
Журнал заснований 
у 2004 році з ініціативи 
генерал-лейтенанта міліції 
ВІТАЛІЯ ФЕДОРОВИЧА 
ЗАХАРОВА, заслуженого 
діяча науки і техніки
України, кандидата 
юридичних наук, професора

Свідоцтво про державну 
реєстрацію – серія КВ 
№ 11724-595 ПР 
від 12.09.2006

Офіційний сайт: 
www.pravoisuspilstvo.org.ua

Виходить 6 разів на рік

Адреса редакції:
49064, м. Дніпро, 
вул. Орловська, 1-Б
тел.: (056) 371-51-47

ISSN 2078-3736

У  н о м е р іУ  н о м е р і

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: 
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

ЦИВІЛІСТИКА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС,  
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, 
КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

4
20172017
4

І СУСПІЛЬСТВО
ПРАВО
І СУСПІЛЬСТВО
ПРАВО Науковий

журнал



І СУСПІЛЬСТВО
ПРАВО Науковий

журнал
4 2017

Науковий журнал. Заснований у 2004 році. Засновники: ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітар-
ний університет», Фонд юридичної науки Академіка права В.В. Сташиса, Національна академія 
внутрішніх справ. Видавець  –  ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет». Включений до 
переліку фахових видань України з юридичних наук (Постанова Президії ВАК України від 
10.03.2010,  №  1-05/2). Проведено перереєстрацію видання (Наказ МОН України №  261 від 06.03.2015, 
додаток № 13).

Бандурка О.М. – доктор юридичних наук, професор,
академік Національної академії правових наук України;
Биргеу М.М. – доктор юридичних наук, професор  
(Республіка Молдова);
Богатирьов І.Г. – доктор юридичних наук, професор;
Бондаренко Н.Л. – доктор юридичних наук, професор 
(Республіка Білорусь);
Вербенський М.Г. – доктор юридичних наук, професор;
Джужа О.М. – доктор юридичних наук, професор;
Ємець Л.О. – кандидат юридичних наук, доцент;
Калюжний Р.А. – доктор юридичних наук, професор;
Кисельов О.О. – кандидат юридичних наук, доцент;
Колпаков В.К. – доктор юридичних наук, професор;
Корнієнко М.В. – доктор юридичних наук, професор;
Макушев П.В. – кандидат юридичних наук, професор;
Мисливий В.А. – доктор юридичних наук, професор;
Негодченко О.В. – доктор юридичних наук, професор;
Недов С.Л. – кандидат юридичних наук, доцент;
Сергевнін В.А. – доктор юридичних наук, професор  
(Сполучені Штати Америки);
Торяник В.М. – доктор політичних наук, професор;
Хюльсхерстер Штефан – доктор юридичних наук,  
професор (Федеративна Республіка Німеччина);
Чернєй В.В. – доктор юридичних наук, професор;
Ярмиш О.Н. – доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент Національної академії  
правових наук України.

Редакційна колегія не завжди  
поділяє позицію автора

За точність викладеного 
матеріалу відповідальність 
покладається на авторів

Зміни до тексту та скорочення, 
що не впливають на зміст 
матеріалів, а також їх 
перейменування вносяться 
редакцією без узгодження 
з автором

Рукописи не рецензуються 
і не повертаються

Ухвалено до друку та поширення  
через мережу Internet  
Вченою радою Дніпропетровського 
гуманітарного університету 
(протокол № 11 від 28.08.2017 р.)

Журнал включено до міжнародної 
наукометричної бази Index Copernicus 
International (Республіка Польща)

© ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», 2017
© Всеукраїнський фонд юридичної науки академіка права В.В. Сташиса, 2017
© Національна академія внутрішніх справ, 2017

Головний редактор М.В. Корнієнко
Заступники головного редактора:

О.М. Джужа, О.В. Негодченко



3

Привітання

МИХАИЛУ 
МАТВЕЕВИЧУ 
БАБАЕВУ – 85!

9 июня исполнилось 85 лет известному
советскому и российскому учёному-юристу

Михаилу Матвеевичу Бабаеву

Михаил Матвеевич Бабаев

М.М. Бабаев родился 9 июня 1932 г. в Росто-
ве-на-Дону. Окончил юридический факультет Ро-
стовского-на-Дону государственного университета 
в 1955 г. По окончании в течение года работал осво-
бождённым секретарём комсомольской организации 
университета, а затем – юрисконсультом Ростовско-
го Облпромсовета.

В 1957 г. избран народным судьёй 3-го участ-
ка Кировского района Ростова. В 1960 г. стал Пред-
седателем Кировского районного суда. 

В 1962 г. был принят в очную аспирантуру Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова. В 1964 г. перешёл на заочное обучение в связи с поступлением 
на работу во Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности (младший, затем старший научный сотрудник).

С 1978 по 1992 гг. – М.М. Бабаев работал профессором Академии МВД СССР (одно-
временно – Центральное телевидение СССР, программа «Человек и закон», ведущий про-
граммы (1979-1990)). С 1992 трудился в качестве главного научного сотрудника во ВНИИ 
МВД РФ, откуда уволился в 2015 г. 

В настоящее время – главный научный сотрудник отдела уголовно-правовых исследо-
ваний Российского государственного университета правосудия.

Кандидатскую диссертацию на тему «Индивидуализация наказания несовершенно-
летних по советскому уголовному праву» под руководством проф. Г.А. Кригера М.М. Бабаев 
защитил в МГУ в 1966 г., докторскую – в 1975 г. (тема «Теоретические основы криминоло-
гического исследования социально-демографических процессов в СССР»).

В 1979 г. он получил звание профессора, в 1998 г. получил государственную награду – 
почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

М.М. Бабаев – автор около 300 научных работ, включая 19 монографий и учебно-мето-
дических пособий. Среди его учеников более 50 человек защитили докторские и кандидат-
ские диссертации. Многие из них и по сей день продолжают успешно трудиться в Украине.

М.М. Бабаев является автором научных трудов, с которых начиналось в советской 
и российской криминологической науке исследование ряда новых, получивших впоследствии 
заметное развитие направлений криминологии. К ним относятся проблемы влияния мигра-
ционных процессов на преступность и особенности криминального поведения мигрантов; 
«цены преступности»; культурологического подхода к пониманию правосознания, правовой 
культуры и причин преступных проявлений; понятия, сущности и значения обеспечения 
криминологической безопасности. 

М.М. Бабаев имеет государственные награды: орден Почета, орден Дружбы, медаль 
«В память 850-летия Москвы». Является лауреатом Высшей юридической премии «Феми-
да», а также золотой медали им. Плевако.

Коллегия редакции научного журнала «Право і суспільство», ученики и друзья сер-
дечно поздравляют Михаила Матвеевича с 85-летием!

Желаем юбиляру крепкого здоровья, душевного удовлетворения от работы, которую 
он выполняет с неисчерпаемой энергией, семейного счастья и творческого вдохновения.
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УДК 340.12

УРОКИ АФІНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Стаття присвячена висвітленню особливостей афінської демократії, її ролі 
в сучасній євроатлантичній моделі суспільства. Охоплено основні аспекти на-
шого часу, здійснено аналіз ідеї громадянського суспільства в сучасній Україні, 
перспективи її впровадження. Акцентовано увагу на історичних уроках афін-
ської демократії, що сприятиме зближенню правових систем України та євро-
пейського континенту.

Ключові слова: демократія, громадянське суспільство, Поліс, влада, урок.

Статья посвящена изучению особенностей афинской демократии, ее роли 
в современной евроатлантической модели общества. Охвачены основные 
аспекты нашего времени, проанализированы идеи гражданского общества 
в современной Украине, перспективы ее внедрения. Акцентировано внимание 
на исторических уроках афинской демократии, которые будут способствовать 
сближению правовых систем Украины и европейского континента.

Ключевые слова: демократия, гражданское общество, Полис, власть, урок.

The article is devoted to highlighting the peculiarities of Athenian democracy, its 
role in the modern Euro-Atlantic model of society. The main aspects of our time are 
covered, the analysis of the idea of civil society in modern Ukraine, the prospects for 
its implementation. Attention is drawn to the historical lessons of Athenian democ-
racy, which will facilitate convergence of legal systems of Ukraine and the European 
continent.

Key words: democracy, civil society, politics, power, lesson.
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Розбудова держави і права: питання теорії та конституційної практики

Вступ. Зразком для Заходу є афінська демократія, суть та генезис якої Фрідріх Енгельс 
охарактеризував так: «Афінська держава, якою керувала рада, що складалася з п’ятисот об-
раних представників десяти племен, а в останній інстанції – народні збори, куди мав доступ 
і право голосу кожен афінський громадянин; водночас архонти й інші посадові особи відали 
різними галузями управління та судовими справами» [1]. 

Постановка завдання. Сучасна євроатлантична модель суспільства ґрунтується 
на засадах афінськоїй демократії. Зважаючи на євроінтеграційну спрямованість сучасної 
Української держави, варто порівняти невдачі та досягнення афінської демократії. Ваажа-
ємо не позбавленим підстав порівняльний аналіз політичних процесів у давніх Афінах і 
постреволюційній Україні. Завдяки досягненню мети наукової статті актуалізується вивчен-
ня відповідних тем курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» студентами юридич-
них факультетів.

Результати дослідження. Насамперед треба визначитися із зіставністю вживання 
терміну «демократія» щодо політичної системи сучасної України. 

Як відомо, «демократичними» себе називали режими насправді далекі від демокра-
тії (колишні соціалістичні режими та постколоніальні держави в Африці, Азії, Латинській 
Америці).

Попри поширену думку, демократичність політичного режиму не пов’язана дискретно 
з досягнутим рівнем економічного добробуту населення. Так, не вважаються демократіями 
багаті нафтові монархії Перської затоки. Крім того, демократичність політичного режиму 
не залежить від форми правління: існують демократичні монархії і тоталітарні республіки.

Арістотель розглядав демократію в контексті розмежування різних культур і цивілі-
зацій: поліс він вважав нерозривно пов’язаним із демократією, а недемократичні режими 
вважав варварськими: «Важлива характеристика поліса: мета суспільних відносин – забез-
печити умови для самодостатнього буття вільних і рівних (геометричне чи арифметичне) 
політів. Що тут мається на увазі саме справедливість, а не просто право, очевидно: адже 
для Арістотеля не просто держава і її право є об’єктом дослідження, а держава як колектив 
вільних і рівних громадян, тобто поліс, а не будь-яка з варварських держав, де також є закон і 
право» [2]. У зв’язку із зазначеним, здійснений українським народом на Майдані вибір де-
мократії є як вибором політичного режиму, так і цивілізаційним вибором.

Поліс заповів людству ідею громадянського суспільства, де кожен громадянин повинен 
брати активну участь у громадському житті, кожен повинен усвідомлювати свою приналеж-
ність громаді. Це добрий урок, бо кожен відповідає перед суспільством за свої справи.

Чи прижилася ідея громадянського суспільства в сучасній Україні? Нині не дуже.
У країні війна, а в нас влаштовують гучні весілля, розваги, фестивалі, у містах пра-

цюють нічні клуби, продається алкоголь. А це означає, що люди не готові ні в чому себе 
обмежувати заради суспільних справ. Натомість в Афінах нікому б і на думку не спало влаш-
товувати гуляння під час війни, коли на фронті гинуть громадяни Афін. 

Прикладом байдужості жителів Львова є незадовільна політична активність громадян 
щодо проблеми вивезення сміття. У стародавніх Афінах міський голова облдержадміністра-
ції був б вигнаний із громади (підданий остракізму) без права повернення. Остракізм – це 
процедура позбавлення громадянства осіб, які становлять загрозу демократії. У нас такого, 
на жаль, немає. 

Інститут остракізму несприйнятливий для діяльності опозицій. Уся наша опозиція 
швидко опинилася б у діаспорі.

Вивчення перебігу суспільно-політичних процесів засвідчує, що сьогодні демократія 
в Україні є. Свідченням цього є реагування влади на тиск суспільства. Наприклад, припи-
нення торгівлі з непідконтрольними Україні територіями, вивезення сміття зі Львова. 

По-перше, на народних зборах громадяни Афін виражали свою думку голосуванням, і 
якщо таке голосування не задовольняло посадових осіб, збори розпускалися. Але для ухва-
лення рішення була неодмінно потрібна згода зборів: «У грецьких общинах-державах (полі-
сах) ухвалення найважливіших рішень, як і законодавчі функції, є прерогативою народних 
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зборів, що віддзеркалюють волю всього громадянського колективу. Втіленням же рішень на-
родних зборів, вирішенням побіжних справ займаються політики, безумовно підзвітні в усіх 
своїх діях народним зборам» [2].

Влада делегується народом, діють Народні збори (еклезія). В Афінах все вирішува-
лося відкритим голосуванням (підняттям рук). Люди беруть участь у вирішенні питань дер-
жавного значення. 

Народними зборами, на зразок Афінських (голосували підняттям рук, голосуванням 
чорними та білими камінцями), можна вважати Майдан. Майдан – це орган прямої демокра-
тії в умовах кризи легітимності представницьких органів. Український народ, наприклад, 
вийшов на майдан і змінив вище керівництво держави і зовнішньополітичний курс. Як біль-
шість подібних революцій в Європі, процес супроводжується тимчасовою втратою території 
та іноземною інтервенцією (згадаймо для прикладу інтервенцію коаліції європейських дер-
жав на чолі з Австрією під час Великої Французької буржуазної революції).

По-друге, короткотерміновість посад. Потрібно зробити короткостроковість чинних 
посад. Перебування в Раді має бути нетривалим, тоді політики змушені будуть виконувати 
свої обіцянки, щоб залишитися ще на один термін. В Афінах усі посади були виборні і кан-
дидати обиралися на 1 рік шляхом голосування.

По-третє, суд присяжних. В Україні дуже обмежено і нефункціонально застосовують 
суд присяжних. Практично, судова влада узурпована потужною системою корупціонерів.

На сьогодні демократія в Україні є, влада реагує на тиск суспільства. Усі реагують 
на публічність. Однак в Україні не вистачає незалежної судової системи та прокуратури. 
Реформування суду і прокуратури досить складна справа, яка вимагає професіоналізму, роз-
судливості в ухваленні рішень, про що Арістотель писав: «Прийняття рішення – це один із 
видів пошуків. Що стосується розумності в рішеннях, то треба зрозуміти, у чому її суть, чи є 
вона свого роду знанням (наукою), чи думкою, чи влучністю, а чи це щось іншого роду» [2].

Вирішення таких питань потребує розсудливості, про яку Арістотель писав: «Розсуд-
ливість же пов’язана з людськими справами і з тим, про що можна приймати рішення; ми 
стверджуємо, що справа розсудливого – це, передусім, розумно приймати рішення, а рішен-
ня не приймають ні про ті речі, яким неможливо бути і такими, й інакшими, ні про ті, які 
не мають певної мети, причому ця мета суть благо, здійсненне у вчинку. А безумовно здіб-
ний до розумних рішень той, хто завдяки розрахунку вміє досягти найвищого із здійсненних 
у вчинках блага для людини» [2].

По-четверте, колегіальність. Рішення щодо Мінських угод ухвалив Президент України 
у вузькому колі наближених до нього посадовців. Угоди досі не ратифіковані Верховною Ра-
дою, хоча стосуються важливих питань державного устрою, питання війни і миру. У демокра-
тичних Афінах ухвалення такого рівня угод було б немислимим без участі Народних Зборів. 

Висновки. Вивчення уроків афінської демократії актуалізує давні смисли західної 
цивілізації і культури, що сприятиме зближенню правових систем України і країн Європей-
ського Союзу.
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ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ УЯВЛЕНЬ 
ПРО ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

У статті досліджується формування уявлень про правовий порядок у філо-
софсько-правовій думці Стародавнього Риму. Виявлено, що на розвиток право-
вої думки Стародавнього Риму найбільше вплинуло вчення стоїків. Встанов-
лено, що до основних ідей, які формували правовий порядок у Стародавньому 
Римі, можна віднести такі: порядок мав божественний характер; держава та по-
рядок ототожнювались; загальне благо визнавалось суттю правового порядку; 
метою правопорядку була охорона приватної власності.

Ключові слова: Стародавній Рим, стоїки, держава, право, закон, блага, лю-
дина, правитель, справедливість, правовий порядок.

В статье исследуется формирование представлений о правовом порядке 
в философско-правовой мысли Древнего Рима. Выявлено, что на развитие пра-
вовой мысли Древнего Рима большое влияние оказало учение стоиков. Уста-
новлено, что к основным идеям, формировавшим правовой порядок в Древнем 
Риме, можно отнести следующие: порядок носил божественный характер; госу-
дарство и порядок отождествлялись; общее благо признавалось сутью правово-
го порядка; целью правопорядка была охрана частной собственности.

Ключевые слова: Древний Рим, стоики, государство, право, закон, блага, 
человек, правитель, справедливость, правовой порядок.

The article studies the formation of ideas about the legal order in the philosophical 
and legal thought of Ancient Rome. It was revealed that the Stoic doctrine exercised 
the most significant influence on the development of the legal thought of Ancient 
Rome. It is established that the main ideas that formed the legal order in Ancient 
Rome include the following: the order was divine; the state and the order were iden-
tified; the common good recognized the essence of the legal order; the purpose of law 
and order was the protection of private property.

Key words: Ancient Rome, Stoics, state, law, blessings, man, ruler, justice, legal 
order.

Вступ. Із розвитком суспільства відбувалася трансформація розуміння змісту 
правового порядку. Філософсько-правове дослідження правового порядку вимагає де-
тального розгляду поняття в історичній ретроспективі крізь призму його ціннісного 
наповнення. Традиція дослідження філософії та права Стародавнього Риму пояснюєть-
ся визначальним впливом римської спадщини на європейську правову культуру, який 
певною мірою триває і дотепер. Формування та розвиток правового порядку досліджу-
вали такі вчені, як: Л.С. Васильєв, Д.В. Качаєва, С.В. Клевцов, А.Ф. Крижановський, 
Е.М. Кузнецова, Н.В. Панаріна, В.М. Пальченкова, С.Ю. Риков, П.В. Сорокун, І.І. Сев-
рук , С.С. Сенчук та ін.
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Однак, незважаючи на значний обсяг літератури, явно недостатньо спеціальних робіт, 
присвячених дослідженню того, який зміст мав концепт «правовий порядок» у філософській 
і правовій думці Стародавнього Риму.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження формування та розвитку право-
вого порядку у філософсько-правових уявленнях філософії права Стародавнього Риму.

