 
та  верифікації  викидів  парникових  газів,  а  також проце-
дури консультацій з громадськістю, зокрема відсутня сис-
тема управління базами даних системи моніторингу, звіт-
ності та верифікації викидів парникових газів [13].

Зокрема, у 2019 прострочені вимоги Угоди про асоці-
ацію,  які  передбачали  розроблення  нормативно-правової 
бази для здійснення оцінки якості атмосферного повітря 
та заходів щодо його покращення відповідно до Директив 
2008/50/ЄС, 2004/107/ЄC та 2004/42/ЄС [18].

Отже, за умов, коли світова спільнота, зокрема й Укра-
їна, усвідомила критичну необхідність реалізації стратегій 
сталого розвитку, стало очевидним, що це є неможливим 
без  розв’язання  питань  підвищення  стандартів  захисту 
прав людини, забезпечення гідних умов її життєдіяльності 
та сприятливого навколишнього середовища. Задля цього 
держава має  реалізовувати  політику,  спрямовану  на  збе-
реження  безпечного  навколишнього  середовища,  захист 
життя й здоров’я людини від негативного впливу, зумов-
леного  забрудненням  довкілля,  досягнення  гармонійної 
взаємодії людини й природи тощо.

До  того  ж  успішна  реалізація  екологічної  політики 
держави потребує передусім ефективного й узгодженого 
функціонування  системи  екологічного  законодавства, 
спрямованого  на  утвердження  здоров’я  і  життя  людини 
та  її  безпеки  як  найвищої  соціальної  цінності,  забезпе-
чення її гідного існування у сприятливих природних умо-
вах [20, с. 89].

Багато  міжнародних  стандартів  екологічних  прав 
людини  стосуються  забезпечення  екологічної  безпеки 
та  регуляції  діяльності,  що  шкідливо  впливає  на  стан 
навколишнього  природного  середовища.  Так,  відповідні 
заходи та вимоги закріплені в таких законах України, як, 
наприклад, «Про стратегічну екологічну оцінку».

Іншим,  не  менш  важливим  вектором  є  закріплення 
основних  екологічних  прав  людини,  зокрема,  права  на 
безпечне  для  життя  та  здоров’я,  навколишнє  природне 
середовище  та  прав,  що  забезпечують  його  реалізацію: 
права  на  доступ  до  екологічної  інформації,  право  на 
участь  у  публічних  слуханнях  з  питань  впливу  заплано-
ваної діяльності на довкілля тощо [20, с. 90]. Не всі права 
з зазначеного переліку були вчасно імплементовані у від-
повідне українське законодавство, зокрема ті, які регулю-
ють, наприклад, проведення громадських слухань з еколо-
гічних питань, інформування громадськості з питань, що 
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стосуються довкілля, та забезпечення доступу до публіч-
ної екологічної інформації.

Можна стверджувати, що в Україні є законодавче під-
ґрунтя  для  забезпечення  сприятливого  природного  ото-
чення для людини. Втім, у законодавстві, яке стосується 
сталого  розвитку,  досі  існує  багато  прогалин,  неузго-
дженостей,  суперечностей,  адже  міжнародні  стандарти 

захисту екологічних прав досить часто  імплементуються 
не в повному обсязі. Тому наша держава, ґрунтуючись на 
міжнародних  зобов’язаннях  та  враховуючи  вищевказані 
пріоритети  та  принципи,  має  модернізувати  екологічне 
законодавство  шляхом  його  систематизації  та  приве-
дення  у відповідність  до міжнародних та європейських 
стандартів.
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«Історія – вчителька життя», як говорили стародавні греки. Щоб дізнатися, куди і в якому напрямку йти українському суспільству у своєму 
розвитку, необхідно знати та вивчати найкращі демократичні приклади розвитку європейської цивілізації та всього людського суспільства.

Словом «античні» називали Стародавню Грецію і Стародавній Рим. Античний світ – це особливий тип історії, який складається 
в умовах розвиненого громадянського суспільства, коли воно домінує над державою. Характерною основою античної цивілізації є гос-
подарський порядок, заснований на приватногосподарських відносинах. Суспільство й особливість в Давній Греції мають економічний 
та політичний суверенітет; особистість володіє великими ступенями свободи, є історично більш активною, тому створює високу гуманіс-
тичну культуру і загалом цивілізацію.

На це орієнтована побудова сучасного українського суспільства (побудова демократичної держави, приватна власність разом із дер-
жавною, повага до прав людини тощо), тому автор статті розпочав дослідження історії держави та права Стародавньої Греції на прикладі 
державного ладу та права Афін і Спарти.

Дослідження цієї теми має давню історію. Так, в Античному світі виникли міфологічні уявлення, які були побудовані на тому, що 
демократична рабовласницька республіка в Афінах була «золотим віком» в історії людства. Одні з найперших досліджень цієї теми 
запропонував французький філософ-просвітник XVIII століття Ж.А. Кондорсе, який вважав, що в основу розвитку цього періоду було 
покладено успіхи людського розуму. Нестандартними поглядами на розвиток цього періоду вирізняються теорія «локальних цивілізацій» 
англійського історика А.Дж. Тойнбі; теорія «стадій економічного розвитку» американського економіста У. Ростоу. Відомими є підручники 
з історії держави та права зарубіжних країн К.І. Батира, К.Г. Федорова, які вважають Афінську державу та право класичним зразком 
давньої демократії, заснованої на античному засобі виробництва, деякі права громадян, якої покладені в Декларацію прав людини і гро-
мадянина Французької буржуазної революції 1789 року та інші «документальні віхи» розвитку людської цивілізації.

Суттєві зміни порівняно з цими підручниками зробили Б.Й. Тищик, Н.О. Крашеніннікова й О.О. Жидков у новому виданні. Авторами 
враховувалась та обставина, що еволюція древніх і середньовічних суспільств Сходу йшла особливим цивілізаційним шляхом, що відріз-
няє його від розвитку античних рабовласницьких суспільств і феодальних суспільств Заходу. Антична історія, антична держава і право – 
основа європейської історії та європейської цивілізації. Для сучасного європейця античність – це школа політики, сучасної державності, 
школа демократії та тиранії, школа права; навіть в азійських культурах є вкраплення «античного духу».

Написанням статті я хочу запропонувати нашій сучасній державі у побудові демократичного, правового суспільства приклад існу-
вання демократичного античного світу з розгалуженими гілками влади на законодавчу, виконавчу та судову. Отже, ми вирушаємо до 
Античного світу.

У 2 тис. до н. е. чотири грецьких племені заселили південь Балканського півострова. Кожне з них мало Народне зібрання, Раду 
старійшин та виборного володаря. Так виникли їх столиці – Коринф, Мегари, Спарта тощо. З індивідуалізацією праці відбувся розподіл 
общинної землі зі спадковим сімейним володінням, наслідком розвитку майнової диференціації, яким є виокремлення родової верхівки 
та вільних общинників (фетів). На початку 1 тис. до н. е. з’являється патріархальне рабовласництво, джерелами якого були боргове 
рабство та військовий полон. Виникає патріархальна сім’я.

Ключові слова: Афінська демократична рабовласницька держава, Народне зібрання, Афіни.

“History is the teacher of life,” said the ancient Greeks. To find out where and in what direction Ukrainian society should go in its development, 
it is necessary to know and study the best democratic examples of the development of European civilization and the whole human society.

The word “ancient” was called Ancient Greece and Ancient Rome. The Ancient world is a special type of history that develops in the conditions 
of a developed civil society, when it dominates the state. A characteristic basis of ancient civilization is the economic order based on private 
economic relations. Society and peculiarity in ancient Greece have economic and political sovereignty; the individual has great degrees 
of freedom, is historically more active and therefore creates a high humanistic culture and civilization in general.

The construction of modern Ukrainian society is also focused on this (building a democratic state, private property along with the state, respect 
for human rights, etc.), so the author studied the history of the state and law of ancient Greece on the example of state and law of Athens and Sparta.

The study of this topic has a long history. Thus, in the ancient world there were mythological notions, which were built on the fact that 
the democratic slave-owning republic in Athens was the “golden age” in human history. One of the earliest studies of this topic was proposed by 
the French philosopher-educator of the 18th century J.A. Condorcet, who believed that the development of this period was based on the success 
of the human mind. The theory of “local civilizations” by the English historian A.J. Toynbee; founder of the “stages of economic development” 
of the American economist W. Rostow. Well-known textbooks on the history of the state and the law of foreign countries K.I. Batira, K.G. Fedorov, 
who consider the Athenian state and law a classic example of an ancient democracy based on the ancient means of production; some of the rights 
of its citizens are enshrined in the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of the French Bourgeois Revolution of 1789 and other 
documentary milestones in the development of human civilization.

Significant changes in comparison with these textbooks have made B.Y. Тищик, Н.О. Krasheninnikov and O.O. Zhidkov in a new edition. 
The authors took into account the fact that the evolution of ancient and medieval societies of the East followed a special civilizational path, which 
distinguishes it from the development of ancient slave-owning societies and feudal societies of the West. Ancient history, ancient state and law – 
the basis of European history and European civilization. For the modern European - antiquity - the school of politics, modern statehood, the school 
of democracy and tyranny, the school of law; even in Asian cultures there is an infusion of the “ancient spirit”.

By writing this article, I want to offer our modern state in building a democratic, legal society an example of the existence of a democratic 
ancient world with branched branches of government into legislative, executive and judicial. So, we go to the ancient world.

In 2 thousand BC four Greek tribes inhabited the south of the Balkan Peninsula. Each of them had a National Assembly, a Council of Elders 
and an elected ruler. Thus arose their capitals – Corinth, Megara, Sparta and others. With the individualization of labor there was a division 
of communal land with hereditary family ownership, a consequence of the development of property differentiation – the separation of the tribal 
elite and free community members (fets). At the beginning of 1 thousand BC patriarchal slavery emerged, the source of which was debt slavery 
and captivity. A patriarchal family emerges.

Key words: Athenian democratic slave-owning state, People’s Assembly, Athens.
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«Історія  –  вчителька життя»,  як  говорили  стародавні 
греки. Щоб дізнатися, куди і в якому напрямку йти укра-
їнському суспільству у своєму розвитку, необхідно знати 
та  вивчати  найкращі  демократичні  приклади  розвитку 
європейської цивілізації та всього людського суспільства.

Словом «античні» називали Стародавню Грецію і Ста-
родавній Рим. Античний світ – це особливий тип історії, 
який  складається  в  умовах  розвиненого  громадянського 
суспільства, коли воно домінує над державою. Характер-
ною основою античної цивілізації є господарський поря-
док,  заснований  на  приватногосподарських  відносинах. 
Суспільство й особливість в Давній Греції мають еконо-
мічний  та  політичний  суверенітет;  особистість  володіє 
великими  ступенями  свободи,  є  історично  більш  актив-
ною, тому створює високу гуманістичну культуру  і зага-
лом цивілізацію.

На  це  орієнтована  побудова  сучасного  українського 
суспільства  (побудова  демократичної  держави,  приватна 
власність  разом  із  державною,  повага  до  прав  людини 
тощо),  тому  автор  статті  розпочав  дослідження  історії 
держави та права Стародавньої Греції на прикладі держав-
ного ладу та права Афін і Спарти.

Дослідження цієї теми має давню історію. Так, в Анти-
чному світі виникли міфологічні уявлення, які були побудо-
вані на тому, що демократична рабовласницька республіка 
в Афінах була «золотим віком» в історії людства. Одні з най-
перших  досліджень  цієї  теми  запропонував  французький 
філософ-просвітник  XVIII  століття  Ж.А.  Кондорсе,  який 
вважав, що  в  основу  розвитку  цього  періоду  було  покла-
дено успіхи людського розуму. Нестандартними поглядами 
на розвиток цього періоду вирізняються теорія «локальних 
цивілізацій»  англійського  історика  А.Дж.  Тойнбі;  теорія 
«стадій  економічного  розвитку»  американського  еконо-
міста У. Ростоу. Відомими є підручники з  історії держави 
та права  зарубіжних країн К.І. Батира, К.Г. Федорова,  які 
вважають Афінську  державу  та  право  класичним  зразком 
давньої демократії, заснованої на античному засобі вироб-
ництва, деякі права громадян якої покладені в Декларацію 
прав людини і громадянина Французької буржуазної рево-
люції  1789  року  та  інші  «документальні  віхи»  розвитку 
людської цивілізації.

Суттєві  зміни  порівняно  з  цими  підручниками  зро-
били  Б.Й.  Тищик,  Н.О.  Крашеніннікова  й  О.О.  Жидков 
у новому виданні. Авторами враховувалась та обставина, 
що  еволюція  древніх  і  середньовічних  суспільств Сходу 
йшла  особливим  цивілізаційним  шляхом,  що  відрізняє 
його від розвитку  античних рабовласницьких  суспільств 
і феодальних суспільств Заходу. Антична історія, антична 
держава і право – основа європейської історії та європей-
ської  цивілізації.  Для  сучасного  європейця  античність  – 
школа  політики,  сучасної  державності,  школа  демокра-
тії  та  тиранії, школа права; навіть в  азійських культурах 
є вкраплення «античного духу».

Написанням статті я хочу запропонувати нашій сучас-
ній державі у побудові демократичного, правового суспіль-
ства  приклад  існування  демократичного  античного  світу 
з розгалуженими гілками влади на законодавчу, виконавчу 
та судову. Отже, ми вирушаємо до Античного світу.

У 2 тис. до н. е. чотири грецьких племені заселили пів-
день Балканського півострова. Кожне з них мало Народне 
зібрання,  Раду  старійшин  та  виборного  володаря.  Так, 
виникли  їх  столиці  –  Коринф,  Мегари,  Спарта  тощо. 
З індивідуалізацією праці стався розподіл общинної землі 
зі  спадковим  сімейним  володінням,  наслідком  розви-
тку майнової диференціації якої є виокремлення родової 
верхівки і вільних общинників (фетів). На початку 1 тис.  
до  н.  е.  з’являється  патріархальне  рабовласництво,  дже-
релами якого були боргове рабство та військовий полон. 
Виникає патріархальна сім’я [1, с. 27–29].

Бідні природні ресурси, що сприяли розвитку обміну і, 
як наслідок, асиміляції різних фратрій та родів, наприкінці 

2 тисячоліття об’єднали племена Аттіки в єдине військо, 
яке обрало собі єдиного володаря. Хоча суспільство ще не 
було  поділено  на  класи,  а  держава  не  виникла, Народне 
зібрання кожного племені – одночасно військо, а базилєвс 
та старійшини – військові ватажки, первісне суспільство 
перетворюється  на  політичне  суспільство  у  вигляді  вій-
ськової демократії, останньої сходинки первісного ладу.

Утворення  держави  в  Афінах  пов’язано  з  проведен-
ням реформ легендарного героя Тесея, однією з яких було 
об’єднання (сінойкізм) племен Аттіки в єдиний афінський 
народ під владою Ради племен. Внаслідок цього афінський 
поліс став територіальною формою політичної організації 
суспільства. Це вимагало централізованого урегулювання 
суспільних  конфліктів  між  повноправними  афінянами 
і залежними фетами, іноземцями та рабами. Тесей закрі-
плює  суспільну й політичну нерівність,  поділивши віль-
них на  евпатрідів  (благородних),  геоморів  (землевласни-
ків) та деміургів (ремісників).

Важливі державні, судові та військові посади займали 
тільки евпатріди (родоплемінна верхівка), що привело до 
відокремлення  публічної  влади  від  населення.  Так,  Рада 
старійшин перетворилась на аристократичне зібрання, яке 
ніхто не обирав і яке ні перед ким не звітувало. Воно засі-
дало на горі бога війни Ареса, тому називалося Ареопа-
гом. Він приймав закони, контролював Народне зібрання, 
здійснював вищу судову владу, спостерігав за діями поса-
дових осіб – архонтів, яких сам обирав. Колегія архонтів 
шляхом здійснення жрецьких, військових та судових функ-
цій  базилевса  з  часом  почала  керувати  всією  державою. 
Якщо  спочатку  посада  архонта  була  пожиттевою,  потім 
вона обмежувалась десятьма роками, з часом архонта оби-
рали  на  рік.  Геомори  та  деміурги  відсторонювалися  від 
управління суспільством, зберігаючи тільки право участі 
у Народному зібранні.

У  6  столітті  в  Афінах  сталась  політична  революція, 
тому  що  поглибилися  протиріччя  між  заможною  родо-
вою аристократією та народом (демосом). Більшість гео-
морів  перетворились  на  батраків,  які  обробляли  землі 
евпатридів за 1/6 частину врожаю; якщо вони не сплачу-
вали орендну плату,  їх  та  їхні  сім’ї продавали в боргове 
рабство за кордон. До них приєдналася вже численна вер-
ства  торгового  людства,  матроси  могутнього  афінського 
флоту. Під час революції архонт Солон здійснив соціальну 
реформу, внаслідок якої була встановлена рабовласницька 
демократія,  тобто  держава  в  її  незавершеній,  початковій 
формі. Так, маючи надзвичайні повноваження, серед яких 
були й законодавчі, Солон здійснив сисахфію, тобто ска-
сував всі поземельні борги; тих, хто був проданий у бор-
гове рабство, звільняли, а проданих за кордон викупляли 
за  рахунок  держави.  З  часом  джерелами  рабства  стала 
тільки  купівля  на  світовому  рабовласницькому  торжищі 
та  військовий  полон.  Сісахфія  була  поступкою  демосу, 
адже Солон  встановив максимальний  розмір  земельного 
володіння,  але дозволив  вільну купівлю – продаж  землі. 
Родові володіння, подібно до селянських наділів, за волею 
спадкодавця переходили до нащадків.

Солон також здійснив цензову реформу, внаслідок якої 
спадкові привілеї знаті замінили привілеї багатства. Гро-
мадяни Афін розподілялись на чотири розряди за майно-
вим принципом. Кожний розряд мав певні політичні права. 
Так,  суспільні  посади  могли  займати  тільки  громадяни 
перших  трьох  розрядів  (посаду  архонта  могли  займати 
громадяни першого розряду). Найбідніші – фети – зарахо-
вувалися до четвертого розряду і мали тільки право брати 
участь  у  Народному  зібранні,  але  зібрання  вже  почало 
приймати закони, обирати посадових осіб, які перед ним 
звітували про свою діяльність, саме воно, згідно з консти-
туцією Солона, було вищим органом влади в Афінах.

Одночасною  поступкою  як  бідним,  так  і  евпатри-
дам було створення суду присяжних засідателів – Геліеї, 
членом  якої  міг  стати  будь-який  афінський  громадянин 
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незалежно від його майнового положення. Геліея відігра-
вала важливу роль у законодавчій процедурі, стримувала 
вплив Народного зібрання та обмежувала владу ареопага, 
тобто була законодавчим та судовим органом одночасно. 
В  інтересах  евпатридів  була  утворена  Рада  чотирьохсот, 
виборами  до  неї  розпоряджалась  родова  аристократія  
(до неї обиралися громадяни перших трьох розрядів).

Компромісний  характер  реформ Солона  заважав  вирі-
шенню гострих протирічь між демосом і родовою аристо-
кратією, боротьба між ними продовжувалася і привела до 
встановлення тиранії Пісістрата та його синів (560–527 рр. 
до н. е.). Тиранами в Афінах називали не завжди жорсто-
ких,  але  незаконних  правителів.  Вони  закріпили  успіхи 
демосу  в  боротьбі  з  родовою  аристократією  і  затвердили 
політичний  устрій,  створений Солоном. Державні  органи 
Афін  існували, але під його контролем, всі суворо дотри-
мувалися законів. Тиран надавав кредити дрібним землев-
ласникам, годував бідноту, яка будувала суспільні споруди, 
почав створювати військовий флот Афін. Все це вимагало 
великих грошових витрат, які були покладені на заможних 
у формі збільшених податків. Незадоволені аристократи за 
підтримки  Спарти  вигнали  тирана,  але  не  змогли  повер-
нути владу родової аристократії. У 509 р. до н. е. заможна 
торгово-ремісницька  верхівка  афінських  рабовласників  за 
підтримки демосу вигнала спартанців і новими реформами 
їх  вождя  Клісфена  ліквідувала  залишки  родового  ладу, 
розділивши  населення  Аттіки  замість  племен  на  десять 
територіальних філ та демів. Рада чотирьохсот була лікві-
дована, замість неї створили Раду п’ятисот – по 50 грома-
дян від кожної філи. Рада керувала державою в період між 
сесіями Народного  зібрання  та  виконувала  його  рішення. 
Була  також  створена  колегія  десяти  стратегів,  яка  також 
комплектувалася  за  територіальною  ознакою  населення; 
спочатку стратеги здійснювали лише військові функції, але 
згодом відсторонили архонтів  і  стали вищою виконавчою 
владою в Афінах. Задля попередження намагання родової 
аристократії реставрувати колишній лад, Клісфен вводить 
процедуру  остракізму,  яка  була  політичною  мірою,  а  не 
кримінальним покаранням. Народне зібрання кожного року 
визнавало ворогів держави, яких виганяли за межи Аттіки 
строком  на  10  років,  не  позбавляючи  їх  прав  та  майна. 
Реформи Клісфена завершили становлення держави в Афі-
нах  у  формі  рабовласницької  демократичної  республіки, 
якій  заважав  тільки  ареопаг,  бо,  за  неписаною  конститу-
цією,  він  зберігав  право  відміняти  рішення  Народного 
зібрання  та  карати  посадових  осіб.  Утворення  держави 
в Афінах супроводжувалося боротьбою родової аристокра-
тії  з  демосом  і  завершилося  перемогою  демосу. Антична 
рабовласницька держава в Афінах у формі демократичної 
рабовласницької республіки склалася у 5  столітті до н.  е. 
і проіснувала до 30-х рр. 4 століття до н. е. [2, с. 152–153].

З  проведенням  в  середині  V  століття  до  н.  е.  реформ 
Єфіальта та Перікла афінська демократія вступила в період 
свого розквіту. Так, у 462 р. Ефіальт позбавив Ареопаг всіх 
політичних функцій і передав його компетенцію Народному 
зібранню, Раді п’ятисот та Гелієї. Ареопаг здійснював тільки 
судові та релігійні функції. Зникла цензова реформа Солона – 
і державні посади займалися незалежно від майнового стану, 
за жеребом і за нагороду. За пропозицією Перікла, жалування 
почали  отримувати  члени  Ради  п’ятисот,  присяжні  засіда-
телі, солдати та матроси, окрім стратегів.

Фактично Афінська демократія була політичною орга-
нізацією  вільних,  повноправних  громадян  над  у  декілька 
разів  більшою  масою  безправних  рабів,  які  не  мали  ні 
політичних, ні майнових, ні  сімейних прав,  тобто не вва-
жалися суб’єктами права. З розквітом демократії на зміну 
патріархального рабовласництва прийшло античне рабов-
ласництво. Хоча закон забороняв господарю вбивство раба, 
але не карав його за це. Раб міг свідчити в суді тільки під 
час катування. Вільновідпущений підпадав під подвійний 
догляд  держави  та  колишнього  господаря,  якому  він  ніс 

деякі  повинності.  Протиріччя  існували  і  між  афінськими 
громадянами  та  метеками  (іноземцями,  що  оселилися 
в Афінах).  Їх  чисельність  досягала половини чисельності 
афінян,  і вони були повністю позбавлені політичних прав 
та значно обмежені в майнових правах. Незважаючи на це, 
закон вважав їх фізичними особами. Повноправними і діє- 
здатними (за законом Перікла) вважалися лише особи чоло-
вічої статі, народжені від батьків, що були повноправними 
і природними громадянами Афін. Громадянство надавалося 
з досягненням 18-річного віку, з 20 років можна було брати 
участь у Народному зібранні. Поміж громадянами існувала 
майнова нерівність: вільні поділялися на три групи, а саме 
невелику купку багатих рабовласників (землевласники, тор-
говці, лихварі); дрібних землевласників, ремісників, моря-
ків і позбавлених власних засобів існування люмпенів, які 
існували за рахунок подачек держави та багатіїв. Фізична 
праця, за винятком землеробської, вважалася принизливою 
для громадянина, «ганебними» професіями займалися іно-
земці-метеки, відпущені на волю раби.

Жінка в суспільстві не була правомочною і дієздатною, 
тобто не мала політичних і громадянських прав. Чоловіки 
вихвалялися, що  дружини  так  добре  виховані, що  вихо-
дили на вулицю тільки у супроводі служниці, і то тільки 
в свята до храму. Соромлива дружина повинна були жити 
тільки на своїй половині будинка. Розлучення для чоловіка 
було простим – треба було тільки призвати свідків; чоло-
віку дозволялося мати коханок, наложниць-рабинь, відвід-
увати гетер (жінок легкої поведінки). За перелюбство дру-
жину  без  повернення  приданого  виганяли  з  дому;  закон 
більше не  захищав  її – вона не тільки не могла вже від-
відувати храми та навіть прикрашати себе, будь-яка особа 
на вулиці мала права розірвати на ній одежу та побити її.

Ці характерні риси суспільства періоду афінської демо-
кратії відобразилися на її державному устрої. Основними 
засадами функціонування держави в Афінах були народо-
правство, виборність, колегіальність і підзвітність влади; 
суд присяжних. Державними органами влади були Народне 
зібрання, Рада п’ятисот, Геліея. Верховний орган влади – 
Народне зібрання – збиралося чотири рази на місяць. Кво-
рум  (не  менше  6  тисяч  громадян)  вимагався  тільки  під 
час вирішення надзвичайних питань (остракізм). Розклад 
дня  оголошувався  заздалегідь,  і  для  прийняття  рішення 
достатньо  було  двох-трьох  тисяч  громадян. В  компетен-
цію Народного зібрання входило прийняття законів, воно 
видавало  постанови щодо  приватних  питань  (псефізми), 
призначало  посадових  осіб  та  перевіряло  їх  діяльність, 
оголошувало війну та  заключало мирні договори, відало 
питаннями  оборони  та  продовольчого  постачання  Афін, 
заслуховувало справи про державні злочини. Брати участь 
у  народному  зібранні  мали  тільки  повноправні  афінські 
громадяни з 20-річного віку, жінки та метеки не допуска-
лися;  з  4  століття  до  н.  е.  за  відвідування  зібрання  пла-
тили  гроші.  Формально  кожний  громадянин  Афін  мав 
право  подати  свій  законопроєкт  до  Народного  зібрання, 
але фактично ця  ініціатива обмежувалася  тим, що  автор 
законопроєкту  ніс  кримінальну  відповідальність  (навіть 
карали  смертю),  якщо  його  закон  порушував  закони 
демократичної  рабовласницької  республіки.  Перед  тим 
як  законопроєкт  обговорювався  на  Народному  зібранні, 
його мала розглянути Рада п’ятисот і дати щодо нього свій 
висновок  (голосування  стосовно  законопроєкту  відбува-
лося простим підняттям рук). Остаточне рішення за зако-
нопроєктом належало Геліеї,  яка  за  своєю компетенцією 
нагадувала другу палату парламенту. Обговорення в Геліеї 
проходило у формі судового процесу: автор законопроєкту 
звинувачував старі закони, Народне зібрання їх захищало. 
Остаточне  рішення  приймалося  більшістю  голосів  при-
сяжних за допомогою таємного голосування. Така система 
прийняття  законів  не  допускала  реакційного  перегляду 
афінської  конституції  демократичної  республіки.  Засі-
дання Народного зібрання проходили бурно.
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Другим за  значенням державним органом влади була 
Геліея  –  суд  присяжних.  Вона  надавала  фізичним  осо-
бам  афінське  громадянство,  спостерігала  за  законністю 
заміщення  державних  посад,  затверджувала  міжнародні 
договори,  але  головне,  здійснювала  законотворчість 
та виносила судові вироки за політичними та релігійними 
справами.  Саме  Геліея  тлумачила  конституцію  та  мала 
право перегляду (у порядку апеляції) вироків, винесених 
посадовими особами. До складу Геліеї шляхом жеребку-
вання обирали 6 тисяч осіб, які заздалегідь не знали про 
це, щоб уникнути хабарів [3, c. 12–34].

До компетенції Ради п’ятисот належали справи безпо-
середнього управління, фінанси, зовнішні зносини. Поса-
дові особи мали право виступати на Раді  і висувати свої 
пропозиції.  Важливою  функцією  Ради  було  попередньо 
обговорення  проєкту  закону,  який  розглядало  Народне 
зібрання. Це давало змогу Раді впливати на діяльність пар-
ламенту. Діяла Рада не в повному складі,  а через прита-
нії та секції, за числом територіальних філ пританій було 
десять. Кожна з них керувала одну десяту частину року. 
Після закінчення строку служби члени Ради звітували про 
свою  діяльність,  а  за  необхідності  підлягали  криміналь-
ній відповідальності. В такий спосіб відобразився на дер-
жавному ладі демократичних Афін принцип стримування 
та противаг. Афінські громадяни не надали Раді п’ятисот 
всю повноту виконавчої влади, адже її розподілили з нею 
ще дві колегії (стратегів та архонтів).

Таким чином, законодавчий процес в Афінах складався 
з  того, що  кожний повноправний  громадянин мав  право 
здійснити свою законодавчу ініціативу, тобто внести зако-
нопроєкт  в  Народне  зібрання;  з  попереднього  розгляду 
законопроєкту  Радою  п’ятисот  і  надання  висновку  для 
Народного  зібрання;  безпосереднього  прийняття  Народ-
ним зібранням закону, на який Геліея могла накласти вето.

Виконавча влада в Давній Греції належала посадовим 
особам.  Обиралися  вони  строком  на  один  рік  без  права 
переобрання  (за  винятком  колегії  стратегів).  Всі,  хто 
бажали  бути  обраними  на  державну  посаду,  мали  право 
виставити свої кандидатури. Вибори посадових осіб здій-
снювалися кожного року або відкритим голосуванням, або 
шляхом жеребкування. Обрані особи піддавалися особли-
вій перевірці – докімасії, під час якої з’ясовували їх осо-
бисту  відповідність  посаді,  тобто  наявність  політичної 
благонадійності  і необхідні особисті якості  (з’ясовували, 
ким були батьки кандидата,  а  іноді  і його далекі родичі; 
чи вклоняється богам Афін; чи виконує свої громадянські 
обов’язки). За здійснення функції чиновника платили, за 
винятком  стратегів.  Наприкінці  року  всі  посадові  особи 
звітували  про  свою  діяльність  перед  Геліеєю  та  Радою 
п’ятисот,  до  того  ж  раз  на  місяць  збиралося  Народне 
зібрання, на якому безпосередньо проводилась перевірка 
діяльності виконавчої влади. Деякий час здійснення поса-
дових функцій чиновниками було колегіальним.

Виключно  відкритим  голосуванням  в  Народному 
зібранні  обиралися  головні  посадові  особи  –  стратеги 
та архонти. Колегія стратегів складалася з десяти членів, 
які  обов’язково  повинні  були  бути  одруженими  і  мати 
нерухомість.  Стратеги  між  собою  були  рівними,  керу-
вати  ними  обирали  одного  зі  стратегів  на  Народному 
зібранні;  хоча  їх переобирали кожного року,  знаменитий 
Перікл керував ними 15 років. Стратеги мали право скли-
кати позачергові  засідання Ради п’ятисот або Народного 
зібрання; вони збирали гроші на утримання армії і флоту, 
керували доставкою продовольства в Афінах  (громадяни 
не  платили  постійних  податків,  вони  збиралися  тільки 
з  метеків);  укладали  мирні  угоди  з  іншими  державами 
та приймали капітуляції переможених; здійснювали досу-
дове слідство та очолювали суди в справах щодо військо-
вих злочинів. Серед стратегів виділявся автократор, який 
керував  армією,  а  в  надзвичайних  умовах  і  державою 
[4, c. 44–48].

З  ростом  повноважень  стратегів  падало  політичне 
значення архонтів, фактично в  їх руках зосереджувалися 
питання культу, юстиції та «прокурорський нагляд». Після 
реформи  Солона  дев’ять  архонтів  обиралися  жеребом 
з  кандидатів,  запропонованих  територіальними  філами. 
Єдиною  колегією  вони  діяли  тільки  під  час  вирішення 
Народним  зібранням  питання  про  остракізм  та  під  час 
перевірки діяльності посадових осіб. Три перших архонта 
приймали скарги громадян по тяжких кримінальних зло-
чинах,  сімейних  справах,  релігійних  питаннях,  справах 
про  спадок  та  здійснювали  нагляд  за  іноземцями  (ксе-
нами). Архонти-фесмофети готували для розгляду справи 
в суді присяжних, здійснювали жеребкування судів, очо-
лювали колегії. В обов’язок фесмофетів входило кожного 
року сповіщати Народне зібрання про протиріччя та білі 
плями в законах.

Фесмофети приймали заяви про зловживання посадо-
вих  осіб,  внаслідок  чого  вони  порушували  питання  про 
звільнення порушниками державних посад.

В Древній Греції вищим судовим органом була Геліея. 
Деякі  судові  функції  здійснював  ареопаг  (державні  зло-
чини).  Під  керівництвом  архонта-базілевса  розглядали 
справи  про  навмисне  вбивство,  справи  про  ненавмисне 
вбивство  розглядав  суд  ефетів,  майновими  злочинами 
займалася  колегія  одинадцяти.  Позови  про  право  влас-
ності на майно розглядав третейський суд діетєтов, а щодо 
дрібних справ – колегія  сорока. Під час правління Пері-
кла  були  утворені  суди по  демах.  Іноді  під  час  розгляду 
тяжких публічних та приватних злочинів судом виступало 
безпосередньо Народне зібрання.

Наприкінці  5  століття  до  н.  е.  в  Давній  Греції  вини-
кла  гостра  криза  демократії.  Так,  формальна  рівноправ-
ність  афінських  громадян  була  підірвана  їх  майновою 
нерівністю, яка зросла внаслідок того, що греки очолили 
Афінський морський союз. Вони перемогли в греко-пер-
сидських  війнах  і  нав’язали багатьом полісам  та  острів-
ним  республікам  грецького  світу  військовий  та  політич-
ний союз, у якому шляхом військових екзекуцій нав’язали 
своє безконтрольне керівництво в союзі. Скарбницю пере-
несли в Афіни, і розпоряджалося нею Народне зібрання; 
рішення афінських властей для союзників-данників були 
обов’язковими.  Гроші  союзу  витрачалися  на  розкішні 
будівлі, утримання паразитичного античного люмпен-про-
летаріата,  розквітала  корупція.  Однак  процвітала  тільки 
землевласницька  та  торгово-ремісницька  олігархія,  стан 
основної  маси  трудящих  громадян,  а  саме  дрібних  зем-
левласників та ремісників, погіршувався, зростали проти-
річчя між громадянами та метеками [5, c. 13–27].

У 431 р. до н. е. внаслідок капітуляції Афін у Пелопон-
неській війні між Афінським морським союзом та Пело-
поннеським союзом на чолі зі Спартою Афіни вимушені 
були  підписати  принизливий  мир,  однією  з  умов  якого 
було знищення демократичного устрою. Так настав період 
терористичної  диктатури  олігархів  (тиранія  тридцяти), 
і  хоча  демократичний  устрій  в  Афінах  з  часом  був  від-
новлений, проте вони більше не зазнали колишнього роз-
квіту – морська гегемонія Афін зникла, скарбниця пуста, 
а держава розорена. У 336 р. до н. е. Афіни разом зі всією 
Грецією спочатку Олександром були включені до складу 
Македонської монархії, а у 2 столітті до н. е. перетвори-
лись на одну з провінцій Римської держави [3, с. 188–189].

Ще  треба  сказати  про  право.  Солон  скасував  закони 
Драконта, за винятком декількох постанов про вбивство. 
Його  можна  вважати  ініціатором  проведення  всеосяж-
ної кодифікації афінського права, бо саме Солону можна 
приписати  два  важливі  моменти  афінської  демократії, 
такі  як проголошення рівності перед  законом –  ісономія 
і  створення  народного  суду  –  Геліеї,  яка,  творячи  судо-
виробництво, мала право кожного разу утворювати нову 
правову норму, керуючись тільки правовим переконанням.  
Від  законів  відрізнялися  прийняті  Народним  зібранням 
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псефізми – постанови, що стосувалися окремих патріціїв 
чи плебеїв. До того ж кожний поліс мав власне право, яке 
багато  в  чому  відрізнялося  від  права  інших міст. Судові 
вироки виносилися тільки на основі місцевого права, але 
основні  інститути  цивільного  та  кримінального  права 
в  Афінах  не  були  розроблені  так  повно,  як  у  Стародав-
ньому Римі, вагому частину законодавства складали непи-

сані звичаї. Суворе дотримання закону вважалося необхід-
ним елементом демократії в Афінах.

Публікувалися закони на спеціальних кам’яних стелах 
або таблицях, що зберігалися в будинку місцевого управ-
ління.  Саме  тоді  з’являються  в  Греції  професіональні 
юристи,  бо  виникла потреба  в  людях,  які  б  знали право 
всіх її основних полісів.
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ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ НА ЦИФРОВИХ 
РИНКАХ У МЕЖАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: АКТУАЛЬНІ СПРАВИ

ABUSE OF A DOMINANT POSITION IN DIGITAL MARKETS WITHIN THE EU: 
LATEST CASES

Табачук Н.П., магістр міжнародного права,
провідний спеціаліст відділу ринків виробничих галузевих товарів

Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики та рітейлу
Антимонопольний комітет України

У статті проаналізовано актуальні справи щодо зловживання суб’єктами господарювання монопольним становищем на цифрових 
ринках у практиці Європейської комісії. Швидкий і повсюдний розвиток цифрових послуг лежить в основі цифрових змін, які впливають 
на наше життя. З’явилося багато нових способів спілкування, здійснення покупок або доступу до інформації в інтернеті, вони постійно 
розвиваються. Встановлено, що діяльність Європейської комісії в цьому контексті має бути спрямована на гарантування подальшого 
розвитку європейського антимонопольного права разом із ними. Практика Європейської комісії нині лише частково враховує сучасні реа-
лії, зокрема процеси діджиталізації, які радикально змінюють вектори розвитку економіки, суспільства, доступу до інформації і способу 
життя. Встановлено, що в Європейському Союзі антимонопольне право відіграє особливу роль у формуванні суспільного сприйняття 
цифрового майбутнього і правового середовища, у якому воно розвивається. Значні розслідування й аналіз, а також обговорення, що 
супроводжували проведення Європейською комісією таких справ, як Google AdSense, Google Android, а також потенційні справи щодо 
діяльності Apple сприяють більш широкому розумінню природи цифрових ринків. Відповідна практика Комісії також підвищила обізна-
ність про необхідність коригування аналітичних інструментів, методології і теорій шкоди, щоб вони краще відповідали новій ринковій 
реальності. Однак дані розслідування потребують багато часу, зростає розуміння необхідності обробляти справи з належною швидкістю. 
Унаслідок цього Європейською комісією було запропоновано дві законодавчі ініціативи: Акт про цифрові послуги (DSA) і Акт про цифрові 
ринки (DMA), які спрямовані на регулювання діяльності суб’єктів господарювання на цифрових ринках. Встановлено, що кількість заяв 
та справ щодо зловживання монопольним становищем на цифрових ринках потенційно значно зростатиме, про що свідчить ситуація 
з Apple. Отже, нині правове регулювання цифрового ринку Європейського Союзу перебуває у процесі становлення, зважаючи на законо-
давчі ініціативи та практику Європейської комісії.