Результати дослідження. На розвиток правової думки Стародавнього Риму значно 
вплинуло, набагато більше, ніж піфагоризм і платонізм, вчення стоїків. Стоїцизм є одним 
із небагатьох філософських напрямків, який розвинули римські мислителі, він визначаль-
но вплинув на римську правову думку. Варто підкреслити, що згідно з поглядами ранніх 
стоїків (Зенона, Хрисиппа), світ, космос наділявся одночасно тілесними і божественними 
властивостями, був єдиним цілим, в якому всі частини залежать від цілого і визначаються 
цілим. Відповідно й людина повинна орієнтуватися на благо цілого, космосу, який водночас 
трактувався стоїками як «універсальна держава» (А.Ф. Лосєв). Звідси логічний і стоїчний 
космополітизм, який утвердив людину як універсального громадянина такої держави (імпе-
рії) і породив нову політичну культуру, що має «гранично інклюзивний» (С. Каспе) характер. 
Нарешті, із загальної гармонійної єдності стоїки виводили вчення про доцільність світу і 
про правлячий світом загальний закон – Логос [1, с. 72].

Найбільш виразно вплив стоїцизму проявляється у вченні про право Марка Тулія Ци-
церона і в етичному вченні Сенеки, Епіктека і Марка Аврелія.

Характеризуючи розуміння правового порядку у філософії Стародавнього Риму варто 
погодитися з думкою, що право того часу стало характерним і довговічним вираженням сут-
ності римського духу. Як Греція в історії є символом свободи, так «Рим – символом порядку; 
Греція заповіла демократію і філософію як підстави особистої свободи – Рим залишив нам 
закони, традиції управління якк фундамент соціального порядку» [2, с. 111].

Для філософії Стародавнього Риму характерне обґрунтування зв’язку між правопо-
рядком і державою. На думку Марка Тулія Цицерона: «Що таке держава, як не загальний 
правопорядок?» [3, с. 82]. Він вважав, що право забезпечує в суспільстві порядок і спокій, 
а свобода – це стан, протилежний хаосу. Отже, ідеального порядку можна досягти завдяки 
принципу справедливості, розуму і згоди між сенатом і народом. Коли ж йдеться про до-
бробут держави, то з відома народу правитель повинен як диктатор встановити в державі 
порядок [4, с. 13].

Проаналізувавши праці Марка Тулія Цицерона, можна дійти висновку, що управління 
державою здійснювалось в інтересах правопорядку (загального блага). Задля досягнення 
порядку громадянин був зобов’язаний трудитись для загального блага, ідучи шляхом таких 
чеснот, як пізнання істини, справедливість, велич духу і благопристойність; а також не тіль-
ки не заподіювати шкоди іншим і не зазіхати на чужу власність, але й надавати допомогу 
потерпілим від несправедливості [5, с. 311]. На думку мислителя, держава як узагальнений 
правопорядок з його правилами та законами є, по суті, втіленням того, що із природи являє 
собою справедливість, право. Марк Тулій Цицерон, як і Арістотель та Платон, вважав, що 
позитивне право повинно відповідати справедливості та природному праву, які не залежать 
від уявлень та суджень людей [6, с. 38].

Марк Тулій Цицерон розглядав державу як правове формування, «загальний право-
порядок», який був виразником загальних інтересів та узгодження людей у питаннях права. 
Філософ зазначав, що причиною утворення порядку є охорона власності, оскільки пору-
шення недоторканності приватної та державної власності треба розглядати як порушення 
справедливості та права. Головна роль у концепції Марка Тулія Цицерона належала уяв-
ленням про «загальне благо», «узгодженість інтересів», «загальний правопорядок». На його 
думку, результатом вивчення всієї природи є розуміння того, що править світом. Марк Тулій 
Цицерон вважав, що виникнення упорядкованого суспільства залежить тільки від людини, 
яка має «насіння» розуму та справедливості [7, с. 40].

Крім того, внеском римської юриспруденції стало введення дихотомії публічного та 
приватного правопорядків. Згідно з публічним римським правом, громадянин був носієм 
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публічно-правових засад, тобто основою міцності правопорядку була людина, а не механізм, 
що складається з тих чи інших елементів (податків, армії, в’язниць тощо). «Римське поняття 
statum, яке можна співвіднести із правопорядком, було сукупністю громадян, що володіють 
в comitia curiata всією повнотою imperium (вищої влади), що не відокремлюють свій особи-
стий інтерес від інтересу загального, публічного» [8, с. 81].

За Марком Тулієм Цицероном порядок має божественний характер і заснований 
на загальному розумі та справедливості. Розум є вищою і кращою частиною душі люди-
ни, а справедливість – це абсолютна цінність, найвища чеснота; мета людини, суспільства 
і держави – прагнення до справедливості [9, с. 47]. Марк Тулій Цицерон одним із перших 
запропонував юридичне трактування соціальної справедливості, яку розумів як рівність 
прав людей і рівність кожного перед законом.

Категорія справедливості на ранніх етапах формування Античної філософії становила 
зміст більш загального, синкретичного поняття, яке відображало світовий порядок взагалі. 
«Це поняття охоплювало одночасно і явища природи, і людські відносини, і саме буття. 
Водночас сфера добра і справедливості в ті часи ще не усвідомлювалась як така, що є специ-
фічною для суспільства, унікальною для людини, залежною від її оцінки та ставлення. Зде-
більшого справедливість розглядали як вияв світової гармонії та впорядкованості, критерій 
життя людства за єдиними законами космосу» [6, с. 34].

Луцій Анней Сенека (4 до н. е. – 65 р.), римський філософ, перший представник стоїцизму 
у Стародавньому Римі, обгрунтував космополітичний характер держави, спираючись на тезу 
грецьких стоїків про універсальний характер природного Закону, який керує всім сущим. «Того 
порядку, що у природі речей, не можемо змінити, але можемо виплекати в собі гідну бездоганної 
людини силу духу, що допоможе нам мужньо перенести все випадкове, перебувати у злагоді із 
природою, яка різними перемінами наводить лад у світі <…> . Наш дух мусить пристосовува-
тись до того закону, за ним повинен йти, йому коритись. Хоч би що там сталося, хай вважає, 
що так повинно статись, і хай не сміє нарікати на природу, аже природа в кожного з нас заклала 
основи добра й посіяла зерно чеснот. Немає такої чесноти, до якої ми не були б готові від на-
родження» [10, с. 475–478]. Держави як частина загальної природи і всесвіту теж розвиваються, 
підкоряючись закону долі, тобто порядку, встановленому у природі.

Висновки. Отже, до основних ідей, що формували правовий порядок у Стародав-
ньому Римі, можна віднести такі: порядок мав божественний характер; держава та порядок 
ототожнювались; загальне благо визнавалось суттю правового порядку; метою правопоряд-
ку була охорона приватної власності.
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РОЛЬ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ У ФОРМУВАННІ ЗАКОНОДАВЧИХ ОРГАНІВ

У статті досліджено роль виборчої системи у формуванні законодавчої гіл-
ки влади в Україні. Проаналізовано тенденції розвитку вітчизняного виборчого 
законодавства та вказано шляхи його вдосконалення. 

Ключові слова: виборча система, вибори, виборче законодавство, законодав-
ча влада, парламент України.

В статье исследована роль избирательной системы в формировании 
законодательной ветви власти в Украине. Проанализированы тенденции раз-
вития отечественного избирательного законодательства и указаны пути его 
усовершенствования.

Ключевые слова: избирательная система, выборы, избирательное законода-
тельство, законодательная власть, парламент Украины.

The author investigates the role of electoral system in the formation of the legislative 
branch of government in Ukraine. The tendencies of the national electoral legislation 
development have been analyzed and the ways of its improvement have been determined.

Key words: electoral system, elections, electoral legislation, legislative power, 
parliament of Ukraine.
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Вступ. В умовах формування демократичної правової держави, посилення впливу 
громадян на ухвалення політичних рішень особливої ваги набуває дослідження ролі виборів 
та виборчих систем у формуванні органів державної влади. В Україні за роки незалежнос-
ті відбулися суттєві зміни у правовому регулюванні виборів. Хоча становлення виборчого 
законодавства було доволі складним, що підтверджується процесом прийняття і реалізації 
на практиці виборчих законів. Історично склалося так, що Закон України «Про вибори на-
родних депутатів України» став модельним законодавчим актом у сфері всього виборчого 
законодавства. Кожний із законів про вибори народних депутатів на різних етапах розвит-
ку держави був визначальним законодавчим актом у правовому регулюванні процесу наро-
довладдя. Водночас усі скликання українського парламенту обиралися за виборчими закона-
ми, що ухвалювалися фактично напередодні виборів. 

В умовах нестабільного виборчого законодавства, наявності підвищеного інтересу 
до виборів як процесу формування представницьких органів влади, зросла увага до його 
якості, удосконалення, а тому питання законодавчого забезпечення виборчого процесу і нині 
є надзвичайно актуальним та потребує детального вивчення юристами-науковцями і прак-
тиками. Тому не випадково вибори та виборчі системи одночасно є предметом досліджен-
ня політичної, юридичної та інших наук. Політологічний доробок представлено роботами 
Г. Артемова, О. Батанова, В. Бебика, В. Божанова, С. Вавилова, Д. Позняка, Л. Кочубей, 
Поліщука, В. Фесенка, Ю. Шведи та інших. Із правових позицій вибори і виборчі системи 
досліджували такі вітчизняні вчені: М. Афанасьєва, Н. Богашева, А. Георгіца, В. Ковтунець, 
І. Коліушко, О. Лавринович, О. Марцеляк, М. Ставнійчук, А. Ткачук, О. Тодика, Ю. То-
дика, В. Федоренко, Ю. Фрицький, В. Шаповал, В. Яворський та інші. Незважаючи на те, 
що проблемні аспекти виборів і виборчих систем досить ґрунтовно досліджені у працях 
науковців, єдиних підходів до висвітлення ролі та місця демократичних виборів у форму-
ванні законодавчих органів немає.

Постановка завдання. Метою статті є визначення ролі виборчої системи у форму-
ванні законодавчої влади в Україні.

Результати дослідження. В Україні триває вдосконалення шляхів проведення чесних 
і прозорих виборів, пошук оптимальної виборчої системи. Для того, щоб зрозуміти, як такі 
процеси впливають на систему державного управління, варто детально проаналізувати 
систему норм, за якими формується парламент, більшість якого буде утворювати уряд. Ви-
борча система є своєрідним методом переведення голосів виборців у депутатські мандати. 
Зміни виборчої системи розглядалися і розглядаються з огляду на зменшення чи збільшення 
парламентського представництва окремих політичних сил за незмінності рівня їх суспільної 
підтримки. Відповідним чином формуються і вимоги до виборів та виборчої системи. 

Вихідними положеннями наявної виборчої системи і вибору її найоптимальнішої 
модифікації має бути визначення певних пріоритетів. На думку вчених, виборча систе-
ма має забезпечувати результативність виборів, тобто гарантування обрання у визначені 
законодавством терміни конституційної більшості зі складу парламенту з тим, щоб він міг 
розпочати свою роботу. Не менш важливим є структурування парламенту, тому що без нього 
неможливе формування стійкої парламентської більшості, відповідальної за стан державно-
го управління. 

В умовах нинішнього неструктурованого українського суспільства виборча система 
має забезпечити повне структурування парламенту, створення парламентської більшості, 
стійкість і продуктивність якої залежить від кількісного та якісного складу депутатських 
фракцій. Вагоме значення має також професіоналізм, порядність, чесність, відповідальність 
депутатів перед виборцями. В умовах демократії важливу роль відіграє адекватність пред-
ставництва виборців у парламенті як окремими депутатами, так і депутатським корпусом 
загалом, достатність представництва політичних меншин тощо [1].

Виборча система має сприяти налагодженню відносин між владою і громадянським 
суспільством, обранню до представницьких органів справжньої політичної еліти, формуван-
ню таких владних органів, що працювали б на користь суспільству, а не задля задоволення 
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вигод окремих груп. Під час обрання виборчої системи вагоме значення має врахування 
таких чинників: необхідності розвитку партій і затвердження такої виборчої системи, що 
стимулювала б зміцнення, укрупнення партійних утворень у політичному спектрі держави; 
підвищення політико-правової культури учасників виборчого процесу, обов’язкове зважан-
ня як на історичні традиції, так і на передовий світовий досвід. Виборча система, виборчі 
правила та процедури впливають на стабільність політичної системи і розвиток демократії 
в країні, але водночас залежать від чіткості та виваженості правових норм, що визначають 
суть та особливості виборчого законодавства. 

Систему виборчого законодавства в Україні в юридичній літературі поділяють на чо-
тири групи законодавчих актів [2, с. 38–39]. Безумовно, основу цієї системи становить Кон-
ституція України (р. ІІІ «Вибори. Референдум»), деякі ст. р. ІV, V та інших розділів [3]. Другу 
групу утворюють так звані спеціальні виборчі закони: «Про вибори народних депутатів», 
«Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори», «Про Центральну виборчу ко-
місію», «Про державний реєстр виборців». До третьої групи відносять нормативно-право-
ві акти конституційного законодавства, що безпосередньо не регулюють виборчий процес, 
але без існування яких неможливе його ефективне здійснення: закони України «Про грома-
дянство», «Про звернення громадян», «Про громадські об’єднання» тощо. Четверту групу 
становлять галузеві законодавчі акти суміжних галузей, якими регулюються певні проце-
дури виборчого процесу, наприклад, норми кримінального, адміністративного, цивільного 
законодавства [4, с. 70–71].

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

На думку В. Шаповала, кожен первинний акт містить положення, що ефективно дія-
тимуть тільки разом із вторинним актом, який його конкретизує [6, с. 7]. Водночас дієвість 
вторинного акта багато в чому залежить від якості первинного. Скасування чи часта зміна 
виборчих законів напередодні виборів призводить до серйозних проблем у правовому регу-
люванні виборчого процесу на всіх рівнях. Тому певною мірою слушною є пропозиція щодо 
передбачення положення про те, що зміни до виборчого законодавства не можна вносити 
за рік до проведення виборів, а також відміняти їх або ухвалювати в новій редакції [4, с. 72]. 
Можливо, таке формулювання є досить категоричним щодо часових меж, але по суті має ва-
гоме значення для стабілізації законодавчого забезпечення виборчого процесу. Варто також 
погодитись із думкою дослідників щодо складності виборчих законів у їх застосуванні. Осо-
бливо складними вони є для пересічних громадян. Під час внесення змін необхідно також 
враховувати сучасний стан соціально-політичного розвитку держави, процес формування 
громадянського суспільства тощо. Як бачимо, виборчий процес на законодавчому рівні фор-
мально врегульований, але актуальною залишається проблема його якісного удосконалення. 
Одним із шляхів такого удосконалення може стати ухвалення виборчого кодексу, що активно 
обговорюється в наукових колах, серед політиків і юристів-практиків.

На думку багатьох науковців, процес трансформації виборчої системи, що застосову-
ється для формування парламенту, показує основну її особливість – відсутність наукового 
підходу до впровадження такої системи у правову модель України. За період незалежності 
України фактично функціонувало шість виборчих законів і п’ять виборчих систем. Постійно 
відбувався пошук оптимальної, з погляду законодавця, моделі. Так, наприклад, з парламент-
ських виборів 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 рр. лише вибори 1998–2002 рр. відбувалися за од-
нією виборчою системою, але з урахуванням різних законів. Це ще раз підтверджує тезу, що 
під кожні вибори фактично створювалась нова виборча система. 

Однією із причин такої ситуації дослідники називають те, що виборчі закони є скла-
довою ординарного законодавства, що дозволяє їх змінювати звичайною більшістю голосів. 
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У Конституції П’ятої республіки Франції, низку положень якої запозичила вітчизняна Кон-
ституція, закріплено норми, які визначають виборчу систему, що значно сприяє її стабіль-
ності. Конституційне закріплення виду виборчої системи пропонується й окремими вітчиз-
няними дослідниками [7]. Звичайно, у такій пропозиції наявна раціональна ідея. Водночас 
в Україні, за відсутності досвіду державного будівництва, вітчизняного парламентаризму, 
закріплювати таке положення на рівні Конституції було б недоцільним. Це може стати пи-
танням майбутньої стратегії реформування Конституції.

Варто зазначити, що Україна отримала від Радянського Союзу мажоритарну систему, 
яка діяла в період з 1991 р. по 1996 р. У Радянському Союзі її функціонування пояснювалось 
прагненням контролювати депутатів через імперативний мандат та єдиною партійною сис-
темою. Період 1991–1993 рр. характеризувався спробами адаптувати стару систему до по-
треб нової демократичної держави, зокрема адаптація полягала в ідеї зведення нанівець пар-
тійного чинника. Типова мажоритарна система була трансформована у варіант двохтурової 
французької системи, результатом чого став той факт, що деякі виборчі округи так і не були 
представлені в парламенті. Варто також пам’ятати, що технічні параметри такої системи є 
ефективним засобом маніпулювання нею. 

Важливість і проблемність для України вибору оптимальної моделі виборчої систе-
ми підтверджує і той факт, що на виборах 2002 р. під час запровадження виборчої системи 
змішаного типу за пропорційними списками перемогу отримав ліберально-демократичний 
напрям, а за мажоритарними округами – діаметрально протилежний, консервативний. При-
чина такої ситуації полягає в тому, що українські партії не відповідають своєму основному 
критерію – ідеологічності, а по суті, залишаються структурами, що лобіюють вузькокор-
поративні, часто бізнесово-олігархічні інтереси. У подальшому ми спостерігаємо поступо-
вий рух від кваліфікованих мажоритарних виборчих систем до пропорційної, де змішана 
система відіграє роль перехідного етапу. Запровадження у свій час пропорційної виборчої 
системи не вирішило питання пошуку оптимальної виборчої моделі, актуальним воно зали-
шається і донині.

Як відомо, ефективність пропорційної виборчої системи вимірюється й тим, наскіль-
ки партії-переможці на виборах можуть сформувати парламентську коаліцію й утворити 
уряд. Складність формування останнього залежить від низки чинників, але значний нега-
тивний вплив може мати достатньо висока конфліктність у середовищі політичної еліти, 
що може стати джерелом перманентних політичних криз. Тому важливого значення набуває 
аналіз особливостей процесу формування вітчизняної парламентської коаліції. 

Стабільною політичною коаліцією вважають таку, що проіснувала відведений для неї 
учасниками термін і досягла поставленої мети. Формування коаліції – досить складний сус-
пільний, політичний та юридичний процес, на який істотно впливає низка чинників: соці-
ально-політичного середовища, самої коаліції, що характеризують учасників коаліційного 
переговорного процесу, що є характерним для вітчизняного політичного середовища. Варто 
погодитись із думкою вчених про те, що українське суспільство ще з 90-х рр. ХХ ст. перебуває 
у процесі трансформації. Характерними особливостями трансформації українського суспіль-
ства, на думку С. Катаєва, є: мінливість, що стала фундаментальною його характеристикою; 
актуальні питання геополітики та чіткий розподіл політичних уподобань; постійна антикри-
зова риторика у процесі створення коаліцій; наявність електорального розколу, який чітко 
простежується по регіонах; так звані «клієнт-патрональні» відносини між учасниками коалі-
ції, що стають особливо актуальними в період кадрових призначень [8, с. 57–61].