Ключові слова: антимонопольне право, Європейський Союз, монопольне становище, Договір про функціонування Європейського 
Союзу, цифровий ринок, Європейська комісія.

The article analyzes latest cases of abuse of a dominant position by undertakings in digital markets in the practice of the European Commission. 
The rapid and ubiquitous development of digital services is at the heart of the digital change that has impact on our everyday life. There are many 
new ways to communicate, shop or access information on the Internet, and they are constantly evolving. The author established that the activities 
of the European Commission in this context should be aimed at ensuring the further development of European competition law. The practice 
of the European Commission so far only partially takes into account modern realities, in particular, digitalization processes, which radically change 
the vectors of economic development, society, access to information and lifestyle. It was established that in the European Union, competition law 
plays a special role in shaping public perception of the digital future and the legal environment in which it develops. The significant investigations, 
analyses, and discussions surrounding the European Commission’s cases such as Google AdSense, Google Android, and potential Apple cases 
contribute to a broader understanding of the nature of digital markets. The Commission’s relevant practice has also raised awareness of the need 
to adjust analytical tools, methodology and harm theory to better deal with the new market reality. However, these investigations take a long 
time and there is a growing awareness of the need to process cases with sufficient speed. As a result, the European Commission proposed two 
legislative initiatives: the Digital Services Act (DSA) and the Digital Markets Act (DMA), aimed at regulating the activities of undertakings in digital 
markets. It was established that the number of complaints and cases concerning abuse of a position in digital markets has the potential to grow 
significantly, as evidenced by the situation with Apple. Thus, currently the legal regulation of the EU digital market is in the process of formation, 
taking into account the European Commission’s legislative initiatives and practice.

Key words: antitrust law, European Union, a dominant position, Treaty on Functioning of European Union, digital market, European 
Commission.

Натепер немає загальноприйнятого визначення термі-
нів  «цифрова  економіка»,  «цифровий  сектор»,  «цифрові 
ринки». Цифрові ринки можна визначити вузько (напри-
клад, як онлайн-платформи і ті види діяльності, які існу-
ють у результаті таких платформ) або широко (наприклад, 
усі види діяльності, які використовують відцифровані дані 
або  ведуться  через  інтернет)  [1].  Цифрові  ринки,  навіть 
у  широкому  сенсі,  не  можуть  працювати  ізольовано  від 
нецифрових  еквівалентів. Отже,  антимонопольним орга-
нам варто зважати на те, чи правильно визначені цифрові 
ринки, чи включають вони тільки цифрові замінники, або 
ж варто розглядати також і матеріальні замінники. Тоді як 
конкретні  положення  багатьох  законів  про  конкуренцію 
схожі, як-от Акт Шермана і Договір про функціонування 
Європейського Союзу (далі – ДФЄС), їх застосування може 
значно  відрізнятися.  Ці  розбіжності  можуть  виникати 
через низку причин, зокрема через відмінності у пріорите-
тах та цілях діяльності антимонопольних органів, істотні 
відмінності у тлумаченні судами; різні історичні, правові 
та державні теорії. Ст. 102 ДФЄС забороняє зловживання 

монопольним становищем. Порядок застосування та дета-
лізація  даного  положення  викладені  в  Реґламенті  Ради 
(ЄС) № 1/2003 від 16 грудня 2002 р. щодо імплементації 
правил конкуренції, визначених ст. ст. 81 та 82 Договору, 
який  також  може  застосовуватися  національними  орга-
нами з питань конкуренції [2].

Європейська комісія історично визначала ринки вузько, 
наприклад, у справі Microsoft / LinkedIn вона оцінила ринок 
професійних  соціальних  мереж,  щоб  оцінити  найвужчий 
передбачуваний  товарний  ринок  [3].  Європейська  комісія 
вважає,  що  функціональність  товару/послуги  і  кількісні 
тести  ціноутворення  є  центральними  для  аналізу  визна-
чення ринку. Однак ці методи можуть виявитися складними 
в застосуванні в контексті цифрових ринків через повсюдне 
поширення  багатосторонніх  платформ  і  послуг,  пропо-
нованих  за  нульовою  ціною.  Наприклад,  тест  гіпотетич-
ного монополіста не враховує взаємозалежності ціноутво-
рення, наявної на багатосторонніх ринках, або важливості 
інших елементів конкуренції, як-от якість. Хоча Європей-
ська  комісія  раніше  розглядала  багатосторонні  цифрові  
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платформи  (Google / DoubleClick,  Microsoft / Yahoo!, 
Microsoft / Skype,  Facebook / WhatsApp,  Verizon / Yahoo), 
однак точне визначення відповідного ринку так  і не вста-
новлювалося  [4].  Отже,  багатосторонні  платформи,  які 
поширені на цифрових ринках, ставлять перед антимоно-
польними органами низку додаткових питань, пов’язаних із 
визначенням ринку, які необхідно вирішити.

Антимонопольне  законодавство  та доктрина Європей-
ського  Союзу,  зловживання  панівним  становищем  також, 
не є недостатніми під час дослідження питань цифрового 
характеру,  пов’язаних  з  економікою.  Антимонопольні 
органи використовували традиційні підходи щодо антикон-
курентної  діяльності  до  багатьох  практик  цифрового  біз-
несу. Наприклад, концепція зв’язування й об’єднання това-
рів  / послуг (ст. 102 (d) ДФЄС) спочатку була розроблена 
для застосування до випадків спільного продажу більш ніж 
одного продукту,  відтоді  вона була розширена  і на  сучас-
ному етапі застосовується до ділової практики на цифрових 
ринках,  включаючи  інтеграцію програмного  забезпечення 
в операційну систему комп’ютера та пріоритетне відобра-
ження власних сервісів у рейтингу пошукових систем.

Європейська  комісія  нині  все  частіше  досліджує 
та  проводить  розслідування  технологічних  бізнес-моде-
лей  і  екосистем.  У  справі  Google AdSense  [5]  Комісія 
вивчила  посередницьку  роль  Google  в  інтернет-рекламі, 
відповідно  до  якої  власники  вебсайтів  продають  Google 
(та  іншим  рекламним  посередникам)  рекламні  місця  на 
сторінках  результатів  пошуку  власника  вебсайту.  Вони 
є посередниками і продаються рекламодавцям, щоб влас-
ник вебсайту міг монетизувати рекламу на основі резуль-
татів пошуку. Google погодила із власником вебсайту, які 
вебресурси або місця на цих вебресурсах будуть доступні 
для Google для посередництва і продажу рекламодавцям. 
Комісія  стверджувала,  що  ці  умови  не  дозволяли  кон-
куруючим  рекламним  посередникам  отримати  доступ 
до  цього  вебресурсу  і,  у  свою  чергу,  захищали  позиції 
Google щодо пошуку загалом. Однак ці обмеження можна 
вважати  невід’ємними  від  бізнес-моделі. Не  знаючи,  які 
вебсторінки  були доступні  (або  які місця на  вебсторінці 
були  доступні)  для  продажу  Google,  він  не  міг  обіцяти 
рекламодавцям  привабливі  ресурси  для  їхньої  реклами. 
Рекламодавці  меншою  мірою  оцінюють  рекламні  місця, 
якщо в  тому ж місці  інші посередники розміщують без-
ліч рекламних оголошень, що, у свою чергу, призводить 
до  знецінення матеріально-технічних  ресурсів  власників 
вебсайтів. Отже, процес посередництва буде менш ефек-
тивним  для  монетизації  результатів  власника  вебсайту. 
Якщо власник вебсайту може час від часу обирати, який 
посередник  буде  продавати  його  товари/послуги,  то  це 
навряд чи вплине на конкуренцію.

У справі Google Android [6] Комісія дослідила ще один 
двосторонній  ринок.  Компанія  “Google”  безкоштовно 
ліцензувала  операційну  систему Android  для  виробників 
мобільних  телефонів  в  обмін  на  попередню  установку 
на  мобільні  телефони  найбільш  рентабельних  засто-
сунків Google,  зокрема  і Google  Play  (магазин  застосун-
ків),  пошук  Google.  Google  здійснила  значні  інвестиції 
в Android, щоб відповідати технічним інноваціям у смарт-
фонах, що  конкурують,  передусім Apple,  і  її  операційна 
система зазвичай уважалася такою, що розширила вироб-
ництво  доступних  телефонів  із  високими  технічними 
характеристиками.  Європейська  комісія  дійшла  висно-
вку, що Google  займає  монопольне  становище  на  ринку 
мобільних  операційних  систем,  що  загальний  пошук 
та  вимога  попередньої  установки  Google  Play  та  інших 
застосунків Google рівносильні незаконному зв’язуванню. 
Це нібито було направлено на те, щоб обмежити доступ 
на ринок мобільного пошуку для конкурентів. Крім того, 
було виявлено, що умови Google про те, щоб виробники 
телефонів не розробляли розширені (фрагментовані) вер-
сії Android  за наявності попередньо установлених засто-

сунків Google, обмежували конкуренцію з боку розшире-
них версій Android.

Також може постати питання, чи переважують вигоди 
від «антифрагментації» в екосистемі Android, яка спону-
кає розробників створювати значну кількість привабливих 
програм для нефрагментованих версій операційної системи 
Android, будь-яку шкоду, завдану потенційній конкуренції 
між розширеними версіями Android, у яких не дотримано 
вимог  щодо  фрагментації.  Крім  того,  можна  поставити 
під сумнів те, чи була така поведінка невід’ємною части-
ною бізнес-моделі. Попереднє встановлення застосунків, 
що приносять  дохід,  на мобільні  телефони  було  винаго-
родою за значні інвестиції Google в Android, які, мабуть, 
привели до зниження цін і збільшення попиту на мобільні 
телефони  з  новітніми  технологіями.  Google  дозволила 
виробникам мобільних телефонів агресивно конкурувати 
з  інноваціями виробників мобільних  телефонів  із  закри-
тим програмним забезпеченням, як-от Apple.

У  контексті  даного  рішення  порушується  питання 
щодо того, чи має попередня установка будь-який ефект 
обмеження доступу на відповідний ринок. Комісія поси-
лається на справу Microsoft [7] як на прецедент, що забо-
роняє  попереднє  встановлення  програм.  Проте  даний 
підхід належить до іншої епохи, коли операційні системи 
були основним шляхом на відповідний ринок, а попереднє 
завантаження через широкосмуговий зв’язок було повіль-
ним та ненадійним.

У сучасних так званих прецедентах, навпаки, не спо-
стерігається  обмеження  доступу  на  відповідний  ринок, 
коли  перехід  від  одного  товару  до  іншого  здійснюється 
легко,  а  апаратні  платформи  та  магазини  застосунків  із 
множинним підключенням існують саме для забезпечення 
плавного  завантаження  за  секунди.  Суд  загальної юрис-
дикції не вбачав загрози в тому, що попередня установка 
Skype  на  настільний  комп’ютер  Microsoft  призведе  до 
обмеження можливості використання голосових застосун-
ків, що конкурують, у справі Microsoft / Skype [8]. Аналогіч-
ним чином у справі Facebook / WhatsApp [9] Європейська 
комісія дійшла висновку, що перехід з одного застосунку 
для  обміну  повідомленнями  на  інший  був  безкоштов-
ним,  простим  та  малозатратним  у  контексті  потужності 
смартфонів.  Отже,  це  відповідає  традиційному  підходу, 
коли практика ухвалення рішень передбачає, що жодного 
ефекту обмеження конкуренції немає, якщо в конкурентів 
є широкі можливості для доступу на відповідний ринок.

Крім того, улітку 2020 р. Європейська комісія розпо-
чала  офіційне  антимонопольне  розслідування,  щоб  оці-
нити,  чи  порушують  правила  компанії  “Apple”  для  роз-
робників  застосунків  про  їх  поширення  через App  Store 
норми  антимонопольного  права  Європейського  Союзу 
[10].  Розслідування  стосується,  зокрема,  обов’язкового 
використання системи покупок Apple, інтегрованої в сис-
тему  застосунків,  і  обмежень  на  здатність  розробників 
інформувати  користувачів  iPhone  і  iPad  про  альтерна-
тивні  дешевші  можливості  здійснення  покупок  поза 
застосунками.  Предметом  розслідування,  серед  іншого, 
є застосування цих правил до всіх програм, які конкуру-
ють  із  програмами  та  послугами Apple  в  Європейській 
економічній зоні (далі – ЄЕЗ). Розслідування тривають за 
окремим  заявами  Spotify  і  дистриб’юторів  електронних 
книг / аудіокниг щодо впливу правил App Store на конку-
ренцію в потоковій передачі музики й електронних книг /  
аудіокниг.  Користувачі  iPhone  і  iPad  можуть  завантажу-
вати  тільки  оригінальні  (недоступні  в  інтернеті)  засто-
сунки через App Store.

Отже, Комісія розслідує, зокрема, два обмеження, засто-
совані Apple в її угодах із компаніями, які хочуть поширю-
вати програми серед користувачів пристроїв Apple: 

– обов’язкове використання системи покупок, інтегро-
ваної в систему застосунків Apple  (IAP), для поширення 
платного цифрового контенту. Apple стягує з розробників 
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застосунків комісію в розмірі 30% від усіх абонентських 
зборів через IAP; 

–  обмеження  на  здатність  розробників  інформувати 
користувачів  про  альтернативні  можливості  здійснення 
покупок поза застосунками. Хоча Apple дозволяє користу-
вачам споживати контент, як-от музика, електронні книги 
й  аудіокниги,  придбані  в  інших  місцях  (наприклад,  на 
вебсайті розробника програми), також у застосунку, її пра-
вила не дозволяють розробникам інформувати користува-
чів про такі можливості покупок, які зазвичай дешевші.

Навіть  більше,  11  березня  2019  р.  постачальник  пото-
кової  передачі музики  та  конкурент Apple Music,  компанія 
“Spotify”, подала заяву на два положення в ліцензійних уго-
дах Apple  із розробниками і пов’язані з ними Рекомендації 
щодо перевірки в App Store, а також на їхній вплив на конку-
ренцію на ринку послуг із потокової передачі музики. Після 
попереднього  розслідування  Комісія  висловила  побою-
вання, що обмеження Apple можуть перешкодити конкурен-
ції сервісів потокової передачі музики на пристроях Apple. 
Конкуренти Apple  вирішили  або  цілком  вимкнути  можли-
вість  підписки  в  застосунку,  або  підняти ціни на  підписку 
в застосунку. В обох випадках  їм не дозволялося  інформу-
вати  користувачів  про  альтернативні  можливості  підписки 
поза  застосунками.  Із  цього  випливає,  що  зазначені  вище 
зобов’язання “IAP” дають Apple повний контроль над відно-
синами із клієнтами її конкурентів, які підписалися в засто-
сунку,  тим  самим  позбавляє  своїх  конкурентів  важливих 
даних про клієнтів, тоді як Apple може отримувати цінні дані 
про діяльність і пропозиції своїх конкурентів.

Крім того, компанія – розробник гри “Fortnite”, “Epic 
Games”, подала також заяву щодо діяльності Apple у Євро-
пейську  комісію.  Компанія  “Epic  Games”  стверджувала, 
що  ретельно  розроблені  антиконкурентні  обмеження 
Apple цілком усунули конкуренцію у процесах поширення 
застосунків та платежів. У заяві зазначалось, зокрема, що 
це призводить до того, що споживачі платять за вищими 
цінами, це дає Apple  занадто великий контроль над роз-
робниками на своїй платформі [11].

З огляду на викладене,  станом натепер є ймовірність 
того,  що  Комісія  кваліфікуватиме  вищезазначену  діяль-
ність Apple як зловживання панівним становищем, тобто 
в рамках ст. 102 ДФЄС.

Крім того, однією з основних цілей Європейської комі-
сії  є боротьба з необґрунтованим геоблокуванням (тобто 
комерційні  практики,  які  не  дозволяють  онлайн-покуп-
цям  отримати  доступ  і  придбати  товар  або  послугу  на 
вебсайті,  розташованому  в  іншій  державі-члені,  або  які 
автоматично перенаправляють  їх на місцевий сайт). Гео-
блокування також може виникати в разі спроби отримати 
доступ  або  придбати  онлайн-контент,  захищений  автор-
ськими правами, в іншій державі-члені.

У  2018  р.  ухвалений  Реґламент  про  геоблокування 
[12], відповідно до якого визначено три конкретні ситуації 
необґрунтованого геоблокування, а саме: 

–  продаж  товарів  без  фізичної  доставки  (наприклад, 
клієнт із Бельгії має намір купити холодильник і знаходить 
кращу пропозицію на німецькому вебсайті. Покупець має 

право замовити товар і забрати його на території продавця 
або самостійно організувати доставку до себе додому); 

–  продаж  послуг,  що  надаються  в  електронному 
вигляді  (наприклад,  болгарський  споживач  бажає  при-
дбати  послуги  хостингу  для  свого  вебсайту  в  іспанської 
компанії. Тепер у нього буде доступ до послуги, він зможе 
зареєструватися і купити цю послугу без додаткової плати 
в порівнянні з іспанським споживачем); 

– продаж послуг, що надаються в певному фізичному 
місці  (наприклад,  італійська  сім’я  відвідує  французький 
тематичний  парк  і  бажає  скористатися  сімейною  зниж-
кою  на  вартість  вхідних  квитків.  Ціна  зі  знижкою  буде 
доступна для італійської сім’ї).

Потрібно  також  звернути  увагу  на  законодавчі  ініці-
ативи Європейського Союзу, які так чи інакше матимуть 
вплив  на  здійснення  суб’єктами  господарювання  діяль-
ності  на  цифрових  ринках.  Європейська  комісія  запро-
понувала  дві  законодавчі  ініціативи:  Акт  про  цифрові 
послуги  (DSA)  і  Акт  про  цифрові  ринки  (DMA)  [13], 
основні цілі яких такі: 

–  створення  більш  безпечного  цифрового  простору, 
у якому будуть захищені основні права всіх користувачів 
цифрових послуг; 

–  створення  еквівалентних  умов  для  стимулювання 
інновацій, зростання і конкурентоспроможності як на єди-
ному європейському ринку, так і в усьому світі.

Цифрові сервіси включають велику категорію онлайн-
сервісів, від простих вебсайтів до сервісів інтернет-інфра-
структури й онлайн-платформ. Правила, зазначені у DSA, 
насамперед стосуються онлайн-посередників і платформ. 
Наприклад,  торговельні  онлайн-майданчики,  соціальні 
мережі, платформи для обміну контентом, магазини засто-
сунків, а також онлайн-платформи для подорожей і оренди 
житла. Акт про цифрові рикни включає правила, що регу-
люють  онлайн-платформи  посередників  (gatekeeper). 
Платформи  посередників  –  це  цифрові  платформи,  які 
відіграють  системну  роль  на  внутрішньому  ринку,  які 
діють як так звані «прохідні пункти» між підприємствами 
і  споживачами  для  важливих  цифрових  послуг.  Деякі  із 
цих послуг також підпадають під дію Акту про цифрові 
послуги, але з різних причин і з різними типами положень.

Отже, незважаючи на низку цілеспрямованих заходів 
втручання в конкретних секторах на рівні Європейського 
Союзу, нині ще наявні значні правові прогалини, які потре-
бують  усунення.  Прискорена  діджиталізація  суспільства 
й економіки створила ситуацію, коли кілька великих плат-
форм контролюють важливі екосистеми в цифровій еконо-
міці. Вони стали так званими «прохідними пунктами» або 
«посередниками» на цифрових ринках і можуть діяти як 
приватні законотворці. Однак ці правила іноді призводять 
до  несправедливих  умов  для  компаній, що  використову-
ють ці платформи,  і до меншого вибору для споживачів. 
Беручи  до  уваги  ці  зміни,  єдиний  європейський  ринок 
вимагає  сучасної  правової  бази,  яка  гарантувала  б  без-
пеку  користувачів  у  Мережі,  встановлювала  управління 
із захистом основних прав на чільне місце, підтримувала 
справедливе та відкрите середовище онлайн-платформ.
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КОНЦЕПЦІЯ «OCCUPATION BY PROXY» У МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ. 
ОКУПАЦІЯ ЧАСТИН ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 

ЯК ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ ЦІЄЇ КОНЦЕПЦІЇ

THE CONCEPT OF «OCCUPATION BY PROXY» IN THE INTERNATIONAL PUBLIC LAW. 
THE PARTIAL OCCUPATION OF DONETSK AND LUGANSK REGIONS 

AS A PRACTICAL ILLUSTRATION OF THE APPLICATION OF THIS CONCEPT
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Інститут міжнародних відносин

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена висвітленню одного з актуальних теоретико-концептуальних питань міжнародного публічного права – концепції 
«occupation by proxy» – ведення війни «третіми особами», що постало нагальним у сучасному – занадто взаємопов’язаному світі – з метою 
вирішення проблем, що виникають під час трактування окупаційної політики. Застосування даного підходу визначено теорією надто вузько, 
що ускладнює його ефективність, хоча потенціал застосування концепції автором визнано як достатньо високий. У статті вивчається ево-
люція концепції, особливий вплив Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії на інтерпретацію концепції і меж її дії, а також 
взаємозв’язок «occupation by proxy» із сучасним українсько-російським конфліктом. Проблема повноцінного застосування даного підходу 
до вітчизняних реалій полягає у використанні терміну «окупація», який Рада Безпеки уникає для ситуації з Україною. Окрім того, багато 
фактів російської окупації дуже важко підтвердити, тому залишається констатувати факт здійснення загального контролю у ситуації НМЗК, 
а не інтернаціоналізованого НМЗК. Нарешті, існує і багато інших факторів, які стосуються ситуації на Сході України, коли навіть союз най-
могутніших міжнародних організацій не в змозі протистояти окупаційні силі і навіть визначити однозначно ситуацію з правової точки зору. 
Однак питання окупації третіми особами залишається актуальним і важливим для правового розуміння. Концепція «occupation by proxy» 
залишається актуальною, попри те, що зародженням завдячує минулому століттю – що пояснюється її гнучкістю до мінливих обставин 
міжнародного права. З іншого боку, в умовах зростаючої кількості гібридних воєн, трактування окупаційної політики стає все важливішим. 
Дискурс про окупацію зумовлений новими викликами міжнародного публічного права, переважною більшістю – гуманітарного, що має вирі-
шувати проблему єдності недержавних суб’єктів та держав як акторів однієї ситуації щодо окупації певної території.

Ключові слова: окупація, треті особи, міжнародне публічне право, непрямий ефективний контроль, неоголошена війна.

The article is devoted to one of the current theoretical and conceptual issues of international public law, which is the concept of «occupation by 
proxy» meaning warfare by «third parties», which has become actual in today's – too interconnected world – with the aim to solve problems arising 
when interpreting occupation policy. The application of this approach is not sufficiently defined by the theory, which complicates its effectiveness, 
although the potential for application of the concept is recognized as quite high by the author of the article. The article examines the evolution 
of the concept, the special influence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia on the interpretation of the concept and its 
limits, and the relationship of «occupation by proxy» with the current Ukrainian-Russian conflict. The problem with the full application of this 
approach to the national realities is the use of the term «occupation», which the Security Council avoids for the situation with Ukraine. In 
addition, many facts of the Russian occupation are very difficult to confirm, so it remains to state the fact of general control in the situation 
of the non-international armed conflict, and not the internationalized armed conflict. Finally, there are many other factors related to the situation 
in the Eastern Ukraine, when even a union of the most powerful international organizations is unable to resist the occupying forces and even 
unambiguously define the situation from a legal point of view. However, the issue of occupation by third parties remains relevant and important 
for legal understanding. The concept of «occupation by proxy» remains relevant, despite the fact that its origins are due to the last century – due 
to its flexibility to the changing circumstances of international law. On the other hand, with the growing number of hybrid wars, the interpretation 
of occupation policy is becoming increasingly important. The discourse on occupation is conditioned by the new challenges of international public 
international law, the vast majority of which is humanitarian law, which should solve the problem of the unity of non-state actors and states as 
actors in one situation regarding the occupation of a certain territory.

Key words: local self-government bodies, classification of sources of law, classification of sources of administrative law, classification 
of resolutions of local councils, resolutions of local councils.

Попри суттєвий розвиток міжнародного права і склад-
ність його механізмів та інструментів, окупаційні режими 
залишаються  реальністю  сучасного  світу,  яка  існує 
у складному діалектичному зв’язку із міжнародно-право-
вими нормами, формуючи таким чином нові моделі оку-
пації,  з  одного  боку,  та  нові  способи  боротьби  із  окупа-
ційною політикою, з іншого. Попри недостатньо глибоку 
вивченість  вітчизняною  наукою  теоретичних  напрацю-
вань  іноземних  вчених  щодо  природи  та  особливостей 
окупаційних режимів та нормативних основ політик оку-
пації,  для  України  особливо  важливим  є  концептуальне 
осмислення даного  явища міжнародного права,  зокрема, 
окупації «третіми особами»  (інакше – окупації by proxy, 
окупації  «чужими  руками»), що  пояснюється  російсько-
українським конфліктом та, як наслідок, складним право-
вим  трактуванням  даної  ситуації  та  пошуком  непростих 
виходів з неї.

Попри  визначеність  доктрини  окупації  Брюссель-
ськими  та  Гаазькими  конференціями  1874  р.,  1899  р. 
та 1907 р. відповідно, нормативних рамок зазвичай вияв-

ляється  недостатньо  для  регулювання  політики  окупан-
тів. Особливо  ситуація  ускладнилася після Другої  світо-
вої  війни  та  поширення  інтернаціоналізації  у  сучасному 
світі,  що  має  наслідком  тісне  сплетіння  зв’язків  держав 
між собою.

Теорія непрямого ефективного контролю має важливе 
значення,  оскільки  дає  можливість  уникнути  правового 
вакууму, який виникає внаслідок використання державою 
місцевих  «агентів»  або  квазі-структур  для  ухилення  від 
своїх  обов'язків  згідно  із  правом щодо  режиму  окупації 
[7, с. 160].

Заглибившись  в  історію,  феномен  ведення  війни 
«чужими  руками»  або  «третіми  особами»  можна  від-
найти  усередині  ХХ  століття.  Дане  явище  досліджував 
у 1964 році К. Дойч і визначив «проксі війну» (proxy war) 
як  «міжнародний  конфлікт  між  двома  державами,  одна 
з  яких маскує  свою участь  за  допомогою підтримки  тієї 
чи  іншої збройної сили в країні, з якою ця держава веде 
неоголошену війну»  [6,  с.  102]. Основна характеристика 
окупації через третіх осіб – те, що за неї можна досягнути 
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ефективного  контролю  за  умови  фізичної  відсутності 
військ у державі окупації.

Сама концепція окупації через третіх осіб набула роз-
голосу  після  рішення  Міжнародного  трибуналу  щодо 
колишньої  Югославії  (МКТЮ)  від  7  травня  1997  р.  по 
справі проти Тадича. МКТЮ тоді зазначив, що «фактич-
ний  зв’язок  органів  або  представників  з  іноземною дер-
жавою  включає  такі  обставини,  при  яких  іноземна  дер-
жава «окупує» певну територію або діє на ній виключно 
через місцеві de facto органи або місцевих представників» 
[16, п. 584]. МКТЮ у справі проти Тадича опустив поріг 
для  привласнення  державі  поведінки  недержавних  акто-
рів з «ефективного контролю» до «загального контролю» 
[11, с. 53]. Цитуючи суд, критерій «загального контролю» 
досягнутий, коли  іноземна держава «бере участь в орга-
нізації,  координації  або  плануванні  воєнних  дій  воєн-
ного угруповання, а не тільки надає фінансову допомогу, 
здійснює підготовку та надає спорядження або  здійснює 
бойове  забезпечення цього угруповання»  [16, п. 137]. За 
результатами  справи  було  встановлено,  що  боснійські 
серби діяли від імені Федеративної Республіки Югославія.

Аналізуючи справу проти Тадича, можна виокремити, 
що  саме  МКТЮ  відніс  до  характеристик  «організації, 
координації або планування воєнних дій»:

−  схожість  військових  структур  контролюючої  дер-
жави та її «агента»;

−  проведення збройними групами військових опера-
цій у рамках стратегій, розроблених контролюючою дер-
жавою [16, п. 151].

Цей  перелік  не  є  вичерпним  і  він  був  у  подальшому 
доповнений  рішенням  по  справі  «Прокурор  проти  Блаш-
кича» (виплата цією державою зарплат підконтрольним гру-
пам; відбір до цих збройних груп лояльних окупанту осіб; 
видання  військовим  командуванням  контролюючої  дер-
жави та недержавного суб'єкта однакових за змістом нака-
зів, що стосуються окупованих територій) [15, п. 101–118], 
Європейським судом з прав людини (розширив «загальний 
контроль» за межі воєнного контролю у політичну та еконо-
мічну сфери) [10, с. 387–390]. Незважаючи на той факт, що 
ЄСПЛ не використовує термін «окупація через третіх осіб», 
його  рішення  прямо  його  встановлюють  –  справи  проти 
Туреччини,  Росії  та  Вірменії,  які  стосуються,  відповідно, 
територій Північного Кіпру  [13,  с.  52–56], Придністров’я 
та Нагірного Карабаху [4, с. 186].

Даний вид окупації є небезпечним, оскільки не врахо-
вує ні принцип збереження, ні ефективний контроль тери-
торій, ні передбачає  тимчасовість окупаційної  влади. Як 
коротенький підсумок, поштовх МКТЮ щодо  імплемен-
тації на практиці концепції окупації by proxy, що є широко 
розповсюдженим  явищем  сучасних  режимів  окупації 
(див. Таблицю 1), призвело до більш ґрунтовного і чіткого 
трактування подібних явищ іншими інституціями також.

Таблиця 1
Окупаційні режими XXI століття by proxy

№ Окупована 
територія Період Суверен Окупант

1. Північний Кіпр 1974 – т.ч. Кіпр Туреччина

2. Нагірний 
Карабах 1992 – т.ч. Азербайджан Вірменія

3. Придністров’я 1992 – т.ч. Молдова Росія
4. Абхазія 2008 – т.ч.

Грузія
Росія5. Південна 

Осетія 2008 – т.ч

6. ОРДЛО 2014 – т.ч. Україна

Джерело: складено автором на основі [26, с. 184]

Звернувшись до справи проти Тадича, можна прослід-
кувати її зв'язок із сучасною ситуацією окупованих тери-

торій України з точки зору здійснення контролю та наяв-
ності факту окупації третіми особами.

Загальний контроль у справі Тадича, про який згадува-
лося вище, означає не просто фінансування та спорядження 
організованих збройних груп, а також участь у плануванні 
і нагляді за воєнними операціями. При цьому не вимага-
ється  наявність  спеціальних  наказів  чи  інструкцій щодо 
конкретних окремих воєнних операцій [16]. Зрозуміло, що 
критерії як ефективного, так і загального контролю треба 
доводити у судовому порядку, тому у даному випадку осо-
бливу важливість мають докази участі Російської Федера-
ції у конфлікті у Донецькій і Луганській областях.

Важливим є визначення того, чи діють окупанти, тобто 
ті, хто здійснює контроль, від імені іноземної держави чи 
вони також контролюються нею [18, с. 55]. На підтримку 
цієї  думки,  зазначимо позицію ЄСПЛ у  справі  «Лойзіду 
проти  Туреччини»:  «не  має  значення,  чи  підтримується 
ефективний  контроль  безпосередньо  збройними  силами, 
або  здійснюється «через підпорядковану місцеву  адміні-
страцію»«  [13,  ст.  52].  Варіантів  існування  такої  ситуа-
ції на практиці  існує дуже багато. Зокрема, це  існування 
повного  та  ефективного  контролю  над  особами  та  /  або 
об'єктами збройних сил  іншої держави; окупація багато-
національними  силами  з  порушенням міжнародних угод 
з метою використання сил держави; окупація третіми осо-
бами. Такий підхід чітко охоплює непряму окупацію дові-
реними особами, якщо іноземна держава здійснює загаль-
ний  контроль  над  сепаратистською  армією,  яка,  у  свою 
чергу,  здійснює  ефективний  контроль  над  територією. 
Розглядаючи питання про те, чи окупований Донбас Росій-
ською Федерацією, прокурор МКС застосував перевірку, 
чи «здійснювала Російська Федерація загальний контроль 
над збройними формуваннями на сході України».

Визнання  окупації  чи  її  відсутності  –  це  факт,  коли 
окупаційна  влада  здійснює  ефективні  повноваження 
та  контроль  за  виключенням  відстороненого  від  влади 
уряду  [23].  Це  визначення  ускладняється  залученням 
недержавних акторів, звітування про які викликає сумніви 
у  правдивості  вимог  обох  сторін.  Зрозуміло, що  зібрати 
докази,  правдиві  щодо  кожної  із  сторін,  –  неможливо, 
то  му  спробуємо  встановити  взаємозв'язок  між  «ДНР», 
«ЛНР»  і  Російською  Федерацією  на  основі  інформації, 
повідомленої ООН, НАТО та іншими джерелами із засо-
бів масової інформації.

У  серпні  2014  року  були  висунені  перші  претензії 
та мало місце відкрите обговорення начебто перевіреної 
причетності Росії до конфлікту на Сході України. Початок 
дискусії  зумовили  дві  події.  Спочатку  російські  десант-
ники були захоплені на українській території у 20 км від 
міжнародного кордону з Росією. Пізніше з'явилися пові-
домлення  про  переміщення  військ  і  техніки  з  Росії  без-
посередньо в Україну, обвинувачення, які перейшли  і на 
2015 рік. Захоплені десантники, як стверджувала Україна, 
були  активними  військовослужбовцями,  що  було  під-
тверджено Міністерством оборони Росії [19]. Проте МОР 
висунуло  пояснення,  що  десантники  перетнули  кордон 
випадково  у  рамках  прикордонного  патрулювання.  Ура-
ховуючи відстань від кордону, де вони були захоплені, не 
видається правдоподібним, що вторгнення було випадко-
вим. У серпні 2014 року російські «маленькі зелені чоло-
вічки»  повернулися,  але  цього  разу,  за  даними  НАТО, 
війська перетнули кордон України з артилерією та іншою 
військовою технікою [14]. Пізніше бригаден генерал Ніко 
Так  повідомив,  що  артилерія  знаходиться  на  вогневих 
позиціях  на  українській  території.  НАТО  проголосило, 
що «Росія продовжує постачати зброю бойовикам на сході 
України; і вона утримує тисячі боєздатних військ на сво-
єму кордоні з Україною» [12].

Ці  події  викликали  реакцію  і  з  боку  РБ  ООН.  Литва 
зазначила,  що  російська  98-а  гвардійська  повітряно-
десантна  дивізія  взяла  під  контроль  місто  Новоазовськ, 
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розташоване  в  Донецьку  [21].  США  звинуватили  Росію 
у  «незаконному  захопленні  території»  Новоазовська  [21]. 
Інші представники держав підтвердили повідомлення, що 
російські сили діяли на території України і рішуче засуджу-
вали ці дії як порушення міжнародного права [21]. Австра-
лія та Великобританія підкреслили, що в Україні фактично 
діють російські війська (зокрема, що вони налічують «понад 
1000 регулярних російських військ, оснащених бронетехні-
кою, артилерією та системами протиповітряної оборони», 
і заявили про передачу ЗСУ частини озброєння [21]. Галь-
брейт Д. дійшов висновку, що факт використання передової 
зброї  свідчить  про  присутність  російських  збройних  сил, 
оскільки для використання зброї необхідна підготовка [9]. 
Президент Обама заявив, що США стурбовані «російською 
підтримкою, російською технікою, російським фінансуван-
ням,  російською підготовкою  та  російськими  військами», 
яку приймала частина української  території на підтримку 
[21]. Про це свідчить той факт, що прем'єр-міністр «ДНР» 
Олександр Захарченко стверджував, що війська ЗСУ прохо-
дили навчання у Росії протягом чотирьох місяців [25].

Зауважимо,  що  «окупація»,  як  термін,  не  згадується 
у висловлюваннях РБ ООН при обговоренні причетності 
Росії.  Тільки Україна  та УВКПЛ  прямо  посилаються  на 
«окупацію».  РБ  ООН  виступає  за  більш  загальний  під-
хід  до  засудження  російських  дій  згідно  з  міжнародним 
правом  з  точки  зору  територіальної  цілісності  України, 
а не покладання на Росію більш конкретних зобов'язань, 
таких як закон окупації. Загальне розуміння МКТЮ щодо 
контролю містить неповний перелік того, що може спри-
чинити  за  собою  організацію,  координацію  та  плану-
вання воєнних дій для контролюючої держави. Крім того, 
«такий»  загальний  контроль  «містився  не  лише  в  осна-
щенні, фінансуванні або навчанні та наданні оперативної 
підтримки  групі,  але  також  у  координації  або  допомозі 
в  загальному  плануванні  її  військової  або  воєнізованої 
діяльності»  [5]. У світлі вищезазначеного важко зробити 
висновок, що Росія фактично здійснює загальний контр-
оль над ЗСУ без додаткової інформації щодо планування 
операцій. МКЧХ дійшов такого ж висновку, а саме – що 
не було інтернаціоналізованого НМЗК, а мав місце просто 
НМЗК [20]. Однак США заявили у РБ ООН, що «потужна 
об'єднана російська сепаратистська військова сила на чолі 
з російськими офіцерами продовжує діяти на українській 
території»  [22].  Це  свідчить  про  те, що  війська  держав-
ного  та  недержавного  суб'єктів,  ймовірно,  прагнуть  тієї 
самої мети або мають однакові амбіції щодо території, що 
є одним  із критеріїв МКТЮ, що свідчить про загальний 
контроль [3, ст. 106, 108]. Через те, що російські війська 
присутні,  можна  попередньо  припустити,  що  має  місце 
певний рівень державної  влади Росії щодо операцій, що 
проводяться із силами ЗСУ, але, на жаль, фактичних дока-
зів для підтвердження цього в основних джерелах не існує. 
Існує ймовірність того, що якщо буде виявлено додаткову 
інформацію  про  участь  Росії  у  плануваннях,  тоді  кон-
флікт  стане  інтернаціоналізованим,  і  завдяки  контролю 
Донецької  та  Луганської  областей  ефективний  контроль 
над  територією  буде  протікати  природним  шляхом,  що 
дозволить  визнати  окупацію  третіми  особами.  Така  під-
звітність, ймовірно, призведе до поширених звинувачень 
у  порушеннях МГП  через  те, що  замінені  органи  влади 
ДНР та ЛНР не відповідають закону окупації, і, зокрема, 
населенню відмовляють у дотриманні прав людини [17]. 
Нарешті,  визначення  причетності  Росії  було  б  набагато 
простіше після того, як конфлікт буде вирішено і міжна-
родні кримінальні слухання розпочнуться у майбутньому. 
Якби це сталося, то рішення ex post facto, таке як рішення 
у  справах Тадича, Блашкіча,  вирішили б фактичні недо-
ліки  і  змогли  б  провести  більш  успішне  розслідування 
факту потенційної російської окупації третіми особами.

І  «ДНР»,  і  «ЛНР»  створили  уряди  для  управління 
регіонами в обхід уряду України. «ДНР», наприклад, має 

значну  присутність  в  Інтернеті,  де  детально  описується 
наявна урядова структура. Ця структура на практиці спри-
яла  поширенню  воєнного  контролю  над  територією, що 
належить Україні. «ДНР» володіє фактичним, ефективним 
контролем  переважної  частини Донецька.  Як  було  дове-
дено раніше, окупаційній державі не потрібно контролю-
вати  всю  територію,  щоб  застосовувався  закон  окупації 
у деяких районах, отже, неважливо, що частина Донецької 
області  знаходиться  під  контролем  українських  військ 
[2,  ст.  46].  Особливо  демонстративним фактом  ефектив-
ного контролю «ДНР» є «мовчазне визнання» кордону, де 
українські  прикордонники  друкують  паспорти  осіб,  які 
перетинають Україну та «ДНР» [8]. УВКПЛ повідомляє, 
що згаданим прикордонним механізмом користуються від 
8000  до  15000  цивільних  осіб щодня  і  він  охоплює  три 
пункти пропуску, що використовуються українською вла-
дою, і три від ДНР [17, с. 11]. Український уряд розширив 
географічні  межі  дії  запланованого  відступу  від  певних 
положень Міжнародного пакту про громадянські та полі-
тичні  права  (МПГПП)  та Європейської  конвенції  з  прав 
людини (ЄКПЛ) на території, котрі він фактично не контр-
олює,  а  також на  райони,  які  він  частково  або  повністю 
контролює у Донецькій та Луганській областях [17, с. 10]. 
Іншим  прикладом  контролю,  який  можуть  здійснювати 
«ДНР» і «ЛНР», є відмова у доступі до гуманітарної допо-
моги, включаючи як гуманітарні організації, так і звітність 
УВКПЛ [17, с. 143].

Аналізуючи конфлікт на території Донецької і Луган-
ської  областей,  усі  його  характеристики  підпадають  під 
визначення збройного конфлікту:

−  антиурядові збройні формування «ДНР» та «ЛНР» 
є організованими під єдиним командуванням;

−  конфлікт  триває  з  квітня  2014  року  –  з  різною 
інтенсивністю;

−  антиурядові збройні формування «ДНР» та «ЛНР» 
здійснюють  контроль  над  частиною  території Донецької 
і Луганської областей;

−  велика  за  розмірами  територія  фактичних  зброй-
них сутичок.

Конфлікт між ЗСУ та іншими військовими формуван-
нями України з одного боку та організованими антиурядо-
вими збройними формуваннями «ДНР» та «ЛНР» можна 
вважати неміжнародним збройним конфліктом. Як зазна-
чалося у роботі, дану кваліфікацію визнають і деякі між-
народні агенції, зокрема, МКЧХ.

Факт окупації Російською Федерації української терито-
рії через третіх осіб є складним до кваліфікації та визнання.

У загальному Російську Федерацію можна притягнути 
до відповідальності «за сприяння сепаратистам в Україні 
і визнати її стороною міжнародного збройного конфлікту 
на підставі допомоги і сприяння сепаратистським рухам» 
[24,  с.  7]  –  завдяки  фактам  фінансування,  постачання 
озброєння  і військової техніки, офіцерів для керівництва 
воєнними операціями, які є задокументованими та широко 
визнаними міжнародною спільнотою.

Міжнародним  Судом  ООН  визнається,  що  держава 
повинна відповідати за дії третіх осіб, якщо вона здійснює 
ефективний контроль над воєнними операціями (тобто, по 
суті, контролює і планує конкретні воєнні операції) і надає 
конкретні  інструкції щодо  проведення  конкретних  воєн-
них  операцій  [1].  Таким підходом Суд  користується  при 
визнанні відповідальності держав за дії третіх осіб у спра-
вах Нікарагуа проти США 1986 р. та Боснія і Герцеговина 
проти Сербії 2007 р.

Докази  участі  військовослужбовців  і  Збройних  Сил 
Російської Федерації  у  збройному  конфлікті  з  Україною 
досить часто освітлюються засобами масової інформації. 
Зокрема,  можна  назвати  відсутність  знаків  розрізнення 
на військовій техніці походження з Російської Федерації, 
відсутність однакової форми у солдатів, відсутність знаків 
розрізнення  і шевронів,  або маскування під організовані  
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збройні групи «ДНР» і «ЛНР». Часто у них виявляли доку-
менти, що підтверджували  їх приналежність до окремих 
військових частин і формувань Збройних Сил Російської 
Федерації.  Підтвердженими  є  випадки  артилерійських 
обстрілів  позицій  ЗСУ.  Наслідками  таких  дій  можна 
назвати  Іловайську  трагедію,  зростання  числа  терито-
рій,  підконтрольних  «ДНР»  і  «ЛНР».  Визнання  такого 
конфлікту  як  міжнародний  збройний  конфлікт  дозволяє 
застосування  всіх  чотирьох  Женевських  конвенцій  від 
12 серпня 1949 р.,  а також Додаткового протоколу  І. Це, 
у  свою  чергу,  розширює  коло  прав  і  гарантій,  які МГП 
надає учасникам такого збройного конфлікту. Окрім того, 
військовослужбовці,  які  затримуються  якоюсь  із  сторін, 
у  такому  випадку  мають  права  військовополоненого,  на 
відміну  від  відсутності  таких  прав  при  неміжнародному 
збройному конфлікті.

Дослідження  Української  Гельсінської  спілки  з  прав 
людини пропонує слушне зауваження, щодо того, що квалі-
фікація збройних конфліктів на території Донецької і Луган-
ської областей України не має бути уніфікованою і узагаль-
нювати усі випадки в єдиний конфлікт. Пояснюється це тим, 
що різні учасники цих конфліктів (військовослужбовці ЗСУ 
та інших військових формувань України, учасники антиуря-
дових збройних формувань «ДНР» і «ЛНР», військовослуж-
бовці ЗСРФ) мають різний правовий статус як за національ-
ним, так і за міжнародним правом [24, с. 11–12].

Можна говорити про існування двох окремих правових 
режимів збройного конфлікту – неміжнародний збройний 
конфлікт між ЗСУ та іншими військовими формуваннями 
України з одного боку та організованими антиурядовими 

збройними формуваннями «ДНР» і «ЛНР» з іншого та між-
народний збройний конфлікт між ЗСУ та іншими військо-
вими формуваннями України з одного боку та окремими 
підрозділами ЗСРФ з іншого. Таким чином, мають засто-
совуватися і положення чотирьох конвенцій від 12 серпня 
1949 р., Додаткового протоколу І та звичаєвого міжнарод-
ного гуманітарного права. З одним виключенням – до тих 
збройних угруповань, які не є організованими, не підкоря-
ються «ДНР» та «ЛНР», не ведуть постійних воєнних дій 
проти ЗСУ. Вони не мають вважатися учасниками зброй-
ного конфлікту, а покарання має відбуватися відповідно до 
Кримінального кодексу України [24, с. 12].

Наявність  режиму  окупації  також  можна  підтвердити 
окремими  випадками,  хоча  узагальнення  для  всього  кон-
флікту  є  досить  проблематичним.  Безумовно,  Російська 
Федерація має причетність до подій  та продовження кон-
флікту. Однак, пряма участь є недостатньою для визнання 
окупації. Перешкодою є той факт, що території знаходяться 
під  владою  організованих  антиурядових  збройних  фор-
мувань,  а  не  під  контролем  ЗСРФ.  На  додачу,  ні МКЧХ, 
ні ООН, ні ЄС, ні НАТО пряму мову про окупацію Росій-
ською Федерацією Донецької  і Луганської  областей мови 
не ведуть. Окрім того, лише держава може бути окупантом, 
тому для режиму окупації недостатньо буде визнати анти-
урядові збройні формування «ДНР» та «ЛНР» окупантами. 
Адже  за  міжнародним  правом,  територія,  яка  ними  фак-
тично контролюється, не вважається окупованою. Усклад-
нює ситуацію той факт, що дуже важко зрозуміти і довести, 
хто саме є солдатом ЗСРФ, а хто – учасником антиурядових 
збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР».
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ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК ФОРМА ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ

LEGAL NIGILISM AS A FORM OF DEFORMATION LEGAL CONSCIOUSNESS
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доцент кафедри політології, права та філософії
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Стаття присвячена дослідженню правового нігілізму як негативного соціально-психологічного явища. Правовий нігілізм відносять до 
числа негативних факторів державного й суспільного життя, які становлять загрозу національній безпеці, а питання детального вивчення 
та вироблення стратегії подолання правового нігілізму, особливо у сфері прав людини, набувають практичної та теоретичної значущості 
й виступають об’єктом уваги вчених, політиків, дослідників, засобів масової інформації.

Залежно від ступеня спотворення структурних елементів правосвідомості, форм прояву слід виділити такі форми деформації право-
вої свідомості:

1) правовий інфантилізм, тобто недостатня сформованість правової свідомості;
2) правовий фетишизм – зведення до абсолюту ролі права й правових засобів у регулюванні суспільних відносин;
3) правовий ідеалізм – наївне покладання на закон так званої «швидкодії»;
4) правовий негативізм – скептичне ставлення до права, аж до повної невіри в його потенційні можливості, усвідомлене ігнорування 

вимог закону.
Виділяючи останню форму деформації правосвідомості, пропонуємо розрізняти два напрями її прояву:
а) якщо носій правосвідомості проявляє зневажливе, негативне або байдуже ставлення до права чи правової дійсності за відсутності 

умислу на вчинення злочину, в такому випадку відбувається така форма деформації правосвідомості, як правовий нігілізм;
б) якщо ж усвідомлене заперечення законів супроводжується наявністю умислу на вчинення правопорушення, то відбувається най-

тяжча форма деформації правової свідомості – злочинна.
Дослідження сучасних процесів об’єктивного й суб’єктивного характеру, які детермінують правовий нігілізм, показало, що розв’язання 

цієї проблеми залежить від змін як мінімум у п`яти сферах: поточного законодавства й правотворчості; правозастосування; економіки; 
юридичної науки та юридичної освіти; громадянського суспільства й особистої ініціативи. Правова освіта й засоби масової інформа-
ції – наймасштабніші способи подолання правового нігілізму, безумовно, що не вичерпують методи й форми профілактики й боротьби 
з досліджуваним негативним явищем, але дозволяють розв’язати проблему «правового мінімуму», якогось обов’язкового рівня, яким має 
володіти кожна людина незалежно від її соціального статусу.

Ключові слова: право, правовий нігілізм, правова свідомість, держава, суспільство, правовий інфантилізм, правовий фетишизм, 
правовий ідеалізм, правовий негативізм.

The article is devoted to the study of legal nihilism as a negative socio-psychological phenomenon. Legal nihilism is one of the negative 
factors of state and public life that threaten national security, and the issues of detailed study and development of strategies to overcome 
legal nihilism, especially in the field of human rights, acquire practical and theoretical significance and are the object of attention of scientists, 
politicians, researchers, the media.

Depending on the degree of distortion of structural elements of legal consciousness, forms of manifestation, the following forms of deformation 
of legal consciousness should be distinguished:

1) legal infantilism, ie insufficient formation of legal consciousness;
2) legal fetishism – reduction to the absolute role of law and legal remedies in the regulation of social relations;
3) legal idealism – naive reliance on the law of so-called “speed”;
4) legal negativism – a skeptical attitude to the law, up to complete disbelief in its potential, conscious disregard for the law.
Distinguishing the last form of deformation of legal consciousness, we propose to distinguish two directions of its manifestation:
a) if the bearer of legal consciousness shows contemptuous, negative or indifferent attitude to law or legal reality in the absence of intent to 

commit a crime, in this case;
b) if the conscious denial of the laws is accompanied by the presence of intent to commit an offense, then there is the most severe form 

of deformation of legal consciousness – criminal.
A study of modern processes of objective and subjective nature, which determine legal nihilism, showed that the solution to this problem 

depends on changes in at least five areas: in the field of current legislation and lawmaking; in the field of law enforcement; in the field of economics; 
in the field of legal science and legal education; in the field of civil society and personal initiative. Legal education and mass media are the largest 
ways to overcome legal nihilism, of course, which do not exhaust the methods and forms of prevention and control of the studied negative 
phenomenon, but allow to solve the problem of “legal minimum”, a mandatory level that everyone should have regardless of her social status.

Key words: law, legal nihilism, legal consciousness, state, society, legal infantilism, legal fetishism, legal idealism, legal negativism.

Постановка проблеми.  Сучасний  етап  становлення 
в Україні громадянського суспільства й правової держави, 
який  характеризується  перетворенням  усіх  сторін  соці-
ального  буття,  передбачає  оновлення  ідей  і  принципів, 
що утворюють у сукупності ідеологічний субстрат право-
свідомості  українського  суспільства,  як  показник  досяг-
нутого рівня правової та демократичної культури. Однак 
аналіз якісних характеристик стану і тенденцій розвитку 
сучасної правосвідомості засвідчує, що здатність суспіль-

ства на свідомому рівні дотримуватися законів, визнавати 
і  поважати  права  та  інтереси  різних  суб’єктів  суспіль-
них відносин нерідко знаходить неадекватне відбиття на 
практиці, що є наслідком існування і прояву різних форм 
деформації правової свідомості.

У зв’язку із цим правовий нігілізм відносять до числа 
негативних  факторів  державного  й  суспільного  життя, 
які  становлять  загрозу  національній  безпеці,  а  питання 
детального  вивчення  і  вироблення  стратегії  подолання 
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правового нігілізму, особливо у сфері прав людини, набу-
вають  практичної  та  теоретичної  значущості  й  виступа-
ють об’єктом уваги вчених, політиків, дослідників, засо-
бів масової інформації.

Аналіз публікацій. Незважаючи  на  те,  що  сутність 
нігілізму, причини його появи, форми прояву тощо, були 
об’єктом уваги видатних мислителів філософії (Ф. Ніцше, 
І. Фіхте, Ф. Якобі, М. Хайдегтер, К. Ясперс, О. Шпенглер 
та інші) питання впливу філософії на правову свідомість 
у зв’язку з правовим нігілізмом у філософській літературі 
багато в чому залишається нерозкритим, хоча саме філо-
софські  підстави  виступають  тією  теоретичною  базою, 
яка у вигляді умотивованої аргументації, зумовлює різно-
манітні форми прояву нігілізму.

Проблему  правового  нігілізму  як  негативного  явища 
досліджували у своїх роботах А.М. Шульга, С.С. Алексеєв, 
М.І.  Матузов, М.В.  Пампура,  Н.В.  Пильгун,  О.В.  Тума-
нов, О.В Дручек, М.В. Цвік, А.І. Луцький, І.Д. Копайгора, 
І.І.  Копайгора  й  інші  науковці.  Але  більшість  робіт,  які 
досліджують правовий нігілізм як одну з форм деформації 
правосвідомості,  консолідують  спільні  ознаки,  властиві 
будь-якому прояву правового нігілізму в сучасному світі. 
Але  комплексних,  аналітичних  досліджень  конкретних 
форм прояву правового нігілізму натепер не досить.

Мета дослідження полягає  в  теоретичному  аналізі 
правового нігілізму як негативного соціально-психологіч-
ного явища й пропозиції механізмів його подолання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як  сві-
тоглядна установка, нігілізм набув широкого поширення 
в XIX–XX ст.  в  Західній Європі. Аналіз  поглядів  різних 
філософів,  які  зачіпають  в  тій  чи  іншій  мірі  проблему 
нігілізму, показує, що феномен нігілізму переважно розу-
мівся як знецінення вищих цінностей, що вперше вжито 
Ф. Ніцше [1]. Уважаємо, що таке визначення «нігілізму» 
не  можна  назвати  науковим  і  логічно  обґрунтованим 
у  зв’язку  з  тим, що  воно  не  визначає  його  специфічних 
ознак. Однак визначення Ніцше вказує на досить істотний 
фактор: нігілізм виникає  там, де життя  знецінюється,  де 
втрачено мету і немає відповіді на питання про сенс життя.

Послідовне  вивчення  коренів  нігілізму,  як  специфіч-
ного  мислення,  і  такої  форми  його  прояву  як  правовий 
нігілізм, свідчить, що лат. “nihil” (нічого, ніщо) вживалося 
і  до Ніцше.  “Nihil”  зустрічається у Демокріта, Геракліта 
та інших мислителів щоразу, коли має місце питання про 
буття для позначення його протилежності – небуття або 
ніщо.  Середньовічні  містики  і  схоласти  (Альберт  Вели-
кий, Фома Аквінський та інші) дістінкцію «ніщо / буття» 
розглядають в нерозривному зв’язку з негацією – плано-
мірним  запереченням,  як  єдиним  способом  наближення 
думки до Бога [2].

Ф.  Якобі  оперує  цим  поняттям  в  якості  засобу  пере-
ходу  від  розумової  метафізики  до  так  званої  філософії 
віри  [3].  Звертаючись  безпосередньо  до  досліджуваної 
сфери прояву нігілізму, а саме правового нігілізму, відзна-
чимо, що  першими  критично  поставилися  до  усталених 
засад  в  праві  і  моральності  софісти  (Горгій, Пол, Анти-
фон  та  інші),  які  заперечували  абсолютну  значимість 
писаних  законів  з  огляду  на  їх  недосконалість.  Однак 
тим  самим  вони  зумовили  необхідність  їх  соціального 
і  наукового обґрунтування.  Заперечення права,  як  відпо-
відь  на  питання  співвідношення  права  і  справедливості, 
права  і  сили,  про місце  права  в  ієрархії  соціальних  цін-
ностей мало місце і в античній філософії (Сократ, Платон, 
Арістотель та інші), де причини заперечення права голо-
вним  чином  обґрунтовувалися  недосконалістю  людської 
природи, що, до речі, було запозичене у античних авторів 
філософами Нового часу (Гоббс, Локк, Юм та інші).

Закон,  як  форма  вираження  і  закріплення  права,  діє 
через людину, і «при оцінці людських вчинків може мати 
значення лише те, наскільки людина сприйняла цей закон 
у своє переконання» [4, с.169]. Виходячи з цього, завдання 

трансформації права безпосередньо пов’язане з відтворен-
ням його відображення у свідомості – у правосвідомості.

Сучасні  реформи  різних  сфер  життєдіяльності  сус-
пільства  відображаються  змінами  характеристик  право-
свідомості  суб’єктів  суспільних  відносин.  Нині  є  криза 
сучасної  правосвідомості,  яка  виражається  в  тому,  що 
право  у  свідомості  суспільства,  а  точніше  більшої  його 
частини, не несе в собі потенціалу впливу на життєдіяль-
ність людини і держави.

Безперечно, що  зорієнтована  подібним  чином  право-
свідомість  соціуму  є  серйозною  перешкодою  на  шляху 
реального  втілення  соціально-стабілізуючого  норма-
тивно-правового  потенціалу  Конституції  України,  особ-
ливо тієї її частини, яка стосується прав і свобод людини. 
Однак, незважаючи на практичну необхідність подолання 
деформації  правосвідомості  суспільства  з  метою  його 
ефективного функціонування на основі загальнолюдських 
цінностей  і  демократії,  до  сих пір  відсутня  єдина  теорія 
розуміння сутності і природи цього явища.

У юридичній літературі виділяють декілька основних 
форм деформації правосвідомості, які відрізняються між 
собою  різним  ступенем  викривлення  компонентів  пра-
восвідомості  у  відбитті  правової  дійсності  і  які  в  своїй 
сукупності  розкривають  сутність  і  зміст  цього  явища 
[5,  с. 142]. Найпоширенішими формами деформації пра-
вової свідомості виділяють правовий нігілізм та юридич-
ний ідеалізм. М.І. Матузов зазначає, що «якщо правовий 
нігілізм означає недооцінку права, то правовий ідеалізм – 
його  переоцінку,  обидва  ці  явища мають  одне  коріння  – 
юридичне неуцтво, нерозвиненість правосвідомості, дефі-
цит  політико-правової  культури.  Зазначені  крайнощі, 
незважаючи  на  їх  зовнішню  протилежну  спрямованість, 
урешті,  об’єднуються  в  єдине,  подвійне  зло»  [6,  с.  12]. 
Інші науковці, окрім правового нігілізму та правового іде-
алізму, виділяють ще правовий інфантилізм, перероджену 
правосвідомість,  правовий  дилетантизм,  правовий фети-
шизм, правовий негативізм, правовий егоцентризм та зло-
чинну установку [7, с. 26].

На  нашу  думку,  залежно  від  ступеня  спотворення 
структурних  елементів  правосвідомості,  форм  прояву, 
слід виділити такі форми деформації правової свідомості:

1) правовий інфантилізм, тобто недостатня сформова-
ність правової свідомості;

2)  правовий  фетишизм  –  зведення  до  абсолюту  ролі 
права і правових засобів в регулюванні суспільних відно-
син; 3)

правовий  ідеалізм  –  наївне  покладання  на  закон  так 
званої «швидкодії»;

4)  правовий  негативізм  –  скептичне  ставлення  до 
права, аж до повної невіри в його потенційні можливості, 
усвідомлене ігнорування вимог закону.

Виділяючи  останню  форму  деформації  правосвідо-
мості, пропонуємо розрізняти два напрямки її прояву:

а)  якщо  носій  правосвідомості  проявляє  зневажливе, 
негативне  або  байдуже  ставлення  до  права  чи  правової 
дійсності  при  відсутності  умислу  на  вчинення  злочину, 
в цьому випадку має місце така форма деформації право-
свідомості, як правовий нігілізм;

б)  якщо  ж  усвідомлене  заперечення  законів  супро-
воджується  наявністю  умислу  на  вчинення  правопору-
шення, то має місце найтяжча форма деформації правової 
свідомості – злочинна.

Незважаючи на те, що на такому етапі розвитку пра-
вової  науки,  поняття  «правовий  нігілізм»  зайняло  міцне 
місце  в  низці  інших  політико-юридичних  категорій, 
в юридичній літературі досі немає єдиного, загальноприй-
нятого  визначення  цього  явища,  яке  було  б  необхідним 
хоча б в педагогічних цілях, не кажучи вже про наукову 
і практичну його цінність.

Як  зазначає  Н.В.  Пильгун,  правовий  нігілізм  є  не 
тільки  надзвичайно  шкідливим  і  небезпечним  явищем  
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у суспільстві, а й складною для пізнання правовою науко-
вою  категорією.  У  загальному  розумінні  правовий  нігі-
лізм – це деформація правової свідомості особи або групи 
осіб, яка проявляється у ігноруванні, запереченні, зневазі 
до права та закону. А це своєю чергою ігнорування прин-
ципів і норм права, вимог чинного законодавства, ціннос-
тей  національної  правової  системи  та  зневажливе  став-
лення до правових традицій [8, с. 69].

З  урахуванням  аналізу  дефініцій  «правового  нігі-
лізму»,  які  наводяться  популярними  енциклопедичними 
виданнями  і  сучасними  дослідженнями,  під  правовим 
нігілізмом  пропонуємо  розуміти  соціально-психологічне 
явище,  що  характеризується  такою  формою  деформації 
правової свідомості, при якій діюче право, правопорядок, 
навколишня юридична дійсність сприймається його носі-
ями  зневажливо,  негативно  або  байдуже  за  відсутності 
умислу на вчинення правопорушення, що знаходить своє 
завершення у відповідному типі поведінки.

Досліджуючи  правовий  нігілізм,  як  широкомасштаб-
ний  деструктивний  процес,  можна  навести  різні  форми 
прояву цього негативного явища:

1) порушення або невиконання законодавчо закріпле-
них і гарантованих прав і свобод людини;

2)  видання  паралельних,  взаємовиключних  актів,  які 
суперечать  один  одному,  на  тлі  наявності  значного  кола 
правових прогалин;

3)  неповажне  ставлення  органів  державної  влади 
і управління до верховенства закону;

4)  підміна  законності  політичною,  ідеологічною  чи 
прагматичною доцільністю;

5)  встановлення  пріоритету  підзаконних  актів  перед 
законами;

6)  теоретико-ідеологічна  пропаганда  правового  
нігілізму і так далі.

Залежно  від  рівня  прояву  скептичного  і  негативного 
ставлення до навколишньої дійсності в сфері права та пра-
вопорядку, виділимо три рівні прояву правового нігілізму: 
звичайний, професійний, теоретичний.

Звичайний  рівень  прояву  правового  нігілізму  –  це 
сфера  існування масової свідомості,  соціальної психоло-
гії. Тут тісно переплетені правова необізнаність, скептичні 
стереотипи і упередження, а невіра в право і закон нерідко 
досягає такої міри, що людина відмовляється від реаліза-
ції своїх законних інтересів, аби не зв’язуватися з правом 
і  правосуддям.  Звичайний  правовий  нігілізм  не  завжди 
обумовлений низьким загальнокультурним і освітнім рів-
нем. На жаль, він досить широко поширений в середовищі 
технічної та творчої інтелігенції.

Особливе  значення,  вважаємо,  має  прояв  правового 
нігілізму  на  рівні  осіб,  які  повинні  володіти  професій-
ною правосвідомістю: професійні юристи, вищі посадові 
особи органів влади й управління, депутати й тому поді-
бне, тобто люди, зайняті у сферах правотворення та право-
застосування. Значною мірою широкому поширенню пра-
вового нігілізму в такій сфері сприяє чинне законодавство, 
яке,  як відомо, постійно доповнюється  і  змінюється,  яке 
деталізується  і  конкретизується  в підзаконних  актах, що 
і  закріплює  стереотипи  слідування  посадовими  особами 
не вимогам закону, а вказівкам, які йдуть зверху.

На  теоретичному  рівні  правовий  нігілізм  має  місце 
у формі ідеології з її послідовним розвитком і формулю-
ванням висновків в рамках суспільної науки, що ґрунту-
ється  головним  чином  на  філософських,  соціологічних, 
економічних, правових висновках відомих вчених у галузі 
філософії і права, вчення яких заздалегідь оголошуються 
єдино вірними.

І.Д.  Копайгора  й  І.І.  Копайгора  на  підставі  узагаль-
нення  різноманітних  джерел  наводять  основні  причини 
правового нігілізму. Це, зокрема:

1) історичні коріння, які є природнім наслідком само-
державства в царській Росії, багатовікового кріпосництва, 

що позбавляв людей прав і свобод, репресивного законо-
давства та недосконалого правосуддя;

2)  теорія  та  практика  розуміння  диктатури  пролета- 
ріату як влади, яка не пов’язана і необмежена законами;

3) правову систему, в якій панували адміністративно-
командні методи, таємні й напівтаємні підзаконні норма-
тивні акти, а конституції в їх багато численних варіантах 
і  малочислені  демократичні  закони  –  які  тільки  декла-
рували  права  і  свободи  особи,  принижували  роль  суду 
і права;

4)  кількісне  й  якісне  корегування  правової  системи 
минулого в перехідний період, криза законності і неврегу-
льований механізм запровадження в дію законів та інших 
нормативних  актів,  затягування  процесу  здійснення 
реформ  й  особливо  судової  і  правоохоронної  системи 
[9, с. 139].

Причинами  появи  й  широкого  поширення  пра-
вового  нігілізму  виступають  процеси  об’єктивного 
й  суб’єктивного  характеру,  які  детермінують  спотворене 
відбиття наявної реальності в сфері права у вигляді скеп-
тичного, зневажливого і негативного її сприйняття. Поді-
бних причин безліч. Нам видається можливою їх класифі-
кація на суб’єктивні (населення не вірить в те, що право 
в змозі належним чином врегулювати життя суспільства) 
і  об’єктивні  (невідповідність  поточного  законодавства 
і реального механізму втілення вимог права запитам полі-
тичної, економічної і соціальної практики).

До  суб’єктивних  причин  виникнення  правового  
нігілізму  відносимо:  зниження  так  званого  соціально-
позитивного імунітету суспільства, низький рівень право-
вих знань  і правової культури, невідповідність суті юри-
дичного  статусу  особистості,  закріпленого  законодавчо, 
і реального механізму його дії тощо.

В якості об’єктивних причин можна назвати: історичні 
умови формування національної правосвідомості і право-
вої державності, ототожнення закону і права, факти ігно-
рування виконавчою та законодавчою владою законодав-
ства,  особливо  в  сфері  прав  особистості,  невизначеність 
формулювання  закону,  популізм  і  низька  якість  законот-
ворчості тощо.

Щодо  структурних  елементів  явища  «правовий  нігі-
лізм»,  то  виділимо  ідеологію,  психологію  і  поведін- 
ковий акт.

Ідеологія,  як  складова  структури  явища  «правовий 
нігілізм», полягає в наявності у членів суспільства погля-
дів, понять, переконань і стереотипів, які оцінюють чинне 
право і навколишню юридичну дійсність негативно. Осо-
бливо,  вважаємо,  є  неприпустимим  прояв  ідеологічного 
компонента  правового  нігілізму  в  сфері  правотворчості 
і правореалізації. Якщо для правової ідеології характерна 
наявність концептуально або систематизовано оформленої 
структури, і у її розробці беруть участь вчені, правознавці, 
політичні діячі тощо, то ідеологія нігілізму в праві на рівні 
індивіда, як правило, характеризується відсутністю чіткої 
програми, або її абстрактністю.

Психологічний  елемент  в  структурі  правового  нігі-
лізму  складають  почуття,  емоції,  переживання  та  інші 
стереотипи,  спричинені  навколишньою юридичною  дій-
сністю  і  породжують  у  носіїв  деформованої  свідомості 
негативне ставлення до права аж до повної невіри в потен-
ційні  можливості  права  вирішувати  суспільні  проблеми, 
як того вимагає соціальна справедливість. Пристосовую-
чись до соціальних умов, людина розвиває у собі ті риси, 
які змушують її бажати діяти так, як вона повинна діяти. 
Соціальний порядок, який не визнає права, витісняє його 
з  ціннісної  системи  суспільства,  в  результаті  чого  люди 
починають мислити і діяти у вузьких рамках власних цін-
ностей, де праву вже немає місця.

Поведінковий  акт  в  структурі  правового  нігілізму 
є результатом зміни позиції особистості від ролі сторон-
нього  спостерігача  до  зацікавленості,  від  зацікавленості 



313

Юридичний науковий електронний журнал
♦

до переконаності, а потім  і до дії,  зміст якої зумовлений 
соціальними  та  психофізіологічними  факторами.  Вибір 
варіанту  правомірної  або  неправомірної  поведінки  зале-
жить від ціннісного ставлення до права в цілому, до окре-
мих  його  норм  і  інститутів.  Невідповідність  суті  юри-
дичного  статусу  особистості,  закріпленого  законодавчо, 
і реального механізму його здійснення збільшує кількість 
людей, чию поведінку можна характеризувати за допомо-
гою терміну «правовий нігілізм».

Висновки. Підсумовуючи  вищесказане,  зазна-
чимо,  що  дослідження  сучасних  процесів  об’єктивного 
й  суб’єктивного  характеру,  які  детермінують  правовий 

нігілізм, показало, що розв’язання цієї проблеми залежить 
від змін як мінімум у п`яти сферах: у сфері поточного зако-
нодавства  й  правотворчості;  у  сфері  правозастосування; 
у сфері економіки; у сфері юридичної науки й юридичної 
освіти;  у  сфері  громадянського  суспільства  й  особистої 
ініціативи. Правова освіта й засоби масової інформації – 
наймасштабніші  способи подолання правового нігілізму, 
безумовно, які не вичерпують методи й форми профілак-
тики й боротьби з досліджуваним негативним явищем, але 
дозволяють  розв’язати  проблему  «правового  мінімуму», 
якогось  обов’язкового  рівня,  яким  має  володіти  кожна 
людина, незалежно від її соціального статусу.

ЛІТЕРАТУРА
1. Ницше Ф. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей / пер. с нем. Ф.Ф. Зелинского и др. Санкт-Петербург : Азбука,  

Азбука Аттикус, 2014. 448 с.
2. Гераклит. Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. Москва : Наука. 1989. 576 с.
3. Jacobi F.H. Werke. 3 Bd. Leipzig, 1816. 44 S.
4. Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. 7. Философия права. Москва : Соцэкгиз, 1934. 380 с.
5. Жидовцева О.А. Особливості професійної правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей : дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.01. Харків, 2013. 217 с.
6. Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны «одной медали». Правоведение. 1994. № 2. С. 3–16.
7. Пампура М.В. Деформації правової свідомості в суспільстві, що трансформується. Право і Безпека. 2016. № 4. С. 24–28.
8. Пильгун Н.В. Правовий нігілізм у сучасній Україні: поняття, причини та методи подолання. Юридичний вісник. 2020. № 3 (56). 

С.67–73.
9. Копайгора І.Д., Копайгора І.І. Правовий нігілізм в Україні: поняття, причини виникнення, етапи становлення. Форум права :  

електроне наукове фахове видання. 2017. № 5. С. 189–194. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_29.pdf.



314

№ 7/2021
♦

УДК 340.12:347.121.1

DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-7/79

ЖИТИ ГІДНО ЯК ЗМІСТ ПРАВА НА ЖИТТЯ

TO LIVE WITH DIGNITY AS THE CONTENT OF THE RIGHT TO LIFE
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У статті розглянуто базові, засадничі цінності, з якими повинні співвідноситися всі правові системи, а саме: людина, її життя, гідність. 
Право на життя утворює першооснову всіх інших прав, адже є абсолютною цінністю світової цивілізації, бо всі інші права втрачають сенс 
і значення в разі смерті людини. Життя, у разі характеристики його з погляду філософії права, включає в себе всі суспільні відносини, що 
дозволяють людині не тільки існувати як індивіду (біологічна істота), але і соціалізуватися, відчувати себе у процесі життєдіяльності часткою 
спільноти. Тому поняття «життя» – біосоціальна категорія, яка повинна враховувати таке: життя – це фізичне функціонування організму 
людини; життя – це соціальна категорія, яка висвітлює людину як представника різноманітних соціальних спільнот, який бере участь у різ-
них суспільних відносинах; життя – це внутрішній, духовний світ людини як результат діяльності раціонального й ірраціонального в людині.

Встановлено, що з виникненням у філософії права концепції «гідного життя» людське життя почало розглядатись не лише з біологічно-
фізіологічного аспекту, але й у світлі соціального буття. Отже, жити як людина – означає мати можливість реалізувати себе як індивід, тобто 
біологічно існувати й усвідомлювати себе як особистість, що є змістом права на повагу до людської гідності. Тому однією з головних ознак 
права на життя є те, що право на життя є передумовою людської гідності, адже гідність випливає зі змісту двох ключових понять права на 
життя: «людина» та «життя». Взаємозв’язок права на життя та права на людську гідність передбачає постійне вдосконалення законодав-
ства, яке повинне враховувати не лише біологічні потреби людини, але й її духовні, моральні, світоглядні, професійні тощо.

Обґрунтовано, що справжня природа держави розкривається через право людини на життя, через місце і роль індивіда в суспільстві, 
через його взаємини з державою. Визнання людини центром правового регулювання через закріплення законодавчих можливостей 
реалізації права на життя виступає засобом стимулювання держави на формування відповідних соціально-економічних умов для його 
реалізації. Що більше держава сприяє реалізації права на життя людиною, то вищий у державі стандарт рівня життя, його соціально-
економічні умови, то більша можливість людини розвиватися духовно й інтелектуально. Тому право на життя є необхідною частиною 
права, ядром правового статусу.

Ключові слова: право на життя, життя, людина, гідність, право, особистість.

The article deals with the basic and fundamental values, which all legal systems should correlate with, namely: person, their life, dignity. The 
right to life forms the principle of all other rights as it is the absolute value of world civilization, and all other rights lose their sense and significance 
in case of person’s death. Life if characterizing it in terms of the philosophy of law includes all social relations, which allow person not only to exist 
as an individual (biological being), but to socialize, feel themselves in the process of life activities as part of the community as well. Therefore, 
the concept of “life” is a biosocial category which should take into account the following: life is a physical functioning of a human organism; life is 
a social category illuminating the person as a representative of various social communities, who participates in different social relationships; life 
is the internal and spiritual world of person as a result of the activity of the rational and the irrational in person.

It is established that with the rise of the concept of “decent life” in the philosophy of law, human life began to be considered not just from 
the biological and physiological aspect, but in the light of social being too. Thus, to live as a person means to have an opportunity to realize 
oneself as an individual, that is to exist biologically and perceive oneself as a personality, which is the content of the right to respect of human 
dignity. That is why one of the principal features of the right to life is that the right to life is a precondition of human dignity, because dignity appears 
from the content of two key concepts of the right to life: “person” and “life”. The relationship of the right to life and the right to human dignity implies 
the constant improvement of the legislation, which must take into account not only biological needs of person, but their spiritual, moral, worldview, 
professional, etc. needs as well.

It is proved that the real nature of the state is revealed through the right of person to life, through individual’s place and role in the society, through 
their relations with the state. Recognition of the person as the centre of legal regulation via fixing legislative possibilities of realization of the right to 
life represents as the means of stimulating the state to formulate corresponding social and economic conditions for its realization. The more the state 
promotes the realization of the right to life by person, the higher the standard of living, its social and economic conditions are in the state, the greater 
is possibility of person to develop spiritually and intellectually. Thus, the right to life is a necessary part of the law, the core of legal status.

Key words: right to life, life, person, dignity, right, personality.