З правового погляду, вагомим фактором, що впливає на процес формування коаліції, 
є чинна нормативно-правова база. Експерти вказують на недосконалість процедур форму-
вання парламентської коаліції та принципів функціонування депутатських фракцій [9, с. 26]. 
Значно знижує ефективність роботи коаліції відсутність досконалих нормативно-закріпле-
них положень про її права, обов’язки та відповідальність. Так, наприклад, історія виборчих 
кампаній із 2002 р. по 2007 р. свідчить, що жодна зі створених коаліцій не мала конститу-
ційної більшості голосів, а середня тривалість їх існування дорівнювала приблизно одному 
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року. Тобто жодна з них не була політично стабільною, що можна сказати і про нинішню 
парламентську коаліцію.

Відсутність взаємодії між основними політичними силами призводила і нині призво-
дить до відсутності передумов до формування широкої коаліції, хоча до спроб її формування 
вдаються всі політичні гравці. Як свідчать останні політичні події, під час коаліційних перего-
ворів часто лунають досить різкі політичні заяви з боку різних політичних сил. Водночас не всі 
домовленості стають надбанням громадськості. Характерною рисою процесу формування ві-
тчизняної коаліції стає те, що період коаліційних переговорів оголошується часом парламент-
ської або політичної кризи. І сам процес формування коаліції є також досить довготривалим. 
Центральним під час переговорів стає посадове питання, оскільки політичні партії прагнуть 
реалізовувати політику через «своїх» людей, призначених на ключові урядові посади. 

Як бачимо, формування коаліції є досить складним соціальним процесом, на який одно-
часно впливають і українське суспільство загалом, і основні політичні сили, і певна політична 
ситуація, і наявність чи відсутність ефективного законодавства, що регулює процес. Без усві-
домлення особливостей згаданого процесу і створення відповідних умов для його успішного 
завершення досить складно розв’язати як проблему ефективного функціонування коаліції, так 
і проблему консолідації політичної еліти взагалі.

Виборча система є фактично наріжним каменем демократії, тому що визначає основні 
якісні параметри функціонування парламенту. Але водночас вибір моделі виборчої системи 
залишається більше питанням політичної доцільності. Виборча система по суті – процесуаль-
но-процедурний інструмент, за допомогою якого реалізується безпосередня демократія. 

Модель виборчої системи беззаперечно впливає на позиціювання парламенту в системі 
поділу влади і формування механізму стримувань і противаг. Мають братись до уваги систе-
ма балансу гілок влади, правовий статус глави держави й уряду. Структурованість і кількісні 
та якісні показники партійної системи здатні радикально впливати на вибір моделі виборчої 
системи. Так, наприклад, наявність значної кількості радикальних партій при застосуванні 
пропорційної системи може привести до їх появи в парламенті з усіма відповідними наслід-
ками. Такі ж наслідки може мати і поява полярно протилежних політичних партій. Спосіб 
формування уряду і парламентської більшості є результатом форми державного правління і 
системи поділу влади. Як засвідчив досвід 2006–2008 р.р., жорсткі норми коаліції та пропор-
ційної системи хоча й мали позитивні наслідки, але водночас спричинили низку конфліктів: 
розпуск парламенту, численні звернення до Конституційного Суду, політичну нестабільність 
і, фактично, політичну кризу. 

Як бачимо, стабільне виборче законодавство передбачає визначення типу виборчої 
системи, найбільш оптимальної для держави за наявного характеру співвідношення політич-
них сил, типу партійної системи, рівня розвитку демократичних інститутів, громадянського 
суспільства. Крім того, процес проведення виборів досить тісно пов’язаний з особливостями 
виборчих технологій, які застосовуються під час виборчих кампаній.

Політична реформа в Україні триває. Сучасний стан політичної системи в державі вка-
зує на необхідність удосконалення не лише законодавчої бази, а й зміни політико-культурних 
традицій українського народу. Потребує переосмислення відношення до держави і державної 
влади. Оскільки державні інститути сприймаються протягом тривалого часу досить негатив-
но, спостерігається низький рівень довіри до них, а вже з таких позицій вони не можуть вва-
жатися цілком легітимними. 

Парламент не відображає повною мірою рівень довіри, уподобання і прагнення всього 
населення. Таке відбувається й тому, що суспільство віддає голоси не за політичні сили, а за 
соціальні міфи, що озвучують політичні лідери. Але прийшовши до влади, досить часто полі-
тичні сили в парламенті провадять політику, протилежну тій, що була проголошена їхніми по-
літичними лідерами. Тому парламент і не виконує однієї зі своїх головних функцій – досягнен-
ня соціально-політичної стабільності та представництва інтересів, а навпаки – стає джерелом 
соціальної напруги. Водночас парламент в Україні і в попередні роки, і нині має виконувати 
важливе завдання: створення законодавчої бази для проведення реформ. 
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Як свідчить практика, Українська держава має в зазначених позиціях і вагомі успіхи, 
і серйозні прорахунки. Як у попередні роки, так і нині існують проблеми, пов’язані із кри-
зовими явищами в усіх сферах життя. Ситуація значно покращилась під час конституційних 
змін 2004 р. Цьому сприяло проведення виборів за пропорційною системою, посилення права 
щодо формування і контролю за діяльністю уряду, солідарна відповідальність парламентської 
коаліції з урядом тощо [10, с. 9].

На думку дослідників, саме в зазначений період були сформовані досить сприятливі 
умови для розвитку парламентаризму: раціональна законодавча діяльність, адекватне резуль-
татам голосування представництво, практично ідеальна система стримувань і противаг. Але 
на практиці суспільство отримало представництво великих фінансово-політичних груп із 
харизматичними лідерами, але відсутністю реальних програм соціально-економічного і сус-
пільно-політичного розвитку. Крім того, пропорційна система із закритими списками привела 
до звуження суспільного представництва в парламенті, нівелювання принципу територіально-
го представництва. Натомість він замінювався принципом партійно-програмового представ-
ництва, що можливо за наявності ідеологічних партій із розвиненою внутрішньопартійною 
демократією та послідовною програмою.

 Реально в Україні під час виборів спостерігався конкурс обіцянок політичних лідерів, 
які не може виконати жоден уряд. Головним критерієм потрапляння у партійний список ста-
вав фінансовий внесок. Фактично списки формувалися лідерами та спонсорами партій. Ін-
шою, досить негативною тенденцією стало закриття каналів еліт, що проявилося в реальному 
відриві парламенту від суспільства. Свого часу перші незалежні вибори в Україні засвідчи-
ли, що громадяни бажають бачити депутатів, які прагнуть реформ. Це підтвердили вибори  
І, ІІ скликань, за якими відповідно 92% і 95% депутатів було обрано вперше. Водночас з 
1998 р. простежується тенденція до скорочення кількості депутатів, які обрані вперше: на 18% 
ІІІ скликання, 24% наступне скликання.

На думку вчених, причину трансформації категорії «депутати, обрані вперше» варто 
шукати в законодавчо визначених механізмах пропорційних виборів. Пропорційні вибори 
2007 р. дали оновлення складу Верховної Ради лише на третину. Спостерігалася тенденція 
до реалізації парламентом корпоративних інтересів окремих елітних груп. Виборці перекону-
ються в тому, що парламент поступово перетворюється на орган колективної безвідповідаль-
ності, що можна спостерігати і нині, що, безумовно, підриває рівень довіри населення. 

У сучасних умовах парламенту важливо переглянути сутність свого призначення. 
Йдеться про його роль в інтеграції населення, врегулювання конфліктів між політичними 
гравцями, налагодження підтримки з боку населення, його довіри до інститутів влади. Зміни 
мають відбутися в суспільній свідомості, політичній і правовій культурі суспільства, за яких 
населення разом з усіма недоліками парламенту усвідомлюватиме необхідність його функціо-
нування в політичному житті держави.

Аналізуючи тенденції розвитку вітчизняного парламенту, дослідники відзначають по-
зитиви його інституційних змін: удосконалення законодавчого процесу, інфраструктури ко-
мітетів і комісій, прозорість у роботі тощо. Водночас серйозними проблемами залишаються 
питання слабких партій, недовіра як у самому парламенті, так і з боку населення, а це, своєю 
чергою, проблема легітимності та структуризації вітчизняного парламенту, формування депу-
татського корпусу тощо.

Нині усталеною є думка, що одним із найбільш ефективних засобів стабілізації у Вер-
ховній Раді має залишитися формування сталої, дієздатної парламентської більшості. Про-
те варто взяти до уваги, що ефективна робота більшості можлива за умови інституціювання 
на чітко визначеній правовій основі. Спроби політичного тиску на неї несуть загрозу розпаду, 
протистояння, загострення боротьби щодо впливу на формування уряду тощо.

На потребі підвищення інституційності вітчизняного парламенту наголошено і 
в доповіді, підготовленій Місією Єропейського Парламенту з оцінки потреб під головуванням 
Пета Кокса. У Меморандумі про взаєморозуміння між Верховною Радою та Європарламентом 
про спільні межі парламентської підтримки від 3 липня 2015 р. визначено такі пріоритети: 
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забезпечення ефективності використання конституційних функцій Верховної Ради: законодав-
чої, контролюючої та представницької; підвищення якості українського парламентаризму; під-
вищення прозорості, передбачуваності, ефективності та відкритості процесу роботи Верхов-
ної Ради; реалізація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [11, с. 5].

Звіт Пета Кокса про роботу Верховної Ради було представлено на українському тижні 
в Європарламенті, що можна назвати початком її реформи. У документі наголошується, що 
український парламент не повною мірою справляється зі своїми функціями та пропонується 
52 рекомендації щодо його вдосконалення. Аналіз зазначених пропозицій свідчить, що низка 
з них має суто технічний характер, деякі є досить революційними за своїм змістом, а окремі 
викликають певну пересторогу, виходячи з реалій вітчизняної політики. Наміри місії Кокса 
зрозумілі: реформа парламенту за європейськими підходами. Але практика свідчить, що ві-
тчизняний політикум, українське суспільство ще не повною мірою готові сприйняти такі під-
ходи, що може привести до нівелювання зрозумілих для європейців демократичних традицій 
у вітчизняних реаліях.

Висновки. Як бачимо, інститут виборів в Україні донині перебуває на етапі становлення. 
Законодавець нарешті має вирішити такі нагальні питання, як: найбільш повна реалізація волі 
громадян на основі виборчого законодавства; підвищення ефективності виборчого процесу; 
сприяння утвердженню авторитету політичних партій; структурування парламенту; сприяння 
політичній структурованості суспільства; забезпечення обрання стійкої парламентської біль-
шості, що спроможна створити дієвий уряд і взяти відповідальність за роботу Верховної Ради. 
Без вирішення зазначених завдань Україна буде позбавлена повноцінного політичного розвит-
ку, головними показниками якого є розвиток політичної системи, громадянського суспільства 
і правової держави.
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КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ ОСОБИ У СФЕРІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті досліджується поняття і види конституційних обов’язків людини і гро-
мадянина у сфері новітніх технологій. Аналізуються конституційні загальні, осо-
бисті та спеціальні обов’язки особи. Дається авторське визначення конституційних 
обов’язків у сфері новітніх технологій. Пропонуються висновки і рекомендації.

Ключові слова: конституційні обов’язки особи, основні обов’язки у сфері 
новітніх технологій, види обов’язків у сфері новітніх технологій, реалізація 
обов’язків щодо сплати податків у сфері новітніх технологій.

В статье исследуется понятие и виды конституционных обязанностей че-
ловека и гражданина в сфере новейших технологий. Анализируются консти-
туционные общие, личные и специальные обязанности лица. Дается авторское 
определение конституционных обязанностей в сфере новейших технологий. 
Предлагаются выводы и рекомендации.

Ключевые слова: конституционные обязанности лица, основные обязан-
ности в сфере новейших технологий, виды обязанностей в сфере новейших 
технологий, реализация обязанностей относительно уплаты налогов в сфере 
новейших технологий.

In the article a concept and types of constitutional duties of man and citizen are in-
vestigated in the field of the newest technologies. The constitutional general, personal 
and special duties of person are analyzed. Authorial determination of constitutional 
duties is given in the field of the newest technologies. Conclusions and recommen-
dations are offered.

Key words: constitutional duties of person, basic duties in field of newest to tech-
nology, types of duties in field of newest technologies, realization of duties in relation 
to tax payment in field of newest technologies.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими практичними завданнями. Про-
блема дослідження основних обов’язків, їх поняття, види, зміст, утвердження і забезпечення 
реалізації постійно перебуває в полі зору науковців. Особливий інтерес викликають обов’яз-
ки щодо сплати податків у сфері новітніх технологій. Характеристика поняття та змісту наз-
ваного обов’язку в системі основних обов’язків людини і громадянина має важливе теоре-
тичне і практичне значення для науки конституційного права. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема висвітлюється вченими-кон-
ституціоналістами в дослідженнях конституційного правового статусу людини і грома-
дянина. Серед них праці: А.М. Колодія, В.В. Кравченка, Л.І. Летнянчина, М.Г. Матузова, 
В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики, В.Л. Федоренка, О.Ф. Фрицького та ін. Основні обов’яз-
ки досліджувалися в Україні разом із правами і свободами. Конституційні обов’язки 
у сфері новітніх технологій як окремий інститут чи модель необхідної поведінки особи ще 
не досліджувалися.
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Метою дослідження є аналіз основних обов’язків людини і громадянина у сфері 
новітніх технологій, закріплених у Конституції України. 

Відповідно до мети, задачами дослідження є: а) аналіз праць авторів щодо конститу-
ційних обов’язків особи; б) формулювання поняття, ознак, змісту та класифікація конститу-
ційних обов’язків особи у сфері новітніх технологій; в) характеристика окремих конститу-
ційних обов’язків у сфері новітніх технологій; г) пропозиція висновків і рекомендацій. 

Основний матеріал. Конституційні обов’язки особи є необхідними варіантами її 
поведінки, вимогами з боку держави, суспільства, інших особистостей щодо правомірності 
їхнього поводження під час правовідносин у сфері новітніх технологій. Конституція Укра-
їни, регламентуючи обов’язки людини і громадянина, виходить із принципу, згідно з яким, 
кожна людина має обов’язки перед суспільством, що забезпечує вільний і всебічний розви-
ток усіх особистостей, держави та суспільства загалом. Водночас такий принцип впрова-
джується Конституцією України без зважання на те, чи дійсно забезпечується державою 
та суспільством вільний і всебічний розвиток особистості. Адже бажання людини завжди 
перевищують можливості держави і суспільства, навіть якщо вони є найрозвинутішими  
[1, с. 74]. Регламентуючи обов’язки людини і громадянина Конституція України виходить із 
того, що вони є об’єктивними для розвитку нашої держави і суспільства. Щодо конкретної 
людини – це означає, що здійснення її прав і свобод можливе тільки за умови виконання нею 
обов’язків, що цілком відповідає чинним міжнародним стандартам. Наприклад, «Загальна 
декларація прав людини» зазначає, що кожна людина має обов’язки перед суспільством, 
в якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особистості (ст. 29) [2, с. 9]. Розви-
ток суспільства в ХХІ ст. свідчить про те, що новітні технології вже давно не є атрибутом 
лише науково-технічної сфери. Вони є складовою побутової культури суспільства й особи. 
Застосування новітніх технологій в економіці, політиці, соціальній та інших сферах життє-
діяльності людини потребує вдосконалення реалізації не лише конституційних прав і свобод 
особи, а також її обов’язків [3]. Конституційні обов’язки в нашому дослідженні розгляда-
ються як система елементів необхідної правомірної поведінки особи. А.М. Колодій визначає 
конституційні обов’язки як вид і міру необхідної (обов’язкової) поведінки людини і грома-
дянина в суспільстві та державі для задоволення життєво важливих матеріальних і духов-
них інтересів інших осіб, що закріплено в Конституції та інших нормативно-правових актах  
[4, с. 207]. Отже, А.М. Колодій як обов’язки розглядає лише активну (обов’язкову) поведінку 
особи, що регулюється зобов’язуючими конституційними нормами. Обов’язку дотримува-
тися заборон у його визначенні немає.

В.В. Кравченко основними обов’язками людини і громадянина вважає закріплені 
в Конституції України вимоги до кожної людини та громадянина діяти певним, чітко визна-
ченим конституційною нормою чином (або утримуватися від вчинення відповідних дій) 
для забезпечення інтересів суспільства, держави, інших людей і громадян; недотримання ж 
таких вимог веде до юридичної відповідальності [5, с. 149]. Отже, В.В. Кравченко, на відмі-
ну від А.М. Колодія, до основних обов’язків людини і громадянина відносить зобов’язання 
та заборони, тобто вид і міру активної та пасивної правомірної поведінки особи.

Л.І. Летнянчин вважає, що конституційні обов’язки людини і громадянина – це різ-
новид юридичних обов’язків, визнана і встановлена (забезпечена) державою в інтересах 
усіх членів суспільства і кожної особи, заснована на нормах Міжнародної хартії прав лю-
дини та загальнолюдської (християнської) моралі й закріплена в Конституції України необ-
хідність, яка приписує кожному індивіду певні вид і міру відповідної поведінки [6, с. 31]. 
Отже, Л.І. Летнянчин вводить до арсеналу ознак конституційних обов’язків закріплення 
міжнародними нормами, нормами християнської моралі, Конституцією України виду і міри 
необхідної поведінки особи. Конституційної заборони як елементу змісту конституційного 
обов’язку його визначення не передбачає. 

М.Г. Матузов досліджує юридичний обов’язок як елемент змісту правовідносин. На 
його думку, правове регулювання здійснюється, головним чином, через механізм суб’єк-
тивних прав і юридичних обов’язків, саме цим воно відрізняється від будь-якого іншого 
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нормативного регулювання, наприклад, морального. Зазначені права й обов’язки, кореспо-
ндуючи одне одному в межах певного правовідношення, становлять його юридичний зміст. 
Юридичний обов’язок – це вид і міра належної або необхідної поведінки. Обов’язок ґрун-
тується на юридично закріпленій необхідності. Носієм обов’язку є правозобов’язана особа, 
що повинна виконувати визначені законом дії. Перед нами два полюси правовідношення 
як взаємного юридичного зв’язку. М.Г. Матузов пропонує зміст юридичного обов’язку, який, 
на його думку, складається з чотирьох компонентів: 1) необхідності вчинити певні дії або 
утриматися від них; 2) необхідності для правозобов’язанної особи відреагувати на зверне-
ні до неї законні вимоги уовноваженого; 3) необхідності відповідати за невиконання таких 
вимог; 4) необхідності не перешкоджати контрагентові користуватися тим благом, на яке 
він має право. Юридичний обов’язок встановлюється як в інтересах уповноваженого, так 
і в інтересах держави та суспільства загалом. Юридичний обов’язок є гарантом здійснен-
ня суб’єктивних прав [7, с. 290–291]. Отже, М.Г. Матузов до змісту юридичних обов’язків 
додає необхідність як вчинення певних дій суб’єктом правовідносин, так і утримання від 
них, а це підтверджує тезу, що юридичний обов’язок є необхідністю правомірних дій із боку 
зобов’язаної особи (активна дія з реалізації зобов’язуючих правових норм) і необхідністю 
дотримуватися заборон (реалізація заборонних норм). 

В.Ф. Погорілко та В.Л. Федоренко підкреслюють, що важливою і, по суті, завершаль-
ною складовою конституційно-правового статусу людини і громадянина, що закріплює 
основи взаємовідносин між особою та державою, є обов’язки людини і громадянина в Укра-
їні. Вони пропонують розглядати конституційні обов’язки особи як визначену нормами 
Конституції та законів України міру обов’язкової, належної поведінки та діяльності людини 
в політичній, економічній, соціальній, культурній (духовній) та інших сферах суспільного і 
державного життя. Обов’язки, як і права та свободи людини і громадянина, є досить різно-
манітними за своїми юридичними властивостями. За змістом вони поділяються на політич-
ні, економічні та культурні (духовні) й інші обов’язки; за суб’єктами – на обов’язки людини 
й обов’язки громадян України; за формою реалізації – на індивідуальні та колективні [8, с. 
243–244]. Отже, В.Ф. Погорілко та В.Л. Федоренко до конституційних обов’язків додають 
міру обов’язкової, належної поведінки особи. Така поведінка спрямована лише на реаліза-
цію зобов’язуючих конституційних норм шляхом активної поведінки особи.

Ю.М. Тодика і В.П. Колісник справедливо вважають, що обов’язки є складовою 
частиною правового статусу особи. Вони тісно пов’язані із правами та свободами людини і 
громадянина. Неможливо уявити людину, яка має тільки обов’язки, також неможливі права 
особи без обов’язків. Свобода тільки тоді є реальною, коли їй притаманні риси порядку, що 
базується на праві, а порядок – це єдність прав і обов’язків. Для обов’язків характерним є 
їх тісний зв’язок із вимогами міжнародних актів. Конституція України виходить із принци-
пу рівності прав і обов’язків. В Україні проживає чимало осіб, які не є громадянами нашої 
держави. Наша Конституція не звільняє їх від деяких обов’язків (поважати Конституцію і 
закони України, сплачувати податки, оберігати природу). І це правомірно, оскільки вони ма-
ють майже такі ж права і свободи, як і громадяни України. Але деякі обов’язки на таких осіб 
не поширюються (зокрема, захист Вітчизни) [9, с. 170–171].

О.Ф. Фрицький визначає конституційні обов’язки як міру належної, обов’язкової пове-
дінки, якої кожен повинен дотримуватися для забезпечення нормального функціонування ін-
ших суб’єктів громадянського суспільства. Для класифікації обов’язків О.Ф. Фрицький вико-
ристовує ті ж критерії, що і для групування прав і свобод: а) загальні й особливі; б) основні і 
додаткові тощо. Водночас О.Ф. Фрицький наголошує на тому, що конституційні обов’язки є 
відносно самостійним інститутом. Це закріплені в конституційно-правових нормах формаль-
но виражені правила належної поведінки людини, які застосовуються до будь-яких осіб, які 
перебувають на території зазначеної держави, або поведінки громадян такої держави, неза-
лежно від місця їх перебування, з метою запобігання нанесенню непоправної шкоди державі, 
суспільству, правам і свободам інших людей. Він виділяє три групи конституційних обов’яз-
ків: 1) основні: а) додержуватися Конституції та законів України; б) не посягати на права і 
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свободи, честь і гідність інших людей; в) мати юридичну відповідальність; г) не заподіювати 
шкоди природі та культурній спадщині, відшкодовувати збитки; д) сплачувати податки і збо-
ри; 2) крім названих, до таких належать додаткові обов’язки, що стосуються лише громадян 
України: а) захист Вітчизни, незалежності, територіальної цілісності України; б) шанування її 
державних символів; в) військова служба, відповідно до закону; г) щорічне надання декларації 
про свій майновий стан за минулий рік; 3) додаткові обов’язки, що стосуються як людини, так 
і громадянина України: а) мати повну загальну освіту; б) обов’язок батьків утримувати дітей 
до повноліття; в) обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків. 
Конституційні права, свободи й обов’язки впливають на всі найважливіші та найістотніші 
сфери життя і діяльності людини: соціальну, економічну, політичну, на розвиток її індивіду-
альних фізичних і духовних якостей [10, с. 162–173].

Підсумовуючи результати проведеного аналізу доктринальних джерел щодо конститу-
ційних обов’язків особи, можна сформулювати ознаки, які характеризують їх поняття у сфері 
новітніх технологій та запропонувати елементи їх змісту. Ознаки конституційних обов’язків 
особи у сфері новітніх технологій: 1) вид і міра необхідної поведінки особи; 2) вони регу-
люються й охороняються нормами та принципами міжнародних договорів, Конституцією і 
законами України та деталізуються підзаконними нормативно-правовими актами; 3) містять 
заборони і зобов’язання; 4) охоплюють економічну, екологічну, соціальну, політичну й інші 
сфери реалізації новітніх технологій; 5) здійснюються в інтересах і для потреб суспільства, 
держави й особи з метою забезпечення правопорядку та суспільного порядку в Україні. 

Необхідною є правомірна поведінка, що має бути свідомо вольовою, соціально зна-
чущою, бажаною і допустимою з боку суспільства, держави, іншої особи або групи осіб, 
здійснюватися в активній або пасивній формі діяльності, в певних межах і певного виду. 
Як наголошує Л.І. Летнянчин, категорія необхідності найбільш повно розкриває сутність 
правового обов’язку. Вона, з одного боку, зазначає, що такий обов’язок існує і розвивається 
в межах бажаної, встановленої законом і забезпеченої державою поведінки, а з іншого – 
відображає сутність саме правового обов’язку із притаманною йому специфікою – можли-
вістю застосування державного примусу. Юридичний обов’язок є не просто необхідною 
(правомірною) поведінкою, а також видом і мірою такої поведінки. «Необхідна» підкреслює 
лише один бік обов’язку, його зовнішню ознаку – «воля» повинна бути виконана. А ось ка-
тегорії «вид» і «міра» показують внутрішню сутність обов’язку. Безмірних, невизначених 
обов’язків (поза чітких меж обсягу) немає [6, с. 15]. 

Правовим (юридичним) обов’язком поведінка стає лише після її врегулювання нор-
мами і принципами міжнародних договорів, Конституцією і законами України, що можуть 
здійснюватися безпосередньо або деталізуються в підзаконних нормативно-правових актах. 
Міжнародні договори можуть діяти безпосередньо чи втілюватися в конституційних нормах 
та нормах законів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 9) [11].

Конституція та закони України містять правові норми, які забороняють певну поведін-
ку (наприклад, забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, 
не передбачених законом) або зобов’язують діяти певним чином (наприклад, кожен зобов’я-
заний неухильно додержуватися Конституції та законів України).

Міжнародні договори, Конституція України, закони України охоплюють економічну, 
екологічну, соціальну, політичну й інші сфери реалізації новітніх технологій. Наприклад, 
реалізація новітніх технологій в екологічній сфері передбачає: а) збереження природи, охо-
рону, раціональне використання її багатства; б) здійснення діяльності з додержанням вимог 
екологічної безпеки, екологічних нормативів і лімітів природокористування; в) дотримання 
екологічних прав і законних інтересів інших суб’єктів тощо (ст. 12) [12].

Конституційні обов’язки у всіх сферах реалізації новітніх технологій реалізуються 
особою в інтересах і для потреб суспільства, держави, інших осіб та на власну користь із 
метою забезпечення правопорядку та суспільного порядку в Україні. Юридичні обов’язки, і 
особливо обов’язки конституційні, встановлюються та визначаються законодавцем для забез-
печення інтересів як інших людей, держави і суспільства загалом, так і самих носіїв обов’яз-
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ків. Однією з умов «досягнення доброї совісті, здоров’я і задоволення» людини у творі двох-
сотрічної давності названо виконання суспільних (громадських) обов’язків [6, с. 15–16].

Отже, конституційні обов’язки особи у сфері новітніх технологій – це закріплені 
в міжнародних договорах, Конституції та законах України, за необхідності, деталізовані 
в підзаконних нормативно-правових актах, заборони і зобов’язання як вид і міра необхідної 
правомірної поведінки суб’єктів правовідносин у сфері новітніх технологій, що здійсню-
ються в інтересах суспільства, держави й особи з метою забезпечення правопорядку. 

Елементами змісту конституційних обов’язків особи у сфері новітніх технологій, 
на нашу думку, є: 1) необхідність зобов’язаного суб’єкта правовідносин у сфері новітніх 
технологій діяти в межах передбаченого законодавством обов’язку; 2) необхідність зобов’я-
заного суб’єкта правовідносин у сфері новітніх технологій утримуватися від дій, що заборо-
нені законодавством; 3) необхідність зобов’язаного суб’єкта правовідносин у сфері новітніх 
технологій нести юридичну відповідальність за порушення законодавства в названій сфері; 
4) необхідність зобов’язаного суб’єкта правовідносин у сфері новітніх технологій відшкодо-
вувати спричинені матеріальні та моральні збитки.

Класифікація конституційних обов’язків особи у сфері новітніх технологій залежить 
від різних критеріїв. Залежно від приналежності до держави суб’єкта правовідносин у сфе-
рі новітніх технологій розрізняють обов’язки: людини (кожного) і громадянина України. 
За змістом регулювання у сфері новітніх технологій обов’язки поділяють на: а) особисті; 
б) політичні; в) економічні; г) екологічні; r) соціальні; д) культурні. За кількістю суб’єктів 
обов’язки у сфері новітніх технологій поділяють на індивідуальні та колективні. Залежно 
від регулювання заборон і зобов’язань в конституції та законах України обов’язки у сфері 
новітніх технологій можна поділити на загальні, особливі та спеціальні. Є й інші критерії 
для класифікації обов’язків особи у сфері новітніх технологій. 

Коротко дамо характеристику загальних, особливих і спеціальних конституційних 
обов’язків у сфері новітніх технологій. Загальними є конституційні обов’язки (заборони і 
зобов’язання), що поширюються на кожного суб’єкта правовідносин у сфері новітніх тех-
нологій. До загальних належать такі конституційні обов’язки: 1) не заподіювати шкоду при-
роді, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки (ст. 66); 2) сплачувати податки 
і збори в порядку і розмірах, встановлених законом (ст. 67); 3) неухильно додержуватися 
Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей 
(ст. 68); 4) не використовувати примусову працю (ст. 43); 5) не використовувати власність 
на шкоду людині та суспільству (ст. 13). 

Особливими конституційними обов’язками у сфері новітніх технологій є заборони 
і зобов’язання, що стосуються людини і громадянина в особливих взаємовідносинах. До 
особливих належать такі обов’язки: а) іноземці та особи без громадянства, що перебува-
ють в Україні на законних підставах, мають такі самі обов’язки, як і громадяни України, – 
за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України  
(ст. 26); б) на території України забороняється створення і функціонування будь-яких зброй-
них формувань, не передбачених законом (ст. 17); в) загальна середня освіта є обов’язковою; 
г) обов’язки у шлюбі та сім’ї: батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття; повнолітні 
діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків (ст. 51). На нашу думку, варто 
уточнити норму (ст. 51) таким чином: «Повнолітні працездатні діти» <…> і далі по тексту [11].

Спеціальні – це конституційні обов’язки (заборони та зобов’язання) особи у сфері 
новітніх технологій, які поширюються лише на громадян України. До них належать такі: 
а) захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її дер-
жавних символів є обов’язком громадян України (ст. 65); б) громадяни України викону-
ють військовий обов’язок відповідно до закону (ст. 65); в) усі громадяни щорічно подають 
до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи 
за минулий рік у порядку, встановленому законом (ст. 67); г) підприємницька діяльність 
депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади й органів місцевого само-
врядування обмежується законом (ст. 42).



22

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 4 / 2017

У підсумку пропонуємо висновки і рекомендації. 
1. Конституційні обов’язки особи у сфері новітніх технологій – це закріплені в між-

народних договорах, Конституції та законах України, за необхідності, деталізовані в підза-
конних нормативно-правових актах, заборони і зобов’язання, як вид і міра необхідної пра-
вомірної поведінки суб’єктів правовідносин у сфері новітніх технологій, що здійснюються 
в інтересах суспільства, держави і особи з метою забезпечення правопорядку. 

2. Пропонуємо уточнити норму (ст. 51 Конституції України) таким чином: «Повнолітні 
працездатні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків» і далі по тексту.

3. Сформульовані в тексті висновки і рекомендації сприятимуть удосконаленню реа-
лізації конституційних обов’язків особи у сфері новітніх технологій.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано питання щодо розвитку прав людини в Україні, 
досліджено конституційні нормативні акти, що регламентували та визначали 
права людини протягом становлення незалежності України. Доводиться, що 
кожному етапу історичного розвитку держави притаманна юридична концепція 
прав людини та відповідна система прав та обов’язків.

Ключові слова: права людини, розвиток прав людини, конституційні права, 
концепція прав людини, система прав та обов’язків.

В статье проанализированы вопросы развития прав человека в Украине, 
исследованы конституционные нормативные акты, которые регламентировали 
и определяли права человека в течение становления независимости Украины. 
Акцентировано внимание на том, что каждому этапу исторического развития 
государства присуща юридическая концепция прав человека и соответствую-
щая система прав и обязанностей.

Ключевые слова: права человека, развитие прав человека, конституцион-
ные права, концепция прав человека, система прав и обязанностей.

The article analyzes issues related to the development of human rights in Ukraine, 
examines constitutional legal acts regulating and defining human rights during the 
establishment of Ukraine’s in dependence. It turns out that every stage of the histor-
ical development of the state is inherent in the legal concept of human rights and the 
corresponding system of rights and obligations.

Key words: human rights, development of human rights, constitutional rights, 
concept of human rights, system of rights and responsibilities.

Вступ. Формування думок, ідей та концепцій щодо розвитку прав людини бере свій 
початок із давніх часів. Питання є важливим для будь-якої держави, що підкреслюється 
дослідженнями історичних подій (античні часи, буржуазні революції тощо) та демократич-
ними процесами сьогодення. У сучасний період в Україні, в умовах євроінтеграційних про-
цесів, права людини набувають нового змісту. Здійснення реформ у сфері освіти, культури, 
охорони здоров’я, у правоохоронних органах, системі правосуддя підкреслюють необхід-
ність нового тлумачення деяких прав людини та громадянина. Тому для визначення шляхів 
подальшого удосконалення прав людини необхідно визначити концептуальні передумови їх 
розвитку.

Питання прав людини в Україні досліджувалось в наукових доробках провідних вітчиз-
няних і зарубіжних вчених, зокрема: М.О. Баймуратова, Є.О. Гіди, О.М. Гончаренко, А.М. Ко-
лодія, Н.М. Оніщенко, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, О.Ф. Скакун, В.Я. Тація та ін.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження передумов розвитку прав людини 
в України та визначення особливостей такого розвитку, що притаманні Україні.
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Результати дослідження. Права людини в Україні почали розвиватися у давньо-
му звичайному праві. Варто визнати, що звичайне право, насамперед, було спрямовано 
на підтримку панування феодалів, але в деяких випадках воно встановлювало певні гарантії 
для нижчих верств населення. Перший писаний кодифікаційний акт – «Руська Правда» – 
також захищав заможне населення. Згодом «Руську Правду» і давні правові звичаї замінили 
акти великокнязівської влади, серед яких найбільше значення мали Литовські статути 1529, 
1566 і 1588 рр., які закріпили низку принципово нових підходів до прав людини. Офіційно 
встановлюється єдність законодавства для підданих держави та їхня рівність перед законом. 
Було проголошено недопустимість арешту без законних підстав і покарання без суду, право 
на розгляд справи неупередженим судом, а також право на адвокатську допомогу, зокрема і 
для осіб, які не здатні її оплатити [1, с. 22–23]. На початку XIV ст. почало розвиватися Маг-
дебурзьке право, яке стало підставою для розвитку місцевого самоврядування.

У 1648–1694 рр., в період національно-визвольної війни принципи рівності, свободи 
та поваги до гідності людини, що панували у Запорізькій Січі поширилися всією Україною. 
Можна стверджувати, що на той час в українській державності була започаткована майбутня 
республіканська форма правління, знову розвинулися національні, релігійні й економічні пра-
ва, але згодом були обмежені права і вільності селян. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. була 
першим конституційним актом в Україні. Конституція захищала жінок і дітей, обмежувала 
податкові стягнення, згідно з нею, гетьман повинен був забезпечувати додержання непоруш-
них громадянських вольностей [2]. Варто зазначити, що Конституція Пилипа Орлика 1710 р. 
гарантувала багато прав і свобод. Водночас розуміння прав людини було досить обмеженим.

Селянська, земська, міська, судова, військова й інші реформи, які здійснювалися з 
1860 р., стали наступним кроком у розвитку прав людини в Україні. Вони були спрямова-
ні на скасування кріпосного права, розвиток місцевого самоуправління, зміни у здійсненні 
правосуддя. У зв’язку з поділом України в середині ХІХ ст. між Росією та Австро-Угорщи-
ною, посилилася суспільна увага до проблем прав людини [ 3, с. 92–101].

Особливо вплинув на розвиток прав людини М.П. Драгоманов. Він зазначав, що 
права людини є підставою для розбудови всієї системи державності, тому що саме права 
людини є запорукою прогресивного розвитку суспільства. Він теоретично довів: права лю-
дини становлять єдиний комплекс, і пріоритетність якоїсь групи прав і свобод не тільки 
не сприяє розширенню прав і свобод людини загалом, а й порушує всі інші права та свободи  
[4, с. 23]. Напрацювання М.П. Драгоманова дістали свій розвиток у дослідженнях М.С. Гру-
шевського, зокрема в його конституційному проекті 1905 р., яким передбачалося право укра-
їнців на українське громадянство. Він наголошував на визнанні української мови офіційною 
та вільному використанні інших мов. Також в його працях підкреслювалися необхідність 
рівноправності жінок і чоловіків, забезпечення особистої свободи людини, відокремлення 
церкви від держави тощо [5, с. 69].

У подальшому права людини були розвинуті в Царському маніфесті від 17 жовтня 
1905 р., який проголошував «непорушні основи громадянської свободи на засадах дійсної 
недоторканності особи, свободи совісті, слова, зборів і спілок» [6]. 