Історія  багата  революційними  змінами,  які  засвідчу-
ють,  що  держава  часто  нівелює  основні  соціальні  цін-
ності, права людини, але суспільство здатне самоорганізо-
вуватись і їх захищати. За останні десятиріччя Революція 
гідності та події на Сході України є яскравим цьому при-
кладом.  Українське  суспільство  довело, що  готове  захи-
щати  свої  права  та  не  дозволить  ігнорувати  міжнародні 
стандарти.  Усвідомлення  людиною  свого  правового  ста-
тусу,  природних  та  основоположних  прав  є  черговим 
свідченням того, що права повинні виходити з розуміння 
людиною своєї значущості – людської гідності.

Захист та реалізація права людини на життя є каталі-
затором рівня правової держави, ефективності її правової 
системи  та  гуманістичного  спрямування  права  загалом. 
Сучасне право, яке основною метою вважає задоволення 
людських потреб, а людську гідність та життя розглядає як 
найвищі цінності, є антропологічно спрямованим. Водно-
час такі соціальні виклики, як зменшення народжуваності, 
безпліддя  сімейних пар,  старіння населення на  тлі  зрос-
тання смертності від хвороб, воєнних конфліктів, є свід-

ченням  того,  що  в  міжнародному  масштабі  збереження 
життя людства є значною морально-правовою проблемою. 
Така ситуація є загрозою національним інтересам, право-
вим, культурним, економічним, політичним тощо, кожної 
держави, а також міжнародному товариству [1, с. 140].

Тому сьогодні як ніколи важливо розглядати право на 
життя  комплексно  і  це  є  особливо  актуально,  оскільки 
людська  гідність  є  джерелом  права  людини  на  життя; 
життя – це не лише біологічна категорія, але й соціальна, 
духовна, моральна, філософська; право на життя залежить 
від  панівного  праворозуміння  і  повинно  бути  тлумачено 
крізь призму природного права як належне від народження 
право людини, а не «акт дарування» держави; людина як 
суб’єкт права на життя є понятійною категорією філосо-
фії  права;  право  на життя  пов’язане  не  лише  зі  сферою 
його охорони та захисту, а й  із вільною самореалізацією 
людини та забезпеченням гідного рівня життя.

Першим кроком до розуміння права на життя є розуміння 
феномену  життя,  яке  охороняється  цим  правом.  Питання 
«що таке життя?» не дає спокою людині протягом тисячоліть.  
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Тому в понятті «життя» ми спостерігаємо велике розмаїття із 
численними відтінками в його розумінні.

Жодна  наука  не  може  дати  повної  характеристики 
життя, бо не володіє достатніми для цього можливостями, 
до  того  ж  у  поглядах  учених  часто  немає  єдності.  Най-
більше зосереджували свою увагу на проблематиці життя 
природничі науки, але вони нездатні адекватно розкрити 
сутність  поняття  «життя»,  коли  йдеться  про  розуміння 
життя  як  об’єкта  права  на життя  і  поготів.  У  цілісності 
охопити  життя  здатне  тільки  філософсько-правове  розу-
мування,  яке  вчить  нас  розглядати  правові  явища  не  як 
механічний процес, а як явище, яке має свою структуру, 
внутрішню суть.

У  межах  мети  цієї  статті  обсяг  поняття  «життя» 
ми  звузили  до  поняття  «життя  людини»  як  біосоціо-
духовної  істоти,  оскільки  життя  невід’ємне  від  самої 
людини,  є  її  проявом.  С.М.  Сивець  розглядає  поняття 
«життя  людини»  і  висвітлює  відмінність  понять  «соці-
альне життя» і «біологічне життя». Для нього «соціальне 
життя» – це форма реалізації біологічного життя людини, 
що виявляється у процесі його участі в різних суспільних 
відносинах.  Соціальному  життю  притаманні  невід’ємні 
атрибути  –  численні  права  й  обов’язки,  які  виникають 
у  нього  на  основі  відносин  і  правовідносин  з  іншими 
людьми, а також суспільством і державою. У свою чергу, 
«біологічне життя» – це вища форма існування людської 
матерії,  яка  виникає  за  певних  умов  у  процесі  її  розви-
тку.  У  природі  людини  наявні  елементи  і  біологічного, 
і  соціального  походження,  які  здійснюються  одночасно. 
Але перша весь час перебуває під контролем свідомості, 
а  друга  здійснюється  автоматично,  без  її  прямої  участі. 
Ці форми водночас не незалежні  одна  від  одної,  а  лише 
є різними сторонами єдиного процесу, який в узагальненій 
формі можна назвати одним словом – «життя» [2, с. 27].

Усі живі істоти мають право на життя як форму існу-
вання  матерії,  однак щодо  людини  це  право  має  значно 
глибший  зміст.  Людина  є  вищою  соціальною  цінністю, 
оскільки  лише  вона  наділена  розумом  і  свідомістю, 
а її життя невіддільне від суспільного розвитку. Без життя 
(права  на  нього)  втрачають  свою  вагу  інші  природні 
та соціальні цінності: «право на життя» і «життя» – поняття 
нетотожні. «Право» – це соціальна категорія, а «життя» – 
насамперед  біологічна,  тому право  на життя,  на  відміну 
від самого життя, більшою мірою пов’язано з норматив-
ним  регулюванням,  тоді  як  життя  зумовлено  і  залежить 
лише від певних зовнішніх чинників (у розумінні сукуп-
ності біохімічних процесів, з моменту виникнення до при-
пинення), до яких не належить правотворчість у будь-яких 
формах [3, с. 46–47].

Отже,  з  виникненням  у  філософії  права  концепції 
«гідного  життя»  людське  життя  почало  розглядатись  не 
лише  з  біологічно-фізіологічного  аспекту,  але  й  у  світлі 
соціального  буття.  Життя,  як  і  саме  поняття  «людина», 
також охоплює соціальне і біологічне, які не заперечують 
одне одного, а перебувають у нерозривному взаємозв’язку. 
Сутність життя вдається розкрити тільки тоді, коли будуть 
комплексно проаналізовані всі біологічні і соціальні меха-
нізми, що лежать в його основі. Тому поняття «життя» – 
біосоціальна категорія, яка повинна враховувати таке:

1)  життя  –  це  фізичне  функціонування  організму 
людини;

2)  «життя»  –  це  соціальна  категорія,  яка  висвітлює 
людину як представника різноманітних соціальних спіль-
нот, який бере участь у різних суспільних відносинах;

3)  життя  –  це  внутрішній,  духовний  світ  людини  як 
результат  діяльності  раціонального  й  ірраціонального 
в людині.

Життя, у разі характеристики його з погляду філософії 
права, включає в себе всі суспільні відносини, що дозво-
ляють людині не тільки існувати як індивіду / біологічній 
істоті, але і соціалізуватися, відчувати себе у процесі жит-

тєдіяльності часткою спільноти. Отже, жити як людина – 
означає мати можливість реалізувати себе як індивід, тобто 
біологічно існувати й усвідомлювати себе як особистість, 
що є змістом права на повагу до людської гідності. Тому 
однією з головних ознак права на життя є те, що право на 
життя є передумовою людської гідності.

Здобувши  популярність  у  ХХ  ст.  завдяки  інтеграль-
ному  підходу,  антропологія  права  розглядає  право  на 
життя  як  поєднання  загальнолюдських  принципів,  наці-
ональних,  локальних  /  місцевих  уявлень  про  справедли-
вість,  відповідних  образів,  почуттів,  очікувань  грома-
дян  із вимогами норм права, юридичною практикою. Як 
результат – відображання гуманістичної гідності, норма-
тивне  її  оформлення для пізнання,  оцінки,  захисту мож-
ливостей конкретної людини в конкретному правопорядку 
[4, с. 113–114].

Право  на  життя  з  погляду  правової  аксіології  варто 
розглядати як надбання людства, конкретизоване в окре-
мих цивілізаціях і культурах. Як категорія права «право на 
життя»,  будучи  частиною  універсальної  правової  струк-
тури, входить передусім у систему мінімальних правових 
засобів, спрямованих на захист людини як основополож-
ної  цінності.  Будучи  стандартом  мінімального  право-
вого захисту, право на життя – це те, що дозволяє праву 
забезпечувати  людську  гідність  незалежно  від  того,  до 
якої культури ця людина належить, яку релігію сповідує 
та якою мовою розмовляє [5, с. 105–106].

Отже, людина, її життя, здоров’я, гідність – це базові, 
засадничі  цінності,  з  якими повинні  співвідноситися  всі 
правові  системи. Право  на життя  утворює  першооснову 
всіх  інших  прав,  адже  є  абсолютною  цінністю  світової 
цивілізації,  бо  всі  інші  права  втрачають  сенс  і  значення 
в разі смерті людини.

Широка  інтерпретація  права  на  життя  заснована  на 
більш  глибокому  розумінні  поняття  «життя».  Право  на 
життя  –  це  право  не  просто  на  існування,  а  право  бути 
людиною.  Ще  Аристотель  дійшов  висновку,  що  мета 
людства полягає не в тому, щоб жити, а щоб жити гідно 
[6, с. 56]. Варто погодитись із міркуваннями В.В. Кожан, 
що право на життя треба розглядати в широкому та вузь-
кому смислі. Якщо у вузькому смислі право на життя – це 
фізичне буття людини, то в широкому сенсі воно означає 
можливість вести повнокровну, таку, що відповідає сучас-
ним  стандартам, життєдіяльність.  Інакше  кажучи,  право 
на життя – це право на гідне людське існування. Визнання 
цього  права має  не  тільки моральне,  а  й юридичне  зна-
чення [7, с. 91].

Життя,    у  разі  характеристики  його  з  погляду  філо-
софії  права,  включає  в  себе  всі  суспільні  відносини, що 
дозволяють людині  не  тільки  існувати  як  індивіду  /  біо-
логічній істоті, але і соціалізуватися, відчувати себе у про-
цесі  життєдіяльності  часткою  спільноти.  Отже,  жити  як 
людина  –  означає  мати  можливість  реалізувати  себе  як 
індивід, тобто біологічно  існувати й усвідомлювати себе 
як  особистість,  що  є  змістом  права  на  повагу  до  люд-
ської гідності. Звідси випливає, що зміст право на життя 
є передумовою до права на людську гідність, адже гідність 
випливає зі змісту двох ключових понять права на життя: 
«людина»  та  «життя». Взаємозв’язок  права  на  життя 
та права на людську гідність передбачає постійне вдоско-
налення законодавства, яке повинне враховувати не лише 
біологічні потреби людини, але й її духовні, моральні, сві-
тоглядні, професійні тощо.

Отже, входження  України  в  міжнародну  спільноту 
і  завдання  прогресивних  демократичних  перетворень 
усередині  країни  зумовлюють  нове  ставлення  до  права 
на життя. У цьому контексті як ніколи актуальне висвіт-
лене  поняття  «право  на  життя»  у  «Зауваженнях  загаль-
ного порядку № 6 – стаття 6 (право на життя)» Комітету 
ООН з прав людини. Оскільки війна є крайнім заперечен-
ням права на життя, то особливу увагу в цьому документі  
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приділено забезпеченню миру та безпеки. У «Зауваженнях 
загального порядку № 6 – стаття 6 (право на життя)» під-
креслюється, що у світлі права на життя вищим обов’язком 
держави є запобігання війнам [8, с. 228–229].

На  цьому  ґрунті  світова  спільнота  вимагає  нового 
осмислення  взаємодії  української  держави  й  особис-
тості. Аналіз розвитку права людини на життя всередині 
країни дозволяє визначити ступінь цивілізації даної дер-
жави та громадянського суспільства, оскільки відносини 
людини і держави – найважливіша ознака, яка характери-
зує державу як правову або неправову. Справжня природа 
держави розкривається через право людини на життя, через 
місце  і  роль  індивіда в  суспільстві,  через його взаємини 
з  державою. Визнання  людини  центром правового  регу-
лювання  через  закріплення  законодавчих  можливостей 
реалізації права на життя виступає засобом стимулювання 
держави на формування відповідних соціально-економіч-
них умов для його реалізації. Що більше держава сприяє 
реалізації права на життя людиною, то вищий у державі 
стандарт  рівня життя,  його  соціально-економічні  умови, 
більша можливість  людини  розвиватися  духовно  й  інте-

лектуально. Тому право на життя є необхідною частиною 
права, ядром правового статусу.

Висновки. Право  на життя  –  це  ціннісний  критерій, 
що дозволяє оцінити не  тільки «людяність»  суспільства, 
антропоцентризм права, але й дії держави, закону, закон-
ності,  правового  порядку.  Від  міри  захищеності  даного 
права залежить і ступінь зрілості громадянського суспіль-
ства, оскільки таке відчуття захищеності є каталізатором 
до  формування  позитивної  правосвідомості  громадян 
і системи правовідносин, заснованих на ідеях пріоритету 
загальнолюдських цінностей та ідеалів, визнання і захисту 
основних  прав  і  свобод  особистості  та  безпосередньої 
поваги до людської гідності. Адже право на життя являє 
собою  не  просту  конкретизацію,  а  істотну  передумову, 
юридичну можливість людської гідності.

Право на життя в умовах сьогодення висловлює сту-
пінь  ціннісного  сприйняття  людини  як  біосоціальної 
істоти,  яке  полягає  не  лише  в  задоволенні  біологічних 
потреб,  не  просто  забезпечення  природного  існування, 
а й гідного життя з можливістю реалізувати свій духовний 
потенціал.
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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПО ОХОРОНІ ПРАВ ДІТЕЙ

THE CHALLENGES OF COOPERATION ON THE PROTECTION OF CHILDREN’S 
RIGHTS IN ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Кузніченко О.В., к.ю.н., доцент,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін

Одеського державного університету внутрішніх справ 
Стариченко А.О., аспірант

Одеського державного університету внутрішніх справ

Актуальність теми зумовлюється необхідністю акцентування уваги на розгляді проблем внутрішньої та зовнішньої взаємодії поліції 
по охороні прав дітей, що стане значним внеском у розвиток теорії взаємодії в правоохоронних органах України. Зазначено, що сучасне 
висвітлення проблематики взаємодії стане фактором відходу від сприйняття сугубо управлінського аспекту такого феномену. Визнання 
багатьма державами (у тому числі, Україною) пріоритету захисту прав та свобод дитини правоохоронними органами держави вимагають 
знаходження нових, більш ефективних форм взаємодії. Ґрунтуючись на аналізі правничої наукової літератури, доходимо висновку, що 
в окремих публікаціях учених взаємодія національної поліції з іншими субєктами розглядається поверхово. Тобто існує необхідність 
подальшого глубокого дослідження проблем внутрішньої та зовнішньої взаємодії поліції по охороні прав дітей. Акцентується увага на 
наукових дискусіях щодо співвідношення понять «взамодія» та «координація», хоча зазвичай під час викладення відповідного мате-
ріалу означені терміни сприймаються як ідентичні за змістом. Виходячи з етимології терміна «взаємодія», аргументуємо необхідність 
саме його використання в межах дослідження. У роботі наведено окремі положення національного законодавства, у яких відображено 
основні засади внутрішньої та зовнішньої взаємодії поліції по охороні прав дітей. Зазначено, що, лише взаємодіючи з різними субєктами 
національна поліція може захистити права дитини. Визначено вектор удосконалення законодавства в сфері внутрішньої та зовнішньої 
взаємодії поліції по охороні прав дітей. Аргументовано, що дійсна природа внутрішньої та зовнішньої взаємодії поліції по охороні прав 
дітей є наріженим камінням реформування відповідної сфери. 

Резюмовано, що створення ефективної системи взаємодії поліції з іншими суб’єктами ювенальних правовідносин слід розглядати як 
найважливішу та необхідну умову успішного досягнення мети в діяльності з охорони та захисту прав дітей. Безсумнівно, зміцнення і роз-
виток партнерських відносин органів Національної поліції та інститутів громадянського суспільства підвищує рівень правової культури 
та соціальної активності громадян, сприяє зниженню рівня антигромадської протиправної поведінки, робить інформаційно відкритою 
правоохоронну систему, підвищує рівень довіри до неї, її авторитет і престиж.

Ключові слова: взаємодія, національна поліція України, ювенальна юстиція, права дитини. 

The urgency of the topic is due to the need to focus on the problems of internal and external cooperation of the police for the protection 
of children’s rights, which will be a significant contribution to the development of the theory of cooperation in law enforcement agencies of Ukraine. 
It is noted that the current coverage of the issue of interaction will be a factor in moving away from the perception of a purely managerial aspect 
of this phenomenon. Recognition by many states (including Ukraine) of the priority of protecting the rights and freedoms of the child by state 
law enforcement agencies requires finding new, more effective forms of cooperation. Based on the analysis of the legal scientific literature, we 
conclude that in some publications of scientists the interaction of the national police with other entities is considered superficially. That is, there is 
a need for further in-depth research into the problems of internal and external police cooperation in the protection of children’s rights. Emphasis is 
placed on scientific discussions on the relationship between the concepts of «interaction» and «coordination», although usually when presenting 
the relevant material, these terms are perceived as identical in meaning. Based on the etymology of the term «interaction», we argue the need 
for its use in the study. The paper presents some provisions of national legislation, which reflect the basic principles of internal and external 
cooperation of the police for the protection of children’s rights. It is noted that only by interacting with various actors can the national police 
protect the rights of the child. The vector of improvement of the legislation in the field of internal and external interaction of police on protection 
of the rights of children is defined.It is argued that the true nature of the internal and external interaction of the police for the protection of children’s 
rights is a cornerstone of reform in this area. 

It is summarized that the creation of an effective system of interaction between the police and other subjects of juvenile legal relations should 
be considered as the most important and necessary condition for successful achievement of the goal in the protection and protection of children’s 
rights. Undoubtedly, strengthening and developing partnerships between the National Police and civil society institutions increases the level 
of legal culture and social activity of citizens, reduces anti-social illegal behavior, makes the law enforcement system open, increases the level 
of trust in it, its authority and prestige. 

Key words: interaction, national police of Ukraine, juvenile justice, children’s rights.

РОЗДІЛ 12 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Актуальність. Ефективне здійснення правоохоронної 
діяльності, об’єктом якої виступають діти неможливе без 
взаємодії всіх суб’єктів такої діяльності, зокрема органів 
публічної адміністрації, інститутів громадського суспіль-
ства,  суб’єктів  підприємницької  діяльності  та  громадян. 
Ювенальна правоохоронна діяльність є діяльністю комп-
лексною та структурованою і лише шляхом комплексного 
вирішення проблем цієї  діяльності  досягається  ефектив-
ний правоохоронний результат.

Попри високий ступінь розроблення окремих аспектів 
феномену  взаємодії  в ювенальній  правоохоронній  діяль-
ності  питання щодо  механізму  забезпечення  ефективної 
такої  діяльності  залишаються  актуальними.  З  цієї  при-
чини  виникає  потреба  в  додатковому  дослідженні  цього 
явища у зазначеній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Як  філо-
софську  категорію  в  діяльності  індивідуумів  та  органі-
зованих  суб’єктів  поняття  «взаємодія»  описували Гегель 
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Георг Вільгельм Фрідріх, Лотце Рудольф Герман, Лейбніц 
Ґотфрід  Вільгельм  та  інші.  В  управлінні,  цей  феномен 
соціальних стосунків досліджували Арджиріс Кріс, Ґерц-
берг Фредерік, Лайкерт Ренсіс, МакҐреґор Дуґлас та інші. 
У  вітчизняній правовій науці  до  загальних проблем вза-
ємодії  державних  органів  зверталися  такі  науковці,  як 
В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.Т. Білоус, 
Е.В. Додін, А.Т. Комзюк, О.Є. Користін, Т.В. Корнякова, 
Ю.С. Назар, О.І. Остапенко, М.Я. Сидор та інші. Питання 
взаємодії  суб’єктів  ювенальних  правовідносин  з  метою 
охорони та захисту прав дітей розкривали у своїх дороб-
ках  І.В.  Іщенко  [1], А.Ю. Дзюба  [2], К.О. Дуванська  [3], 
Д.О. Ніколенко та  І.А. Григоренко  [4], Т.Г. Острянка  [5], 
Ю.М. Харука [6] та інші.

Мета статті. Метою дослідження є висвітлення право-
вих проблем взаємодії  в діяльності Національної поліції 
по охороні прав дітей. 

Виклад основного матеріалу. Слово «взаємодія» (англ. 
іnteraction, пол. interakcja, рос. взаимодействие) є широко 
вживаним як у теорії адміністративного права, так і в юри-
дичній практиці. У загальнозмістовому значенні його пояс-
нюють як «взаємний зв’язок між предметами у дії, а також 
погоджена дія між ким-, чим-небудь» [7].

Тлумачення поняття «взаємодія» у дослідженнях, при-
свячених  діяльності  державних  органів,  здійснюється 
по-різному:  як  за  глибиною,  так  і  за  всесторонністю. 
При цьому поза увагою залишаються питання правового 
оформлення  механізмів  взаємодії  суб’єктів  ювенальної 
правоохоронної діяльності.

Великий тлумачний словник сучасної української мови 
містить пояснення цього поняття, як взаємний зв’язок між 
предметами у дії, а також погоджена дія між «ким-, чим-
небудь» [8, с.85].

В.І.  Гурковський  розглядає  взаємодію  в  управлін-
ських  відносинах  як  «взаємну  узгоджену  дію  двох  чи 
більше суб’єктів для досягнення спільної мети» [9, с.10]. 
А.М. Михненко, С.О. Кравченко, І.В. Пантелейчук форму-
люють досліджуване поняття як процес взаємного впливу 
елементів  один  на  одного,  найбільш  загальна,  універ-
сальна форма руху і розвитку [10, с.8-9]. 

У  наукових  дослідженнях,  у  галузі  теорії  і  практики 
правоохоронного правозастосування поняття «взаємодія» 
пояснюють  як  будь-яку  узгоджену  діяльність  державних 
органів і громадських організацій щодо виконання спіль-
них  завдань  [11,  c.144;  12,  с.41];  узгодження  зусиль  за 
метою, місцем, часом, напрямком дій та ін. [13, с.289].

І.В.  Іщенко  пояснює  взаємодію  Національної  поліції 
з  іншими  органами  публічного  адміністрування  та  гро-
мадськістю  у  сфері  ювенальної  превенції  таким  станом 
взаємозв’язків  між  підрозділами  поліції  та  органами 
публічного адміністрування та громадськістю, при якому 
вони здійснюють взаємний вплив один на одного шляхом 
координації  чи  співробітництва  та  на  відповідну  сферу 
діяльності з метою ефективного виконання як загальних, 
так  і  спеціальних  завдань  щодо  усунення  факторів,  що 
детермінують  девіантну  поведінку  дітей  у  будь-яких  її 
негативних проявах [1, с.186].

У своїх наукових працях автори подають різні визначення, 
при  цьому  більшість  дослідників  опираються  на  ключові 
ознаки  взаємодії:  багатосуб’єктність,  ієрархічну  незалеж-
ність суб’єктів взаємодії, узгодженість діяльності за цілями, 
завданнями, місцем і часом [12, с.39; 14, с.33; 15, с.34].

І.П. Кушнір наділяє взаємодію у правоохоронній діяль-
ності  такими  найбільш  загальними  ознаками:  1.    Закон-
ність; 2.   Багатосуб’єктність і різноманітність; 3.   Взаєм-
ний вплив суб’єктів взаємодії; 4.  Взаємодія здійснюється 
у процесі реалізації ними своєї компетенції, обсяг і харак-
тер  якої  визначає  зміст  такої  взаємодії,  опосередковує 
її форми;  5.   Погодженість;  6.   Наявність  спільної мети; 
7.    Ініціативність;  8.   Взаємний  (партнерський) характер 
відносин  і  обов’язково  рівність  сторін,  їх  незалежність 

одна  від  одної  в  підпорядкованому  відношенні;  9.   Сис-
темність і постійність, зафіксовані у відповідних програ-
мах [16, с.56].

На нашу думку, будь-яку взаємодію в правоохоронній 
та управлінській діяльності, а відтак, у діяльності Націо-
нальної поліції по охороні прав дітей, можна охарактери-
зувати також зі сторони атрибутивності,  тобто наявності 
атрибутивних елементів: мотивів, цілей, ризиків, механіз-
мів дії, нормативного та ресурсного забезпечення (у тому 
числі  фінансового  та  кадрового),  меж  свободи  вибору 
методів та форм здійснення.

Поширене вивчення взаємодії в теорії та повсюдне  її 
використання  у  практиці  управлінської  та  правоохорон-
ної діяльності не обумовлює єдиного узгодженого визна-
чення.  Усі  вищенаведені  приклади  пояснення  поняття 
подають його як одну з управлінських функцій, мета якої 
перетворювати  індивідуальні  дії  у  спільні,  узгоджені  за 
місцем, часом, метою. 

Нормативно-правове  регулювання  взаємодії  Націо-
нальної  поліції  з  іншими  суб’єктами  діяльності  у  сфері 
ювенальних  правовідносин  забезпечується  цілою  систе-
мою нормативно-правових актів.

Перш  за  все,  взаємодія  в  діяльності  Національної 
поліції  визначена  Законом  України  «Про  Національну 
поліцію».  Так,  ст.5  Закону  визначає  взаємодію  поліції 
з  органами  правопорядку  та  іншими  органами  держав-
ної  влади,  а  також  органами  місцевого  самоврядування, 
однією з форм законної діяльності поліції. Зміст приписів 
ч.1 ст.11 Закону зводиться до того, що взаємодія з населен-
ням та територіальними громадами, як форма діяльності 
поліції,  спрямована  на  задоволення  їхніх  потреб.  Крім 
того,  Закон  передбачає  інформаційну  взаємодію  поліції 
з  іншими органами державної влади, органами правопо-
рядку  іноземних держав та міжнародними організаціями 
(п.4 ч.2 ст.25 Закону), взаємодію між керівниками терито-
ріальних органів поліції та представниками органів місце-
вого самоврядування, визначаючи при цьому обов’язкові 
форми такої взаємодії (ст.88 Закону), а також мету та форми 
взаємодії поліції з громадськістю (ст.89 Закону) [17].

Зазначені норми Закону конкретизуються Постановою 
КМУ від 28.10.2015 №877 «Про затвердження Положення 
про  Національну  поліцію»,  а  саме:  Національна  поліція 
під  час  виконання  покладених  на  неї  завдань  взаємодіє 
з іншими державними органами, допоміжними органами 
і  службами, утвореними Президентом України,  тимчасо-
вими консультативними, дорадчими та іншими допоміж-
ними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, 
органами  місцевого  самоврядування,  об’єднаннями  гро-
мадян,  громадськими спілками, профспілками  та органі-
заціями роботодавців,  відповідними органами  іноземних 
держав  і  міжнародних  організацій,  а  також  підприєм-
ствами, установами та організаціями [18].

Закон України «Про запобігання та протидію домаш-
ньому насильству» у  ст.15 містить приписи,  які  обумов-
люють взаємодію суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання  та  протидії  домашньому  насильству:  1)  вза-
ємне  інформування  не  пізніше  однієї  доби  про  виявлені 
факти домашнього насильства у випадках, передбачених 
цим Законом, з дотриманням правового режиму інформації 
з обмеженим доступом; 2) реагування на випадки домаш-
нього насильства відповідно до компетенції та з урахуван-
ням оцінки ризиків, що загрожують постраждалій особі; 
3) узгодження заходів реагування на випадки домашнього 
насильства  та  надання  дієвої  допомоги  постраждалим 
особам, що  здійснюються різними  суб’єктами;  4)  розро-
блення  та  виконання  відповідно  до  компетенції  програм 
для кривдників; 5) розроблення та виконання відповідно 
до компетенції програм із запобігання та протидії домаш-
ньому  насильству;  6)  організацію  здійснення  заходів 
у  сфері  запобігання  та  протидії  домашньому насильству 
відповідно до компетенції; 7) обмін досвідом у сфері запо-
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бігання та протидії домашньому насильству; 8) скоорди-
новану  міжвідомчу  підготовку  фахівців,  які  представля-
ють суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання 
та  протидії  домашньому  насильству;  9)  здійснення  спе-
ціально  уповноваженими  органами  у  сфері  запобігання 
та  протидії  домашньому  насильству моніторингу  дотри-
мання  вимог  законодавства  суб’єктами,  що  здійсню-
ють  заходи у сфері  запобігання та протидії домашньому 
насильству, розроблення пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства та практики його застосування.

Частина  2  цієї  статті  Закону  додатково  розширює  коло 
суб’єктів взаємодії у сфері запобігання домашньому насиль-
ству,  включаючи до нього  громадські  об’єднання,  іноземні 
неурядові організації та інших заінтересованих осіб [19].

Механізм  взаємодії  суб’єктів,  що  здійснюють  заходи 
у  сфері  запобігання  та  протидії  домашньому  насиль-
ству  і насильству  за ознакою статі деталізовано у відпо-
відному  Порядку,  затвердженому  Постановою  КМУ  від 
22.08.2018 №658 [20].

Взаємодію МВС України з цілою низкою центральних 
органів державної виконавчої влади свого часу було вста-
новлено  і  Розпорядженням  КМУ  від  29.10.2003 №648-р 
«Про  затвердження Плану  заходів щодо реалізації  поло-
жень  Концепції  запобігання  та  викорінення  найгірших 
форм праці дітей» [21].

Відповідно до  Інструкції  з організації роботи підроз-
ділів ювенальної  превенції Національної  поліції,  затвер-
дженої  Наказом  МВС  України  від  19.12.2017  №1044, 
підрозділи  ювенальної  превенції  під  час  здійснення 
своїх  повноважень  взаємодіють  з  органами  і  підрозді-
лами  поліції,  органами  державної  влади,  міжнародними 
і громадськими організаціями, органами місцевого само-
врядування  та  об’єднаними  територіальними  громадами 
відповідно до законодавства України (п.4 розд. І Інструк-
ції). При цьому, взаємодія з  іншими підрозділами Націо-
нальної поліції, органами публічної адміністрації з питань 
забезпечення прав та законних  інтересів дітей визначена 
одним з основних завдань підрозділів ювенальної превен-
ції (п.1 розд. ІІ Інструкції). Взаємодія підрозділів ювеналь-
ної превенції з  іншими органами та підрозділами Націо-
нальної  поліції,  органами  державної  влади  та  органами 
місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними 
громадами,  міжнародними  та  громадськими  організаці-
ями,  відповідно  до  розділу  IV  Інструкції,  здійснюється 
за  такими  напрямками:  1)  профілактика  правопорушень 
у дитячому середовищі, протидія домашньому насильству 
та дитячій бездоглядності; 2) забезпечення прав та інтер-
есів дітей; 3) упровадження кращих міжнародних методик 
та практик роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті 
із законом, та дітьми, які потерпіли внаслідок протиправ-
них діянь, у тому числі реалізація спільних проєктів щодо 
профілактики правопорушень серед дітей; 4) підвищення 
професійного рівня, набуття знань, вмінь і навичок шля-
хом  участі  в  семінарах,  тренінгах  та  інших  практичних 
і  теоретичних  заходах.  Така  взаємодія  здійснюється  на 
засадах партнерства і спрямована на задоволення потреб 
територіальних громад та виконання завдань, покладених 
на підрозділи ювенальної превенції.

Взаємодія  поліцейських  підрозділів  ювенальної  пре-
венції  з  іншими  суб’єктами  з  питань,  що  входять  до  їх 
компетенції,  здійснюється  через:  1)  участь  у  нарадах, 
конференціях,  круглих  столах;  2)  висвітленні  (у  тому 
числі й через засоби масової інформації) інформації щодо 
стану  злочинності  в  дитячому  середовищі  і  заходи  для 
його покращення, які вживаються поліцейськими, а також 
надання рекомендацій батькам,  законним представникам 
щодо запобігання вчиненню дітьми та стосовно них пра-
вопорушень, поширенню негативних явищ серед дітей; 3) 
організацію спільно з іншими уповноваженими органами 
та  підрозділами  НПУ,  заінтересованими  органами  дер-
жавної  влади,  місцевого  самоврядування,  об’єднаними 

територіальними громадами, громадськими організаціями 
профілактичних заходів серед дітей [22].

До  системи  нормативно-правових  актів,  що  здій-
снюють  регулювання  взаємодії  Національної  поліції 
з  іншими  суб’єктами  під  час  виконання  завдань  по  охо-
роні  прав  дітей,  варто  також  назвати  сумісний  Наказ 
МВС  України  та  Міністерства  юстиції  України  від 
30.01.2018  №64/261/5  «Про  затвердження  Порядку  вза-
ємодії  Міністерства  внутрішніх  справ  України,  Націо-
нальної поліції України та органів і осіб, які здійснюють 
примусове  виконання  судових  рішень».  Підставою  від-
несення  цього  акту  до  вищезазначеної  системи  є  те, що 
нею врегульовано механізми взаємодії Національної полі-
ції  з  іншими  суб’єктами  під  час:  виявлення  та  арешту 
транспортних  засобів  боржника;  розшуку  транспортних 
засобів  боржника  у  виконавчому  провадженні;  привід 
боржника  в  разі  нез’явлення  його  без  поважних  причин 
на  виклик  державного,  приватного  виконавця;  щодо 
тимчасового  обмеження  боржника  у  праві  керування 
транспортними  засобами;  обмеження  боржника  у  праві 
користування вогнепальною мисливською, пневматичною 
та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного вироб-
ництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 
аналогічними  за  своїми  властивостями метальними  сна-
рядами несмертельної дії. Тобто під час вчинення держав-
ними  чи  приватними  виконавцями  виконавчих  дій щодо 
боржників, у  тому числі у справа про виконання рішень 
судів по захисту прав дітей, наприклад: примусового стяг-
нення аліментів [23].

У  ракурсі  віднесення  до  системи  правових  актів, 
направлених  на  регулювання  взаємодії  поліції  з  іншими 
суб’єктами  під  час  здійснення  діяльності  по  охороні 
прав  дітей,  можна  розглядати  також  Порядок  взаємодії 
органів (підрозділів) поліції з підрозділами акціонерного 
товариства  «Українська  залізниця»,  затверджений  суміс-
ним Наказом МВС України  та Міністерства  інфраструк-
тури  України  від  02.03.2020  №204/175  [24],  Інструкцію 
з  організації  взаємодії  органів  досудового  розслідування 
з  іншими  органами  та  підрозділами  внутрішніх  справ 
у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних 
правопорушень,  затверджену Наказом МВС України  від 
07.07.2017 №575 [25] та інші.

На  нашу  думку,  очільним  взаємодіючим  суб’єктом 
у  діяльності  Національної  поліції  з  охорони  прав  дітей 
є  територіальні  громади  –  жителі,  об’єднані  постійним 
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостій-
ними  адміністративно-територіальними  одиницями,  або 
добровільне об’єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, 
що  мають  єдиний  адміністративний  центр.  Така  очіль-
ність  у  першу  чергу  випливає  зі  змісту  цитованої  нами 
вище  ст.11  Закону України  «Про Національну  поліцію», 
яка  визначає  взаємодію  національної  поліції  на  засадах 
партнерства:  «Діяльність  поліції  здійснюється  в  тісній 
співпраці  та  взаємодії  з  населенням,  територіальними 
громадами  та  громадськими  об’єднаннями  на  засадах 
партнерства  і  спрямована  на  задоволення  їхніх  потреб», 
а  також  ст.88  цього  Закону  [17].  Крім  цього,  взаємодія 
поліції  з  населенням  забезпечується  окремим  спеціаль-
ним  законом  –  Законом  України  «Про  участь  громадян 
в  охороні  громадського  порядку  і  державного  кордону», 
який  надає  такій  взаємодії  більш  організованої  форми, 
через  інституалізацію об’єднань активних представників 
територіальної  у  громадські  організації  по  охороні  гро-
мадського порядку і державного кордону [26].

Сучасний розвиток суспільства, який полягає у демо-
кратизації  публічно-правових  та  інших  соціальних  від-
носин, вимагає перегляду філософії та практики поліцей-
ської діяльності, у тому числі у сфері охорони прав дітей. 
У зв’язку з цим в Україні назріла зміна парадигми поліцію-
вання «від вузької концепції правозастосування до широ-
кої концепції поліцейського обслуговування, розширення 
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обсягу «некримінальних» функцій поліції»  [27, с.98]. На 
наше  переконання,  на  перше  місце  у  цьому  напрямку 
повинні  виходити:  поліцейська  медіація  при  вирішенні 
сімейних і побутових конфліктів; реалізація поліцейських 
програм  надання  допомоги  дітям  з  неблагополучних 
родин,  як  основи  ювенальної  превенції;  пропагандист-
сько-виховна робота з населенням у частині популяризації 
нетерпимості до алкоголізму та немедичного споживання 
наркотичних  засобів;  правова  освіта  дітей  та  дорослого 
населення  та  інші.  Тобто  збільшити  в  діяльності  поліції 
компоненти методів та форм, які узагальнені під назвою 
«комунальне поліціювання» (англ. «Community Policing»).

Взаємодія  поліції  з  представницькими  органами 
територіальних  громад  та  їхніми  виконавчими  органами 
виходить за рамки комунального поліціювання, оскільки 
такі  органи  наділені  владними  повноваженнями. У  рам-
ках ювенальної павоохорони взаємодія з цією категорією 
суб’єктів реалізується через:

– заслуховування інформації керівників органів Наці-
ональної  поліції  про  стан  законності,  боротьби  із  зло-
чинністю,  охорони  громадського  порядку  та  результати 
діяльності на відповідній території (п.36 ч.1 ст.43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні») [28];

– вчинення органами місцевого самоврядування захо-
дів сприяння територіальним органам Національної полі-
ції (п.п.2 п.1 ч.1 ст.38 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні») [28];

–  участі  представників  національної  поліції  у  роботі 
колегіальних  виконавчих  та  дорадчих  органів  місцевих 
рад – виконавчих комітетів, комісій з питань регулювання 
дорожнього руху, комісій з питань захисту прав дитини;

–  реалізації  державних  цільових  програм  за  участю 
виконавчих  органів  місцевого  самоврядування  та  тери-
торіальних органів Національної поліції,  наприклад реа-
лізація проєкту «Шкільний поліцейський» та проведення 
організаційно-правових  заходів  по  втіленню  концепції 
«Поліцейський офіцер громади» [27], та інше.

Окремої уваги заслуговує механізм взаємодії поліції з міс-
цевими державними адміністраціями в діяльності по охороні 
прав дітей. Будучи місцевими органами державної виконавчої 
влади, місцеві  державні  адміністрації  у межах повноважень 
визначених  законом України  «Про місцеві  державні  адміні-
страції»  здійснюють  виконавчу  владу на  території  відповід-
ної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує 
повноваження, делеговані їй відповідною радою. 