Наступним важливим кроком у проголошенні прав людини в Україні була доба Укра-
їнської Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Кожна республіка 
розробляла власні конституційно-нормативні акти. Так, наприклад, 1918 р. був розроблений 
конституційний проект «Основи державного устрою Галицької Республіки», який приділяв 
значну увагу «Загальним правам горожан держави» [7]. 

Конституція Української Народної Республіки 1918 р. та «Закон про тимчасовий дер-
жавний устрій України» Української Держави у період Гетьманату 1918 р. також регламен-
тували правовий статус особи [8, с. 84]. Вони передбачають право на свободу й особисту 
недоторканність, право на повагу до приватного та сімейного життя, свободу думки, совісті, 
релігії, свободу вираження поглядів, свободу зборів і об’єднань [9, с. 16–23]. Варто заува-
жити, що згадані Конституції республік не містили право на життя, заборону смертної кари, 
заборону катування, рівність чоловіка та жінки.
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III Універсал Української Центральної Ради проголошував свободу слова, друку, віри, 
союзів, страйків, недоторканість особи і помешкання, право і можливість вживання місце-
вих мов у відносинах з усіма установами. Конституція Української Народної Республіки 
1918 р., проект Основного Державного Закону Української Народної Республіки значну ува-
гу приділяли правам громадян України [10, с. 27–28].

Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі – УРСР) 1919 
і 1929 рр. визначали ширший за обсягом перелік прав людини, ніж попередні Конституції  
[11, с. 129–133]. На підставі Конституції 1919 р. впродовж десяти років сформувалася ра-
дянська модель правового статусу людини, для якої характерним було негативне відношення 
до приватної власності, розвиток адміністративно-командної системи управління. 

Особливістю Конституції 1929 р. було те, що як і Конституція 1919 р. вона також 
закріпила диктатуру пролетаріату, але політичні права були більш диференційовані. Так, 
у ст. 5 Конституції 1929 р. було зазначено, що «Українська соціалістична радянська респу-
бліка забезпечує політичні права для трудящих мас, без різниці статі, віри, раси і національ-
ності і цілком позбавляє цих прав експлуататорські класи» [12].

Конституції УРСР 1937 та 1978 рр. містили окремі розділи з основних прав та обов’язків 
громадян, однак розташуваня їх після розділів із основ суспільного ладу і політики свідчило 
про пріоритет держави, суспільства над особою, громадянином. Передусім проголошувались 
економічні та культурні права. Серед політичних прав декларувалось право об’єднуватись 
у політичні партії, що за умов монопартійного режиму сприймалось як фікція [10, с. 29].

Конституція 1937 р. містила перелік прав людини на працю, освіту, відпочинок, ма-
теріальне забезпечення у старості, а також у разі хвороби і втрати працездатності, недотор-
каність особи, житла тощо. У ст. 124 Конституції 1937 р. проголошувалася свобода сло-
ва, друку, зборів і мітингів, вуличних походів і демонстрацій [13]. Тобто було на вищому 
законодавчому рівні визначено те, що взагалі неможливо в умовах тоталітарної системи. 
Конституція 1937 р. знищила всі напрацювання щодо українізації та розвитку національних 
меншин [14, с. 129]. 

Конституція 1978 р. вперше визнала право участі громадян в управлінні державними 
справами. У тексті Конституції 1978 р. спочатку були визначені соціально-економічні та 
культурні права. Саме ця група прав найбільш розвивалася в суспільстві. Політичні, грома-
дянські й особисті права належали до другосортної групи [15]. 

Варто визнати, що в Україні протягом всієї історії постійно відбувалися суспільно-по-
літичні зміни в напрямі демократизації. У 1945 р. Україна стала суб’єктом міжнародного 
права та міжнародних відносин. Становлення України як незалежної держави 24 серпня 
1991 р. визначило новий напрям розвитку права людини. Метою новоствореної держави 
було забезпечення прав, свободи людини і громадянина, дотримання загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного права та міжнародних стандартів у галузі прав і свобод лю-
дини. Така мета була зазначена в Декларації про державний суверенітет України від 16 лип-
ня 1990 р. Прийняття 9 листопада 1995 р. України у члени Ради Європи вплинуло на подаль-
ший розвиток прав і свобод людини та громадянина. Україна приєдналась до європейських 
конвенцій у галузі прав людини, взяла на себе конкретні зобов’язання щодо імплементації їх 
норм у національне законодавство. 

Важливою віхою в розвитку прав людини є прийняття Конституції України 28 червня 
1996 р., яка містить р. 2 «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина». Зміст зазначе-
ного розділу цілком відповідає міжнародним актам із прав людини. Він передбачає основні 
права людини і громадянина, визначає, що вони не є вичерпними, гарантуються державою і 
не можуть бути скасовані [16]. 

Із дослідження Конституції України можна дійти висновку, що вперше замість фра-
гментарного набору прав і свобод визначено систему прав і свобод у всіх основних суспіль-
них сферах; передбачено громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права 
і свободи людини і громадянина. Тобто такий підхід цілком відповідає сучасній теорії кон-
ституційного права.
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Конституція України підкреслює, що саме права людини визначають зміст діяльності, 
повноваження, напрями розвитку та функції держави, органів державної влади та місцевого 
самоврядування.

У наш час, коли Україна стала повноправним членом європейського співтовари-
ства, виникла необхідність інтегрування міжнародних стандартів у національну систему 
законодавства. Застосування міжнародного права щодо регулювання та захисту прав люди-
ни в національному законодавстві та практиці надасть можливість виконувати міжнародні 
зобов’язання на належному рівні. 

Науковці не мають єдиного погляду на класифікацію етапів розвитку прав людини 
в Україні. Тому, беручи до уваги вже здійснені дослідження, на підставі історичного крите-
рію й особливостей розвитку України можна визначити етапи розвитку прав людини в умо-
вах еволюції нашої держави.

Перший етап (ІХ–ХV ст.) – зародження прав людини. Характеризувався розвитком зви-
чайного права, що було спрямовано на підтримку панування феодалів, але в деяких випадках 
воно встановлювало певні гарантії для нижчих верств населення. «Руську правду» і давні правові 
звичаї замінили Литовські статути 1529, 1566 і 1588 рр. Було встановлено: єдність законодавства 
для підданих держави та їх рівність перед законом; недопустимість арешту без законних підстав 
і покарання без суду; право на розгляд справи неупередженим судом; свобода віросповідання. 
У подальшому на розвиток прав людини вплинуло магдебурзьке право.

Другий етап (1648–1860 рр.) – становлення прав людини. Характеризувався розвит-
ком принципів рівності, свободи та поваги до гідності людини, що панували в Запорізькій 
Січі, а також ухваленням першого конституційного акту в Україні, а саме – Конституції 
Пилипа Орлика, яка захищала жінок і дітей, обмежувала податкові стягнення, гарантувала 
багато прав і свобод, але розуміння прав людини було досить обмеженим.

Третій етап (1860–1918 рр.) – реформування та визначення прав людини. Характеризу-
вався скасуванням кріпосного права; ухваленням 17 жовтня 1905 р. Царського маніфесту, де 
проголошувалися громадянська свобода, недоторканність особи, свобода совісті, слова та збо-
рів; розвитком ідей М.П. Драгоманова та М.С. Грушевського щодо права українців на україн-
ське громадянство, рівноправності жінок і чоловіків, забезпечення особистої свободи людини.

Четвертий етап (1918–1990 рр.) – конституційний розвиток прав людини. Протягом 
зазначеного періоду були ухвалені Конституції, які поступово розширяли перелік прав, але 
формувалася радянська модель правового статусу людини, для якої характерним було не-
гативне ставлення до приватної власності та розвиток адміністративно-командної системи 
управління. Найбільше розвивалися в суспільстві соціально-економічні та культурні права, 
але політичні, громадянські й особисті права належали до другосортної групи.

П’ятий етап (1990 р. – теперішній час) – інтеграційний розвиток прав людини. Характе-
ризується тим, що проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України дозволило розширити 
права людини, надати їм нового змісту і значення. Прийняття України у члени Ради Європи 
вплинуло на подальший розвиток прав людини. Україна приєдналася до багатосторонніх євро-
пейських конвенцій у галузі прав і свобод людини та взяла на себе конкретні зобов’язання щодо 
імплементації їх норм у національне законодавство. Ухвалення 28 червня 1996 p. Конституції 
України надало новий зміст конституційному статусу людини на підставі положень сучасної 
ліберальної концепції прав людини, згідно із загальновизнаними нормами в галузі прав людини. 

Тобто кожному етапу історичного розвитку держави притаманна юридична концепція 
прав людини та відповідна система прав і обов’язків.

Висновки. На підставі вищезазначеного можна дійти такого висновку: історія розвитку 
прав людини свідчить, що на підставі природно-правових ідей було сформовано сучасні по-
ложення щодо основних прав людини та визначено в Конституції України, що саме права лю-
дини є найвищою цінністю. В Україні протягом тривалого періоду було сформовано систему 
прав людини, яка в наш час проголошена в Конституції та інших нормативних актах. В умовах 
інтеграційних процесів Україна підтримує курс на застосування міжнародних стандартів у на-
ціональному законодавстві, що позитивно впливає на міжнародний імідж України.
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Сучасна система прав людини, визначена в міжнародних і національних норматив-
них актах є результатом тривалого історичного становлення стандартів, які стали нормою 
для всього суспільства. Підставою для формування окремих прав людини є та чи інша кон-
цепція праворозуміння. 

Варто визнати, що сучасна концепція прав людини базується на різноманітних нор-
мативних актах у різних країнах світу, які водночас ухвалюються на підставі міжнародних 
стандартів. Але в умовах інтеграційних процесів права людини будуть розвиватися з ураху-
ванням національних та історичних особливостей з метою вироблення єдиних стандартів.
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РОСТИСЛАВ ЛАЩЕНКО ПРО ЮРИДИЧНУ ПРИРОДУ 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ДОГОВОРУ 1654 Р.

У статті аналізуються погляди професора Ростислава Лащенка на юридичну 
природу Переяславського договору між Україною і Царем Московським 1654 р. 
Правник розглядав договір як компроміс, до якого Б. Хмельницький був змуше-
ний вдатися. Ростислав Лащенко наводить аргументи, які заперечують позицію 
науковців, за якою договір 1654 р. встановлював протекторат Московського царя.

Ключові слова: незалежність, протекторат, особиста унія, Український 
вільний університет.

В статье анализируются взгляды профессора Ростислава Лащенко на юри-
дическую природу Переяславского договора между Украиной и Царем Мо-
сковским 1654 г. Юрист рассматривал договор как компромисс, к которому 
Б. Хмельницкий вынужден был прибегнуть. Ростислав Лащенко приводит ар-
гументы, отрицающие позицию ученых, согласно которой договор 1654 г. уста-
навливал протекторат московского царя.

Ключевые слова: независимость, протекторат, личная уния, Украинский 
свободный университет.

The article analyzes the views of Professor Rostislav Lashchenko on the legal na-
ture of the Pereiaslav Treaty between Ukraine and the King of Moscow in 1654. The 
law reconsidered that treaty as a compromise to which B. Khmelnitsky was forced to 
resort. Rostislav Lashchenko gives arguments that deny the position of the scholars 
that the treaty of 1654 established the protectorate of the Moscow Tsar.

Key words: independence, protectorate, personal union, Ukrainian Free  
University.

Постановка проблеми. Зважаючи на військову агресію, спрямовану на поневолення, 
знищення та анексію України, сьогодні вкотре гостро постає питання збереження націо-
нального суверенітету та недоторканості території. Дедалі більшої актуальності набувають 
питання окупації української держави, особливо того проміжку часу, який стосується росій-
ського поневолення України.

Питання про юридичні підвалини Переяславського договору 1654 р. в науковій літера-
турі висвітлюються по-різному, що було обумовлено насадженою ідеологією; і єдиної позиції 
стосовно юридичної природи, змісту та наслідків договору для України та Європи загалом 
серед науковців досі немає. На наш погляд, дослідження ускладнюється тим, що оригінальні 
документи було втрачено або знищено, збереглися лише копії або переклади, які, зважаючи 
на загальновідому практику Росії, могли бути сфальсифіковані царськими переписувачами.

Метою статті є аналіз та висвітлення поглядів професора Українського вільного уні-
верситету Ростислава Лащенка на юридичну природу Переяславського договору 1654 р. 
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Постановка завдання. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
– вивчити позиції українських і зарубіжних дослідників минулого і сучасності щодо 

характеру Переяславського договору 1654 р.;
– охарактеризувати основні наукові позиції стосовно правової природи Переяслав-

ського договору 1654 р. в українській правовій думці;
– систематизувати наукові висновки українських і зарубіжних дослідників щодо пра-

вового змісту Переяславського договору 1654 р. в української правовій думці.
Виклад основного матеріалу. Особливе місце в розвитку історії держави і права 

міжвоєнного періоду посідає представник народницько-демократичного напряму, громад-
сько-політичний діяч, правознавець, викладач Ростислав Митрофанович Лащенко (1878–
1929 рр.), який народився в Єлисаветграді. 1905 р. здобув юридичну освіту в Київському 
університеті. У 1921 р. емігрував до Праги, де викладав історію українського права в Україн-
ському вільному університеті – хронологічно першому вищому навчальному закладі з укра-
їнською мовою викладання в еміграції [1, с. 119]. Центральною ідеєю поглядів науковця 
було відродження Української держави [2, с.14], а головним елементом державного будів-
ництва Р. Лащенко визначав український народ як найголовнішу цінність та рушійну силу 
державного розвитку.

За часів комуністичного тоталітарного режиму наукова спадщина Р. Лащенка була 
недоступною до вивчення. За часів Союзу Радянських Соціалістичних Республік (далі – 
СРСР) дослідники Переяславського договору мали можливість публікувати лише ті праці, які 
були написані з чітко визначеної ідеологічної позиції. Сучасні українські науковці історії права 
можуть вільно досліджувати питання, що дає можливість об’єктивно висвітлити історію Пе-
реяславської ради та Договору 1654 р. Зокрема канадський історик українського походження 
О. Субтельний розглядає Переяславський договір у широкому контексті зовнішньої політики 
Б. Хмельницького, підсумовуючи, що «підписання Переяславської угоди стало поворотним 
пунктом в історії України, Росії та всієї Східної Європи. Раніше ізольована й відстала Моско-
вія зробила гігантський крок уперед на шляху перетворення на велику державу. А доля Укра-
їни стала в усьому – доброму й лихому – невід’ємно пов’язаною з долею Росії» [3, с. 176]. 
Український історик М. Горєлов зазначає, що Б. Хмельницький зробив правильний вибір, об-
равши за протектора Московію, що дозволило Україні не тільки звільнитись з-під польського 
панування, але й зберегти у надрах імперії українську націю, отримавши країну в її сучасних 
кордонах [4, с. 245]. На думку українського науковця В. Рум’янцева, йдучи на союз із Росією, 
Б. Хмельницький розраховував об’єднаними зусиллями нейтралізувати Польщу та зміцнити 
міжнародний статус України [5, с. 57]. Московська держава мала на меті поширити вплив на за-
хід, отримати вихід до Чорного моря. У праці «Історія Української Радянської Соціалістичної 
Республіки. Короткий нарис» Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республі-
ки міститься глава «Возз’єднання України з Росією», де Переяславський договір позиціону-
ється як юридичний факт з’єднання двох держав [6, с. 91–101]. Звісно, науковці сучасної Росії 
в дослідженнях не оминули питання Переяславського договору. Зокрема в новітньому підруч-
нику за редакцією О. Сахарова є параграф «Приєднання України до Росії», де зазначено, що 
це «частина руських земель, що відкололася від основної частини східнослов’янського світу» 
[7, c. 257]. Переяславський договір сприяв справжньому об’єднанню братських слов’янських 
народів [7, с. 261]. На жаль, представники «наукової еліти» Росії досі не можуть усвідомити та 
визнати, що Україна була і є незалежною державою.

На думку колег Р. Лащенка, професорів та викладачів Українського вільного універ-
ситету О. Ейхельмана та С. Шелухіна, фальсифікування первинного змісту договору пред-
ставниками російських наукових шкіл було очевидним фактом, оскільки ті трактували до-
говір виключно як залежність і акт об’єднання народів. Зокрема С. Шелухін наголошував, 
що договір був союзним [8, с. 404–408], а відтак, суспільно-політичне насильство Москви 
над Україною було протиправним.

Свої погляди на юридичну природу Переяславського договору професор Ростислав 
Лащенко виклав у праці «Переяславський договір 1654 р. між Україною і Царем Москов-
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ським», яка вийшла друком 1923 р. у Празі накладом Українського вільного університету. 
Р. Лащенко зазначав, що основний зміст Переяславського договору був таким: 1) Україна 
мала свою власну державну територію в межах воєводств Київського, Брацлавського, Черні-
гівського, частини Волині; 2) Україна мала власний уряд на чолі з гетьманом; 3) мала право 
власного законодавства; 4) судовий устрій залишався власним та незалежним від Москви; 
5) в основу державного устрою покладався традиційний для України принцип – виборний: 
гетьман і урядовці обираються вільними голосами; 6) залишалося право вступати у міжна-
родні відносини; 7) Україна мала власне реєстрове військо; 8) за усіма станами зберігалися 
та забезпечувалися особисті та майнові права; 9) за митрополитом в «духовного чина людь-
ми» [9, с. 4] зберігалися їхні майнові права; 10) утримання козаків здійснювалося з місцевих 
прибутків; 11) Москва зобов’язувалася захищати Україну від замахів із боку Польщі.

Деякі науковці-сучасник професора Р. Лащенка вбачали в Переяславському догово-
рі неповну інкорпорацію України з Москвою. Як зауважував сам професор, інкорпорація 
передбачає цілковиту злуку з державою, до якої інкорпорована територія приєднується 
як провінція [9, с. 5]. Інкорпорація заперечує ідею суверенітету, ідею верховенства та полі-
тичної незалежності. Як зазначав у праці Р. Лащенко, на думку російського науковця-юриста 
професора М. Коркунова, держава, яка з’єднується шляхом інкорпорації з іншою, підлягає 
іншій та припиняє існувати як держава [9, с. 5]. Р. Лащенко наводив позицію російського 
професора А. Алексєєва, який зазначав, що рисою інкорпорації є підлеглість однієї держави 
суверенній владі іншої [9, с. 5]. З другого боку, приєднання шляхом інкорпорації не виключає 
можливості, що приєднана територія користуватиметься автономією тією чи іншою мірою, 
що відповідає інтересам держави. Шлях інкорпорації як приєднання територій до держав, 
був поширений у практиці так званих «імперіалістичних» держав, які користувалися «пра-
вом сильнішого». Як Рим перетворював завойовані землі на свої провінції, так і Російський 
царський уряд утворював із завойованих чужих земель нові губернії, на які поширював ви-
няткові закони (lex provinciae), а на чолі місцевої влади ставив намісників і генерал-губерна-
торів. Кровавий шлях приєднання територій шляхом інкорпорації став настільки характер-
ним для Росії, що деякі російські науковці-державники трактували такий шлях як «народну» 
справу, тому інкорпорація трактується ними як «природне явище» [9, с. 7]. На думку Р. Ла-
щенка, «злуку» [9, с. 8] України з Росією, згідно з Переяславським договором 1654 р., в жод-
ному разі не можна розуміти як інкорпорацію [9, с. 8]. По-перше, Україна не була завойована 
Москвою, а інкорпорація є наслідком війни та завоювання території. По-друге, стосунки 
України та Росії, відповідно до умов Договору, будувалися на вільній угоді, а така підстава 
виключає ймовірність інкорпорації, оскільки остання будується на примусі [9, с. 8]. По-тре-
тє, згідно з Договором, Україна залишала за собою свій власний державний устрій і свої 
закони. Устрій та закони не надавалися Москвою, а були для України власними.