Яскравим  прикладом  взаємодії  національної  поліції 
і  місцевих  державних  адміністрацій  є  періодичне  про-
ведення  рейдів  «Урок»  та  місячників  «Про  дотримання 
законодавства про загальну середню освіту», метою яких 

є надання дітям із сімей, які опинилися у складних життє-
вих обставинах, адресної допомоги в підготовці до нового 
навчального року та осінньо-зимового сезону, виявлення 
дітей шкільного віку, які не охоплені навчанням на початку 
навчального періоду,  усунення причин  їх  бездоглядності 
і безпритульності [27; 29].

При висвітленні особливостей взаємодії Національної 
поліції з іншими суб’єктами не можемо оминути і взаємо-
дію у сфері ювенальної правоохорони з органами проку-
ратури.

Прийняття  в  грудні  2014  року  нової  редакції  Закону 
України  «Про  прокуратуру»  та  звуження  цим  законом 
прокурорських  повноважень  обумовило  цілком  новий 
формат взаємодії органів прокуратури та поліції поза кри-
мінальним  процесом.  Зазначеним  Законом  було  внесено 
зміни  і  доповнення до цілої  низки  законів,  у  тому числі 
тих, що регулюють ювенальні правовідносини  [30]. Так, 
відповідно до ст.17 Закону України «Про органи і служби 
у справах дітей та спеціальні установи для дітей», нагляд 
за  додержанням  законів  уповноваженими  підрозділами 
органів  внутрішніх  справ,  приймальниками-розподіль-
никами для дітей, школами та професійними училищами 
соціальної реабілітації, спеціальними виховними устано-
вами здійснюється прокурором шляхом реалізації повно-
важень щодо нагляду  за  додержанням  законів  органами, 
які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 
досудове слідство, та повноважень щодо нагляду за додер-
жанням  законів  при  виконанні  судових  рішень  у  кримі-
нальних справах та при застосуванні  інших заходів при-
мусового характеру, пов’язаних  з обмеженням особистої 
свободи громадян [31].

Висновки. Правоохоронний  ефект  від  взаємодії 
в  діяльності Національної  поліції  по  охороні  прав  дітей 
досягається:  послідовністю  взаємодії  на  всіх  стадіях 
цієї  діяльності;  перманентністю  взаємодії  (протяжністю 
в часі); комплексністю застосування форм та методів вза-
ємодії; узгодженістю застосування заходів адміністратив-
ного впливу кожного суб’єкта взаємодії.

Створення  ефективної  системи  взаємодії  поліції 
з іншими суб’єктами ювенальних правовідносин слід роз-
глядати  як найважливішу  та необхідну умову успішного 
досягнення мети в діяльності  з  охорони та  захисту прав 
дітей.  Безсумнівно,  зміцнення  і  розвиток  партнерських 
відносин органів Національної поліції  та  інститутів  гро-
мадянського  суспільства  підвищує  рівень  правової  куль-
тури та соціальної активності громадян, сприяє зниженню 
рівня  антигромадської  протиправної  поведінки,  робить 
інформаційно  відкритою  правоохоронну  систему,  підви-
щує рівень довіри до неї, її авторитет і престиж.
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ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ І ЦИВІЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ 
НЕОБҐРУНТОВАНИХ АКТИВІВ 

ON THE ISSUE OF THE RATIO OF CRIMINAL AND CIVIL CONFISCATION 
OF UNJUSTIFIED ASSETS

Біцюк А.В., аспірант кафедри цивільного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Поняття конфіскації активів поза кримінального провадження виникло багато років тому і базується на уявленні про те, що, якщо 
«річ» порушує закон, держава має право її конфіскувати. 

В останні роки укладено цілу низку міжнародних угод, які зобов’язують країни співпрацювати один з одним в питаннях конфіскації, 
розділу активів, юридичної допомоги та компенсації постраждалим. Положення про конфіскацію майна містяться в декількох конвенціях 
ООН і ряді багатосторонніх угод.

Законодавство більшості країн для вилучення доходів від злочину, а також знарядь і засобів його здійснення передбачає процедуру 
конфіскації. Розглядають два види конфіскації: конфіскацію в кримінальному порядку і конфіскацію поза кримінального провадження. 
Кожен з цих видів конфіскації переслідує одну і ту ж мету – вилучення на користь держави доходів, отриманих в результаті скоєння зло-
чину, і предметів, використаних для його здійснення.

Конфіскація в кримінальному порядку і конфіскація поза кримінального провадження розрізняються перш за все процедурою вилу-
чення активів. Конфіскація в кримінальному порядку передбачає ведення кримінального судочинства і винесення обвинувального 
вироку, в той час як конфіскація поза кримінального провадження не вимагає ні того ні іншого. Існує ряд процесуальних відмінностей, 
що характеризують кожен вид конфіскації.

Конфіскація в кримінальному порядку – це рішення in personam, тобто вона спрямована проти конкретної особи.
Конфіскація поза кримінального провадження, яку іноді називають цивільної конфіскацією, конфіскацією in rem або речової конфіс-

кацією, – це судове переслідування майна, а не особистості.
Ключові слова: активи, корупція, необгрунтовані активи, державні активи, цивільна конфіскація, легалізація доходів, відстеження, 

заморожування, арешт, конфіскація, цивільне право.

The concept of confiscation of assets outside criminal proceedings originated many years ago and is based on the notion that if a “thing” 
violates the law, the state has the right to confiscate it.

In recent years, a number of international agreements have been concluded that oblige countries to cooperate with each other on confiscation, 
division of assets, legal aid and compensation to victims. Provisions on confiscation of property are contained in several UN conventions 
and a number of multilateral agreements.

The legislation of most countries provides for the confiscation procedure for the confiscation of proceeds of crime, as well as the tools 
and means of its commission. Two types of confiscation are considered: confiscation in criminal proceedings and confiscation outside criminal 
proceedings. Each of these types of confiscation pursues the same goal – to confiscate in favor of the state the proceeds of crime and items 
used for its commission.

Criminal confiscation and non-criminal confiscation differ primarily in the procedure for seizing assets. Criminal confiscation involves 
criminal proceedings and a conviction, while confiscation outside criminal proceedings does not require either. There are a number of procedural 
differences that characterize each type of confiscation.

Criminal confiscation is a decision in personam, ie it is directed against a specific person.
Confiscation outside criminal proceedings, sometimes referred to as civil confiscation, confiscation in rem or confiscation of property, is 

the prosecution of property, not identity.
Key words: assets, corruption, unjustified assets, state assets, civil confiscation, money laundering, tracking, freezing, arrest, confiscation, 

civile law.

Постановка проблеми. Поняття  конфіскації  активів 
поза  кримінального  провадження,  тобто  цивільної  кон-
фіскації виникло багато років тому і базується на уявленні 
про те, що, якщо «річ» порушує закон, держава має право 
її  конфіскувати.  Принцип  речової  підсудності  (Inrem  – 
буквально  «проти  речі»)  набув  поширення  в  військово-
морському  праві  і  уможливив  судове  переслідування 
судна, а не його капітана, команди або власника в разі пра-
вопорушення з використанням цього судна.

В  останні  роки  укладено  цілу  низку  міжнародних 
угод, які зобов’язують країни співпрацювати один з одним 
в питаннях цивільної конфіскації, розділу активів, юридич-
ної допомоги та компенсації постраждалим. Положення про 
цивільну конфіскацію майна містяться в декількох конвен-
ціях ООН і ряді багатосторонніх угод, таких як: Конвенція 
ООН  про  боротьбу  проти  незаконного  обігу  наркотичних 
засобів  і  психотропних  речовин  (1988  рік)  [6];  Віденська 
конвенція); Конвенція ООН проти транснаціональної орга-
нізованої  злочинності  (2000  рік;  UNTOC)  [7];  Конвенція 
ООН проти корупції (2004 рік; UNCAC) [5]; Конвенція Ради 
Європи  щодо  виявлення,  вилучення  і  конфіскації  доходів, 
одержаних злочинним шляхом та про боротьбу з фінансуван-
ням тероризму (2005 рік) [8]; Конвенція Ради Європи щодо 

виявлення, вилучення і конфіскації доходів, одержаних зло-
чинним шляхом (1990 рік; Страсбурзька конвенція) [9]; Кон-
венція Організації економічного співробітництва та розвитку 
про боротьбу з отриманням хабарів іноземними державними 
посадовими  особами  при  здійсненні  міжнародних  ділових 
операцій (1997 рік) [10].

З  перерахованих  документів UNCAC –  єдиний,  який 
містить спеціальні положення про конфіскацію необґрун-
тованих активів поза кримінальним провадженням, тобто 
цивільну  конфіскацію,  і  передбачає  ряд  найважливіших 
зобов’язань  в  області  міжнародного  співробітництва 
в  питаннях  кримінального  переслідування,  фінансової 
і технічної взаємодопомоги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. Теоре-
тичну основу дослідження склали наукові праці таких нау-
ковців, як Г.О. Винник, В.С. Батиргареєва, В.В. Березнер, 
С.Я.  Бурда,  Н.О.  Гуторова,  Л.М.  Демидова,  К.П.  Задоя, 
Н.А. Орловська, М.М. Панов, О.С. Пироженко, В.М. Поля-
ков, Г.М. Собко, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк та інших.

Мета статті. Метою статті є науковий порівняно-пра-
вовий  аналіз  співвідношення  кримінальної  і  цивільної 
конфіскації необґрунтованих активів.
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Викладення основного матеріалу. Законодавство 
більшості  країн  для  вилучення  доходів  від  злочину, 
а  також  знарядь  і  засобів  його  здійснення1  передбачає 
процедуру  конфіскації.  Розглядають  два  види  конфіс-
кації:  конфіскацію  в  кримінальному  порядку  і  конфіс-
кацію  поза  кримінального  провадження.  Кожен  з  цих 
видів  конфіскації  переслідує  одну  і  ту ж мету  –  вилу-
чення на користь держави доходів, отриманих в резуль-
таті  скоєння  злочину,  і  предметів,  використаних  для 
його здійснення. В основі конфіскації лежить подвійна 
логіка. По-перше, тим, хто здійснює незаконне діяння, 
не можна дозволяти збагачуватися за рахунок злочину. 
Доходи від злочинної діяльності слід вилучати і направ-
ляти  на  компенсацію  шкоди,  заподіяної  потерпілому, 
будь то держава або приватна особа. По-друге,  злочин 
не повинно повторитися. А це передбачає не тільки кон-
фіскацію  економічної  вигоди  від  злочину,  а  й  знарядь 
злочину,  що  дозволяє  запобігти  їх  подальше  викорис-
тання  в  кримінальних  цілях.  Так  що  конфіскація  грає 
ще й роль стримуючого фактору. 

Конфіскація  в  кримінальному  порядку  і  конфіскація 
поза кримінального провадження розрізняються перш за 
все  процедурою  вилучення  активів.  Конфіскація  в  кри-
мінальному  порядку  передбачає  ведення  кримінального 
судочинства і винесення обвинувального вироку, в той час 
як конфіскація поза кримінального провадження не вима-
гає ні того ні іншого. існує ряд процесуальних відміннос-
тей, що характеризують кожен вид конфіскації.

Конфіскація в кримінальному порядку – це рішення in 
personam, тобто вона спрямована проти конкретної особи. 

Така конфіскація вимагає кримінального судочинства 
і обвинувальним вироком і нерідко є частиною покарання. 
У деяких країнах рішення про конфіскацію приймається 
на  основі  більш  низького  критерію  доведеності  (вихо-
дячи з принципу порівняння ймовірностей) в порівнянні 
з винесенням вироку у справі в цілому. 

Вимога  про  засудження  в  кримінальному  порядку 
означає,  що  спочатку  держава  повинна  довести  вину 
підсудного  «При  відсутності  обґрунтованого  в  тому 
сумніву», тобто надати такі докази, щоб суддя був «гли-
боко  переконаний»  в  винності  підсудного  (Принцип 
«глибокої  переконаності»).  Конфіскація  в  криміналь-
ному  порядку  може  бути  як  речовою,  коли  обвинувач 
повинен  довести,  що  спірні  активи  являють  собою 
доходи  від  злочину  або  знаряддя  його  вчинення,  так 
і  вартісно-орієнтованою,  коли  конфіскації  підлягає 
майно,  вартість  якої  відповідає  доходам  від  злочину, 
і обвинувач не повинен доводити зв’язок між злочином 
і конкретним предметом власності.

Слід  звернути  увагу  на  те,  що  у  2013  році  до  КК 
України були внесені зміни та доповнення, якими було 
визначено поняття спеціальної конфіскації (ст. 96-1 КК 
України), що передбачає вилучення в рамках криміналь-
ного судочинства, за вироком суду лише майна та акти-
вів,  здобутих  вчиненням  злочину.  Спеціальна  конфіс-
кація  в  кримінальному  провадженні  відрізняється  від 
конфіскації  в  кримінальному  провадженні  тим,  що 
остання направлена не лише на майно, грошові кошти 
та активи здобуті шляхом вчинення злочину, а й на інше 
майно правопорушника, яке перебуває у його власності 
(ч. 1 ст. 59 КК України).

У нашому дослідженні ми зупинимось на порівнянні, 
тобто на співвідношенні цивільної конфіскації необґрун-
тованих  активів  (конфіскації  поза  кримінального  прова-
дження) та конфіскації в порядку ч. 1 ст. 59 КК України, 
тобто конфіскації в кримінальному провадженні.

Конфіскація  поза  кримінального  провадження,  яку 
іноді називають цивільної конфіскацією, конфіскацією in 

1  Знаряддя  і  засоби  злочину  –  предмети,  використані  для  скоєння  злочину 
(наприклад,  автомобільабочовен,  за  допомогою  яких  транспортувалися 
наркотики).

rem або речової конфіскацією, – це судове переслідування 
майна, а не особистості2. 

Вона являє собою окремий від якого б то не було кримі-
нального судочинства процес, коли для конфіскації майна 
необхідно довести, що воно має відношення до злочинної 
діяльності (отримано в результаті злочину або послужило 
знаряддям  його  здійснення).  Злочинна  поведінка  в  біль-
шості  випадків  може  бути  доведена шляхом  порівняння 
ймовірностей. Більш низький критерій доведеності полег-
шує завдання держави і означає, що добитися конфіскації 
майна можна навіть при наявності недостатніх доказів для 
засудження злочинця в кримінальному порядку. Оскільки 
вимога про  судове переслідування  висувається  не  проти 
людини,  а  проти  певного  майна,  власник  цього  майна 
є третьою стороною в процесі і має право захищати свою 
власність. 

Конфіскація  поза  кримінального  провадження 
(цивільна  конфіскація  необґрунтованих  активів)  –  ефек-
тивний спосіб повернення активів в самих різних ситуа-
ціях, особливо коли конфіскація в кримінальному порядку 
неможлива або її не можна застосувати, тобто в тих випад-
ках, коли:

–  злочинець  ховається  від  правосуддя,  в  результаті 
чого йому не можна винести обвинувальний вирок;

– злочинець помер до порушення справи або помер до 
винесення вироку. Зі смертю обвинуваченого кримінальне 
переслідування припиняється;

– злочинець має правовий  імунітет, що захищає його 
від кримінального переслідування;

–  злочинець  наділений  настільки  великий  владою, 
що  кримінальне  розслідування  і  переслідування  сильно 
ускладнене або неможливе;

– активи знайдені, а злочинець невідомий (наприклад, 
активи знайдені у кур’єра, який не бере участі в скоєнні 
злочину).  Якщо  знайдене  майно  отримано  в  результаті 
злочинної  діяльності,  власник  або  злочинець  навряд  чи 
буде  оскаржувати  вимоги  про  його  повернення,  побою-
ючись кримінального переслідування. Ця невизначеність 
робить  кримінальне  переслідування  правопорушника 
проблематичним, якщо взагалі можливим;

–  майно  знаходиться  у  третіх  осіб,  яким  не  було 
пред’явлене обвинувачення в кримінальному злочині, але 
вони обізнані про кримінальне походження власності або 
свідомо  ігнорують  цей  факт.  Конфіскацію  в  криміналь-
ному  порядку  не  можна  застосовувати  для  вилучення 
майна у добросовісного набувача, проте конфіскації поза 
кримінального провадження це не заважає: майно вилуча-
ється, навіть незважаючи на сумлінність його придбання;

– недостатньо доказів для кримінального переслідування.
В описаних  ситуаціях можна  застосовувати цивільну 

конфіскацію, оскільки в цих випадках порушується судо-
вий позов щодо майна, а не проти конкретної особи і / або 
не потрібно  винесення обвинувального  вироку  в  рамках 
кримінального процесу. Той же тип конфіскації застосову-
ється у випадках, коли:

– злочинець визнаний невинним у скоєнні криміналь-
ного злочину через брак доказів або слабкій позиції обви-
нувачення.  Це  відноситься  до  тих  країн,  де  вимога  про 
конфіскацію  поза  кримінального  провадження  розгляда-
ється  виходячи  з  більш  низького  критерію  доведеності, 
ніж  кримінальне  обвинувачення.  Коли  зібраних  доказів 
недостатньо для визнання провини за відсутності обґрун-
тованих в тому сумнівів, то, можливо,  їх вистачить, щоб 
довести  кримінальне  походження  майна  шляхом  порів-
няння ймовірностей;

–  цивільна  конфіскація  здійснюється  у  безспірному 
порядку.  У  країнах,  де  конфіскація  активів  поза  кримі-

2 У ряді країн суть процедури in rem дещо відрізняється. Наприклад, система, 
що склалася на Філіппінах, не є процедурою in rem в чистому вигляді, оскільки 
уряд може отримати судове рішення щодо особи, а не майна при відсутності 
останнього.
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нального провадження – цивільний процес, позови розгля-
даються з використанням стандартних судових процедур, 
що економить час і кошти.

Конфіскація активів поза кримінального провадження 
особливо  ефективна  в  тих  випадках,  коли  мова  йде  про 
вилучення  злочинних  доходів  у  корумпованих  політиків 
і  повернення  викрадених  коштів  громадянам  потерпі-
лого  держави.  Хоча  конфіскація  цього  типу  не  повинна 
підміняти  собою  кримінальне  переслідування,  у  бага-
тьох випадках (особливо в контексті корупції державних 
посадових осіб) це  єдиний спосіб вилучити кримінальні 
доходи  і  здійснити  правосуддя.  Часто  через  широкі 
повноваження,  якими  володіє  корумпований  чиновник, 
або  за  іншими  причинами  кримінальне  переслідування 
абсолютно неможливо аж до смерті посадової особи або 
його  втечі  з  країни. Нерідко  державні  діячі,  займаються 
хабарництвом,  мають  імунітет  від  судового  пересліду-
вання. Оскільки процедура цивільної конфіскації активів 
не  пов’язана  з  кримінальним  переслідуванням,  її  можна 
здійснювати незалежно від того, помер чи корумпований 
чиновник, чи залишив він країну або отримав імунітет від 
судового переслідування. 

Цивільна  конфіскація  активів  сьогодні  не  є  вну-
трішньою справою кожної держави. В умовах глобаль-
ної економіки злочинці можуть переміщувати цінності 
з  однієї  країни  в  іншу  за  лічені  секунди  всього  лише 
натисканням  кнопки.  Міждержавні  кордони  пере-
стали  бути  гарантією  безпеки  корумпованих  політи-
ків в тих випадках, коли країни, де скоєно злочин  і де 
знаходяться доходи від  корупції,  прийняли  закони про 
співпрацю  в  питаннях  відстеження  і  конфіскації  –  як 
в кримінальному провадженні, так і поза кримінального 
провадження – незаконно отриманих активів.

Механізм цивільної конфіскації необґрунтованих акти-
вів поза кримінального провадження може бути створений 
на базі будь-якої правової системи – як континентальної, 
так і загальноправової. Це випливає зі ст. 54 (1) (с) Кон-
венції  ООН  проти  корупції  (UNCAC)  [5],  де  визначено, 
що  кожна  держава-учасник має  розглянути  питання  про 
введення  цивільної  конфіскації  поза  кримінального  про-
вадження. У UNCAC не  виділяється  якась  одна  правова 
традиція  і  не  говориться про  те, що  існуючі  відмінності 
між  правовими  системами можуть  перешкодити  впрова-
дженню  механізму  цивільної  конфіскації.  Навпаки,  від-
повідно з документом конфіскація необґрунтованих акти-
вів  поза  кримінального  провадження  розглядається  як 
ефективний інструмент боротьби з корупцією в будь-якій 
юрисдикції незалежно від правових традицій.

Хоча  в  деяких  країнах  загального  права  (наприклад, 
в США, ПАР) механізми конфіскації майна існують досить 
давно, у багатьох юрисдикціях з континентальним правом 
діє аналогічне законодавство. До таких належать Албанія, 
Колумбія, Словенія, Швейцарія. Усередині кожної право-
вої сім’ї механізми конфіскації дещо відрізняються один 
від одного в залежності від країни, де вони розроблялися.

Незважаючи на те що загальне і континентальне право 
істотно відрізняються один від одного, ці системи багато 
в чому схожі. 

Так, схожість полягає у тому, що: позов подається від-
носно майна або необґрунтованих активів (іn rem); обви-
нувальний  вирок  по  кримінальному  провадженню  не 
потрібен; необхідно довести протиправну поведінку.

Різниця  полягає  у  тому,  що  у  країнах  загального 
права:  використовуються  критерії  доведеності  шляхом 
порівняння  ймовірностей  або  більшості  доказів,  судо-
чинство  здійснюється  цивільними  судами,  використо-
вується  широка  дискреційна  влада  органів  державного 
обвинувачення; у країнах континентального права: вико-
ристовуються  критерії  доведеності  шляхом  відсутності 
обґрунтованих сумнівів, або «глибокої впевненості» суд-
дів,  судочинство  здійснюється  кримінальними  судами, 

використовується  обмежена  дискреційна  влада  органів 
державного обвинувачення.

Отже, країни і території, які дотримуються континен-
тального права, використовують в своїй моделі цивільної 
конфіскації необґрунтованих активів принципи загального 
права, і навпаки. Так, в канадській провінції Квебек, юрис-
дикції  з  континентальної правовою системою, в рішенні 
цивільних  справ  керуються  принципом  порівняння  ймо-
вірностей,  а не відсутністю обґрунтованих сумнівів  (або 
«глибокої переконаності») – критерію доведеності, харак-
терного  для  юрисдикцій  з  континентальною  правовою 
системою. В інших випадках юрисдикції використовують 
принципи  міжнародного  співробітництва.  Наприклад, 
швейцарські суди підтвердили, що Швейцарія має право 
надавати США сприяння в питаннях цивільної конфіска-
ції  активів  поза  кримінальним  провадженням,  і  направ-
ляти  відповідні  справи  в  кримінальний  суд,  незважаючи 
на відсутність наміру кримінального переслідування [11]. 
Цей вид сприяння має велике значення для розвитку між-
народного співробітництва в даній сфері, що так відпові-
дає UNCAC [5].

Таким чином, можна зробити приблизний перелік від-
мінностей між здійсненням конфіскації необґрунтованих 
активів в рамках кримінального провадження і поза кри-
мінального провадження,  тобто цивільною конфіскацією 
необґрунтованих активів.

Так,  при  здійсненні  конфіскації  необґрунтованих 
активів  в  рамках  кримінального  провадження  в  порядку 
ч. 1 ст. 59 КК України:

1.  Переслідування  здійснюється  саме  особистості, 
тобто в рамках кримінального обвинувачення проти кон-
кретної особи;

2.  Конфіскація  необґрунтованих  активів  та  іншого 
майна,  що  перебуває  у  власності  звинуваченного,  здій-
снюється як частина покарання за вчинення злочину;

3.  Доказування протиправної поведінки проводиться 
при наявності обвинувального вироку по кримінальному 
провадженню.  Злочинне  діяння  повинно  бути  доказано 
«при  відсутності  обґрунтованих  в  тому  сумнівів»,  тобто 
суддя повинен «глибоко переконаний» у винуватості під-
судного;

4.  Зв’язок між доходами (активами) від злочину і про-
тизаконною  поведінкою може  бути  як  матеріальним  так 
і вартісно-орієнтованим;

5.  Конфіскація  виключає  зацікавленість  злочинця 
у незаконно придбаному майні;

6.  Галузь права різна (кримінальна або цивільна).
При здійсненні поза кримінальної, цивільної конфіска-

ції необґрунтованих активів:
1.  Переслідування здійснюється майна, а не особис-

тості, тобто держава подає позов відносно майна;
2.  Цивільна  конфіскація  необґрунтованих  активів 

здійснюється  під  час  або  по  завершенню  кримінального 
судочинства,  або  взагалі  при  відсутності  кримінального 
переслідування звинуваченного;

3.  Доказування протиправної поведінки проводиться 
при  відсутності  обвинувального  вироку  по  криміналь-
ному  провадженню.  Протизаконна  поведінка  повинна 
бути доведена шляхом порівняння ймовірностей (критерії 
доведення можуть бути різними);

4.  Зв’язок між доходами (активами) від злочину і про-
тизаконною поведінкою є матеріальним;

5.  Цивільна конфіскація позбавляє власника конкрет-
ного  майна  (активів).  Застосовується  відносно  добросо-
вісних власників;

6.  Галузь права різна (кримінальна або цивільна).
Таким чином, повернення активів без винесення обви-

нувального вироку, безсумнівно, є зброєю, яку слід застосо-
вувати з обережністю, зробивши відповідні заходи захисту. 
Крім того, цивільна конфіскація ніколи не повинна викорис-
товуватися,  якщо  проведення  кримінального  судочинства 
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можливо  і є виправданим. З  іншого боку, у тих випадках, 
коли кримінальне переслідування неможливо, повернення 
необґрунтованих активів шляхом цивільної конфіскації дає 

можливість направити зусилля на боротьбу з передбачува-
ними злочинцями у тих сферах, де це завдасть їм найбіль-
шої шкоди – а саме вдарити по їх кишенях.
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У положеннях наукової статті автором проведено аналіз чинного законодавства, судової та нотаріальної практики з питань правового 
регулювання відносин, які виникають з приводу укладення договорів в мережі Інтернет. Визначено потенціал вітчизняних маркетплейсів 
в інтернеті для укладення цивільно-правових договорів. З’ясовано, що найбільш широковживаним на маркетплейсах останніх залиша-
ються відносини купівлі-продажу.

Специфіка договірних відносин на маркетплейсах в інтернеті нерідко передбачає необхідність проведення переговорів за допомогою 
функціоналу маркетплейсу та подальше укладення договору при особистій зустрічі. Результатом такої переддоговірної діяльності є фак-
тичне укладення попереднього договору, який накладає на сторін певні зобов’язання. Доведено, що у випадку ухилення від укладення 
основного договору інша сторона договору може зазнавати втрат та збитків через неукладення договору, серед яких витрати на транс-
фер до місця знаходження майна, втрата завдатку за супутніми відносинами тощо.

Кваліфіковано випадки безпідставного ухилення від укладення договору, умови якого були узгоджені у спосіб переговорів та попере-
дніх угод в інтернеті як зловживання суб’єктивними правами при укладенні договорів.

Щодо питання застосування заходів цивільно-правової відповідальності за порушення умов попереднього договору визначено, що 
відшкодування збитків є єдиним наслідком порушення стороною умов попереднього договору. Неприпустимим є примусове виконання 
зобов’язання за попереднім договором в натурі.

Зроблено висновок, що відшкодування шкоди, завданої такими діями сторони договірного процесу, відбувається відповідно до поло-
жень попереднього договору, положень користувацьких угод маркетплейсів, за допомогою яких проходила підготовка угоди, а також 
відповідно до положень чинного цивільного законодавства.

Ключові слова: укладення договору, переговори, ухилення від укладення договору, маркетплейс, попередній договір.

 In the provisions of the scientific article the author analyzes the current legislation, judicial and notarial practice on the legal regulation 
of relations arising from the conclusion of contracts on the Internet. The potential of domestic marketplaces on the Internet for concluding civil law 
agreements has been determined. Purchase relations have been found to be the most widely used on the marketplaces of the latter.

The specifics of contractual relations on marketplaces on the Internet often imply the need to negotiate with the functionality of the marketplace 
and the subsequent conclusion of the contract in person. The result of such pre-contractual activities is the actual conclusion of a preliminary 
contract, which imposes certain obligations on the parties. It is proved that in case of evasion from concluding the main contract, the other party to 
the contract may suffer losses and losses due to non-conclusion of the contract, including transfer costs to the location of property, loss of deposit 
for related relations, etc.

Cases of unjustified evasion of a contract, the terms of which were agreed in the manner of negotiations and previous agreements on 
the Internet as an abuse of subjective rights in concluding contracts, are qualified.

Regarding the application of civil liability measures for breach of the terms of the preliminary agreement, it is determined that compensation 
for damages is the only consequence of the party's violation of the terms of the preliminary agreement. Enforcement of an obligation under a prior 
agreement in kind is not permitted.

It is concluded that compensation for damage caused by such actions of the parties to the contractual process is in accordance with 
the provisions of the previous agreement, the provisions of user agreements of marketplaces, through which the agreement was prepared, as 
well as the provisions of applicable civil law.

Key words: contract conclusion, negotiations, evasion of contract conclusion, marketplace, preliminary contract.

Вступ.  В  останні  роки  все  більше  осіб  для  здій-
снення  покупок  широкого  кола  товарів  та  замовлення 
послуг використовують майданчики для продажу товарів 
та послуг  (маркетплейси),  на  зразок OLX, Prom або  IZI.
ua. Дані майданчики можуть використовуватися як повно-
цінна  платформа  для  електронної  комерції,  а  також  їх 
функціонал може бути корисним для розміщення приват-
них оголошень та укладення угод звичайними фізичними 
особами поза межами підприємницької діяльності остан-
ніх.  З  метою  реалізації  окремих  груп  товарів  та  послуг 
були  створені  окремі  широко  відомі  майданчики,  такі 
як  AUTO.RIA  для  продажу  автотранспортних  засобів, 
Flatfy  для  продажу  нерухомості,  SHAFA  для  продажу 
одягу  та  взуття, Kabanchik.ua  для  замовлення побутових 
та інших послуг та багато інших.

Широкі  ресурсні можливості маркетплейсів  дозволя-
ють  розширювати  функціонал  сайтів,  надаючи  змогу  не 
лише  сторонам  потенційних  договірних  відносин  зна-
ходити  один  одного,  проводити  переговори  щодо  умов 
договору,  а  також  забезпечувати прозорість  таких відно-
син (перевіряючи окремі дані щодо товару або продавця, 
такі як VIN-код авто, наявність обмежень щодо реєстра-
ції  окремих  об’єктів  нерухомості  та  автотранспортних 
засобів  тощо)  та  безпеку  проведення  операцій  з  оплати 
та  доставки  товару  за  допомогою  технічних  засобів 
та партнерських відносин з окремими службами доставки.

Питання  ідентифікації  та  юридичної  оцінки  договір-
них відносин, що виникають в процесі користуванні вище-
зазначеними  маркетплейсами  вже  ставали  предметом 
дослідження  окремих  вітчизняних  дослідників,  таких  як 
О.М. Вінник, Л.В. Головій, М.М. Кузьміна, О.Ю. Червона, 
А.В. Чуховська та інших. Однак, попри значну актуальність 
вирішення  теоретичних  та  практичних проблем укладення 
договорів в інтернеті поза межами наукового дискурсу зали-
шилися питання кваліфікації дій з метою ухилення від укла-
дення  договорів  в  мережі  інтернет.  Саме  тому мета  даної 
статті – аналіз на підставі чинного законодавства та судової 
практики специфіки відносин, що виникають у випадку ухи-
лення однієї із сторін від укладення договору в інтернеті.

Основна частина. Відповідно  до  ст.  627  ЦК  Укра-
їни при укладенні договору сторони є вільними у виборі 
контрагента  та  визначенні  умов  договору  з  урахуванням 
вимог  законодавства,  звичаїв  ділового  обороту,  вимог 
розумності та справедливості, що визначено чинним зако-
нодавством [9]. Дане положення закріплює та конкретизує 
один  з  найважливіших принципів  зобов’язального права 
та цивільного права загалом – принцип свободи договору. 
Даний принцип включає в себе наступні складові:

– свобода в укладенні договору;
– свобода вибору характеру договору;
– вільний вибір контрагента за договором;
– вільний вибір умов договору.
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Будь які суб’єктивні права та свободи мають сенс лише 
при  можливості  їх  реалізувати.  В  свою  чергу  належне 
здійснення передбачених та гарантованих законодавством 
свобод  можливе  за  умови  дотримання  меж  здійснення 
таких свобод. Вихід за межі суб’єктивних прав та свобод, 
а також використання останніх всупереч їх призначення із 
соціально шкідливою метою.

Як  зазначає  М.В.  Кратенко,  зловживання  свободою 
укладати  або  не  укладати  договір  може  проявлятися 
в таких діях або бездіяльності як:

– ведення переговорів без наміру укласти угоду;
– ухилення від заключення публічного договору;
– економічно та технічно необґрунтована відмова укла-

дення договору суб’єктом, що займає домінуюче місце на 
товарному ринку;

– укладення удаваних правочинів [4, с. 28].
Враховуючи  можливості  для  встановлення  орендних, 

лізингових прокатних та інших видів договірних відносин 
на маркетплейсах в  інтернеті, найбільш широковживаним 
в межах останніх залишаються відносини купівлі-продажу. 

Цивільне  законодавство  встановлює  належний  поря-
док укладення договорів, який полягає в тому, що одна зі 
сторін направляє  іншій  свою пропозицію про укладення 
договору  (оферту),  а  інша  сторона,  отримавши  оферту, 
приймає пропозицію укласти договір.

Відповідно  до широкого  підходу  виділяють  наступні 
стадії укладання договору:

– переддоговірні контакти сторін (переговори);
– направлення оферти;
– розгляд оферти;
– акцепт оферти.
Такі стадії як оферта і акцепт оферти є обов'язковими 

для всіх випадків укладання договору, а стадія перегово-
рів носить факультативний характер і використовується на 
розсуд сторін, що вступають в договірні відносини.

Специфіка  договірних  відносин  на  маркетплейсах 
в  інтернеті  нерідко  передбачає  необхідність  проведення 
переговорів  за  допомогою  функціоналу  маркетплейсу 
та подальше укладення договору при особистій зустрічі. 
Найбільш вдалими прикладами такої діяльності є випадки 
купівлі-продажу  автомобілів  або  коштовної  електроніки, 
коли умови договору узгоджуються на торгівельному май-
данчику,  а  згодом  відбувається  огляд  та  остаточне  укла-
дення угоди. Результатом такої переддоговірної діяльності 
є фактичне укладення попереднього договору, який накла-
дає на сторін певні зобов’язання.

Як  зазначають  М.І.  Брагінський  і  В.В.  Вітрянский, 
«завдяки тому, що реальні договори для свого виникнення 
припускають угоду плюс передачу речі, використання кон-
струкції попереднього договору має на меті, розділивши 
стадію укладення договору на дві, надати самостійне пра-
вове значення самій угоді. А з цього, в свою чергу, випли-
ває, що сторони будуть знаходитися в юридичному зв’язку 
ще раніше передачі речі» [2, с.127]. 

Виконання  попереднього  договору  передбачає  укла-
дення  основного  договору  через  деякий  час  в  межах 
встановленого строку або у конкретну встановлену дату. 
Однак, за час спливання строку обставини, які спонукали 
сторони  до  укладення  попереднього  договору,  можуть 
змінитися таким чином, що одній стороні укладення осно-
вного договору може бути не  таким вигідним,  як підчас 
укладення  попереднього  договору.  Типовим  прикладом 
є  надходження  більш  вигідної  пропозиції  від  третьої 
особи, наслідком чого є ухилення однієї зі сторін від укла-
дення основного договору [3, с. 124].

Однак,  інша  сторона  договору  може  зазнавати  втрат 
та збитків через неукладення договору, серед яких витрати 
на трансфер до місця знаходження майна, втрата завдатку 
за супутніми відносинами тощо.

В контексті даного дослідження особливу увагу необ-
хідно приділити правовій оцінці відносин, що виникають 

між  сторонами  відносин  електронної  комерції  під  час 
резервування або бронювання окремих товарів та послуг 
за допомогою функціональних можливостей маркетплей-
сів.  Так,  наприклад,  сервіс Tabletki.ua  пропонує  послугу 
бронювання  лікарських  засобів  в  аптеках  України.  Як 
зазначається  в  описі  послуги  бронювання,  «користую-
чись  сервісом  бронювання,  ви  отримуєте  значні  знижки 
від ціни, яку зазвичай оплачують при купівлі безпосеред-
ньо в аптеці без бронювання,  іноді різниця сягає більше 
30%!»  [7]. Таким чином, користувачу маркетплейсу про-
понується  можливість  відслідкувати  наявність  товарів 
в  аптеках поблизу,  порівняти ціни,  а  також  забронювати 
відповідні  лікарські  засоби  за  ціною,  яка  є  нижчою  від 
роздрібної ціни при офлайн-купівлі в аптеці.

Для  аналізу  правового  статусу  сторін  за  даним дого-
вором  у  випадку  бронювання  лікарських  засобів  необ-
хідно  коректно  встановити  суб’єктів  та  обсяг  їх  прав 
та обов’язків за даним договором.

Попри  безпосереднє  використання  потенційним 
покупцем  інтерфейсу  маркетплейсу  для  бронювання 
та  замовлення  необхідних  лікарських  засобів  характер 
відносин,  що  встановлюються  між  користувачем  сайту 
та  його  адміністратором,  а  також  правовий  статус  учас-
ників  таких  відносин  визначається  Угодою  користувача, 
яка  є  договором  приєднання  відповідно  до  положень 
статті 634 ЦК України та розміщена на сайті.

Відповідно  до  вступних  положень  угода  не  створює 
жодних  агентських,  партнерських  та  трудових  відносин 
між  сторонами;  використовуючи  веб-сайт,  користувач 
підтверджує,  що  ознайомився  та  згоден  з  умовами  цієї 
угоди та з умовами угоди про захист персональних даних 
та  конфіденційність  інформації;  якщо  користувач  не 
погоджуєтеся з умовами цієї угоди, з умовами угоди про 
захист  персональних  даних  та  конфіденційність  інфор-
мації  (повністю  або  частково),  користувачеві  забороня-
ється  використовувати  веб-сайт;  подальше  використання 
веб-сайту свідчить про погодження та приєднання корис-
тувача до цієї угоди повністю та підтверджує його згоду 
з наведеними нижче умовами.

В  той  же  час  п.3.4  Користувацької  угоди  веб-сайту 
tabletki.ua  передбачає,  що  сторони  угоди  розуміють 
та усвідомлюють, що веб-сайт не є інтернет-аптекою або 
аптечною мережею, веб-сайт представляє собою інтернет-
сервіс,  спеціально  створений  для  здійснення  користува-
чами пошуку Інформації про продукцію, що реалізується 
безпосередньо партнерами (зокрема, проте не виключно, 
аптечними закладами на території України). Адміністра-
ція  самостійно  не  надає  послуги  з  бронювання  продук-
ції, поширення інформації про продукцію та не здійснює 
господарську діяльність з реалізації продукції. Фактична 
угода  бронювання  та  купівлі-продажу  продукції  уклада-
ється  безпосередньо  між  партнерами  та  користувачами. 
Партнери залишають за собою право встановлення влас-
них  умов  доступу  до  інформації,  послуг,  умов  продажу 
продукції тощо [8].

Відповідно до взятих на себе зобов’язань маркетплейс 
надає  послуги  з  доступу  до  інформаційних  матеріалів, 
поширених  адміністрацією  та/або  партнерами  на  веб-
сайті,  включно  з  його  мобільними  версіями,  додатками 
та  іншими  програмами/програмними  забезпеченнями. 
Згідно положень розділу 7 Угоди користувача адміністра-
ція не гарантує, що послуги відповідають особистим очі-
куванням  та  вимогам  користувачів  та/або  беззаперечно 
принесуть  очікуваний  користувачами  результат.  Адміні-
страція  не  несе  відповідальності  перед  користувачами 
та  третіми  особами  за  можливі  наслідки  використання 
ними  веб-сайту.  Адміністрація  не  несе  відповідальності 
за  достовірність  інформаційних  матеріалів,  розміщених 
партнерами  за  допомогою  веб-сайту  як  маркетплейсу. 
Адміністрація не гарантує та не несе відповідальності за 
будь-яку  продукцію  або  послуги,  які  рекламуються  або 
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пропонуються користувачам партнерами/третіми особами 
за допомогою веб-сайту як маркетплейсу.

Таким  чином,  адміністрація  ресурсу  знімає  із  себе 
будь-яку  відповідальність  за  можливі  порушення  прав 
користувачів  у  їх  договірних  відносинах  з  юридичними 
особами, що здійснюють продаж лікарських засобів (парт-
нери). Одночасно положення користувацької угоди не міс-
тять  умов  договору  між  маркетплейсом  та  партнерами, 
а  також  умов  договору  бронювання  між  користувачем 
та партнером.

Договір  бронювання  –  це  непоіменований  договір, 
адже  він  не  належить  до жодної  з  груп  цивільно-право-
вих договорів, передбачених чинним ЦК України. Як вже 
зазначалося,  для  покупця  укладення  договору  броню-
вання створює ряд переваг, позитивний рекламний ефект 
має  можливість  бронювання  і  для  суб’єктів  господарю-
вання, однак подальше ухилення від укладення договору 
купівлі-продажу може спричиняти негативні наслідки для 
обох сторін.

Відповідно  до  положень  договору  про  бронювання, 
доступних  з  функціоналу  маркетплейсу,  з’ясовуємо,  що 
після  підтвердження  бронювання  аптечним  закладом-
партнером  користувачу  надається  від  24  до  72  годин 
(встановлюється партнером) для  здійснення купівлі-про-
дажу свого замовлення у відповідній аптеці. Як зазначає 
Д.  Михайленко,  договір  резервування  (бронювання)  не 
має  фінансової  складової,  але  може  містити  положення 
про штрафні санкції в разі його порушення однією зі сто-
рін договору [5].

Для  користувачів  сайту  не  передбачено  відповідаль-
ності за порушення строків викупу лікарських засобів. Оче-
видно, що у випадку порушення даних строків користувач 
не  в  праві  вимагати  здійснити  купівлю-продаж  заброньо-
ваних  лікарських  засобів  за  встановленою  ціною.  Однак, 
викликає  інтерес  питання  відповідальності  суб’єкта  гос-
подарювання за ухилення від укладення договору купівлі-
продажу на умовах, погоджених у договорі бронювання.

Договір бронювання може застосовуватися як альтер-
натива  попередньому  договору,  проте  через  відсутність 
чіткого  розмежувального  критерію  між  такими  догово-
рами виникає ризик їх ототожнення з попереднім догово-
ром, у разі  якщо справа дійде до судового розгляду або, 
навпаки, тлумачення договору резервування як протоколу 
про наміри, що не має юридичного значення [5].

Протокол про наміри, на відміну від звичайного дого-
вору,  не  створює жодних  зобов’язань  для  сторін. Думку 
щодо тлумачення договору бронювання як протоколу про 
наміри  в  випадку,  що  розглядається,  відкинемо  одразу, 

адже  очевидним  є  той  факт,  що  сторони  прагнуть  до 
заключення  договору  купівлі-продажу  в  майбутньому 
та закріплюють ряд важливих умов такого договору, таких 
як ціна, місце і строк його укладення. Якщо ж розглядати 
даний договір бронювання як альтернативу попередньому 
договору, то правові наслідки його заключення за анало-
гією повинні співпадати.

Відповідно  до  ч.  1  ст.  635  ЦК  України  попереднім 
є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного 
строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому 
(основний договір)  на  умовах,  встановлених попереднім 
договором [9].

Аналіз  практики  укладення  та  нотаріального  посвід-
чення договорів однак свідчить, що сторонами та нотарі-
усами  не  завжди  правильно  визначається  предмет  попе-
реднього  договору,  яким  є  укладання  у  майбутньому 
основного  договору  на  умовах  та  у  строки,  визначені 
попереднім договором. Однак нерідко в тексті договорів 
зазначається: «Продавець зобов’язується продати, а поку-
пець купити строк до ___ року __ майно», що характеризує 
предмет іншого договору,– купівлі-продажу, що випливає 
зі змісту ст. 655 ЦК України [10].

Щодо питання застосування заходів цивільно-правової 
відповідальності  за  порушення  умов  попереднього  дого-
вору,  то  законодавцем  визначено  відшкодування  збитків 
як єдиний можливий наслідок порушення стороною умов 
попереднього  договору. Сама природа  договору  в  цивіль-
ному  праві  суперечить  можливості  укладення  його  через 
суд. Також серед  способів  захисту цивільних прав,  зазна-
чених у статті 9 ЦК, не позначається такий спосіб, як укла-
дення договору через суд [1]. Так, Верховним Судом було 
роз’яснено щодо неприпустимості примусового виконання 
зобов’язання за попереднім договором в натурі, адже при-
мусове виконання суперечить вимогам статті 635 ЦК Укра-
їни про правові наслідки порушення зобов’язання за попе-
реднім договором і положенням статті 321 ЦК України про 
непорушність права власності [6].

Висновки. Підсумовуючи  вищезазначене,  можемо 
визначити  випадки  безпідставного  ухилення  від  укла-
дення  договору,  умови  якого  були  узгоджені  у  спосіб 
переговорів  та  попередніх  угод  в  інтернеті можуть  бути 
класифіковані  як  зловживання  правами  при  укладенні 
договорів. Відшкодування шкоди,  завданої такими діями 
сторони договірного процесу, відбувається відповідно до 
положень попереднього договору, положень користуваць-
ких  угод  маркетплейсів,  за  допомогою  яких  проходила 
підготовка угоди, а також відповідно до положень чинного 
цивільного законодавства.
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У статті досліджено правову природу та зміст принципів незалежності, рівноправності сторін, конструктивності та взаємодії у соці-
альному діалозі у сфері праці в Україні. Акцентовано увагу на практичну відсутність наукових досліджень інституту соціального діалогу 
в Україні на сучасному етапі. Питання принципів хоч і є фундаментом побудови соціального діалогу, однак, ґрунтовних досліджень 
принципів у сучасній доктрині трудового права не має. У статті розглянуто структури та основні особливості принципів незалежності, 
рівноправності сторін, конструктивності та взаємодії в соціальному діалозі на сучасному етапі розвитку суспільства та нормотворчості. 
Проаналізовано зв’язок принципів незалежності, рівноправності сторін, конструктивності та взаємодії з загальоноправовими принци-
пами. Досліджено закріплення вказаних принципів як в міжнародних нормативних актах так і в нормативно-правових актах України. Про-
аналізовано останню судову практику із соціального діалогу де порушувались питання принципів основних соціального діалогу в сфері 
праці. Запропоновано розглядати взаємодію сторін соціального діалогу у сфері праці як постійну та конкретну.

Розглянуто взаємодію в соціальному діалозі суб’єктів соціального діалогу як сторін, а також взаємодію з метою вирішення загально-
державних питань соціального партнерства. Розкрито зміст принципу конструктивності соціального діалогу через два основних елементи, 
а саме: конструктивність взаємодії та конструктивність рішень. Розкрито зміст принципу рівноправності сторін соціального діалогу у сфері 
праці через наступні елементи: рівність сторін соціального діалогу в процесі вступу та ведення колективних переговорів з метою укладення 
колективних договорів і угод; рівність можливостей реалізації прав передбачених законодавством про соціальний діалог у сфері праці; рівно-
правність суб’єктів соціального діалогу у сфері праці під час реалізації інших (нетипових) форм соціального діалогу у сфері праці.

Опрацювання останніх публікацій підтверджує динамічну трансформацію суспільства та економіки до викликів сьогодення, а також 
переходу до дистанційних видів зайнятості населення. У такому випадку наукове дослідження інституту соціального діалогу в сфері 
праці та його принципів має вагоме значення.

Ключові слова: Соціальний діалог, принципи соціального діалогу, принцип незалежності в соціальному діалозі, принцип рівноправ-
ності сторін в соціальному діалозі, принцип конструктивності в соціальному діалозі, принцип взаємодії в соціальному діалозі.

The article examines the legal nature and content of the principles of independence, equality of the parties, constructiveness and interaction 
in social dialogue in the field of labor in Ukraine. Emphasis is placed on the practical lack of research of the Institute of Social Dialogue in 
Ukraine at the present stage. Although the question of principles is the foundation of social dialogue, however, there is no thorough study 
of the principles in the modern doctrine of labor law. The article considers the structures and main features of the principles of independence, 
equality of the parties, constructiveness and interaction in social dialogue at the present stage of development of society and rule-making. The 
interrelation of the principles of independence, the page of equality, constructiveness and interaction with common law principles are analyzed. 
The consolidation of these principles has been studied both in international normative acts and in normative legal acts of Ukraine. The latest case 
law on social dialogue with violation of the principles of basic social dialogues in the field of labor is analyzed. It is proposed to pay attention to 
the interaction of the page of social dialogue in the field of labor as a permanent and specific side.

Consider the interaction in the social dialogue of the subjects of social dialogue as a page, as well as interact with the solution of national 
issues of social partnership. Disclosure of the content of the principles of constructive social dialogue through two main elements, namely: 
constructive interaction and constructive decisions. The content of the principle of equality of the parties to the social dialogue in the field of labor 
is revealed through the following elements: equality of the parties to the social dialogue in the process of joining and conducting collective 
bargaining in order to conclude collective agreements; equality of opportunities to exercise the rights provided by the legislation on social dialogue 
in the field of labor; equality of subjects of social dialogue in the field of labor during the implementation of other (atypical) forms of social dialogue 
in the field of labor.

The elaboration of the latest publications confirms the dynamic transformation of society and the economy to the challenges of today, as 
well as the transition to remote employment. In this case, the research of the institute of social dialogue in the field of labor and its principles is 
important.

Key words. Social dialogue, principles of social dialogue, the principle of independence in social dialogue, the principle of equality of the page 
in social dialogue, the principle of constructiveness in social dialogue, the principle of interaction in social dialogue.

Постановка проблеми. Одним  із  інститутів  парт-
нерства,  взаємодії  та  вироблення  злагоджених,  узгодже-
них рішень є інститут соціального діалогу в сфері праці. 
Питання принципів, їх науковий аналіз як складових соці-
ального діалогу в сфері праці, майже не досліджений вче-
ними. Однак, саме теоретичні напрацювання дають змогу 
в  подальшому  забезпечувати  належне  функціонування 
в суспільстві того чи іншого інституту.

Принцип  незалежності,  рівноправності  сторін,  кон-
структивності та взаємодії у соціальному діалозі в сфері 
праці  є  базовими категоріями на  яких  ґрунтується  увесь 
інститут.

В  умовах  динамічної  трансформації  та  перебудови 
інститутів суспільства та економіки, їх пристосування до 

викликів  сьогодення,  а  також  переходу  до  дистанційних 
видів зайнятості населення постає необхідність у повному 
та всебічному дослідженні принципів соціального діалогу 
в сфері праці.

Мета статті. Метою  цiєї  статті є  намагання  автора 
надати власні, обґрунтовані, визначення поняттям: принцип 
незалежності  в  соціальному  діалозі;  принцип  рівноправ-
ності  сторін  в  соціальному  діалозі;  принцип  конструктив-
ності  в  соціальному  діалозі;  принцип  взаємодії  в  соці-
альному  діалозі,  а  також  прослідкувати  їх  взаємозв’язки, 
правову природу та нормативне закріплення через призму 
як міжнародних актів так і чинного законодавства.

Аналіз останніх публікацій. Пряме  чи  опосеред-
коване  відношення  до  питання  наукового  дослідження  
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принципів  соціального  діалогу  в  сфері  праці  мали  такі 
вчені  як  Дорофеєва  В.І.,  Лагутіна  І.В.,  Мединська  Л.В., 
Погребняк С.П., Сорочишин М.В.,Чанишева Г.І. Зазначені 
науковці зробили значний вклад у формування наукового 
бачення  як принципів  соціального діалогу  в  сфері  праці 
так і принципів в їх загальному значенні. Проте, окреслена 
в цій статті проблематика, надалі залишається актуальною 
й надалі потребує подальших наукових досліджень.

Виклад основного матеріалу.  Незалежність є  базо-
вою категорією, що взагалі дає можливість в конкретному 
випадку  мати  ту  чи  іншу  правосуб’єктність.  Принцип 
незалежності сторін соціального діалогу в сфері праці 
є гарантом того, що сторона соціального діалогу у сфері 
праці, реалізовуючи його, буде обмежена від негативного 
та/чи позитивного впливу.

На думку Козюбри М.І., Погребняка С.П. та ін. галу-
зеві  принципи  права  є  найбільш  загальними  та  стабіль-
ними  вимогами,  що  притаманні  певній  галузі  права, 
визначають її характер та напрями подальшого розвитку. 
Наприклад, трудове право ґрунтується на принципах сво-
боди  праці  і  заборони  примусової  праці,  заборони  дис-
кримінації  в  трудових  відносинах,  поєднання  централі-
зованого  й  локального  правового  регулювання  трудових 
відносин,  забезпечення  єдності  та  диференціації  право-
вого  регулювання  трудових  відносин,  необхідності  соці-
ального діалогу  і партнерства  та  ін. Ще більш спеціаль-
ними є принципи підгалузей права і правових інститутів. 
Так, найважливішими вимогами виборчого права як під-
галузі  права  є  принципи  загального,  рівного  й  прямого 
виборчого права та таємного голосування [4, с. 76-77].

На  нашу  думку,  якщо  розглядати  соціальний  діалог 
у сфері праці як інститут, то принцип незалежності сторін 
соціального діалогу у сфері праці, згідно із загальною тео-
рією права  є  саме  принципом правового  інституту  соці-
ального діалогу.

Носач  А.В.  зазначає,  що  дискусійність  стосовно 
поняття незалежності в широкому значенні не може роз-
глядатись  як  проблемна  і  взагалі  не  має  дискусійного 
характеру.  Справа  полягає  в  тому,  що  під  незалежністю 
розуміють можливість приймати самостійні рішення, які 
підкорюються власним бажанням та інтересам і не потре-
бують  зовнішніх  вказівок  та  наказів.  Внаслідок  цього 
логічно  розуміти  той  факт,  що  незалежність  державної 
влади – це непідвладність або непідпорядкованість будь-
яким зовнішнім впливам [7, с. 246].

На  нашу  думку,  принцип  незалежності  сторін  соці-
ального  діалогу  у  сфері  праці  доцільно  розглядати 
у трьох площинках а саме: незалежність роботодавця або 
об’єднання роботодавців як сторони соціального діалогу; 
незалежність  профспілки  або  об’єднання  профспілок  як 
сторони соціального діалогу; незалежність органів вико-
навчої влади як сторони соціального діалогу.

Тобто незалежність сторін соціального діалогу у сфері 
праці  включає  в  себе  неприпустимість  заборони  діяль-
ності щодо укладення та виконання колективних догово-
рів і угод, будь-якого втручання у таку діяльність або втру-
чання, що звужує трудові права працівників.

Принцип  незалежності  профспілки  або  об’єднання 
профспілок як сторони соціального діалогу передбачений 
спеціальнім законом – Законом України «Про професійні 
спілки їх права та гарантії діяльності».

Водночас, ще на рівні Конвенції Міжнародної органі-
зації праці №87 передбачена заборона державі втручатись 
у  право  свободи  асоціацій  здатного  обмежити  це  право 
або перешкодити його законному здійсненню..

На нашу думку, доцільно навести деяку судову прак-
тику, що захищала принцип незалежності соціального діа-
логу у сфері праці. Так, в провадженні Касаційного адмі-
ністративного суду у складі Верховного Суду знаходилась 
справа № 501/2694/18 відповідно до якої була розглянута 
касаційна  скарга  державного  підприємства  на  рішення 

Іллічівського  міського  суду  Одеської  області.  Короткий 
виклад обставин справи зводиться до того, що у вересні 
2018  року  фізична  особа  звернулась  до  суду  з  позовом 
до  державного  підприємства,  третя  особа  –  незалежна 
профспілка працівників, про визнання незаконним та ска-
сування  наказу  про  звільнення,  поновлення  на  роботі, 
стягнення  середнього  заробітку  за  весь  час  вимушеного 
прогулу. Позовна заява мотивована тим, що наказом вико-
нуючого обов`язки директора особу звільнено з роботи на 
підставі пункту 7 частини першої статті 40 КЗпП України, 
у зв’язку з появою на роботі у нетверезому стані, у стані 
наркотичного  або  токсичного  сп’яніння.  Особа  вважала, 
що її звільнення відбулось з порушенням положень трудо-
вого законодавства, так як протоколом Президії незалеж-
ної профспілки працівників було відмовлено відповідачу 
у наданні згоди на його, як члена профспілки, звільнення. 
Рішення суду першої інстанції було прийнято на користь 
позивача.  Суд  апеляційної  інстанції  підтвердив  позицію 
суду першої інстанції [9].

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного 
Суду у справі № 501/2694/18 наголосив, що посилання каса-
ційної скарги на те, що профспілкою не дотримано поло-
жень законодавства щодо оформлення протоколу, на увагу 
не заслуговують, оскільки аналіз положень статті 12 Закону 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль-
ності»  свідчить  про  те,  що  профспілки  самостійно  орга-
нізовують свою діяльність, проводять  збори, конференції, 
з`їзди, засідання утворених ними органів,  інші заходи, які 
не суперечать законодавству у тому числі, самостійно вирі-
шують та встановлюють порядок діловодства та вимоги до 
оформлення своїх внутрішніх документів якими оформлю-
ються рішення виборних органів [9].

Таким чином, міститься актуальна судова практика, у якій 
підтверджуються  позиції  чинного  законодавства  стосовно 
незалежності сторін соціального діалогу в сфері праці.

На  нашу  думку,  доцільно  сформулювати  наступне 
визначення  принципу  незалежності  сторін  соціального 
діалогу у сфері праці та їх представників як одна із осно-
вних засад соціального діалогу у сфері праці відповідно 
до якої сторони соціального діалогу у сфері праці під час 
його реалізації вільні у прийнятті власних рішень, мають 
можливість  приймати  самостійні  рішення,  з  огляду  на 
власні бачення і власні бажання.

Принцип рівноправності сторін соціального діа-
логу. Як зазначає С.П. Погребняк поняття рівності у праві 
зумовлено  етапами  історичного  розвитку.  Ще  на  думку 
Арістотеля,  чоловік  і  жінка,  раб  та  вільна  особа  мають 
різну природу і не можуть бути рівними. Платон підкрес-
лює, що рівність означає те, що для невірних рівне стало 
б  нерівним.  В  свою  чергу  С.П.  Погребняк  каже  про  те, 
що  рівність  передбачає  вимогу  поводитись  в  однакових 
випадках однаковим чином, а у відмінних випадках – від-
мінним. Ідея рівності всіх представників людства набула 
основоположного  значення  лише  в  новітні  часи.  Пер-
шими цю  ідею обґрунтували видатні філософи Т. Гоббс, 
Дж. Локк та Вольтер. Погребняк зазначає, що у сучасній 
літературі визначають два суттєві аспекти досягнення рів-
ності, а саме: забезпечення рівних можливостей та забез-
печення рівних результатів [8, с. 8-17].

С.П.  Погребняк  каже  про  то, що  на  сьогодні  загаль-
новизнаною є ідея, згідно з якою в рівності можуть бути 
відмінності.  При  цьому  галузь  відмінностей,  що  визна-
ються  законом,  має  більш-менш  відповідати  реальному 
становищу в суспільстві, проте ця відповідність не може 
бути  повною,  оскільки  за  законодавством  залишається 
право намагатися тією чи іншою мірою змінити соціальну 
реальність на краще [8, с. 13].

Мединська  Л.В.  також  каже  про  те,  що  поява  прин-
ципу рівності пов’язана з розробкою доктрини правової, 
а  пізніше  –  соціальної  держави  та  громадянського  сус-
пільства. Найбільш розробленим цей принцип є в роботах  
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представників  школи  природного  права  (Ж.-Ж.  Руссо, 
Дж.  Локк,  К.А.  Гельвецій  та  ін.),  які  стверджують,  що 
права людини належать  їй від народження,  є невідчужу-
ваними, а тому немає людей із більшим чи меншим обся-
гом прав – всі від природи наділені одними і тими самими 
правами. Однак для реалізації ідеї загальної рівності зна-
добилось більше двох тисяч років. Втілена вона була, як 
відомо,  після  буржуазних  революцій  у  вигляді  визнання 
формальної (правової) рівності і свободи всіх членів сус-
пільства  незалежно  від  їх  майнового  становища,  похо-
дження та інших відмінностей [6, с. 425].

Мединська  Л.В.  підкреслює,  що  найбільший  вплив 
на становлення принципу рівності здійснило міжнародне 
співтовариство  через  створення  міжнародних  норм  уні-
версального характеру. Першим і основоположним таким 
міжнародним документом, який проголосив принцип рів-
ності людей перед законом і судом стала Загальна декла-
рація прав людини 1948 року [6, с. 432].

З  більш  ґрунтовним  дослідженням  поняття  рівність 
у юридичній літературі було розглянуте похідне поняття 
до  поняття  рівності  –  це  рівноправність,  а  також  дослі-
джено його як принцип.

За  твердженням  Голубєвої  Н.Ю.  близьким  до  прин-
ципу рівності усіх перед законом і судом є принцип про-
цесуальної рівноправності, який є проявом принципу рів-
ності громадян перед законом і судом [2, с. 108].

Голубєва  Н.Ю.  каже  про  те,  що  принцип  рівноправ-
ності означає, що дія законів однаковою мірою обов’язкова 
для всіх осіб  і водночас особи мають рівні процесуальні 
можливості  для  захисту  своїх  прав,  інтересів  та  свобод. 
Цей  принцип  закріплений  у  Загальній  декларації  права 
людини, міжнародних пактах з прав людини і в конститу-
ційних законах більшості країн світу. Права людини нале-
жать їй від народження, є невідчужуваними, а тому немає 
людей із більшими чи меншим обсягом прав – всі від при-
роди наділені одними і тими самими правами [2, с. 108].

Як  зазначає  Дорофеєва  В.І.  принцип  рівноправності 
полягає у тому, що держава повинна не лише декларувати 
рівні права, але і гарантувати рівні можливості користува-
тись наданими правами [3, с. 46].

Сорочишин  М.В.  зазначає,  що  принцип  рівноправ-
ності  також  означає  рівне  ставлення  з  боку  держави  до 
сторін  соціального  діалогу  і  працівників,  які  користа-
ються правом свободи професійних об’єднань. Але пере-
важне право на ведення соціального діалогу у сфері праці 
надається  найбільш  репрезентативним  представникам 
сторін. Сорочишин М.В. каже про те, що не викликає жод-
них сумнівів, що рівність вимагає, аби тими самими пра-
вами могли користуватись всі профспілки і всі організації 
роботодавців. Йдеться про те, аби в конкретних окремих 
ситуаціях  використати  ці  повноваження  у  якнайкращий 
спосіб для працівників або роботодавців [10, с. 86].

Таким чином, принцип рівноправності сторін соціального 
діалогу  у  сфері  праці  є  похідним  від  сформованого  у  50-х 
роках 20 століття принципу рівності людей. Міжнародні нор-
мативно-правові акти у сфері колективних трудових відносин, 
за своїм змістом, встановили принцип рівноправності сторін 
соціального діалогу у сфері праці. Після проголошення неза-
лежності української держави вказаний принцип було відоб-
ражено у актах національного законодавства.

На нашу думку, зміст принципу рівноправності сторін 
соціального діалогу у сфері праці складається з таких еле-
ментів:

1)  рівність  сторін  соціального  діалогу  в  процесі 
вступу та ведення колективних переговорів з метою укла-
дення колективних договорів і угод;

2)  рівність  можливостей  реалізації  прав  передбаче-
них законодавством про соціальний діалог у сфері праці;

3)  рівноправність  суб’єктів  соціального  діалогу 
у сфері праці під час реалізації  інших (нетипових) форм 
соціального діалогу у сфері праці.

Доцільно  сформулювати  наступне  визначення  прин-
ципу  рівноправності  сторін  соціального  діалогу  у  сфері 
праці як одну із основних ідей соціального діалогу у сфері 
праці  відповідно  до  якої  сторони  соціального  діалогу 
у сфері праці рівні у своїх правах та можливостях.

Принцип конструктивності у соціальному діалозі. 
В літературі, у широкому сенсі конструктивність тракту-
ють  як  один  із  прийомів  формоутворення,  який  побудо-
ваний  на  розрахунках  фізичних  властивостей  матеріалів 
і функцій об’єктів.

Так, Великий тлумачний словник сучасної української 
мови  містить  наступне  визначення  конструктивності  – 
один  із  прийомів формоутворення,  який побудований на 
розрахунках фізичних властивостей матеріалів  і функцій 
об’єктів. Є функціональною структурою відкритого типа, 
елементи якої при збереженні принципу зав’язків можуть 
замінюватися без помітної шкоди для цілого [1].

Питання конструктивності соціального діалогу у сфері 
праці,  а  також  дослідження  принципу  конструктивності 
соціального  діалогу  у  сфері  праці  вченими-правниками 
взагалі не досліджувалось.

На  нашу  думку,  зміст  принципу  конструктивності 
соціального діалогу складається з двох основних елемен-
тів  –  це  конструктивність  взаємодії  та  конструктивність 
рішень.

В.М. Курепін каже про те, що принцип конструктив-
ності означає прийняття домовленості між сторонами, які 
є  реальними  та можливими у  виконанні  і  спрямовані на 
конструктивну,  обґрунтовану  взаємодію  з метою  задово-
лення соціальних потреб працівників [5, с. 8].

Конструктивність  взаємодії  полягає  у  веденні  колек-
тивних переговорів та  здійсненні комунікації між сторо-
нами  соціального  діалогу  на  підставі  додержання  прин-
ципів рівноправності, взаємодії, добровільності, взаємної 
поваги, відкритості та гласності.

Конструктивність рішень полягає у тому, аби прийняті 
домовленості,  що  оформлені  належним  чином  відпові-
дали принципам верховенства права, законності.

У разі коли хоча б одна із сторін соціального діалогу 
у  сфері праці  діє  деструктивно, не налаштована на при-
йняття спільних, і як правило, компромісних рішень, пере-
говори приречені бути безрезультатними.

Саме  додержання  принципу  конструктивності  соці-
ального діалогу у сфері праці у поєднанні  із принципом 
взаємодії дає змогу сторонам соціального діалогу досягти 
спільних,  взаємоприйнятних  домовленостей  –  вийти  на 
спільний результат подолання протирічь.

Принцип конструктивності соціального діалогу у сфері 
праці може проявлятись у двох основних аспектах, а саме: 
конструктивному компромісі та конструктивній взаємодії.

На  нашу  думку,  доцільно  сформулювати  наступне 
визначення  принципу  конструктивності  соціального  діа-
логу у сфері праці як одну  із основних  ідей соціального 
діалогу  у  сфері  праці  відповідно  до  якої  сторони  соці-
ального діалогу у сфері праці повинні бути налаштовані 
на  ефективну,  продуктивну  взаємодію  одна  між  одною 
та  вступають  у  колективні  переговори,  розраховуючи на 
досягнення компромісу та прийняття спільних рішень.

Принцип взаємодії у соціальному діалозі в сфері 
праці. За  тлумачним  словником  української  мови  «вза-
ємодія»  означає  взаємний  зв’язок між  предметами  в  дії, 
а також погоджену дію між ким-, чим- небудь; з точки зору 
фізики – це взаємний вплив тіл та частинок, який зумов-
лює  зміну  стану  їхнього руху. Взаємодіяти – перебувати 
у зв’язку, взаємно проявляти дію або погоджено взаємно 
діяти, бути у взаємодії [1].

Теорія  управління  визначає  взаємодію  як  погоджену 
в  часі  та місці  спільну діяльність,  спрямовану на  досяг-
нення  загальної  мети.  Мета  означає  стан  у  майбут-
ньому,  котрий  можливо  змінити  відносно  теперішнього, 
варто,  бажано  або  необхідно  досягти.  Тим  самим  мета  
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є бажаною кінцевою точкою процесу, діяльності. Взаємо-
дію  як  управлінське  поняття можна  розглядати  як форму 
зв’язку елементів системи, за допомогою якої вони, взаємно 
доповнюючи один одного, створюють умови для успішного 
функціонування всієї системи загалом. Причому необхідно 
мати на увазі, що взаємодія як управлінська категорія вияв-
ляється  не  тільки  у  внутрішньо-організаційній  діяльності 
системи, а й у зовнішніх її функціях [11].

Шевченко  А.Є.  пише  про  те,  що  взаємозв’язок  гро-
мадянського суспільства і правової держави виражається 
в  поєднанні  багатьох  їхніх  цілей  і  завдань. Метою фор-
мування  громадянського  суспільства  й  розбудови  право-
вої держави є функціонування соціальних інститутів, які 
покликані служити людині та захищати її права та інтер-
еси. Цей процес взаємодії має відбуватися на основі прин-
ципу верховенства права, побудови системи економічних 
відносин на правових засадах [13, с. 43-46].

В. Шванков  зазначає, що  взаємодія  –  це  ділове  спів-
робітництво на основі взаємодопомоги частин та елемен-
тів  системи  з  метою  найбільш  ефективного  розв’язання 
завдань [12, с. 10].

Соціальний  діалог  не  може  відбуватись  без  забез-
печення  взаємного  зв’язку  його  сторін.  Такий  зв’язок 
прослідковується  через  різні  типи  комунікацій.  Саме 
взаємодія,  що  має  конструктивний  характер  забезпечує 
подолання  соціальних  протирічь  та  знаходження  спіль-
ного вирішення посталих проблем.

Сорочишин М.В.  каже  про  те, що  взаємодія  спрямо-
вана  на  забезпечення  оптимального  балансу  інтересів 
у реалізації основних питань, на створення сприятливих 
економічних,  політичних  і  соціальних  умов  заради  ста-
більного соціально – економічного й політичного розви-
тку [10, с. 93].

В.М. Курепін  каже про  те, що принцип  взаємодії,  як 
принцип соціального діалогу означає те, що сторони кін-
цевим результатом своєї спільної діяльності мають досяг-
нення спільної мети [5, с. 8].

Пропонуємо розглядати взаємодію сторін соціального 
діалогу  у  сфері  праці  як  постійну  та  конкретну.  Напри-
клад, на локальному рівні, постійна взаємодія необхідна 
для  того  аби  забезпечувати  нормальну  діяльність  під-

приємства  через  комунікацію  працівників-роботодавця-
профспілки  і  з метою вирішеннях нагальних питань, що 
виникають в процесі реалізації трудової функції. Така вза-
ємодія здійснюється безперервно.

Конкретна  ж  взаємодія  покликана  вирішити  певну, 
достатньо обмежену в часі, проблему. Такою взаємодією 
можуть бути заходи покликані на укладання новою редак-
ції колективного договору.

Окрім того, очевидно, що сторони соціального діалогу 
у сфері праці повинні постійно взаємодіяти  із державою 
в особі органів державної влади, а також громадянським 
суспільством.

В  такому  випадку,  взаємодію  в  соціальному  діалозі 
можна розділити на взаємодію суб’єктів соціального діа-
логу  як  сторін,  а  також  взаємодію  з  метою  вирішення 
загальнодержавних питань соціального партнерства.

На  нашу  думку,  доцільно  сформулювати  наступне 
визначення  принципу  взаємодії  в  соціальному  діалозі 
у сфері праці як одну із основних ідей соціального діалогу 
у сфері праці відповідно до якої соціальний діалог у сфері 
праці  є  погодженою у  часі  та місці  спільною діяльністю, 
партнерським співробітництвом сторін соціального діалогу 
у сфері праці з метою реалізації мети соціального діалогу.

Висновки. Враховуючи аналіз  вищенаведеного мате-
ріалу, можна зробити висновок, що принципи соціального 
діалогу  в  сфері  праці  знаходяться  в  постійній  синергії 
з  загальноправовими  принципами.  Саме  ж  ідейно-зміс-
тове навантаження  та правова природа даних принципів 
трансформуються паралельно  загальним змінам суспіль-
них інститутів за викликом часу. Функціонуючи у сукуп-
ності, принципи соціального діалогу в сфері праці здатні 
забезпечити  подальшу  розбудову  інституту  соціального 
діалогу  в  сфері  праці.  Проаналізовані  принципи  неза-
лежності, рівноправності сторін, конструктивності та вза-
ємодії у соціальному діалозі в сфері праці відносяться до 
категорії основних принципів соціального діалогу.

Розкриття  понять  принципів  соціального  діалогу 
в  сфері  праці,  а  також  аналіз  нормативно-правової  бази 
на предмет закріплення та застосування основоположних 
засад та ідей соціального діалогу в сфері праці є актуаль-
ним і на теперішній час.
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У статті визначено сучасні тренди фінансово-правового регулювання системи публічних фінансових відносин фінансових установ 
України. Акцентовано увагу на ключові особливості та недоліки, а також структурні проблеми реалізації публічної фінансової діяльності 
фінансових установ України в режимі фінансово-правового регулювання. На основі виділених проблем реалізації публічної фінансової 
діяльності фінансових установ України в режимі фінансово-правового регулювання визначено вектори розвитку сфери публічних фінан-
сів країни з метою оптимізації як економічного балансу, так і правової системи управління фінансовими потоками держави. Запропоно-
вані напрямки розвитку публічної фінансової діяльності фінансових установ України дозволять якісно покращити ефективність системи 
фінансово-правового регулювання та забезпечать регулятивний баланс участі держави в фінансових потоках. 

Автором підкреслено, що на основі проведеного аналізу сучасного стану режиму фінансово-правового регулювання публічної 
фінансової діяльності фінансових установ України визначено наступні проблеми: фрагментарність та несистемність регулювання даної 
сфери, зокрема, Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки мала оперативний характер 
(на 4 роки), при цьому в 2020-2021 рр. не було створено регулюючий стратегічний документ, що визначає довгострокову перспективу 
реформування системи управління державними фінансами і публічної фінансової діяльності фінансових установ України; наявність 
неврегульованої системи розв’язання публічних спорів щодо послуг, які надають фінансові установи України з використанням публічних 
фінансових ресурсів, особливо на фоні відсутності завершеної судової реформи, що значно гальмує ефективність нормозатверджую-
чої практики; відсутність реформи державного регулятора, оскільки достатнього економіко-правового обґрунтування та управлінського 
рішення стосовно передачі функцій Нацфінпослуг до іншого регулятора не було проведено, що значно скорочує можливості контролю. 
та нагляду зі сторони держави за публічною фінансовою діяльність фінансових установ України в стратегічній перспективі. 

В роботі зазначено, що виділені проблеми реалізації публічної фінансової діяльності в режимі фінансово-правового регулювання 
вказують на потребу законодавчого впорядкування фінансово-правових відносин за умови комплексного завершення удової реформи 
та реформи органів державного нагляду за сферою публічних фінансових ресурсів.

Ключові слова: публічні фінанси, регулювання, фінансова установа, діяльність, клієнт.

The statistics indicate a specific trend in the financial and legal regulation of the system and public financial statements of the financial 
institutions of Ukraine. The emphasis is on respect for the key features and shortcomings, as well as the structural problems of the implementation 
of the public financial performance of the financial institutions of Ukraine in the regime of financial and legal regulation. On the basis of the visual 
problems of the implementation of the public financial flows of the financial institutions of Ukraine in the regime of financial and legal regulation, 
the vector of the development of the sphere of public finance in the country, by means of the optimization of the legal system balance, is 
assigned. Proposed directly to the development of the public financial efficiency of the financial institutions of Ukraine, to allow a clear reduction 
in the efficiency of the system of financial and legal regulation and to preserve the regulatory balance of the state’s participation in financial flows.

The author emphasizes that based on the analysis of the current state of financial and legal regulation of public financial activities of financial 
institutions of Ukraine identified the following problems: fragmentation and inconsistency of regulation in this area, in particular, the Strategy for 
Public Financial Management for 2017-2020 was operational 4 years), while in 2020-2021 no regulatory strategic document was created, which 
defines the long-term perspective of reforming the public financial management system and public financial activities of financial institutions 
of Ukraine; the presence of an unresolved system for resolving public disputes over services provided by financial institutions of Ukraine using 
public financial resources, especially against the background of the lack of completed judicial reform, which significantly hampers the effectiveness 
of regulatory practice; lack of reform of the state regulator, as sufficient economic and legal justification and management decision regarding 
the transfer of functions of National Financial Services to another regulator was not carried out, which significantly reduces the possibilities 
of control. and state supervision of public financial activities of financial institutions of Ukraine in the strategic perspective.

The paper notes that the identified problems of public financial activities in the regime of financial and legal regulation indicate the need for 
legislative regulation of financial and legal relations under the condition of comprehensive completion of widow’s reform and reform of public 
oversight of public financial resources.