Р. Лащенко не простежував у Договорі і простої автономії, адже Україна залиша-
ла за собою державну територію, незалежний від Москви державний устрій, мала власні 
закони, управління, залишала за собою важливе право міжнародних відносин. Все свідчило 
про те, що Україна не була приєднана до Москви як її автономна провінція [9, c. 9]. Су-
часний український науковець В. Прус стосовно питання автономії зазначає, що відповід-
но до Переяславського договору 1654 р., Козацька Україна вступила у військово-політич-
ний союз із Московською державою на правах широкої політичної та правової автономії  
[10, с. 38]. На думку українського правника В. Іванова, входження за Договором 
1654 р. до складу Росії прирікало Україну на поступове обмеження і ліквідацію її автономії  
[11, с. 18], адже положення Договору вважалися основними щодо відносин із Москвою. 
Царський уряд поновлював Договір із новообраними гетьманами, вносячи суттєві зміни, які 
дедалі більше обмежували українську державність.

На думку Р. Лащенка, не можна було вбачати в Договорі створення федерації, адже 
під час побудови останньої необхідне створення загальної влади. Згідно з умовами Пере-
яславського договору, не було створено загальносоюзної влади [9, с. 9]. Тим паче, не мож-
на стверджувати, що Договір прописував принципи конфедеративності, оскільки для існу-
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вання конфедерації необхідне встановлення так званих з’їздів уповноважених обох держав 
для спільного порозуміння з низки питань, які були істотними для обох союзних держав  
[9, с. 9]. Переяславський договір не передбачав з’їзду уповноважених держав.

У праці Р. Лащенко наводить позицію російського професора М. Коркунова, який 
не вбачав присутності самої ідеї рівності обох сторін, говорячи, що Україна на підставі Пе-
реяславського договору була приєднана до Росії на засадах васальної залежності [9, с. 10]. 
На думку Р. Лащенка, про залежність гетьмана від царя не можна було говорити, адже згідно 
з умовами Договору, Україна і Росія визначалися цілком незалежними та рівними сторонами.

Дехто з російських науковців-сучасників Р. Лащенка, вбачав у з’єднанні України з 
Москвою реальну унію [9, с. 11]. Як відомо, реальну унію розуміємо як об’єднання двох 
держав, де, крім спільного для них монарха, існує і спільний закон престолонаслідування. 
На думку Р. Лащенка, нема підстав шукати в Переяславському договорі ознак реальної унії 
[9, с. 13], зважаючи на те, що відповідного спільного для держав закону не було.

Існувало твердження, що Московський цар ставав протектором і в разі необхідності 
був зобов’язаний надати військову допомогу проти Польщі, за що мав отримувати від Укра-
їни певну щорічну грошову данину. Позиція щодо протекторату має право на існування, 
проте некоректно співіснує з ідеєю рівності обох сторін [9, с. 14]. Ідея протекторату, як і 
васальної залежності, заперечує ідею рівності, оскільки між тим, хто протегує і тим, кого 
протегують, не може бути рівності. Держава, яка охороняє, забезпечує собі право контролю. 
Протекторат неминуче передбачає підлеглість. Тому й держава, яка охороняє, стає паную-
чою, а та, що перебуває під захистом – залежною [9, с. 14]. Ідея протекторату тісно пов’язана 
з ідеєю обмеження суверенної влади.

На думку Р. Лащенка, гетьман Б. Хмельницький ставив самого себе в залежність від 
царя, обмежуючи суверенність Української козацької держави [9, с. 15], адже був укладений 
не тільки військовий союз, але й союз, який визначав царя Московського протектором.

Деякі дослідники висували думку, що зв’язок між Україною та Росією необхідно від-
нести до так званої особистої унії. Як зазначав Р. Лащенко, основна відмінність між реаль-
ною й особистою унією полягає в тому, що перша передбачає існування загального для дер-
жав престолонаслідування, а друга передбачає випадковий характер монарха і зв’язок між 
державами тримається лише доти, доки живе монарх, якого було обрано як правителя спіль-
но для обох держав [9, c. 16]. Визнання Московського царя як голови Української держави 
могло статися тільки на засадах «морального авторитету» [9, с. 19] як політичного та вій-
ськового союзника гетьмана.

Аналізуючи пункти Договору, зазначені професором, доходимо висновку, що договір 
між Україною та Росією відповідав вимогам унії, а не протекторату. Гетьман Б. Хмельниць-
кий визнавав лише «моральний авторитет» [9, с. 19] царя як військового та політичного со-
юзника, заперечуючи право царя на втручання у внутрішні справи України. Умови договору 
залишали одне з найважливіших прав для держави – право на міжнародні відносини.

Професор Р. Лащенко зазначав, що зв’язок, укладений між козацькою республікою 
й автократичною Московською державою, був, безумовно, неприродним [9, с. 20], адже 
унії укладалися з монархіями, відповідно до структури, характеру управління, династійних 
зв’язків. Відповідно до юридичної природи, унія між Україною та Росією була просто не-
можливою [9, с. 20]. Саме монархії підходять одна одній.

На думку Р. Лащенка, неможливість укладення особистої унії, що передбачала єд-
ність особи-правителя, чудово розумів гетьман Б. Хмельницький, адже укладення такої унії 
для гетьмана було б рівноцінним політичній смерті [9, с. 20]. Визнати «моральний авто-
ритет» Московського царя було для Б. Хмельницького dura necessitas, але через політичну 
ситуацію, що склалася, вибір був обмежений, тому й обрав царя, який був однієї віри – пра-
вославної [9, с. 20], оскільки гетьман був оточений польським королем, турецьким султаном 
і кримським ханом.

Визнання «морального авторитету» та «моральної зверхності» [8, с. 21] царя спричи-
нило не тільки формальні, а також юридичні наслідки. Зважаючи на правові традиції XVII 
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ст., помазаник Божий мав більший авторитет, ніж гетьман, і протистояти владі та давній 
державній традиції молодій козацькій державі було нелегко [9, с. 21]. Звісно, цар не бажав 
поступатися зверхністю над гетьманом, тому докорінні відмінності в поглядах глав держав 
на найважливіші питання взаємовідносин знайшли відображення в самих умовах Переяс-
лавського договору та призвели до непорозумінь одразу після його підписання [9, с. 21]. 
Як зазначав Р. Лащенко, Москва добре розуміла справжній зміст приєднання і саме тому 
поквапилась інтерпретувати умови Договору відповідно до своїх інтересів [9, с. 24]. Для 
всебічного розуміння факту інтерпретації умов договору необхідно проаналізувати й інші 
акти царя, а також варто звернути увагу не лише на стиль, який був притаманний договорам 
XVII ст., не лише на граматичні правила того часу, але й правильно розшифровувати справж-
ній зміст, закладений царем. Тому й варто детальніше розглянути поодинокі вирази, вжиті 
у грамотах царя.

Б. Хмельницький намагався підкреслити ідею рівності України з Росією і незалеж-
ність першої від другої. Московський цар, навпаки, намагався продемонструвати ідею 
зверхності над гетьманом і залежність війська Запорізького від царя [9, с. 22]. Варто виокре-
мити в поодиноких виразах царя політичну тенденцію, яка мала свою чітко визначену мету – 
поневолення України. Тому й не дивно, що підписуючи Переяславський договір, цар одразу 
визначив Україну своєю «отчиною». На нашу думку, Московська держава хотіла приборкати 
козацтво, обидві сторони, не довіряючи одна одній, робили те, чого не бажали і говорили 
не те, що насправді мали на думці.

Як зауважував Р. Лащенко, Москва вбачала у підписанні Договору продовження тери-
торіального приєднання руських земель, проте в момент підписання Договору Московський 
цар не міг відкрито назвати Україну «отчиною», адже це був би нетактовний та надто гру-
бий крок навіть для такого владного самодержавця, як Московський цар [9, с. 23]. У Москві 
добре розуміли, що не можна втратити слушну нагоду для підписання договірних відносин 
з Україною, адже це було б історичною помилкою. Тому після підписання Переяславського 
договору Московський цар зробив свою інтерпретацію умов Договору, поставивши гетьма-
на, військо й Україну перед фактом [9, с. 24]. Замість побудови добросусідських відносин 
на політичній арені, цар перевів себе в ранг «протектора» та «покровителя» і угода між дво-
ма рівними державами перетворилася на «возз’єднання Русі» [9, с. 25]. Зважаючи на грубі 
порушення умов Договору та його інтерпретації, на наш погляд, для з’ясування первинного 
змісту договору необхідно відокремити власне Переяславський договір із його основними 
пактами від інтерпретації, яку надали в Москві цар та його прибічники.

Варто не забувати про зовнішні чинники, під впливом яких був укладений Договір, адже 
не тільки гетьману, а й царю був потрібний військовий союзник у боротьбі проти спільного 
ворога – Польщі. За допомогою козаків Москва могла відібрати у Речі Посполитої не тільки Бі-
лорусь, а й Литву, разом із Вільно, Ковно та Гродно, які Росія позиціонувала як свою «отчину»  
[9, с. 26]. Не можемо не зауважити, що далекоглядний дипломат Б. Хмельницький не міг добро-
вільно віддати Україну під протекцію царя, зрадивши правила та вольності рідного краю, які 
здобувалися у кровавій війні проти поневолювачів. Гетьман не міг скинути «маєстат королів-
ський» та віддати Україну під «маєстат царський». Професор Р. Лащенко доходить висновку, 
що протекція, яку зазначали в Переяславському договорі 1654 р., українцями розумілася не як 
форма залежності однієї держави від іншої [9, с. 27]. Ідея незалежності жила у війську Запо-
різькому й сама ймовірність присяги цареві викликала обурення.

Висновки. Аналізуючи працю професора Р. Лащенка, доходимо висновків, що Дого-
вір 1654 р. декларував незалежність України, рівність сторін Договору, визнавав уряд, судові 
органи та територію України, не обмежував право на міжнародні відносини. Про возз’єднан-
ня України з Росією не йшлося. На наш погляд, Р. Лащенко характеризував Переяславський 
договір як компроміс, до якого вдався Б. Хмельницький задля вироблення легальної форми 
відокремлення України, яка на той час була територіальною належністю Речі Посполитої. 
Науковець не сприймав Договір 1654 р. як форму протекторату Московського царя. Вважа-
ємо за доцільне зазначити, що грубе порушення Московською державою умов Договору 
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1654 р., інтерпретація положень договору на свій лад, призвели до спотворення україно-ро-
сійських взаємовідносин, оскільки положення розглядалися як возз’єднання руських земель 
і доказ залежності України, яку називали протекторатом.
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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

У статті охарактеризовані основні фактори розвитку громадянського 
суспільства в Україні. Проаналізовані принципи взаємодії організацій грома-
дянського суспільства з державними органами влади та їх вплив на розвиток 
правової держави. Визначено ряд проблемних питань щодо співпраці влади та 
громадськості.

Ключові слова: громадянське суспільство, владно-громадська взаємодія, 
організації громадянського суспільства.

В статье охарактеризованы основные факторы развития гражданского об-
щества в Украине. Проанализированы принципы взаимодействия организаций 
гражданского общества с государственными органами власти и их влияние 
на развитие правового государства. Определен ряд проблемных вопросов со-
трудничества власти и общественности.

Ключевые слова: гражданское общество, властно-общественное взаимо-
действие, организации гражданского общества.

The article described the main factors of civil society in Ukraine. Analyzed the 
principles of interaction of civil society with government authorities and their influ-
ence on the development of law. Determined number of issues concerning coopera-
tion between the authorities and the public.

Key words: civil society, powerfully-public cooperation, civil society organiza-
tions.

Вступ. Формування громадянського суспільства та становлення дієвої системи держав-
ної влади неможливе без створення належних нормативних та організаційних умов, а голов-
не – працюючих механізмів реалізації законодавчих норм у сфері розвитку локальної демокра-
тії – як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Актуальність дослідження взаємодії 
організацій громадянського суспільства з органами державної влади пояснюється важливіс-
тю розвитку громадянського суспільства в Україні, налагодження ефективної співпраці між 
органами державної влади та неурядовими організаціями як складової становлення правової 
держави, забезпечення участі громадян в обговоренні та виробленні політики на сучасному 
етапі розвитку українського суспільства. Відповідні дослідження, присвячені цій проблемі, їх 
практичні результати та пропозиції можуть бути використані на практиці при налагодженні 
взаємодії влади та громадськості. Ряд пропозицій можуть сприяти підвищенню ефективності 
владно-громадської співпраці як фактору розвитку громадянського суспільства в Україні.

Наукові підходи щодо розвитку громадянського суспільства в Україні, ролі в цьо-
му процесі взаємодії органів влади та недержавних організацій відображені в публікаціях 



35

Розбудова держави і права: питання теорії та конституційної практики

цілої низки дослідників: В. Бульби, А. Волошина, Л. Гонюкової, В. Купрія, М. Логунової, 
М. Пірен, В. Ребкало, В. Рубцова, С. Телешуна, В. Тертички та ін.

Більшість науковців схиляються до думки, що громадянське суспільство – це сфера 
недержавних суспільних інститутів і відносин, сфера непримусової людської солідарності 
[25, с. 152].

Постановка завдання. Метою статті є аналіз питання взаємодії органів місцевого са-
моврядування та громадських об’єднань на рівні територіальної громади, дослідження ролі 
та місця недержавних організацій в процесі розвитку громадянського суспільства в Україні, 
а також розробка пропозицій щодо механізмів налагодження взаємодії органів місцевого 
самоврядування та громадськості на рівні територіальної громади. 

Результати дослідження. Поняття громадянського суспільства застосовується для пі-
знання усієї сукупності існуючих у суспільстві відносин, які не є державно-політичними, пе-
ребувають поза сферою державного директивного регулювання. У такому суспільстві само-
вияв вільних індивідів і добровільно сформованих організацій громадян захищені законом 
від прямого втручання і довільної регламентації з боку органів державної влади. Це справа 
розвитку вільного ринку, безперешкодного поширення духовних, моральних, національних 
цінностей тощо. Головними суб’єктами такого суспільства є: громадянин зі своїми грома-
дянськими правами і громадські (неполітичні й недержавні) організації-асоціації, об’єднан-
ня, рухи і громадські інститути [10, с. 152].

Одним із головних факторів розвитку громадянського суспільства в Україні можна 
вважати налагодження взаємодії між організаціями громадянського суспільства та органами 
державної влади, місцевого самоврядування тощо. Громадянське суспільство – це сфера спіл-
кування, взаємодії, спонтанної самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на основі 
добровільно сформованих асоціацій, яка захищена необхідними законами від прямого втру-
чання і регламентації з боку держави і в якій переважають громадянські цінності [12, с. 152].

Чим розвинутіше громадянське суспільство, тим більше воно саморегулюється, і тим 
самим менше потребує втручання з боку держави. Легітимна держава – це лише делегуван-
ня їй владних повноважень та визначення її допоміжного характеру відносно суспільства.

Громадянське суспільство, за Гегелем, поєднує у собі ринкову економіку, суспільні 
класи, корпорації та інститути, а також цивільні права, що регулюють відносини його скла-
дових. Це суспільство не спроможне подолати притаманні йому конфлікти, тому воно повин-
но бути приведене до порядку політичними структурами. Однією з таких структур має бути 
держава [18, с. 154].

Відповідно до теорії «суспільного договору» люди укладають угоду й створюють дер-
жаву, котра стає над суспільством, відчужує та зосереджує частину природних прав індиві-
дів. Так виникає громадянське суспільство, яке на відміну від природного, додержавного, є 
станом людності, в якому існує держава. У конвенційних теоріях держави (Локк, Вольтер, 
Руссо) громадянський стан суспільства тлумачиться як антипод природного стану, а влада – 
як похідна відносин, що панують у громадянському суспільстві [18, с. 155].

Біла книга урядування ЄС дає таке визначення: «Громадянське суспільство об’єднує 
переважно організації самоутворені або утворені під керівництвом, організації неурядові, про-
фесійні асоціації, харитативні, засновничі, організації, які заохочують до соціально активного 
життя на рівні району і міста, часом із внеском місцевої церкви і її громади» [19, с. 17].

Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеоло-
гічної багатоманітності це є вихідний принцип громадянського суспільства [1, ст. 15].

Головними ознаками (принципами) громадянського суспільства є: 
– відокремлена від держави структура суспільства, яка утворена різноманітними асо-

ціаціями, добровільними об’єднаннями людей; 
– відповідна вільним ринковим відносинам політична система, де держава є похідною 

від громадянського суспільства та процесів, що відбуваються у ньому; 
– сфера вільної реалізації безпосередніх і різноманітних інтересів громадян;  

[24, с. 155].
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Так, частина перша статті 36 Конституції України [1] гарантує громадянам право 
на свободу об’єднання, у тому числі у громадські організації, для здійснення і захисту своїх 
прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших ін-
тересів. Свобода об’єднання означає, зокрема, правову (де-юре) і фактичну (де-факто) мож-
ливість добровільно, без примусу чи попереднього дозволу, утворювати об’єднання грома-
дян або вступати до них. Згідно з частиною четвертою статті 36 Конституції України, ніхто 
не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян. 

Вважається, що в основі розвинутого громадянського суспільства лежить активна ді-
яльність інститутів громадянського суспільства. Відповідно до абзацу другого пункту 2 По-
рядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976, до ін-
ститутів громадянського суспільства віднесено: громадські організації, професійні та творчі 
спілки, організації роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації 
населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і 
установи, легалізовані відповідно до законодавства [5].