Key words: public finance, regulation, financial setting, efficiency, client.

Актуальність тематики. Розвиток фінансово-правового 
регулювання  відносин,  які  опосередковують    публічну 
фінансову  діяльність  фінансових  установ  України  пере-
буває в постійному русі та доповнюється новими фінан-
сово-правовими  нормами  і  принципами  з  метою  покра-
щення регуляторного впливу та впорядкування сучасних 
публічних фінансових відносин. В той же час як суб’єкти 
публічних  фінансових  відносин  фінансові  установи  не 
мають в даний час ефективної нормативної бази та зако-
нодавчо  підкріпленої  практики  нормо  застосування,  що 
значно  погіршує  захист  інтересів  іноземних  інвесторів 
та користувачів публічних фінансових послуг в Україні. 

Стан  наукової  розробки  проблематики.  Питання 
фінансово-правового  регулювання  публічної  фінансової 

діяльності фінансових установ України розглядала значна 
кількість науковців-правників країни,  зокрема: Воронова 
Л. К., Кобильнік Д. А., Лукашев О. А., Ніщимна С. О. [1, 
3-5]  та  інші. В  той же час потребує більш поглибленого 
дослідження процес виділення проблем реалізації публіч-
ної  фінансової  діяльності  фінансових  установ  України 
в режимі фінансово-правового регулювання.

Мета статті. Метою роботи є визначення теоретико-
методичних та практичних аспектів діагностики проблем 
реалізації  публічної  фінансової  діяльності  фінансових 
установ  України  в  режимі  фінансово-правового  регулю-
вання з метою коригування фінансово-правових відносин.

Основна частина. В даний час за умови високого рівня 
централізації публічних фінансових ресурсів та кризового 
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стану управління фінансовою системою України загалом 
актуалізується  питання  коригування  стратегії  розвитку 
державних  фінансів,  в  тому  числі  і  в  частині  публічної 
фінансової діяльності фінансових установ України.

Слід  відмітити намагання реформувати ринок фінан-
сових  послуг  України,  в  тому  числі  з  2020  року  було 
визначено вектор на коригування регуляторно-наглядових 
функцій держави за ринком фінансових послуг через лік-
відацію Національної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сфері ринків фінансових послуг, на основі Указу 
Президента України  від 30.06.2020 № 259/2020 [10]. В той 
же час суттєві зміни по регулюванню та нагляду за даним 
сегментом фінансового ринку не були внесені, а функції 
колишнього регулятора були розпорошені (поділені) серед 
інших державних органів, в тому числі НБУ та НКЦПФР, 
що,  на  нашу  думку,  суперечить  принципу  універсаліза-
ції, а за умови слабкого рівня розвитку сектору фінансо-
вих послуг України може мати  згубні фінансово-правові 
наслідки для даного ринку та його учасників. 

Стабільна дефіцитність державного бюджету та непро-
думана  як  монетарна,  так  і  фіскальна  політики  України 
[6-8],  особливо  на  фоні  погіршення  макроекономічної 
кон’юнктури  та  негативних  наслідків  COVID-19  кризи 
для  економіки  України,  вказує  на  потребу  коригування 
сектору  публічної  фінансової  діяльності.  Хоча  в  рамках 
Стратегії  реформування  системи  управління  держав-
ними фінансами на  2017-2020  рр.  [9]  і  було  реалізовано 
окремі позитивні регуляторні заходи з захисту національ-
ного  фінансового  суверенітету  (в  сфері  систем  держав-
них закупівель, незалежності Рахункової палати України, 
покращення транспарентності за використання публічних 
фінансових  ресурсів,  державної  інвестиційної  та  подат-
кової  політик),  проте  частина  фінансово-правових  від-
носин  для  сегменту  фінансових  установ  залишаються 
неврегульованими, а вектори розвитку державних публіч-
них фінансів носять радше оперативну, а не тактичну (до 
5 років) та стратегічну (5-10 років) спрямованість.

В профільному  законі  Закон України «Про фінансові 
послуги  та  державне  регулювання  ринків  фінансових 
послуг»  [2]  законодавець  не  визначив механізми  та  век-
тори передачі функцій  регулятора  (Національної  комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінан-
сових послуг) іншим державним органам в сфері регулю-
вання  та  нагляду  за фінансовим ринком  та фінансовими 
послугами. 

На  основі  аналізу  звітів  Рахункової  палати  України 
[8] можна відмітити наступні проблеми розвитку публіч-
ної  фінансової  діяльності  фінансових  установ  України 
в режимі фінансово-правового регулювання:

–  загальна  сума  виявлених  недоліків  та  фінансо-
вих  бюджетних  порушень  в  2019  році  складала  майже 
49,8  млрд.  грн.,  що  є  рекордним  значенням,  а  динаміка 
приросту  порушень  була  вражаючо  негативною  (вони 
зросли в майже 2,9 разів в порівнянні з 2018 роком);

– досить низька якість управління публічними фінан-
совими  ресурсами,  зокрема,  невикористання  близько 
72% коштів за програмою МБРР по поліпшенню охорони 
здоров’я на службі у людей на фоні перевитрати держа-
вою коштів на поточне банківське обслуговування даного 
проекту; 

– відсутність досягнення стратегічної мети програми 
енергоефективності  (лише  часткове  виконання  показни-
ків  програми,  відсутність  результативних  показників  за 
окремими  групами  індикаторів,  відсутність  об’єктивної 
інформації  про потребу  в  публічних фінансових  кредит-
них ресурсах та стан реалізації програми);

– відбулося зростання дефіциту державного бюджету 
та  розміру  державного  боргу  як  гривневому,  так  і  дола-
ровому  еквіваленті  через  незадовільну  якість  макро-
економічного прогнозу стану та факторів розвитку сфери 
публічних фінансових ресурсів;

– високий рівень тінізації економіки за 2017-2020 рр. 
не зменшився, навіть за умови зростання вимог до ліміту 
безготівкових переводів без ідентифікації клієнта та цільо-
вого  призначення  платежу,  що  вказує  на  формальний 
характер функціонування системи внутрішнього фінансо-
вого моніторингу  в  банках  та  небанківських фінансових 
установах; 

–  відсутня  стратегії  приватизації  державного  банків-
ського сектору, що за 2017-2020 рр. спровокувало значне 
скорочення  ефективності  банківської  діяльності  на  фоні 
росту концентрації  державного банківського капіталу до 
35-40% від капіталу всієї банківської системи України;

–  відсутність  стратегії  ефективного  використання 
коштів  міжнародних  фінансових  організацій  та  міжна-
родних кредитів для забезпечення умов для сталого соці-
ально-економічного  розвитку,  оскільки  формалізовано 
не затверджені показники якості кредитної політики дер-
жави, що створює об’єктивні правові передумови для зви-
чайного вимивання бюджетних ресурсів, що були залучені 
на основі поворотності, терміновості та платності, в рам-
ках неефективних  загальнодержавних  там місцевих  інф-
раструктурних проектах;

–    втрата  стабільності  боргової  політики,  оскільки 
в  2019  році  рівень  державного  боргу  перевищив  норма-
тивне  значення  (частка  державного  та  гарантованого 
боргу держави не може перевищувати 60 % від величини 
ВВП на відповідний рік) на 0,9% і в стратегічній перспек-
тиві  за  даним  напрямком  публічних  фінансових  відно-
син  очікується  стабільне  порушення  вимог  Бюджетного 
кодексу України;

– непродумана політика залучення коштів на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках цінних паперів за ставками 
(понад 8-10% за облігаціями державного боргу, що еміто-
вані  в  національній  валюті України), що  значно  переви-
щують загальний ринковий рівень на світових фінансових 
ринках (0-2% від вартості облігацій державного боргу) [8].

Наведені  тренди  вказують  на  відсутність  ефективної 
системи  публічного  фінансового  регулювання  та  існу-
вання значних макропроблем реалізації публічної фінан-
сової  діяльності  фінансових  установ  України  в  режимі 
фінансово-правового регулювання.

Висновки  і  пропозиція. На  основі  проведеного  ана-
лізу сучасного стану режиму фінансово-правового регу-
лювання  публічної  фінансової  діяльності  фінансових 
установ  України  визначено  наступні  проблеми:  фраг-
ментарність та несистемність регулювання даної сфери, 
зокрема,  Стратегія  реформування  системи  управління 
державними фінансами  на  2017-2020  роки  мала  опера-
тивний характер (на 4 роки), при цьому в 2020-2021 рр. 
не  було  створено  регулюючий  стратегічний  документ, 
що  визначає  довгострокову  перспективу  реформування 
системи  управління  державними  фінансами  і  публіч-
ної  фінансової  діяльності  фінансових  установ України; 
наявність  неврегульованої  системи  розв’язання  публіч-
них спорів щодо послуг, які надають фінансові установи 
України  з  використанням  публічних  фінансових  ресур-
сів,  особливо  на  фоні  відсутності  завершеної  судової 
реформи,  що  значно  гальмує  ефективність  нормозат-
верджуючої практики;  відсутність реформи державного 
регулятора,  оскільки  відповідно  до  указу  Президента 
України від 30.06.2020 р. № 259/2020 було затверджено 
рішення про припинення діяльності Національної комі-
сії, що  здійснює  державне  регулювання  у  сфері  ринків 
фінансових  послуг,  зокрема,  шляхом  ліквідації,  проте 
достатнього  економіко-правового  обґрунтування  даного 
рішення  та  управлінського  рішення  стосовно  передачі 
функцій  Нацфінпослуг  до  іншого  регулятора  не  було 
проведено,  що  значно  скорочує  можливості  контролю. 
та  нагляду  зі  сторони  держави  за  публічною  фінансо-
вою діяльність фінансових установ України в стратегіч-
ній  перспективі.  Виділені  проблеми  реалізації  публіч-
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ної  фінансової  діяльності  фінансових  установ  України 
в режимі фінансово-правового регулювання вказують на 
потребу законодавчого впорядкування фінансово-право-

вих відносин за умови комплексного завершення удової 
реформи та реформи органів державного нагляду за сфе-
рою публічних фінансових ресурсів. 
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МІСЦЕ ПРИХОВУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 
В ІНСТИТУТІ ПРИЧЕТНОСТІ ДО ЗЛОЧИНУ

PLACE OF HIDDENING OF A CRIMINAL OFFENSE 
IN THE INSTITUTE OF INVOLVEMENT IN CRIME

Лазаренко В.В., здобувач кафедри кримінального права
Національний університет «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних теоретико-методологічних проблем інституту причетності до злочину – визна-
чення приховування кримінального правопорушення, встановленні його місця в системі кримінально-правових норм чинного законодав-
ства. Заздалегідь необіцяне приховування кримінального правопорушення пропонується як активні фізичні дії, спрямовані на перехову-
вання злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину, слідів злочину або предметів, здобутих злочинним шляхом, у вчиненні якого особа, 
яка приховує злочин ніякої участі не брала.  

Ключові слова: причетність до злочину, кримінальне правопорушення, приховування кримінального правопорушення, заздалегідь 
не обіцяне приховування кримінального правопорушення. 

The article is devoted to the coverage of one of the current theoretical and methodological problems of the institute of involvement in 
a crime - determining the concealment of a criminal offense, establishing its place in the system of criminal law of current legislation. Promise 
concealment of a criminal offense is proposed as active physical acts aimed at concealing the offender, tools and means of committing 
a crime, traces of a crime or objects obtained by criminal means, in the commission of which the person concealing the crime did not 
participate. 

Key words: involvement in a crime, criminal offense, concealment of a criminal offense, concealment of a criminal offense not promised in 
advance.

Визнання в доктрині кримінального права ролі  і  зна-
чення  боротьби  з  діяннями,  що  утворюють  причетність 
до  злочину  в  якості  важливого  кримінально-правового 
інструменту,  на  жаль,  в  даний  час  не  привело  до  усві-
домлення необхідності  створення  єдиної  концептуальної 
схеми причетності до злочину і однозначного вирішення 
питання про місце причетності  в  системі  кримінального 
закону.  Хоча  у  КК  України  містяться  окремі  норми,  що 
утворюють деякі види причетності до злочину, але єдність 
і зв’язок цих норм між собою не відображено. 

Причетність до злочину – це умисне або необережне 
протиправне діяння  (дія  чи бездіяльність)  без  ознак  спі-
вучасті, що пов’язане з основним (попереднім) злочином, 
яке не сприяло та не обумовлювало його вчинення. Дія або 
бездіяльність  причетної  особи  завжди  пов’язана  з  осно-
вним (попереднім) злочином іншого суб’єкта [1, с. 12].

На  сучасному  етапі  свого  розвитку  доктрина  кримі-
нального  права  містить  тенденцію  виокремлення  таких 
основних  видів  причетності  до  злочину:  заздалегідь  не 
обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків зло-
чину;  заздалегідь  не  обіцяне  придбання,  отримання  чи 
збут майна, здобутого злочинним шляхом; заздалегідь не 
обіцяне потурання злочину; заздалегідь не обіцяне недо-
несення про достовірно відомий злочин.

Розглядаючи  сутність  заздалегідь  не  обіцяного  прихо-
вування  кримінального  правопорушення,  необхідно  звер-
нути увагу на два положення – кримінально-правову норму 
(ст. 396 КК України) і фактичні підстави вчиненого діяння. 
Сама юридична природа приховування залежить від того, 
якою мірою дії осіб, які приховують правопорушення, були 
пов’язані  з  вчиненням основного  злочину.  Звідси  і  відпо-
відні  складнощі  при  кваліфікації:  в  одних  випадках  при-
ховування  виступає  як  пособництво,  утворює  співучасть, 
в інших – є самостійним різновидом злочинної діяльності, 
особливою формою причетності до злочину.

Суспільна небезпека складу кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 396 КК України, полягає в тому, 
що  вона  сприяє  і  активно  допомагає  злочинцю  в  його 
спробі приховати сліди злочину та уникнути кримінальної 
відповідальності за вчинене, ускладнює роботу правоохо-
ронних органів,  заважає розкриттю злочинів, виявленню 
і викриттю злочинців, що в подальшому впливає на зрос-

тання латентної злочинності. Дані обставини в кінцевому 
результаті негативно впливають на реалізацію принципу 
невідворотності кримінальної відповідальності за злочин.

Встановлення кримінальної відповідальності за зазда-
легідь  не  обіцяне  приховування  переслідує  дві  мети: 
попередження  особи,  яка  намагається  вчинити  будь-яке 
правопорушення, про те, що вона не може розраховувати 
на  яку-небудь  допомогу  в  приховуванні  злочину  після 
його завершення та попередження шляхом погрози засто-
сування  покарання  щодо  осіб,  які  намагаються  надати 
допомогу в приховуванні злочину інших осіб.

На думку В.Г. Смирнова, приховування – одна  з уні-
версальних форм суспільно небезпечної діяльності: вона 
можлива по відношенню до будь-якого скоєного злочину, 
як  умисного,  так  і  необережного,  як  до  закінченого,  так 
і до вчинюваного [2, с. 34].

М. Меркушев вказував, що приховування злочинця або 
слідів  злочину,  а  так  само  приховування  і  використання 
в особистих цілях предметів, здобутих злочином, карається 
так само, як і вчинений злочин, за винятком тих випадків, 
коли  подібні  дії  прямо  передбачені  спеціальною  статтею 
Особливої частини Кримінального кодексу [3, с. 18].

Приховування кримінального правопорушення як кри-
мінально каране діяння охоплює  за  своєю природою дії, 
спрямовані на приховування не лише злочину, але й особи 
самого злочинця, наслідків злочину (результат злочинної 
діяльності),  що  більшою  мірою  відповідає  об’єктивній 
дійсності.  Тому  при  вивченні  цього  виду  причетності 
доцільнішим  є  більш  повне  його  формулювання,  а  саме 
приховування злочину, злочинця та наслідків злочину.

Приховування здійснюється вже після того, як винний 
вчинив злочин, тому воно не сприяло скоєнню виконавцем 
злочину, не перебувало з ним у причинному зв’язку. Лише 
у тих випадках, коли приховування було заздалегідь обіцяно 
виконавцю до вчинення ним злочину, його варто розглядати 
як пособництво. У цьому разі воно сприяє вчиненню зло-
чину та перебуває з ним у причинному зв’язку [4, с. 593].

Н.А.  Мирошниченко  також  зазначає,  що  у  тому 
разі,  якщо  суб’єкт  заздалегідь  пообіцяв  приховати  зло-
чинця,  засоби,  предмети,  здобуті  злочинним шляхом,  то 
він  уже  є  пособником  злочину,  вчиненого  у  співучасті  
[5, ст. с. 352].
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Якщо особа заздалегідь знає про злочинні наміри май-
бутнього  виконавця  основного  (попереднього)  злочину 
і  при  цьому  заздалегідь  обіцяє  після  його  завершення 
допомогти приховати сліди злочину, наслідки або ж самого 
злочинця, то такі дії мають бути кваліфіковані як пособни-
цтво. Адже, у такому разі, особа пов’язана з виконавцем 
конкретною  домовленістю,  узгодженістю  та  спільністю 
дій, умислом, що є об’єктивними та суб’єктивними озна-
ками співучасті у злочинові. Своєю обіцянкою приховати 
злочин особа прямо сприяє вчиненню злочину, його завер-
шенню,  допомагає  сховатися  від  правосуддя,  при  цьому 
чітко  усвідомлює,  що  саме  своїми  обіцянкою  та  діями 
підбурює  впевненість  в  успішності  завершення  злочину 
виконавцем. Саме на підставі указаних особливостей при-
ховування є відмінним від пособництва у злочині.

Розбіжності у визначенні юридичної природи прихову-
вання злочину були зняті постановою Пленуму Верховного 
Суду СРСР «Про судову практику у справах про заздале-
гідь не обіцяне приховування злочину, придбання або збут 
завідомо викраденого майна» від 31 липня 1962 р. Пленум 
у своїй постанові вказав на те, що суди при розмежуванні 
співучасті у злочині від заздалегідь не обіцяного прихову-
вання злочину та інших форм причетності до злочину іноді 
залишають поза увагою таку необхідну ознаку співучасті, 
як  наявність  причинного  зв’язку  між  дією  або  бездіяль-
ністю особи і вчиненим злочином [6, с. 339]. 

Із  самого  терміна  «заздалегідь  не  обіцяне  прихову-
вання» видно, що свої злочинні дії винний виконує після 
того, як виконавець злочину вчинив злочин. Таким чином, 
приховування,  на  відміну  від  співучасті,  не  має  з  осно-
вним  злочином  ніякого  причинного  зв’язку  [7,  с.  337]. 
Однак не доцільно робити висновок про відсутність ознак 
співучасті тільки тому, що злочинні дії винного були вчи-
нені після закінчення злочину.

Вказівка   на відсутність заздалегідь даної обіцянки допо-
моги  з  приховуванням  кримінального  правопорушення 
є обов’язковою ознакою приховування, що відрізняє його 
від  співучасті  у  злочині,  а  тому має  знайти відображення 
у  визначенні  його  законодавчому  терміні.  Невключення 
такого  застереження в дефініцію,  дійсно,  створить  склад-
нощі у розумінні того, про який вид правопорушення вчи-
нено – співучасть чи причетність до злочину.

На  думку А.В.  Зарубіна,  заздалегідь  не  обіцяне  при-
ховування злочину і злочинця є найбільш суспільно небез-
печною  формою  причетності.  Цю  форму  причетності 
було криміналізовано раніше за  інші. Заздалегідь не обі-
цяне  приховування,  придбання  та  збут  майна,  завідомо 
для  винного  здобутого  злочинним  шляхом  були  карані 
в залежності від тяжкості основного (попереднього) зло-
чину [8, с. 6].

Вірним  є  те,  що  досліджуваний  вид  причетності  до 
злочину  в  історії  кримінального  законодавства  було  кри-
міналізовано раніше за інші. Однак, заздалегідь не обіцяне 
приховування злочину, злочинця або наслідків злочину на 
підставі  аналізу  правоохоронної  та  судової  практики  на 
сучасному  етапі  розвитку  української  державності  є  най-
більш поширеним серед інших. Попри це, рівень суспільної 
небезпеки цього виду причетності, у першу чергу, залежить 
від  рівня  суспільної  небезпеки  основного  (попереднього) 
злочину, з приводу якого і вчиняється приховування.

У  чинному Кримінальному  кодексі України  передба-
чено відповідальність за заздалегідь не обіцяне прихову-
вання кримінального правопорушення. У судовій практиці 
такі  випадки підпадають  під  кваліфікацію  за  ст.  396 КК 
України. Поряд  із  цим,  ця  стаття  передбачає  положення 
стосовно того, що члени сім’ї чи близькі родичі особи не 
підлягають кримінальній відповідальності  за  заздалегідь 
не обіцяне приховування злочину.

Із приводу визначення положення про звільнення від 
кримінальної  відповідальності  членів  сім’ї  та  близьких 
родичів  в  літературі  визначалися  досить  полярні  точки 

зору. Так, одні вчені вважали, що таке притягнення до кри-
мінальної відповідальності є виправданим та необхідним.

Наприклад,  В.С.  Гелашвілі  пропонував  звільняти  від 
кримінальної відповідальності лише тих родичів, які під 
час вчинення приховування злочину, злочинця чи наслід-
ків  злочину,  керувалися  саме  родинними  інтересами, 
почуттями,  а  не  з  корисливих  чи  інших  цілей  [9,  с.  11]. 
Н.Г.  Радунцева  також  вказувала  на  необхідність  збере-
ження норми про кримінальну відповідальність за прихо-
вування злочину близьких родичів та членів сім’ї осіб, які 
вчинили особливо небезпечні злочини, у зв’язку з підви-
щеною їх суспільною небезпекою [10, с. 67].

Так,  керуючись  загальним  положенням  щодо  звіль-
нення  від  кримінальної  відповідальності  членів  сім’ї 
та близьких родичів, які при вчиненні такого протиправ-
ного діяння керувалися виключно родинними інтересами, 
почуттями. 

Для повної картини кримінально-правової характерис-
тики пропонується розглянути склад цього виду причет-
ності до злочину.

М.І.  Ковальов,  досліджуючи  об’єкт  цього  виду  при-
четності  до  злочину,  ототожнював  об’єкт  заздалегідь  не 
обіцяного  приховування  злочину  (злочинця,  наслідків 
злочину),  тяжких  та  особливо  тяжких  злочинів,  таких 
як  контрреволюційні  злочини,  розкрадання  державного 
майна, крадіжки, грабіж, розбій, вимагання, шахрайство, 
привласнення,  будь-які  продовжувані  злочини,  деякі 
небезпечні злочини проти порядку управління, з об’єктом 
приховуваного злочину [11, с. 105]. 

Так,  приховування  кримінального  правопору-
шення  не  поєднано  з  основним  (попереднім)  злочином 
ні  об’єктивною,  ні  суб’єктивною  стороною  злочину 
та  є  самостійним  кримінально  караним  правопорушен-
ням,  яке  тягне  за  собою  відповідні  самостійні  наслідки. 
Однак,  приймаючи  до  уваги  похідний  від  основного 
(попереднього)  злочину  характер  причетності  до  зло-
чину,  основним  безпосереднім  об’єктом  заздалегідь  не 
обіцяного  приховування  кримінального  правопорушення 
виступатимуть ті суспільні відносини, на які направлений 
основний  (попередній)  злочин,  а  обов’язковим  додатко-
вим об’єктом будуть суспільні відносини у сфері своєчас-
ного  попередження  злочину,  розкриття  та  встановлення 
всіх обставин діяння, викриття особи, винної у вчиненні 
основного (попереднього) злочину.

На думку М.Х. Хабібулліна, при заздалегідь не обіця-
ному приховуванні винний вступає у зв’язок з виконавцем 
або  співучасником  після  вчинення  злочину.  Виконавець 
або  інші  співучасники,  здійснюючи  основний  (попере-
дній) злочин, діють цілком самостійно, не розраховуючи 
на сприяння причетних осіб. Тому дії причетних осіб не 
перебувають ні в причинному, ні у винному зв’язку з осно-
вним злочином [12, с. 12].

Об’єктивна сторона приховування кримінального пра-
вопорушення можлива лише у вигляді діяння – активних 
дій, спрямованих на:

– приховування  злочинця – надання  такій особі при-
тулку, сховища, чистого одягу, транспортного засобу для 
втечі, зміна зовнішності тощо; 

– приховування кримінального правопорушення – зни-
щення  документів,  аудіо-,  відеозаписів,  зброї,  знаряддя 
вчинення злочину, будь-яких матеріальних наслідків зло-
чину, зміни об’єкта або обстановки; зміни, які відбулися 
в навколишньому середовищі в результаті вчиненого зло-
чину тощо;

–  приховування  наслідків  кримінального  правопо-
рушення  –  плями  крові  на  місці  події,  одягу  злочинця, 
предметів, здобутих злочинним шляхом, знищення (пере-
міщення,  переховування  тощо)  трупа,  зберігання  таких 
предметів тощо.

У  разі,  коли  приховують  особу  злочинця,  виникає 
питання щодо кола таких осіб. До них віднесено: осіб, які 
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вчинили основний (попередній) злочин; співучасника або 
співучасників основного (попереднього) злочину.

Приховування є кримінальним правопорушенням, вчине-
ним за допомогою дії, незалежно від його конкретного про-
яву – у вигляді фізичних актів чи інтелектуальної (інформа-
ційної) допомоги злочинцеві в ухиленні від кримінального 
переслідування. Вичерпний перелік способів приховування 
в законі дати неможливо в силу їхнього різноманіття, тому 
його  доцільно  залишити  відкритим, щоб  суд  у  конкретній 
ситуації міг, виходячи з обставин провадження, встановлю-
вати наявність або відсутність його ознак.

Початковим  моментом  приховування  кримінального 
правопорушення є можливим лише із вчинення будь-яких 
дій,  спрямованих  на  приховування  одного  із  передбаче-
них елементів – злочину, злочинця, наслідків правопору-
шення. А завершення цього виду причетності до злочину 
залежить від ряду обставин: бажання особи приховувача, 
можливості такої особи (наприклад, можливість надання 
тривалого притулку) – обставин, які залежать від волі при-
ховувача тощо. 

Найважливішою  обов’язковою  ознакою  об’єктивної 
сторони приховування, на яку вказують в тій чи іншій мірі 
всі  дослідники,  виступає  те,  що  заздалегідь  не  обіцяне 
приховування  кримінального  правопорушення  є  тільки 
тоді,  коли  дії  особи могли  в  дійсності  сприяти прихову-
ванню злочину. Отже, дії приховувача, в чому б вони не 
виражались,  повинні  істотно  загрожувати  нормальній 
діяльності  органів  правосуддя.  Приховуванням  не  може 
бути визнана будь-яка, навіть незначна допомога злочин-
цеві.  Вчинення  причетних  до  злочину  особою  дій,  фор-
мально схожих з приховуванням, але по обставинам про-
вадження не здатних ускладнити збір речових доказів або 
розкриття злочинця, не є суспільно небезпечним діянням. 
У подібних випадках за певних умов може йти мова про 
наявність ознак складу недонесення.

Маючи формальний склад, приховування є закінченим 
з  моменту  вчинення  будь-яких  дій  з  приховування  зло-
чинця,  знарядь  чи  засобів  вчинення  злочину,  слідів  зло-
чину або предметів, здобутих злочинним шляхом. Не має 
значення, чи була фактично досягнута мета приховування, 
чи вдалося винному сховатися від органів кримінального 
переслідування.  Більше  того,  приховування  є  завжди 
«невдалим», не призводить до тієї мети, яку переслідували 
злочинець і приховувач. Якби дії приховувача виявилися

У  свою  чергу,  суб’єктом  приховування  кримінального 
правопорушення є фізична осудна (обмежено осудна) особа, 
яка досягла віку кримінальної відповідальності (16 років). За 
характером  суб’єктивної  сторони  приховування може  бути 
вчинене лише умисно. Винний усвідомлює, що він сприяє 
приховуванню  злочинця,  знарядь чи  засобів  вчинення  зло-
чину,  його  слідів,  предметів,  здобутих  злочинним шляхом, 
та  бажає  цього. Особа  повинна  усвідомлювати  закінчений 
характер  злочину,  який  вона  приховує.  Мотив  і  мета  при 
цьому  на  кваліфікацію  впливати  не  повинні,  оскільки  не 
є обов’язковими елементами складу злочину. 

При  встановленні  суб’єктивних  ознак  складу  проти-
правного діяння  (приховування),  важливо  знати, що між 
особами  заздалегідь  не  існувало  ніяких  домовленостей 
щодо вчинення основного (попереднього) злочину, прихо-

вання його наслідків, реалізації предметів, здобутих зло-
чинним шляхом, тощо; відсутність спільного умислу, мети 
та  інших характеристик розглядуваного елементу складу 
злочину, не було причинного та винного зв’язку між осно-
вним та причетним злочинами.

В.Б. Малінін указує на те, що у разі відсутності вини 
або  спричинення  наслідку,  діяння  вже  не  розглядається 
як  співучасть,  і  в  разі  визнання  останнього  суспільно 
небезпечним караним діянням тягне за собою самостійну 
кримінальну відповідальність  [13, с. 235].  І  така позиція 
є  вірною,  адже  ставлення  у  вину  злочинного  наслідку 
діяння  співучасників  і  причетній  особі  є  не що  інше  як 
об’єктивне ставлення у вину. Дійсно, суспільна небезпека 
причетного  діяння  (приховування  злочину)  визначається 
у зв’язку з діяльністю особи, винної у вчиненні основного 
(попереднього) злочину, однак при цьому відсутні як при-
чинно-наслідковий зв’язок, так і вина.

Відтак,  умисел  особи,  яка  вчиняє  заздалегідь  не  обі-
цяне  приховування  кримінального  правопорушення, 
характеризує такі обставини:

– винна у вчиненні приховування кримінального пра-
вопорушення  особа  усвідомлює  суспільно  небезпечний 
характер основного (попереднього) приховуваного діяння; 

– приховувач усвідомлює, що своїми діями чинить сут-
тєві перешкоди для розшуку та встановлення особи зло-
чинця, обставин діяння тощо; 

–  суб’єкт  бажає  вчинити  приховування  злочину,  зло-
чинця чи наслідків злочину.

Крім  обставин,  що  відносяться  до  основного  (попе-
реднього)  злочину,  приховувач  повинен  усвідомлювати 
і  те,  що  його  дії  сприяють  приховуванню  певного  кон-
кретного  злочину.  Приховувач,  який  не  усвідомлює,  що 
його дії носять характер приховування злочину від орга-
нів правосуддя, не може нести кримінальної відповідаль-
ності за приховування злочину. Таким чином, суб’єктивна 
сторона приховування виражена умисною формою вини, 
особливістю  якої  є  те,  що  винний  повинен  усвідомлю-
вати суспільно небезпечний характер не тільки своїх дії, 
а  й  вчинення  іншою особою тяжкого  або  особливо  тяж-
кого злочину. 

Отже, найбільш обґрунтованою і прийнятною вважа-
ється  позиція,  згідно  якої  про  приховування  криміналь-
ного правопорушення як самостійну форму кримінально-
караного  діяння  може  йтися  лише  при  приховуванні 
особою діяння,  у  вчиненні  якого  вона  самостійно  ніякої 
участі не брала, в той час як при так званому заздалегідь 
обіцяному  приховуванні  особа  приховує  кримінальне 
правопорушення, що є результатом її спільної діяльності 
з  виконавцем  (чи  іншим  співучасником  кримінального 
правопорушення). 

Заздалегідь  не  обіцяне  приховування  кримінального 
правопорушення – це умисна діяльність причетної особи, 
яка вчиняється після закінчення основного (попереднього) 
злочину  та  спрямована  на  приховування  або  допомогу 
у приховуванні особи злочинця, факту вчинення злочину, 
обставин та наслідків злочину. Таке діяння нині тягне за 
собою кримінальну відповідальність у порядку, передба-
ченому ст. 396 КК України. Однак, чинна конструкція ука-
заної норми вимагає певного уточнення та змін. 
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Стаття присвячена висвітленню особливостей інституту конституційної скарги в національному та зарубіжному законодавстві 
та виявлення позитивних тенденцій такого інституту. Світова практика конституціоналізму свідчить, що переважна більшість країн, про-
голошуючи себе демократичними, соціальними, правовими державами, декларує, насамперед, прихильність загальнолюдському, гума-
нітарному виміру у здійсненні влади, забезпеченні прав і свобод людини й громадянина. 

Зроблено акцент на тому, що особливе місце в системі гарантій реалізації і захисту конституційних прав і свобод людини й громадянина 
займає судовий захист прав і свобод як національними, так і міжнародними судовими інстанціями, і, зокрема, органами конституційної юстиції.

Серед процедур, які використовують органи конституційної юрисдикції в багатьох зарубіжних країнах для захисту прав та свобод 
людини і громадянина, чи не найпопулярнішим є розгляд конституційних скарг. Сутність інституту конституційної скарги сьогодні зво-
диться до права громадян звертатися до органів судового конституційного контролю з проханням про перевірку конституційності владних 
актів, якими порушуються їхні права і свободи. Конституційну скаргу варто розглядати не просто як ще один механізм судового захисту, 
а і як спосіб впливати на якість національного законодавства. 

Зазначено, що інститут конституційної скарги є в першу чергу винаходом європейської демократії. Сьогодні його застосування можна 
віднайти в більшості європейських країн. 

В статті проаналізовано інститут конституційної скарги у Німеччині, Угорщині, Франції та ФРН. При дослідженні акцент зроблено на 
практику Федерального Конституційного Суду ФРН. Суб’єктом, наділеним правом звернення до органу конституційної юрисдикції з кон-
ституційною скаргою щодо захисту фундаментальних прав, закріплених Основним Законом ФРН, може бути будь-яка особа, чиї права 
було порушено, тобто і фізична, і юридична особа. Федеральний Конституційний Суд розглядає тільки відповідність постанови суду 
загальної юрисдикції Конституції Німеччини і його рішення, а не замінює рішення суду загальної юрисдикції, навіть якщо було прийнято 
позитивне рішення за конституційною скаргою. Федеральний Конституційний Суд не завершує судовий процес, замінюючи рішення суду 
загальної юрисдикції своїм рішенням. 

Зроблено висновок, що в процесі реалізації курсу на вступ в ЄС Україна ввела в своє законодавство інститут конституційної скарги 
для цього був прийнятий новий Закон України «Про Конституційний Суд України».

Ключові слова: конституційна скарга, конституційна юрисдикція, конституційний суд, законодавство, конституційні права. 

The article is devoted to highlighting the features of the institution of constitutional complaint in national and foreign legislation and identifying 
positive trends in such institutions. The world practice of constitutionalism shows that the vast majority of countries, declaring themselves 
democratic, social, legal states, declare, first of all, commitment to the universal, humanitarian dimension in the exercise of power, ensuring 
human and civil rights and freedoms.

Emphasis is placed on the fact that a special place in the system of guarantees of realization and protection of constitutional rights 
and freedoms of man and citizen is occupied by judicial protection of rights and freedoms by both national and international courts, and, in 
particular, constitutional justice.

Among the procedures used by constitutional jurisdictions in many foreign countries to protect human and civil rights and freedoms, 
constitutional complaints are perhaps the most popular. The essence of the institute of constitutional complaint today is reduced to the right 
of citizens to apply to the bodies of judicial constitutional review with a request to verify the constitutionality of acts of power that violate their rights 
and freedoms. The constitutional complaint should be seen not only as another mechanism of judicial protection, but also as a way to influence 
the quality of national legislation.

It is noted that the institution of constitutional complaint is primarily an invention of European democracy. Today its application can be found 
in most European countries.

The article analyzes the institute of constitutional complaint in Germany, Hungary, France and Germany. The study focuses on the practice 
of the Federal Constitutional Court of Germany. Any person whose rights have been violated, ie a natural or legal person, may be a subject entitled to 
appeal to a body of constitutional jurisdiction with a constitutional complaint regarding the protection of fundamental rights enshrined in the Basic Law 
of Germany. The Federal Constitutional Court considers only the conformity of a judgment of a court of general jurisdiction with the German Constitution 
and its decision, and does not replace a decision of a court of general jurisdiction, even if a positive decision has been made on a constitutional 
complaint. The Federal Constitutional Court does not complete the trial by replacing the decision of the court of general jurisdiction with its own.

It was concluded that in the process of implementing the course of accession to the EU, Ukraine introduced into its legislation the institution 
of a constitutional complaint, for which a new Law of Ukraine «The Constitutional Court of Ukraine» was adopted.

Key words: constitutional complaint, constitutional jurisdiction, constitutional court, legislation, constitutional rights.

Актуальні проблеми судочинства та реформи судової 
системи,  зокрема  впровадження  інституту  конституцій-
ної скарги, активно обговорювалися як вітчизняними, так 
і  зарубіжними  експертами  й  вченими-конституціоналіс-
тами. А  дискусії  у  науковому  і  експертному  середовищі 
щодо  запровадження  в Україні  інституту  конституційної 
скарги  як  важливого  засобу  вдосконалення  конститу-
ційно-правового  регулювання,  забезпечення  належного 

доступу особи до конституційного правосуддя фактично 
розпочалися з моменту утворення Конституційного Суду 
України і тривали до останнього часу, ставши предметом 
багатьох наукових досліджень [1, с. 25; 2].

Набуття чинності Законом України № 1401-VIII «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», 
тим не менш, не зняло питання з порядку денного, і тільки 
прийняття  нового  Закону України  «Про Конституційний 
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Суд  України»  –  запровадило  інститут  конституційної 
скарги.

Автором  ідеї створення спеціалізованих конституцій-
них судів, відокремлених від судів загальної юрисдикції, 
є австрійський вчений Г. Кельзен. Суть цієї ідеї полягала 
в  тому,  що  конституційний  суд  мав  приймати  рішення 
з метою захисту прав громадян від неконституційних, дис-
кримінаційних актів парламенту. Його задум вперше було 
втілено в 1920 році в Чехословаччині, Австрії та Ліхтенш-
тейні.  Погляди  професора  Г.  Кельзена  щодо  вирішення 
проблеми  законності  шляхом  створення  спеціалізова-
них конституційних судів мали один недолік,  виявлений 
у процесі прийняття Конституції Австрії. Верховний Суд 
Австрії заперечував ідею створення іншого, вищого, суду, 
тому  Г.  Кельзен  був  змушений  віднести  конституційний 
суд до того самого рівня, що і верховний суд [3, с. 61].

У 1965 році в Італії поширилося таке явище, як «війна 
двох судів». У Кримінально-процесуальному кодексі Іта-
лії 1930 року передбачалося два різновиди слідчого про-
цесу:  (1)  спрощене,  швидке  розслідування,  проведене 
міністерством, і (2) складніше, формальне розслідування, 
проведене  слідчим.  У  1955  році  у  формальне  розсліду-
вання  було  введено  низку  гарантій,  зокрема  попередній 
допит  обвинуваченого.  Таким  чином,  постало  питання 
про  застосування  цієї  реформи  і  до  швидкого  розсліду-
вання. Касаційний Суд Італії прийняв негативне рішення 
у  цьому питанні,  з  якого  випливало, що  такі  гарантії  не 
можуть бути застосовані у швидкому розслідуванні.

Конституційному  Суду  Італії  довелося  вирішувати 
питання, чи не порушує ця норма Кримінально-процесу-
ального  кодексу  Італії  право  обвинуваченого  на  захист, 
гарантоване  статтею  24  Конституції  Італії.  Суд  заявив, 
що такі  гарантії повинні бути застосовані  і до швидкого 
розслідування. Зокрема, він зазначив: «Виявлення змісту 
оскаржуваної  норми  є  необхідною  умовою  для  визна-
чення  її  конституційної  законності;  суд  повинен  встано-
вити зміст оскаржуваної норми і провести порівняння між 
інтерпретаційною нормою і положеннями Конституції. Ці 
два аспекти, виявлення змісту і порівняння, становлять дві 
неподільні частини рішення, прийнятого судом» [4, с. 211].

Радник  Федерального  Конституційного  Суду  Німеч-
чини О. Клайн висловив думку, що Федеральний Консти-
туційний  Суд  розглядає  тільки  відповідність  постанови 
суду загальної юрисдикції Конституції Німеччини  і його 
рішення  не  замінює  рішення  суду  загальної юрисдикції, 
навіть  якщо  було  прийнято  позитивне  рішення  за  кон-
ституційною скаргою. Це означає, що Федеральний Кон-
ституційний  Суд  не  завершує  судовий  процес,  заміню-
ючи рішення суду загальної юрисдикції своїм рішенням. 
Навпаки, він зауважує порушення Конституції  і відправ-
ляє справу на новий розгляд до суду загальної юрисдик-
ції для того, щоб там могли прийняти нове, безпомилкове 
особисте рішення [5, с. 186].

Як  справедливо  зазначає  В. Шаповал,  конституційна 
скарга – це правовий засіб  ініціювання, насамперед осо-
бою, в органі конституційної юрисдикції спеціальної про-
цедури  щодо  захисту  її  конкретного  права,  порушеного 
актом,  виданим  державним  органом  чи  посадовою  осо-
бою  у  системі  виконавчої  влади,  або  актом  (рішенням) 
суду загальної юрисдикції [6, с. 32].

З  наведеної  дефініції  випливає,  що  суб’єктом  ініці-
ювання  в  органі  конституційної  юрисдикції  спеціальної 
процедури щодо захисту відповідного права, тобто подачі 
конституційної скарги, є заявник – фізична або юридична 
особа, яка має намір оскаржити відповідний акт, який, на 
її думку, порушує (або може порушити) конкретне право, 
а  суб’єктом-відповідачем  –  державний  орган  (посадова 
особа), який відповідно до своєї компетенції його видав.

Стосовно запровадження індивідуальної конституцій-
ної скарги в Україні вчені висловлюють думку про те, що 
вона,  надаючи  право  особі  вступати  у  правовий  спір  із 

державою в особі її органів, навіть із самим законодавцем, 
сприяє інтеграції громадян у процес управління державою 
і суспільством [7, с. 31].

Згідно  із  законодавством  Бразилії,  Німеччини,  Іспа-
нії,  Словенії  за  допомогою  інституту  конституційної 
скарги  може  бути  оскаржено  конституційність  законів 
або їх окремих положень, у Австрії та Швейцарії – інди-
відуальних адміністративних актів, у Німеччині – судових 
рішень, у Грузії – інших нормативних актів, в Іспанії пере-
віряються дії чи акти органів влади, що порушують права 
та свободи людини.

До того ж якщо у Німеччині, Швейцарії та Угорщині 
предметом  конституційної  скарги,  крім  законів,  можуть 
бути загальні та персональні акти державної адміністрації, 
то в Іспанії оскаржити до Конституційного Суду в порядку 
конституційної скарги можна лише закони.

В Угорщині право на конституційну скаргу  за фізич-
ною та юридичною особою закріплено в ст. 24 Конститу-
ції 2011 р. У даній статті вказується, що Конституційний 
Суд розглядає,  на  підставі  конституційної  скарги,  відпо-
відність  правових  норм  Основному  Закону,  які  застосо-
вуються  у  конкретних  справах,  а  також  контролює  від-
повідність  Основному  Закону  судових  рішень  [8].  Хто 
може  виступати  суб’єктами  конституційного  подання 
до Конституційного Суду Угорщини  закріплено  у  спеці-
альному  Законі  «Про Конституційний Суд»  2011  р.  Так, 
у  ст.  26  цього  закону  наголошується,  що  відповідно 
до  ст.  24  Основного  Закону,  особа  або  організація,  які 
постраждали  від  конкретного  випадку  можуть  подати 
конституційну скаргу до Конституційного Суду, якщо під 
час судового розгляду застосовано норму, що суперечить 
Основному Закону, при цьому їх конституційні права були 
порушені, а можливості для правового захисту вже вичер-
пані або їх взагалі немає [9, с. 242].

Відповідно  до  законодавства  Франції  Конституційна 
Рада розглядає виборчі спори за скаргами учасників вибор-
чого процесу. Відповідно до статей 58, 59, 60 Конституції 
Франції Конституційна  Рада  «стежить  за  правильністю» 
обрання  Президента  Республіки,  депутатів,  сенаторів 
та проведення референдуму, а також оголошує їх резуль-
тати  [10,  с.  124]. Цей орган наділений правом приймати 
і оголошувати рішення про анулювання результатів вибо-
рів. Останнє  повноваження не  стосується  референдумів, 
які  мають  у Франції  вищу юридичну  силу.  У  1962  році 
Конституційна  Рада  прийняла  рішення  про  те,  що  вона 
не має права контролювати «пряме волевиявлення народ-
ного суверенітету», і тим самим сформулювала доктрину 
непідвідомчості  органу  конституційної  юстиції  рішень, 
прийнятих на загальнодержавному референдумі.

Спеціалізована  система  конституційного  контролю 
Німеччини  враховує  всі  основні  характеристики  демо-
кратичної,  соціальної,  федеративної  держави,  якою  вона 
визначається  Конституцією  (частина  перша  статті  20). 
Юридичну  основу  сучасного  конституційного  судочин-
ства закладено Конституцією ФРН, що іменується Осно-
вним Законом  (нім. Grundgesetz). Конституція ФРН була 
розроблена  в  1948-1949  роках  та  набула  чинності  для 
Західної Німеччини 23 травня 1949 року [11].

Особливість  конституційного  правосуддя  Німеччини 
полягає  в  тому,  що  конституційні  суди  діють  не  тільки 
на рівні федерації, а й у її землях, хоча Конституція ФРН 
не  зобов’язує  суб’єктів  федерації  їх  утворювати.  Слід 
зазначити, що земельні конституційні суди не відіграють 
істотної  ролі,  бо  основоположні  конституційні  прин-
ципи  є  єдиними  для  всієї  федерації.  Так,  частина  третя 
статті  100 Конституції ФРН передбачає, що  у  випадках, 
коли конституційний суд землі розходиться в тлумаченні 
Основного  Закону  з  рішенням  Федерального  Конститу-
ційного Суду  або Конституційного  суду  іншої  землі,  він 
повинен звернутися по рішення до Федерального Консти-
туційного Суду [12].
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Найбільше  навантаження  на Федеральний  Конститу-
ційний  Суд  створює  розгляд  конституційних  скарг  (нім. 
Verfassungsbeschwerde).  За  період  його  функціонування 
(з 1951 року) до нього надійшло близько ста вісімдесяти 
тисяч  конституційних  скарг.  На  сьогодні  ФКС  щорічно 
отримує до 5 000 таких скарг. Хоча лише незначна їх час-
тина підлягає задоволенню (за різними даними, від 1,2% 
до 3%), та результати їх розгляду мають принципове зна-
чення для розвитку німецької правової системи. До того ж 
сама можливість подання конституційної скарги утримує 
публічну  владу  від  ухвалення  неконституційних  рішень. 
Отже, німецька модель конституційного контролю має чи 
не  найширший  у  світі  досвід  функціонування  інституту 
конституційної скарги, що зумовлює необхідність ретель-
ного  дослідження  правового  механізму  його  функціону-
вання [13, с. 116-118].

Суб’єктом,  наділеним  правом  звернення  до  органу 
конституційної  юрисдикції  з  конституційною  скаргою 
щодо захисту фундаментальних прав, закріплених Осно-
вним Законом ФРН, може бути будь-яка особа, чиї права 
було  порушено. Фізичні  особи  німецької  національності 
мають  право  подавати  конституційну  скаргу щодо  будь-
якого  фундаментального  права;  іноземці  й  особи  без 
громадянства можуть подати таку скаргу щодо тих прав, 
які  визнані  за  ними  Конституцією  ФРН  [14,  с.  86].  До 
суб’єктів конституційної скарги належать також юридичні 
особи, якщо порушені їхні права належать до фундамен-
тальних  і  захищаються  Основним  Законом  (наприклад, 
право власності).

Як  уже  зазначалося,  конституційна  скарга  має  міс-
тити чітку вказівку на порушення фундаментально права 
(або прав) особи з боку державної влади. Як прямо вста-
новлено в Основному Законі ФРН, державна влада скла-
дається  з  трьох  гілок  влади  –  законодавчої,  виконавчої 
та судової (зокрема, частина третя статті 1; частина друга 
статті 20). Це означає, що предметом оскарження можуть 
бути  закони  та  інші  акти  парламенту,  адміністративні 
акти, а  також судові рішення,  тобто будь-які акти, дії чи 
бездіяльність органів державної влади та управління.

Такий  гранично  широкий  підхід  до  переліку  актів, 
що  підлягають  оскарженню  у  Федеральний  Конститу-
ційний  Суд  через  інститут  конституційної  скарги,  хоча 
прямо й не визначений у Конституції ФРН та Федераль-
ному законі «Про Федеральний конституційний суд», але 
випливає з їхнього змісту. Водночас він підтверджується 
положеннями  законів  про  конституційні  суди  окремих 
суб’єктів  федерації.  Так,  у  законі  про  Конституційний 
суд землі Бранденбург прямо закріплено, що «конститу-
ційна скарга може бути спрямована проти закону землі, 
актів  публічних  органів  землі,  будь-якої  дії  (бездіяль-
ності) їхніх посадових осіб, а також рішень судів землі, 
що  безпосередньо  стосуються  заявника»  [15,  с.  131]. 
Загалом  у  такому  підході  виявляється  те  особливе  зна-
чення,  яке Основний Закон ФРН надає  конституційним 
правам стосовно державної влади.

У конституційній скарзі особа в зрозумілій формі має 
обґрунтувати  прямий  і  наявний  зв’язок між  актами  дер-
жавної влади та порушенням прав її особисто та в даний 
момент.  Права  скаржника  безпосередньо  порушуються, 
якщо  стосовно  нього  прийнятий  відповідний  правозас-
тосовний акт адміністративного органу або рішення суду. 
Саме  тому  переважна  більшість  конституційних  скарг 
стосується саме рішень суду.

Як  зазначає  суддя  Федерального  Конституційного 
Суду С. Вальтер, повноваження Суду обмежуються «кон-
ституційним переглядом», тобто предметом його розгляду 
є  лише  порушення  судовим  рішенням  конституційних 
прав скаржника. Якщо Федеральний Конституційний Суд 
не знаходить порушення цих прав, він «зв’язаний» рішен-
нями судів загальної юрисдикції. Однак, якщо Федераль-
ний  Конституційний  Суд  установив,  що  суд  загальної 

юрисдикції  застосував  під  час  розгляду  справи  закон, 
що  є  неконституційним,  він  скасовує  судове  рішення 
та  проголошує  цей  закон  неконституційним,  унаслі-
док чого останній втрачає чинність  і  більше не підлягає 
застосуванню. У разі, якщо Федеральний Конституційний 
Суд встановлює, що суд загальної юрисдикції застосував 
конституційний  закон  у  неконституційний  спосіб,  тобто 
інтерпретував його всупереч Основному Закону ФРН, він 
скасовує  судове  рішення  та  надає  офіційне  тлумачення 
цього закону, що стає обов’язковим для всіх судів під час 
його подальшого застосування [16].

Отже,  в  правовій  системі  Німеччини  інститут  кон-
ституційної  скарги,  який є найдієвішим засобом захисту 
фундаментальних  прав  людини  і  громадянина,  ретельно 
розроблений на нормативному рівні  та  ефективно функ-
ціонує.  Наразі  цінний  практичний  досвід  Федерального 
Конституційного Суду ФРН щодо вирішення конституцій-
них скарг‚ усі позитивні й негативні моменти німецького 
підходу  до  визначення  суб’єктів  конституційної  скарги, 
її  предмета,  кола  актів,  що  підлягають  оскарженню  до 
Федерального Конституційного Суду через  інститут кон-
ституційної  скарги,  докладно  розглянуті  критерії  її  при-
йнятності  мають  бути  оцінені  вітчизняними  правознав-
цями та враховані під час удосконалення існуючої моделі 
конституційної скарги в Україні.

Аналіз  зарубіжного  законодавства  дає  змогу  ствер-
джувати,  що  в  межах  інституту  конституційної  скарги 
конституційний  суд,  на  відміну  від  адміністративних 
судів, не проводить відповідного розгляду питання задля 
розв’язання відповідного спору у справі, а дає оцінку від-
повідності  конституції  закону  чи  іншого  нормативного 
акту.  Отже,  головною  умовою  звернення  з  конституцій-
ною  скаргою  для  фізичних  та  юридичних  осіб  є  вичер-
пання  всіх  інших  засобів  захисту  порушених  прав.  При 
цьому  зауважимо, що ця умова  також обумовлює  захист 
конституційного суду від перетворення його на суд каса-
ційної інстанції.

Слушно констатує   В. Запорожець, що на відміну від 
моделі  повної  конституційної  скарги,  де  оскарженню 
підлягає будь-який акт публічної влади, в Україні  запро-
ваджена  обмежена  модель  нормативної  конституційної 
скарги,  а  тому  дії  чи  бездіяльність  органів  державної 
влади, рішення судів у системі судоустрою України, під-
законні та індивідуальні акти до Конституційного Суду не 
оскаржуються [17].

У  ст.  3  Конституції  України  закріплено  положення, 
згідно з якими людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною  цінністю.  За  конституційними  приписами 
права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності нашої держави. Але сучасна реальність 
свідчить не на користь захищеності конституційних прав 
громадян засобами конституційного контролю. Не секрет, 
що  у  багатьох  випадках  сама  по  собі  Конституція  лише 
декларує основні права й свободи громадян, але конкрет-
них механізмів та гарантій від порушення не містить.

Безперечно  позитивним  для  України  є  введення 
в  правове  поле  інституту  конституційної  скарги.  Так, 
частина  1  статті  55  Закону  України  «Про  Конституцій-
ний  Суд  України»  визначає  конституційну  скаргу  як 
подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на 
відповідність  Конституції  України  (конституційність) 
закону України  (його  окремих  положень), що  застосова-
ний  в  остаточному  судовому  рішенні  у  справі  суб’єкта 
права  на  конституційну  скаргу.  Стаття  56  вищезазначе-
ного Закону присвячена суб’єкту права на конституційну 
скаргу, яким є особа, яка вважає, що застосований в оста-
точному судовому рішенні в її справі закон України (його 
окремі  положення)  суперечить  Конституції  України.  До 
суб’єктів права на конституційну скаргу не належать юри-
дичні особи публічного права. 
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Таким  чином,  до  суб’єктів права  на  конституційну 
скаргу  можемо  віднести  фізичних  осіб  та  юридичних 
осіб  приватного  права.  Натомість  законодавець  свідомо 
обмежив у праві на подання конституційної скарги юри-
дичних  осіб  публічного  права,  що  є,  на  наш  погляд,  не 
зовсім  обґрунтованим  та  таким,  що  носить  дискримі-
наційний  характер. Адже,  наприклад,  державні  та  кому-
нальні  підприємства  повинні  бути  наділені  правом  на 
подання такої скарги в силу їх особливого  правового ста-
тусу, характеру їх діяльності та автономності в механізмі 
публічної влади.

  У  цьому  контексті  також  варто  відмітити,  що 
Закон    України  «Про  Конституційний  Суд  України» 
не    уточнює,  чи    повинні  юридичні  особи  приватного 
права  бути  зареєстрованими  в  Україні  або  навпаки  така 
вимога  необов’язкова.    І  взагалі  конституційно-правове 
розуміння «юридичної особи» не співпадає з цивілістич-
ним.  Як  доцільно  зауважує  Щербанюк  О.В.,  конститу-
ційними  правами  можуть  користуватися  не  тільки  юри-
дичні  особи,  визнані  такими  цивільним  законодавством, 
а  й  інші  об’єднання  громадян,  які  можуть  бути  носіями 
прав і обов’язків та мають організаційну структуру, в тому 
числі й політичні партії [18, с. 94].

Крім  того  частина  1  статті  77  даного  Закону  містить 
положення щодо умов прийнятності конституційної скарги. 
Водночас частина 2 цієї статті 77 закріплює, що як виняток, 
конституційна  скарга  може  бути  прийнята  поза  межами 
вимог, установлених пунктом 2 частини першої цієї статті, 
якщо Суд визнає її розгляд необхідним із мотивів суспіль-
ного  інтересу. Разом з  тим визначення категорії  «суспіль-
ний інтерес» є досить оціночним та знаходиться у площині 

дискреційних  повноважень  суддів  Конституційного  Суду 
України, що не сприяє правовій визначеності.

Отже,  як  зазначає А. Крусян,  то необхідна подальша 
законотворча  і,  безумовно,  науково-теоретична  робота 
для  удосконалення  діяльності  Конституційного  Суду 
України. Адже інститут конституційної юстиції є універ-
сальним феноменом щодо процесів конституційних пере-
творень. Це зумовлено тим, що Конституційний Суд Укра-
їни,  будучи  єдиним  органом  конституційної юрисдикції, 
гарантує  верховенство  Конституції  та  забезпечує  кон-
ституційну  законність  на  основі  принципу  верховенства 
права, що є важливим для формування нормативно-право-
вої основи сучасних перетворень у державі й суспільстві; 
здійснюючи інтерпретаційну діяльність, ефективізує пра-
вові основи функціонування органів публічної влади, сис-
тема  та  організація  діяльності  яких  потребують  удоско-
налення  в  контексті  сучасного  етапу  політико-правових 
перетворень; через виконання своїх повноважень сприяє 
встановленню конституційного правопорядку, що є необ-
хідною передумовою конституційних перетворень; займає 
особливе та водночас важливе місце в механізмі захисту 
прав і свобод людини та громадянина, який спрямований 
на захист конституційно-правової свободи людини в кон-
тексті сучасного українського конституціоналізму – мети 
конституційних перетворень в Україні [19, с. 35-36].

Враховуючи вищевикладене, зазначимо, що розгляда-
ючи  конституційну  скаргу, Конституційний Суд України 
не перебирає на себе повноваження  інших судів, а вико-
нує  функцію  захисту  відповідності  Конституції  України 
закону  чи  його  окремих  положень, щоб  запобігти  пору-
шенню конституційних прав і свобод людини. 
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ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ – ПРИНЦИП  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ?

THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY – THE PRINCIPLE  
OF LOCAL GOVERNMENT IN UKRAINE?

Барвіненко В.Д., к.ю.н.

Метою статті є аналіз сутності та змісту принципу пропорційності як можливого принципу місцевого самоврядування в Україні. Авто-
ром констатовано, що в українському муніципальному законодавстві, так само як і в українській муніципально-правовій літературі, принцип 
пропорційності в якості принципу місцевого самоврядування не згадується. Однак, цей принцип, так само, як і принцип субсидіарності на 
рівні ЄС, відповідно до конституційних договорів застосовується по відношенню до розподілу, розмежування компетенції органів публічної 
влади. А тому одразу відкидати можливість застосування цього принципу на рівні місцевого самоврядування було б передчасним. 

Проаналізовано підходи до визначення змісту принципу пропорційності. Виходячи з результатів проведеного аналізу виявлено, що 
тісний зв’язок принципу пропорційності з конституціоналізмом проявляється у його повній відповідності сутності конституціоналізму 
щодо обмеження (самообмеження) публічної влади з метою дотримання прав і свободи особистості. Принцип пропорційності таки покли-
каний встановити ступінь (межі) цього обмеження. 

Сформульовано, що першим аргументом на користь того, щоб уважати принцип пропорційності одним з принципів місцевого само-
врядування в Україні, є те, що сутність та зміст цього принципу пов’язані з розподілом компетенції та гарантуванням і захистом прав осо-
бистості – з положеннями, важливими для інституту місцевого самоврядування з огляду на його функції. Перший аргумент ґрунтується 
на розумінні змісту принципу пропорційності органами Ради Європи, у першу чергу Європейським судом з прав людини. 

Сформульовано, що другим аргументом на користь того, щоб уважати принцип пропорційності одним з принципів місцевого само-
врядування в Україні, є тісний зв’язок цього принципу з принципом субсидіарності, коли йдеться про розподіл повноважень (виходячи 
з конституційної практики ЄС). Другий аргумент ґрунтується на розумінні змісту принципу пропорційності у Європейському Союзі, відпо-
відно до первинних джерел права ЄС. 

Рекомендовано уважати принцип пропорційності одним з принципів місцевого самоврядування в Україні. 
Ключові слова: демократія, принцип субсидіарності, місцеве самоврядування, права людини, захист прав людини, принцип 

пропорційності.

The purpose of the article is to analyze the essence and content of the principle of proportionality as a possible principle of local self-
government in Ukraine.

The author stated that in Ukrainian municipal legislation, as well as in Ukrainian municipal legal literature, the principle of proportionality as 
a principle of local self-government is not mentioned. However, this principle, as well as the principle of subsidiarity at the EU level, in accordance 
with the constitutional treaties, is applied in relation to the distribution and delimitation of the competence of public authorities. Therefore, it would 
be premature to immediately reject the possibility of applying this principle at the level of local self-government.

Approaches to determining the content of the principle of proportionality are analyzed. Based on the results of the analysis, it was found that 
the close connection of the principle of proportionality with constitutionalism is manifested in its full compliance with the essence of constitutionalism 
regarding the limitation (self-limitation) of public power in order to observe the rights and freedom of the individual. The principle of proportionality 
is designed to establish the degree (limits) of this restriction.

It is formulated that the first argument in favor of considering the principle of proportionality as one of the principles of local self-government in 
Ukraine is that the essence and content of this principle are related to the distribution of competence and the guarantee and protection of individual 
rights – with provisions important for the institution of local self-government self-government in view of its functions. The first argument is based 
on the understanding of the principle of proportionality by the bodies of the Council of Europe, primarily the European Court of Human Rights.

It is formulated that the second argument in favor of considering the principle of proportionality as one of the principles of local self-
government in Ukraine is the close connection of this principle with the principle of subsidiarity when it comes to the distribution of powers (based 
on the constitutional practice of the EU). The second argument is based on the understanding of the content of the principle of proportionality in 
the European Union, according to the primary sources of EU law.

It is recommended to consider the principle of proportionality as one of the principles of local self-government in Ukraine.
Key words: democracy, principle of subsidiarity, local self-government, human rights, protection of human rights, principle of proportionality.

Постановка проблеми. Українська  реформа  децен-
тралізації публічної влади, – а відповідно, і черговий етап 
муніципальної реформи, – зараз проходять з урахуванням 
євроінтеграційних прагнень нашої країни. А отже, широко 
застосовуються муніципальні  стандарти  Ради Європи  (у 
першу  чергу,  розроблені  Конгресом  місцевих  та  регіо-
нальних  влад),  а  також  і  кращі  муніципальні  практики 
країн – членів Європейського Союзу (ЄС). 

Для  країн  –  членів  Європейського  Союзу  надзвичайно 
важливим є принцип субсидіарності. Цей принцип широко 
застосовується  також  і  в  Україні  для  реформування  міс-
цевого  самоврядування,  при  проведенні  децентралізації 
публічної  влади.  У  праві  ЄС  з  принципом  субсидіарності 
тісно пов’язаний принцип пропорційності. А тому важливим 
науковим завданням є виявлення того, чи може принцип про-
порційності застосовуватись як один з провідних принципів 
на сучасному етапі муніципальної реформи в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляда-
ючи  принцип  субсидіарності,  Т. Шахматова  у  2009  році 

сформулювала тезу про його тісний зв’язок з принципом 
пропорційності.  Вона  висловилась  на  користь  того,  що 
«принцип  пропорційності  значно  менше  досліджується 
у працях як вітчизняних, так і зарубіжних учених, і є зна-
чно  менше  знайомим  українській  правовій  науці.  При 
цьому  слід  зазначити,  що  пізнання  цього  принципу,  як 
правило,  здійснюється крізь призму взаємовідносин між 
Європейським Союзом та державами-членами» [1, с. 126]. 
Авторка озаглавила  свою статтю «Застосування принци-
пів  субсидіарності  та  пропорційності  у  процесі  рефор-
мування місцевих органів влади в Україні». Варто заува-
жити, що з тих пір  інші фахівці з муніципального права 
не  звертались  до  принципу  пропорційності  у  контексті 
дослідження місцевого самоврядування в Україні. 

У  цій  статті  з  використанням  праць  Б.В.  Калинов-
ського,  Д.Я.  Гараджаєва,  С.В.  Малікова,    С.А.  Квітки 
та інших вчених досліджується доцільність уважати прин-
цип  пропорційності  одним  з  принципів  місцевого  само-
врядування в Україні. 
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Метою статті є  аналіз  сутності  та  змісту  принципу 
пропорційності як можливого принципу місцевого само-
врядування в Україні. 

Основний текст. В українській юридичній літературі 
«під  принципами  місцевого  самоврядуванні  розуміють 
ідеї та керівні засади, які визначають загальні до суб’єктів 
вимоги щодо здійснення прав місцевого самоврядування» 
[2,  с.  49].  Це  визначення  не  є  досконалим,  однак,  воно 
є прийнятним з урахуванням мети статті,  і буде застосо-
вано у подальшому. 

Принципи  місцевого  самоврядування  закріплено 
у Законі «Про місцеве самоврядування в Україні». Стаття 
4  Закону має  назву  «Основні  принципи місцевого  само-
врядування» та передбачає, що «Місцеве самоврядування 
в Україні здійснюється на принципах:

– народовладдя;
– законності;
– гласності;
– колегіальності;
– поєднання місцевих і державних інтересів;
– виборності;
–  правової,  організаційної  та  матеріально-фінансо-

вої самостійності в межах повноважень, визначених цим 
та іншими законами;

– підзвітності та відповідальності перед територіаль-
ними громадами їх органів та посадових осіб;

– державної підтримки та гарантії місцевого самовря-
дування;

– судового захисту прав місцевого самоврядування» [3].
Як можна побачити, принцип пропорційності у цьому 

переліку не  згадується. Однак,  цей перелік не  є  вичерп-
ним – адже у ньому йдеться про основні принципи місце-
вого самоврядування. 

На  монографічному  рівні  питання  принципів  місце-
вого  самоврядування  досліджувалось  не  часто.  Одною 
з  провідних  робіт  з  цього  питання  є  дисертація  на  здо-
буття  наукового  ступеня  кандидата  юридичних  наук 
Б.В.  Калиновського  на  тему  «Конституційні  принципи 
місцевого самоврядування в Україні». Б.В. Калиновський, 
досліджуючи конституційні принципи місцевого самовря-
дування  в  Україні,  зазначає,  що,  «ураховуючи  загально-
європейський  вибір  України,  концептуальні  основи  міс-
цевої  політики  доцільно  запроваджувати  на  принципах, 
апробованих у країнах Євросоюзу, а саме: субсидіарності, 
децентралізації, повсюдності, регіоналізму, стратегічного 
планування,  партнерства.  Безумовно,  застосовувати  їх 
потрібно на українському, національному ґрунті, водночас 
адаптуючи законодавство до європейських правових стан-
дартів» [4, с. 18]. Про принцип пропорційності дослідник 
не згадує. Так само не згадується принцип пропорційності 
і у дисертації С. В. Малікова на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних наук на тему «Принципи міс-
цевого самоврядування в Україні» [5].

Принцип  пропорційності  є  важливим  принципом, 
який знаходить своє відображення у документах органів 
Ради Європи та Європейського Союзу. 

Цей  принцип  широко  застосовується  органами  Ради 
Європи,  у  першу  чергу  Європейським  судом  з  прав 
людини, при захисті прав і свобод особистості, передбаче-
них Конвенцією 1950 року (дивись, наприклад, [6]). ЄСПЧ 
неодноразово тлумачив сутність та зміст цього принципу 
у  своїх  рішеннях,  не  звертаючись,  однак,  до  муніци-
пально-правової проблематики. 

Договір  про Європейський Союз  (фактично,  це Кон-
ституція ЄС)  прямо  закріплює  принципи  субсидіарності 
та  пропорційності.  У  частині  першій  статті  5  (колишня 
стаття  3ter)  передбачається, що  принцип  наділення  ком-
петенцією регулює межі компетенції Союзу, та що «прин-
ципи  субсидіарності  та  пропорційності  регулюють  здій-
снення  даної  компетенції»  [7].  Частина  четверта  цієї  ж 
статті  встановлює, що,  «відповідно  до  принципу  пропо-

рційності зміст та форма дій Союзу не виходять за межі 
того, що необхідно для досягнення цілей Договорів. Інсти-
тути Союзу застосовують принцип пропорційності згідно 
з Протоколом про застосування принципів субсидіарності 
та пропорційності» [7].

Таким чином, принципу пропорційності частково при-
свячено один із протоколів – невід’ємних частин Консти-
туції ЄС – Протокол про застосування принципів субси-
діарності та пропорційності. Відповідно до першої статті 
цього  Протоколу,  «кожен  інститут  постійно  стежить  за 
дотриманням  принципів  субсидіарності  та  пропорцій-
ності»,  а  відповідно  до  статті  5  «Проекти  європейських 
законодавчих  актів мотивуються щодо  принципів  субси-
діарності та пропорційності. Кожен проект європейського 
законодавчого  акта  повинен  включати  картку  з  ґрунтов-
ними даними, що дозволяють оцінити дотримання прин-
ципів субсидіарності та пропорційності» [7].

Отже,  в  якості  проміжного  висновку  можна  узагаль-
нити:  принцип  пропорційності  (так  само,  як  і  принцип 
субсидіарності)  на  рівні  ЄС  відповідно  до  конституцій-
них  договорів  застосовується  по  відношенню  до  розпо-
ділу, розмежування компетенції органів публічної влади. 
А тому одразу відкидати можливість застосування цього 
принципу  на  рівні  місцевого  самоврядування  було  б 
передчасним. 

Д.  Греві  сформулював,  що  принцип  пропорційності 
дає  змогу  визначити,  якою  мірою  та  в  якій  формі  слід 
виконувати  ту  чи  іншу  необхідну  дію,  запобігаючи  при 
цьому надмірній деталізації та настирливості. Він вважає, 
що принцип пропорційності тісно пов’язаний із принци-
пом  субсидіарності  й  на  практиці  їх  відмінності  є  дуже 
розпливчастими [1, с. 127]. Ця теза також дає можливість 
та  підстави  розглядати  можливість  використання  прин-
ципу  пропорційності  як  одного  з  принципів  місцевого 
самоврядування. 

Відповідно  до  довідкових  матеріалів,  цей  принцип 
«призначений  залишати дії, що вживаються  інститутами 
ЄС, у певних межах. Відповідно до цього правила, дії ЄС 
мають бути обмежені тим, що необхідно для досягнення 
цілей договорів. Іншими словами, зміст та форма дії пови-
нні відповідати переслідуваній меті» [8]. 

Д.  Гараджаєв  узагальнює,  що  принцип  пропорцій-
ності може бути застосований не лише на міжнародному, 
але й на національному рівні, а також підкреслює «варі-
ативність його  змісту у  залежності  від  рівня його  засто-
сування»  [9,  с.  255].  Аналогічну  думку  він  висловив 
і  в  своєму  монографічному  дослідженні,  присвяченому 
більш  загальним  проблемам  (дивись  [10]).  Дослідник 
уважає, що найбільшого поширення у внутрішньодержав-
ному  праві  принцип  пропорційності  «отримав  у  межах 
свого  правозахисного  потенціалу,  тобто  тісний  зв’язок 
принципу  пропорційності  з  конституціоналізмом  прояв-
ляється  у  його  повній  відповідності  сутності  конститу-
ціоналізму щодо  обмеження  (самообмеження)  публічної 
влади  з  метою  дотримання  прав  і  свободи  особистості. 
Принцип  пропорційності  таки  покликаний  встановити 
ступінь  (межі) цього обмеження.  [9, с. 256]. Отже, вихо-
дячи з такого розуміння змісту принципу пропорційності, 
можна  робити  висновки щодо  прийнятності  його  засто-
сування у муніципальному праві. 

Таке  застосування  буде  тим  більш  доречним,  що  на 
сучасному етапі питання муніципальних прав людини все 
більш  активно  досліджуються  в  українській  юридичній 
науці.  А  «принцип  пропорційності  виходить  із  того, що 
держава обмежує права людини:

– по-перше, лише у разі реальної необхідності;
– по-друге, лише в тому обсязі, який необхідний і адек-

ватний меті, що переслідується обмеженням.
Іншими  словами,  принцип  пропорційності  є  загоро-

дженням  від  надмірного  обмеження  прав  людини  орга-
нами публічної влади» [9, с. 256-257].
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Т. Шахматова,  «узагальнюючи  поняття,  які  на  думку 
різних дослідників становлять зміст принципу пропорцій-
ності, … вважає, що його можна визначити як міру дозво-
леного тому чи іншому органу влади. Тобто це принцип, 
за яким дії органу влади мають обмежуватися завданням, 
яке поставлено перед ним та ціллю, якої він має досягти, 
уникаючи при цьому надмірного регулювання» [1, с. 128]. 
Таким чином, першим аргументом на користь  того, щоб 
уважати принцип пропорційності одним з принципів міс-
цевого самоврядування в Україні, є те, що сутність та зміст 
цього принципу пов’язані з гарантуванням і захистом прав 
особистості  –  з  положеннями,  важливими  для  інституту 
місцевого самоврядування з огляду на його функції. Пер-
ший аргумент ґрунтується на розумінні змісту принципу 
пропорційності  органами  Ради  Європи,  у  першу  чергу 
Європейським судом з прав людини. 

Другим  аргументом  на  користь  того,  щоб  уважати 
принцип  пропорційності  одним  з  принципів  місцевого 
самоврядування в Україні, є тісний зв’язок цього принципу 
з  принципом  субсидіарності,  коли  йдеться  про  розподіл 
повноважень  (виходячи  з  конституційної  практики  ЄС). 
Адже вище вже вказувалось на те, що  у Договорі про ЄС 
принцип  пропорційності  згадується  разом  з  принципом 
субсидіарності.  Варто  нагадати,  що  основна  ідея  остан-
нього принципу «полягає в тому, що центральна та регіо-
нальна влада повинна втручатися у діяльність органів міс-
цевого самоврядування лише в тій мірі і в тих межах, за 
якими територіальна громада не може задовольнити свої 
різнобічні потреби» [11, с. 33]. Таким чином, застосування 
принципів пропорційності та субсидіарності на місцевому 
рівні  по  відношенню  до  органів  місцевого  самовряду-
вання є більш, ніж виправданою, виходячи з доктриналь-
них міркувань (адже «принцип субсидіарності передбачає 
обов’язкове  розмежування  повноважень  органів  місце-
вого самоврядування і органів державної влади, хоча вза-
ємодія між ними завжди була і буде» [12, с. 225]). Таким 
чином, другий аргумент  ґрунтується на розумінні  змісту 
принципу пропорційності у Європейському Союзі, відпо-
відно до первинних джерел права ЄС. 

Аналізуючи  сучасний  етап  муніципальної  реформи 
в Україні, В.В. Грубась досліджує децентралізаційні процеси, 
доходячи висновку про необхідність впровадження у науковий 
обіг поняття «індекс децентралізації». Пояснюючи це поняття, 
автор  зазначає:  «індекс  децентралізації  складається  з  двох 
основних  параметрів:  «Децентралізації  прийняття  рішень» 
і «Фінансової децентралізації». Показник децентралізації при-
йняття рішень свідчить про рівень автономії на субнаціональ-
ному рівні управління, спроможність його одиниць приймати 
рішення незалежно від національного рівня» [13, с. 19]. Варто 
відмітити, що фактично при визначенні індексу децентраліза-
ції автором запропоновано виходити як з принципу субсидіар-
ності, так і з принципу пропорційності. 

Висновки. О.Н.  Євтушенко  сформульовано,  що  «у 
Конституції України зафіксований принцип відокремлення 
місцевого  самоврядування  від  системи  органів  держав-
ної влади, але його реалізація не забезпечена відповідним 
розподілом  повноважень  у  вирішенні  місцевих  питань» 
[14, с. 76]. Тут мова йде не зовсім про принцип субсидіар-
ності, але навряд чи можна погодитись з цим твердженням 
у  його  другій  частині;  саме  ця  частина  опосередковано 
стосується  принципу  субсидіарності.  Адже,  як  влучно 
сформулювала  Т.О.  Карабін,  «у  цьому  ракурсі  принцип 
субсидіарності перетворюється, з одного боку, на правило 
обмеження  повноважень,  коли  межі  компетенції  того  чи 
іншого  рівня  органів  влади  встановлюються  забороною 
брати  на  себе  виконання  тих  повноважень,  які  можуть 
бути ефективно вирішені на нижчому рівні. А з  іншого – 
субсидіарність  прямо  передбачає  втручання  влади  більш 
високого  рівня  у  сферу  влади  нижчого  рівня,  однак  таке 
втручання передбачає не підміну, а певний вид допомоги, 
метою якої є заохочення влад низових рівнів та наділення 
їх повноваженнями» [15, с. 81]. А для того, щоб наділити ці 
органи повноваженнями, повноваження дійсно мають бути 
розподілені.  І при цьому стане у нагоді не лише принцип 
субсидіарності, а також і принцип пропорційності. 

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі 
полягають у тому, щоб дослідити принцип пропорційності 
як один із принципів місцевого самоврядування в Україні. 
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