Функціями громадянського суспільства в Україні є:
– забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалі-

зації державної, регіональної політики, зокрема, шляхом створення умов для забезпечення 
широкого ефективного представництва інтересів громадян в органах виконавчої влади та 
органах місцевого самоврядування, проведення регулярних консультацій (діалогу) із гро-
мадськістю з найважливіших питань життя суспільства і держави;

– запровадження громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, посилення впливу інститутів громадянського суспільства 
на прийняття управлінських рішень та їх реалізацію [7, ст. 4].

Держава і громадянське суспільство в межах демократичного устрою зацікавлені в ді-
алозі та партнерстві. Також вони повинні прагнути до підвищення ефективності взаємодії. 
Але без розвиненого громадянського суспільства, без створення належних умов для забез-
печення свободи думки і слова, свободи об’єднань, вільного вираження поглядів свободи 
зборів, участі громадян в управлінні державними справами та місцевому самоврядуванні, 
держава не може забезпечити функціонування різних моделей демократії, що у поєднанні 
з безпосередньою та представницькою демократією є умовою успішної модернізації, євро-
пейської інтеграції та сталого розвитку.

Проте аналіз розвитку громадянського суспільства в Україні свідчить про наявність 
комплексу проблем, що є актуальними як для суспільства, так і для держави:

– зберігаються тенденції до непрозорості, закритості та забюрократизованості в діяль-
ності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування замість налагодження 
ефективного діалогу з суспільством;

– недосконалість чинного законодавства створює штучні бар’єри для утворення та 
діяльності інститутів громадянського суспільства;

– механізми участі громадськості у формуванні та здійсненні державної політики на-
лежним чином не реалізовуються;

– податкове навантаження не стимулює діяльність і розвиток інститутів громадян-
ського суспільства та їх підтримку вітчизняними благодійними організаціями;

– більшість інститутів громадянського суспільства не має доступу до державної фі-
нансової підтримки та вітчизняної благодійної підтримки;

– потенціал інститутів громадянського суспільства щодо надання соціальних послуг 
населенню не використовується.

Ми можемо зробити висновок, що держава повинна сприяти розвитку громадянського 
суспільства. Повинна залучати організації громадянського суспільства до боротьби з коруп-
цією, проведення глобальних економічних та соціальних реформ тощо.

Громадянське суспільство активно сприяє процесам політичної демократизації, набут-
тя державою ознак правової держави. Крім того, громадянське суспільство сприяє матеріаль-
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ній і духовній незалежності людини від держави, прагнучи правової гарантії незалежності, 
захисту приватних і суспільних інтересів людей. Між органами місцевого самоврядування 
та організаціями громадянського суспільства повинен існувати взаємозв’язок. 

Найбільш суттєві недоліки у сфері законодавчого регулювання правового статусу гро-
мадських організацій упродовж попередніх 20 років були пов’язані з такими чинниками, як:

– відсутність у юридичних осіб права бути засновниками громадських організацій та 
унеможливлення створення спільних об’єднань фізичними та юридичними особами;

– поділ громадських об’єднань за їх територіальним статусом на міжнародні, всеукра-
їнські та місцеві, що призводило до заборони для них провадити свою діяльність за межами 
території реєстрації;

– можливість громадських об’єднань захищати виключно права членів цих об’єднань, 
що фактично рівнозначно забороні захисту прав інших громадян. У свою чергу це унемож-
ливлювало розвиток правозахисного руху у суспільстві;

– установлення порядку фактично подвійної реєстрації громадських організацій із 
досить складною та тривалою у часі процедурою.

Ці всі питання були частково враховані при прийнятті у 2012 р. нового Закону України 
«Про громадські об’єднання» [2].

Співпраця влади та організацій громадянського суспільства у всіх державах, що пере-
бувають у перехідному трансформаційному періоді, супроводжується серйозними пробле-
мами та перешкодами. Основними формами організації взаємодії органів влади та організа-
цій громадського суспільства можна вважати :

– участь організацій громадянського суспільства в розробленні та обговоренні проек-
тів нормативно-правових актів із питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку 
держави, інтересів широких верств населення, прав і свобод людини та громадянина;

– здійснення ними громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади 
щодо розв’язання проблем, що мають важливе суспільне значення (у формі громадського 
моніторингу підготовки та виконання рішень, експертизи їх ефективності, подання органам 
виконавчої влади експертних пропозицій);

– надання організаціям громадянського суспільства соціальних послуг населенню 
відповідно до укладених з органами державної влади договорів;

– утворення спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, комісій, 
груп для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації державної 
політики;

– проведення органами виконавчої влади моніторингу й аналізу громадської думки, 
забезпечення своєчасного публічного реагування на пропозиції та зауваження громадськості;

– виконання спільних проектів інформаційного, аналітично-дослідницького, благо-
дійного і соціального спрямування 

В умовах, коли Україна прагне європейського поступу, стає актуальним завдання ор-
ганізації системи співпраці органів місцевого самоврядування та організацій громадянсько-
го суспільства на рівні територіальної громади, яке ґрунтується на принципах демократич-
ного самоврядування й наближення до інтересів та потреб громадян. Становлення сучасної 
системи місцевого самоврядування, яка б відповідала потребам сьогодення і демократичним 
принципам функціонування політики, неможлива без налагодження якісної співпраці влади 
з інститутами громадянського суспільства і громадськістю в цілому.

Проблема громадянського суспільства в Україні полягає у відсутності належного дер-
жавного фінансування. Більшість громадських організацій існують на благодійні та бюджет-
ні кошти, які не завжди розподіляються рівномірно. Постійний пошук джерел фінансування 
штовхає організації громадянського суспільства на зближення з бізнесовими і державними 
організаціями, що призводить до втрати ними незалежності.

Крім того, взаємодія держави (влади) та організацій громадянського суспільства 
на рівні територіальної громади ускладнюється через:

– використання організацій громадянського суспільства в політичному процесі;
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– створення імітаційних громадських рухів та ініціатив, які із використанням органі-
зацій громадянського суспільства маскуються під стихійні реакції груп громадян, невдово-
лених діями чи рішеннями органів державної влади;

– брак прийнятних фінансових, кадрових, організаційних можливостей організа-
цій громадянського суспільства, фіктивність значної кількості організацій громадянського 
суспільства, невідповідність змісту діяльності заявленим статутним завданням та ін.;

– систематичне ігнорування з боку органів державної влади при прийнятті остаточних 
рішень як громадської думки в цілому, так і позицій організацій громадянського суспільства, 
висловлених у процесі консультацій, у проведених експертизах, моніторингах, слуханнях тощо;

– дискредитацію потенційно ефективних процедур консультацій із громадськістю, 
громадської експертизи, слухань та ін. Це стосується непрозорості підбору тих організацій 
громадянського суспільства, які залучаються до консультацій із громадськістю, а також їх 
низької результативності, оскільки пропозиції і рекомендації переважно не піддаються ре-
тельному аналізу й не враховуються.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом виводить 
на новий, більш високий рівень взаємодії між її сторонами як безпосередньо у сфері розвитку 
громадянського суспільства, так і (враховуючи системний характер цього акту) стосовно ак-
тивізації громадської участі в інших галузях співробітництва та досягнення основних цілей 
угоди. Важливими напрямами реалізації завдань угоди та імплементації її положень є спів-
робітництво безпосередньо між організаціями громадянського суспільства України та ЄС, 
участь незалежних громадських експертів та їх об’єднань у діяльності всіх двосторонніх 
органів, що утворюються для інституціонального забезпечення дієвості угоди, подальше на-
ближення вітчизняного законодавства (як в цілому, так і щодо громадянського суспільства) 
до відповідних європейських стандартів [8]. 

Висновки. Отже, основними проблемами у взаємодії органів влади з організаціями 
громадянського суспільства можна вважати: намагання використовувати організації грома-
дянського суспільства в політичному процесі; створення імітаційних громадських рухів та 
ініціатив; обмеженість фінансових, кадрових, організаційних можливостей організацій гро-
мадянського суспільства; фіктивність значної кількості організацій громадянського суспіль-
ства; ігнорування з боку органів місцевого самоврядування при прийнятті рішень тощо. Ціл-
ком зрозумілим є те, що для вирішення стратегічного завдання розбудови громадянського 
суспільства в Україні принципово важлива подальша трансформація системи державного 
управління та місцевого самоврядування. 

Перспективи подальших досліджень мають бути спрямовані на дослідження ролі 
взаємодії організацій громадянського суспільства з органами державної влади як фактору 
розвитку громадянського суспільства. Ці дослідження повинні бути використані для ство-
рення більш сприятливих умов, спрямованих на задоволення інтересів, захист прав і свобод 
людини і громадянина, подальше становлення громадянського суспільства на засадах пред-
ставницької демократії, вироблення ефективних моделей співпраці державних інституцій та 
організацій громадянського суспільства. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФРАНЦІЇ

У статті досліджені проблемні питання системи органів муніципального 
управління Французької Республіки, правового статусу посадових осіб муніци-
пального управління, а також проаналізовано сутність, правове регулювання і 
організація роботи французьких муніципальних органів.

Ключові слова: місцеве самоврядування, муніципальне управління, організа-
ційна основа самоврядування, децентралізація.

В статье исследованы проблемные вопросы системы органов муниципаль-
ного управления Французской Республики, правового статуса должностных лиц 
муниципального управления, а также проанализированы сущность, правовое ре-
гулирование и организация работы французских муниципальных органов.

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное управление, ор-
ганизационная основа самоуправления, децентрализация.

The article explores issues of the system of municipal administration in the French 
Republic, the legal status of officials of the municipal government, and also analyzes the 
essence, legal regulation and organization of work of the French municipal authorities.

Key words: local self-government, municipal management, organizational basis 
of self-government, decentralization.

Вступ. Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу виступає одним із 
найважливіших принципів організації та функціонування влади в суспільстві й державі та є 
необхідним атрибутом будь-якого демократичного ладу. Визнання місцевого самоврядуван-
ня як засади конституційного ладу означає встановлення демократичної децентралізованої 
системи управління, яка базується на самостійності територіальних громад, органів місце-
вого самоврядування у вирішенні всіх питань місцевого значення [1, с. 241].

Сьогодні поступово закріплюється ідея функціонування органів місцевого самовря-
дування як наближеного до людини рівня організації публічної влади, відбувається процес 
поступової імплементації міжнародно-правових норм і стандартів муніципальної демокра-
тії в національне законодавство, політичний курс і правову політику. Однак проблема демо-
кратизації та гуманізації системи місцевого самоврядування в Україні залишається до кінця 
не вирішеною. Заважає процесу становлення муніципальної влади відсутність низки зако-
нів, які б мали визначати загальні принципи взаємодії органів державної влади та місцево-
го самоврядування, а також невизначеність моделі місцевого управління, яка б відповідала 
вітчизняним умовам і особливостям політичної системи. Крім того, більшість норматив-
них актів не створюють чіткого оптимального правового механізму для ефективної реаліза-
ції державної підтримки і гарантій місцевого самоврядування, що негативно позначається 
на його функціонуванні. Для подолання зазначених проблем слід діяти у напрямі реформу-
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вання територіальної, матеріально-фінансової й організаційно-правової основи місцевого 
рівня організації влади з урахуванням кращих європейських практик муніципального роз-
витку. Зазначені фактори зумовлюють актуальність наукового осмислення передового за-
рубіжного досвіду щодо формування ефективного місцевого самоврядування та державної 
підтримки локальної демократії.

Постановка завдання. Метою цієї статті є аналіз особливостей становлення та роз-
витку місцевого самоврядування як політичного феномену в умовах демократичного тран-
зиту на прикладі провідної країни Європи – Франції, яка має досить розвинене місцеве 
самоврядування і, на нашу думку, є показовою в аспекті функціонування місцевого само-
врядування на засадах дієвості, автономності, субсидіарності, матеріально-фінансової само-
стійності. Адже приклад цієї держави свідчить, що, незважаючи на історичні, географічні, 
національні, політичні та інші відмінності, для місцевого самоврядування характерним є 
наявність тотожних проблем, які потребують вирішення.

Результати дослідження. Світовий досвід більшості зарубіжних країн переконує, 
що управління місцевими справами, як правило, здійснюється як через призначені з центру 
органи державної адміністрації на місцях, так і через представницькі органи, які обирають-
ся населенням відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Такі представницькі 
органи часто іменуються органами місцевого самоврядування або муніципального управ-
ління [2]. Поєднання державного управління на місцях із місцевим самоврядуванням зумов-
люється комплексом причин політичного, економічного та юридичного порядку. По-пер-
ше, тенденції децентралізації, уособленої органами місцевого самоврядування, природно 
протистоїть тенденція централізму, що створює механізм узгодження місцевих інтересів із 
загальнодержавними. По-друге, можливості формування місцевого бюджету за рахунок міс-
цевих податків і зборів досить обмежені (підвищення податків може викликати незадово-
лення виборців), і його засобів часто не вистачає для виконання завдань і функцій місцево-
го самоврядування. Звідси випливає необхідність централізованих асигнувань на потреби 
місцевого самоврядування. Це зумовлює контроль центральної влади за муніципальними 
органами у цій сфері. По-третє, природним уявляється обмеження самостійності муніци-
палітетів у галузях, які мають загальнодержавні значення, що пов’язано з необхідністю 
забезпечити однакові високі стандарти управління. По-четверте, законодавче регулювання 
місцевого самоврядування, що включає регламентацію компетенції та основ порядку діяль-
ності місцевих органів, породжує потребу адміністративного контролю за законністю актів 
місцевого самоврядування [3].

Характеризуючи розвиток інституту місцевого управління, слід зазначити, що він не-
розривно пов’язаний із виникненням та еволюцією місцевого самоврядування як децентра-
лізованої форми управління, розробкою теоретичних концепцій місцевого самоврядування, 
формуванням законодавства, що регулює муніципальну діяльність. Саме тому потребують 
більш детального дослідження визначення термінів «місцеве самоврядування» та «управлін-
ня». Слід вказати, що місцеве самоврядування характеризується виборністю, його органи оби-
раються безпосередньо громадянами та володіють певним комплексом повноважень та само-
стійністю. Місцеве управління здійснюють органи, які призначаються центральною владою.

Проведене дослідження надало можливість вважати місцеве самоврядування та 
управління базисом демократичного устрою суспільства, і від того, наскільки розвинута, 
активна і досконала муніципальна система, багато в чому залежить міцність демократичних 
інститутів і загальна політична стабільність у тій чи іншій державі. У ретроспективному 
плані муніципальна система отримала новий імпульс для свого розвитку з появою перших 
писаних конституцій. Порівнюючи конституції більшості держав світу, слід зазначити, що 
закріплені в них основні положення стосуються функціонування місцевого управління та 
самоврядування, а саме: головні принципи організації місцевого управління та самовря-
дування; основи адміністративно-територіального поділу; організаційні форми здійснення 
місцевого самоврядування та управління, основи їх компетенції, внутрішньої структури і 
взаємовідносин; роль і місце органів місцевої влади в політичній системі суспільства; адмі-
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ністративний нагляд; гарантії місцевого самоврядування (конституційні, судові, законодав-
чі, матеріально-фінансові тощо) [4].

Франція є децентралізованою унітарною державою. Правом прийняття законів від 
імені народу володіє тільки парламент, правом проведення політики країни – тільки уряд. 
Децентралізація не призвела до передачі на місцевий рівень законодавчих або урядових 
повноважень. Наприклад, у Франції, на відміну від земель Німеччини, не існує регіональних 
парламентів та регіональних урядів. Система організації влади в адміністративно-територі-
альних одиницях у Франції відноситься до континентальної моделі, яка характеризується 
поєднанням в органах на місцях функцій місцевого самоврядування та функцій державної 
влади [5].

Систему органів муніципального управління доцільно аналізувати на кожному тери-
торіальному рівні: регіон, департамент та комуна.

Основним органом управління на рівні регіону є регіональна рада, яка обирається 
всезагальним прямим голосуванням. Кількість членів регіональної ради залежить від кіль-
кості населення регіону. Депутати обираються строком на 6 років за змішаною системою, 
коли партія, набравши найбільшу кількість голосів, отримує фіксовану мінімальну кількість 
місць в раді, а інші місця розподіляються за пропорційною системою. Список, який отримав 
абсолютну більшість поданих в першому турі голосів, отримує кількість місць, що дорів-
нює чверті місць, а інші місця розподіляються між усіма списками пропорційно отриманим 
голосам [6]. 

Перше засідання відкриває найстарший член регіональної ради, воно має відбутися 
в найближчу після виборів п’ятницю. На першому засіданні регіональна рада обирає голову, 
його заступників і постійну комісію, а також протягом місяця після обрання рада приймає 
регламент. Голова ради є главою виконавчої влади в регіоні. Він обирається регіональною 
радою зі свого складу строком на шість років за мажоритарною системою.

Голова ради головує на засіданнях регіональної ради, встановлює порядок денний і 
розробляє проекти рішень; відповідає за виконання регіонального бюджету; керує діяльніс-
тю регіональної адміністрації; підписує контракти, затверджені радою та представляє регіон 
у суді; розпоряджається власністю регіону. Також голова ради одноосібно керує адміністра-
цією регіону. Вищою посадовою особою адміністрації є генеральний директор регіональних 
служб, який безпосередньо підпорядковується голові регіональної ради. Спільно з префек-
том регіону голова ради відповідає за координацію діяльності регіональної та державної 
адміністрації на території регіону.

Регіональна рада скликається з ініціативи голови не менше одного разу на квартал. 
Рада може бути також скликана на вимогу постійної комісії або однієї третини її членів, 
але не більше, ніж на дводенний термін. Один і той же радник може виступати з вимогою 
про проведення засідання ради тільки один раз в три місяці.

Засідання носять відкритий характер. Рада може здійснювати свої повноваження, 
якщо на засіданні присутня абсолютна більшість її членів. Допускається делегування пра-
ва голосу. Регіональні ради не мають права проводити свої засідання одночасно з сесіями 
парламенту. Проект рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість 
членів ради. Регіональна рада уповноважена приймати рішення з будь-яких питань, що на-
лежать до компетенції регіону.

Регіональна рада своїми рішеннями регулює діяльність регіону. До її компетенції на-
лежить вирішення питань, пов’язаних з економічним, соціальним, культурним, санітарним 
і науковим розвитком регіону, забезпеченням збереження його єдності, автономії і повнова-
жень департаментів і комун. Найбільшими є повноваження регіональної ради в плануванні 
економічного і соціального розвитку регіону. Вона сприяє підготовці національного плану, 
формулюючи висновки за основними його напрямками. В рамках національного плану рада 
розробляє і приймає регіональний план економічного розвитку території, проводить кон-
сультації з місцевими колективами при його розробці, пропонує заходи по оптимальному 
розподілу коштів між місцевими державними органами в регіоні.
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Наступним рівнем муніципального управління Франції є департамент. Це одночас-
но і адміністративна одиниця, яку очолює префект, котрий представляє державу і виступає 
керівником служб на території департаменту і автономний місцевий колектив, управління 
яким здійснює виборний орган – генеральна рада.

Організаційної формою роботи генеральної ради є пленарні засідання, які проводять-
ся не рідше одного разу на квартал. Як і в регіональних радах, перше засідання відкриває 
найстарший член генеральної ради. Для того, щоб засідання відбулося, необхідна присут-
ність абсолютної більшості депутатів. Для виборів голови ради потрібна кваліфікована біль-
шість. Префект має право бути присутнім на засіданнях, як і будь-який громадянин, але 
слово йому надається лише за рішенням голови ради [7].

Генеральна рада обирає зі свого складу голову строком на три роки за мажоритарною 
системою. Голова генеральної ради є главою виконавчої влади в департаменті. Водночас 
департамент як і раніше залишається інстанцією, що забезпечує присутність держави та 
державного управління на місцевому рівні.

Повноваження голови генеральної ради ідентичні повноваженням голови регіональ-
ної ради. А саме: очолює раду, скликає раду і оголошує порядок денний, є розпорядником 
кредитих витрат департаменту, щорічно звітує про стан справ в департаменті тощо. Основна 
відмінність полягає в тому, що голова генеральної ради володіє певними повноваженнями 
щодо керівництва поліцією. Він керує дорожньою поліцією і поліцією портів, управління 
якими належить до компетенції департаменту. Крім того, голова здійснює загальне керів-
ництво пожежною службою, а префект здійснює оперативне керівництво.

Повноваження генеральної ради повторюють повноваження інших місцевих асамблей 
Франції. Зокрема, прийняття бюджету, прийняття рішень із приводу підписання контрактів 
департаменту, створення адміністративних служб департаменту тощо.

Адміністрація департаменту є подібною за структурою до регіональної адміністрації. 
Вища посадова особа – генеральний директор департаментських служб підпорядковується 
безпосередньо голові ради.

Комуна, місцева спільнота, яка є найнижчою ланкою адміністративно-територіаль-
ного поділу та демократичного самоврядування. Комуна є найстарішим територіальним 
утворенням. Крім того, ця адміністративна одиниця найближче знаходиться до пересічних 
громадян. Усі комуни мають загальний, єдиний статус. Загальний кодекс місцевих колекти-
вів [8] передбачає лише кілька відмінностей, обов’язкових для комун, що потрапляють під 
певні критерії. По-перше, комуни Париж, Марсель і Ліон володіють особливим статусом. 
По-друге, в комунах діють різні виборчі системи в залежності від чисельності населення. 
Від чисельності населення також залежить і кількість членів муніципальної ради.

Органом управління комуною є муніципальна рада, яка складається з депутатів, що 
обираються за пропорційною системою раз на 6 років. Партії складають списки кандидатів, 
за які голосують виборці. У випадку набрання абсолютної більшості голосів одним із спис-
ків – голосування проводиться в один тур. Якщо такого результату не досягнуто, проводить-
ся другий тур, після якого визначається кількість місць у раді.

Очолює раду комуни мер, який обирається депутатами і водночас є керівником 
виконавчого органу – мерії. До складу мерії входять також віце-мери та інші посадовці, 
яких обрали депутати. Мер також є особою, якій делегуються державні функції – питання 
реєстрації актів цивільного стану, майна, підприємницької діяльності тощо. У цьому статусі 
він виступає як представник держави на території комуни і є підконтрольним префекту. Сто-
совно самоврядних повноважень він відповідає перед муніципальною радою. Мерія також 
виступає державним трибуналом першої інстанції – судовим органом, що розглядає дрібні 
адміністративні правопорушення [9].

Муніципальна рада збирається на засідання не рідше одного разу на квартал. Крім 
того, може бути скликано позачергове засідання ради з ініціативи мера, префекта або 
не менш ніж половини членів ради. При цьому в двох останніх випадках максимальний тер-
мін, протягом якого мер зобов’язаний скликати раду за вимогою зазначених осіб, становить 
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30 днів. За загальним правилом засідання муніципальної ради носять відкритий характер, 
але у виняткових випадках з ініціативи однієї третини депутатів або мера рада може при-
йняти рішення про проведення закритого засідання. Рада правомочна приймати рішення аб-
солютною більшістю голосів за присутності на засіданні абсолютної більшості членів ради.

До найбільш важливих повноважень муніципальної ради необхідно віднести такі: 
створення муніципальних служб і їх організація; прийняття бюджету і затвердження фінан-
сового звіту мера; управління майном комуни; затвердження комунального плану землеко-
ристування тощо.

Муніципальна рада повинна сама виконувати свої повноваження і не має права де-
легувати їх меру, державі чи виборцям шляхом референдуму. Закон від 6 лютого 1992 року 
про територіальне управління Республікою [10] передбачає проведення місцевих референ-
думів, але вони носять виключно консультативний характер.

Будь-яке рішення муніципальної ради може бути оскаржено в адміністративному суді 
префектом, будь-якою фізичною чи юридичною особою, внаслідок прийняття рішення, що 
обмежує їх права та свободи.

Висновки. Отже, аналізуючи організаційні основи французького муніципального 
управління, слід зазначити, що у сфері територіальної організації Французька Республіка 
пережила за останні тридцять років справжню революцію – утвердження переваги принци-
пу децентралізації над принципом централізації. 
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ДОГОВІРНИХ ТА ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

У роботі розглянуто тенденції доктрини цивільного права та судової практи-
ки до з’ясування сутності принципу справедливості в цивільному праві. Запро-
поновано розглядати зміст цього принципу у сфері цивільно-правових зобов’я-
зань крізь призму набуття суб’єктивних прав, їх здійснення та захисту.

Ключові слова: справедливість, добросовісність, розумність, засади ци-
вільного законодавства, принципи цивільного права.

В работе рассмотрены тенденции доктрины гражданского права и судебной 
практики к выяснению сущности принципа справедливости в гражданском 
праве. Предложено рассматривать содержание этого принципа в сфере граж-
данско-правовых обязательств при установлении субъективных прав, их осу-
ществлении и защите.

Ключевые слова: справедливость, добросовестность, разумность, основы 
гражданского законодательства, принципы гражданского права.

The paper examines the tendencies of the doctrine of civil law and jurisprudence 
to clarify the essence of the principle of justice in civil law. It is proposed to consider 
the content of this principle in the field of civil obligations through the prism of the 
acquisition of subjective rights to implement and protect them.

Key words: fairness, conscientiousness, reasonableness, principles of civil law, 
principles of civil law.

Вступ. Розробники Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), визначивши 
загальними засадами вітчизняного цивільного законодавства справедливість, добросовіс-
ність та розумність, не витлумачили в кодифікованому акті цивілістичну сутність кожної 
з них, поклавши в такий спосіб вирішення цього питання на науку цивільного права та 
судову практику. Втім, вітчизняна наука цивільного права сьогодні не виробила єдиних під-
ходів до тлумачення змісту, розкриття взаємної залежності і взаємного зв’язку цих принци-
пів. Останні дослідження вказаної проблематики були зроблені в наукових працях І.Г. Бабич 
«Принцип справедливості в римському праві і в сучасному зобов’язальному праві України», 
Ю.А. Тобота «Принцип справедливості, добросовісності і розумності в цивільному праві», 
Ю.В. Цюкало «Принципи здійснення цивільних прав».

Постановка завдання. Метою наукової роботи є з’ясування сучасних тенденцій до роз-
криття змісту принципу справедливості в доктрині цивільного права та судовій практиці.
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Результати дослідження. Право є мистецтвом справедливості [1]. Вперше категорія 
«справедливість» разом із двома іншими («добросовісність» і «розумність») була визначена 
як загальна засада цивільного законодавства України в ст. 3 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України). Україна єдина з-поміж інших держав, утворених на пострадянському 
просторі, визначила всю тріаду категорій принципами законодавчого регулювання майно-
вих і особистих немайнових відносин. Для прикладу, в ст. 2 Цивільного кодексу Республіки 
Білорусь [2] до основних засад цивільного законодавства включені лише добросовісність і 
розумність. Діяти добросовісно під час встановлення, здійснення і захисту цивільних прав 
та виконання цивільних обов’язків зумовлює законодавець, моделюючи в ст. 1 Цивільного 
кодексу Російської Федерації основні засади цивільного законодавства [3]. Водночас у Ци-
вільному кодексі Республіки Казахстан [4] вказані категорії взагалі не визначені основними 
засадами, проте імперативно встановлено, що громадяни і юридичні особи повинні діяти 
під час здійснення належних їм прав не тільки добросовісно, але і розумно та справедливо. 

Об’єктивація цих принципів у кодифікованому акті, як зауважують розробники про-
екту ЦК України, має велике значення для функціонування всієї системи приватного пра-
ва тому, що вони: по-перше, акумулювали в собі не тільки наведені вище засади, а й інші 
принципи цивільного права. По-друге, застосування всіх інших принципів цивільного пра-
ва не має призводити до несправедливого, нерозумного та недобросовісного результату. 
По-третє, саме ці принципи є основною сутністю права та вказують на його природне по-
ходження [5; 8], адже крізь призму природного принципу справедливості, добросовісності 
та розумності оцінюється і тлумачитися все позитивне і природне право та наслідки його 
застосування [6].

Введення до ЦК України таких правових засад, як справедливість, добросовісність 
та розумність, є також одним із важливих кроків наближення вітчизняної правової системи 
до європейських та світових стандартів, адже пройшовши тривалий історичний шлях нор-
мативного вираження, вони знайшли своє безпосереднє закріплення в законодавстві євро-
пейських країн, наприклад у Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах. Окремі із цих принци-
пів знайшли відображення в Принципах міжнародних комерційних договорів, затверджених 
Адміністративною радою Міжнародного інституту уніфікації приватного права (Принципи 
УНІДРУА), Правилах ІНКОТЕРМС та інших міжнародних документах [7]. 

Зважаючи на багатогранну значимість досліджуваних нами засад, категорії «справед-
ливість», «добросовісність» та «розумність» стали часто вживаними в сучасній норматив-
ній та правозастосовній лексиці. Вважається, що добросовісність є внутрішнім критерієм, 
у той час як справедливість і розумність – зовнішнім, або об’єктивним мірилом якості права 
[6]. Однак у доктрині цивільного права відкритим для дискусії залишається питання розу-
міння справедливості, добросовісності та розумності як тріади одного принципу чи трьох 
самостійних засад цивільного законодавства. На переконання Р.А. Майданика, закріпле-
ний вітчизняним законодавцем принцип справедливості, добросовісності і розумності має 
визнаватися не сукупністю трьох принципів, а єдиним принципом, який виявляється в єд-
ності взаємопов’язаних трьох складових частин, що сприятиме наближенню вітчизняного 
права до європейської традиції права [6]. Такої ж позиції дотримується Ю.А. Тобота в дис-
ертаційному дослідженні «Принцип справедливості, добросовісності і розумності в цивіль-
ному праві» [8]. Водночас Ю.В. Цюкало, досліджуючи принципи здійсненні цивільних прав, 
розглядає розумність, добросовісність та справедливість як окремі цивільно-правові прин-
ципи [9].

Поділяючи вказане доктринальне розуміння прояву справедливості, добросовіс-
ності та розумності, потрібно зауважити, що оцінка юридично значимих явищ у сфері 
приватноправових відносин здійснюється крізь призму разом взятих трьох критеріїв. Втім, 
законодавець в окремих випадках акцентує увагу на необхідності, під час прийняття рі-
шення, зважати на окремі з них. Наприклад, у ЦК України неодноразово він звертається 
до категорії розумності і справедливості, намагаючись на законодавчому рівні обумовити 
паритетність інтересів у різних сферах приватно-правової діяльності. Так, у ч. 3 ст. 23 цього 
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кодифікованого акту зроблено застереження, що суд під час визначення розміру грошового 
відшкодування моральної шкоди повинен враховувати вимоги розумності та справедливо-
сті. Втім, ще до прийняття ЦК України подібну правову позицію зайняв Пленум Верхов-
ного Суду України в постанові № 4 від 31 березня 1995 р. «Про судову практику в справах 
про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» [10], зазначивши в п. 9, що «розмір від-
шкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу 
страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немай-
нових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обста-
вин. … При цьому суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості». 
Власне бачення щодо розуміння неприпустимості порушення принципу справедливості під 
час визначення розмірності грошового відшкодування моральної шкоди виклав Верховний 
суд Суду України в рішенні від 18.11.2009 року у справі № 6 12041св09. Суд відзначив, що 
розмір відшкодування моральної шкоди має бути не більш, аніж достатнім для розумного 
задоволення потреб потерпілої особи і не повинен призводити до її збагачення. Тому, вихо-
дячи із засад розумності, поміркованості і справедливості, розмір відшкодування моральної 
шкоди внаслідок незаконних дій органів дізнання, досудового слідства було зменшено [11]. 
Таким чином, у зобов’язаннях із відшкодування моральної шкоди принцип справедливості 
виражається в співрозмірності вимог потерпілого до характеру та обсягу його страждань, 
що виключає можливість його безпідставного збагачення. 

Необхідно зауважити, що проблема витлумачення цивілістичного розуміння справед-
ливості є однією із складних дискусійних проблем цивільного права. На наше переконання, 
змоделювати універсальне розуміння принципу справедливості вельми проблемно з огляду 
на його морально-етичний прояв, суб’єктивно-об’єктивний характер та багатофункціональну 
значимість у правовому регулюванні майнових і особистих немайнових відносин. Говорячи 
про сутність цього принципу у сфері цивільно-правових зобов’язань, більш доречним вбача-
ється з’ясувати його змістовне вираження на різних стадіях динаміки цих правовідносин. 

Справедливість є одним із морально-правових феноменів, який набуває юридич-
ної значимості завдяки його втіленню в правових нормах. Заслуговує на увагу ідея про те, 
що справедливості в цивільному праві притаманний суб’єктивно-об’єктивний характер. 
В об’єктивному розумінні справедливість трактується як визначення нормою права обсягу, 
меж здійснення та захисту цивільних прав й інтересів особи адекватно її ставленню до ви-
мог правових норм [12, с. 20]. Принцип справедливості в цивільному праві, як і інші галу-
зеві принципи, є позитивним зобов’язанням, сутність якого виражається в тому, що учасник 
цивільно-правових відносин повинен діяти домірно правам та законним інтересам інших 
учасників цих відносин під час здійснення ним суб’єктивних прав і обов’язків.

Прикладом об’єктивного вираження принципу справедливості є ч. 1 ст. 627 ЦК Украї-
ни, відповідно до якої особи є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначен-
ні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, 
звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Отож, у контексті цієї норми 
законодавець категорією «справедливість» зумовлює межі договірної свободи, запобігаючи 
тим самим зловживанню правом у виборі контрагента в договірних відносинах та моде-
люванню їх змісту. Законодавче встановлення таких меж здійснюється не тільки шляхом 
безпосереднього відсилання до «справедливості» як морально-етичної категорії, але і вка-
зівкою на ті умови договору, які з позиції права є «несправедливими». Так, у договорах 
приєднання умови встановлюються однією зі сторін у формулярах або інших стандартних 
формах, а сам договір укладається шляхом приєднання другої сторони до запропонованого 
договору в цілому. З огляду на особливості договору приєднання умови таких договорів 
не повинні бути явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася, позбавляти її тих прав, які 
вона звичайно мала, та обмежувати відповідальність другої сторони за порушення зобов’я-
зання. Як гарантію захисту прав від подібних «несправедливих умов» договору приєднання 
в законі передбачено можливість сторони, що приєдналася, вимагати зміни або розірвання 
договору. 



48

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 4 / 2017

Поняття «несправедливі умови договору» стало відомим європейському законодавству 
з Директивою 93/13/ЄЕС «Про несправедливі умови в споживчих договорах». Відповідно 
до ст. 3 Директиви умова договору, яка не була окремо погоджена, вважається несправедли-
вою (нечесною), якщо всупереч вимозі про справедливість вона створює нерівність у правах 
і обов’язках сторін договору, причому на шкоду споживачу.

У контексті директиви принцип справедливості «є засобом відновлення дисбалансу 
між економічно нерівними контрагентами, якщо більш могутня сторона зловживає сво-
їм економічним становищем; він також є засобом відновлення рівноваги інтересів сторін, 
на які вплинули різноманітні обставини об’єктивного характеру, що не залежать від їх волі» 
[13, с. 59].

Прикладом судової практики, де дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду 
споживача суд розцінив як порушення принципу справедливості, є рішенні Конституцій-
ного Суду України № 7-рп/2013 від 11 липня 2013 року. Суд виходив із того, що вимога 
про нарахування та сплату неустойки за договором споживчого кредиту, яка є явно зави-
щеною, не відповідає передбаченим у п. 6 ст. 3, ч. 3 ст. 509 та ч.ч. 2, 3 ст. 627 ЦК України 
засадам справедливості, добросовісності, розумності як складовим елементам загального 
конституційного принципу верховенства права. Наявність у кредитора можливості стягу-
вати із споживача надмірні грошові суми як неустойку спотворює її дійсне правове призна-
чення, оскільки із засобу розумного стимулювання боржника виконувати основне грошове 
зобов’язання неустойка перетворюється на несправедливо непомірний тягар для споживача 
та джерело отримання невиправданих додаткових прибутків кредитором [14].

У певних випадках принцип справедливості має настільки істотне значення, що 
покладається в основу вирішення проблеми як єдиний можливий підхід. Зокрема, за ч. 3  
ст. 652 ЦК України в разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд на ви-
могу будь-якої із сторін визначає наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності 
справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв’язку з виконанням 
цього договору. Дійсно, що в таких обставинах, в яких опинилися сторони зобов’язання, 
вимога його виконання буде не просто невигідною для однієї з його сторін, а й несправед-
ливою. Тому зобов’язання не лише припиняється, а й за відсутності вини в цьому сторін їх 
витрати мають справедливо розподілятися між ними [15; 16]. 

Втім, засади справедливості та розумності є визначальними не тільки під час встанов-
лення правових наслідків розірвання договору, але і під час вирішення спору, зумовленого 
внесенням змін до договірної конструкції. Так, відповідно до ч. 2 ст. 749 ЦК України, якщо 
обов’язки набувача за договором довічного утримання (догляду) не були конкретно визначені 
або в разі виникнення потреби забезпечити відчужувача іншими видами матеріального забез-
печення та догляду, спір має вирішуватися відповідно до засад справедливості та розумності.

Висновки. З огляду на те, що зобов’язання мають ґрунтуватися на засадах добросо-
вісності, розумності та справедливості (ч. 3 ст. 509 ЦК України), набуття суб’єктивних прав 
і обов’язків учасниками цих відносин, їх здійснення і виконання та захист прав відбувається 
з додержанням вимог вказаних принципів. Втім, на кожному із цих етапів динаміки право-
вих можливостей принцип справедливості має своє змістовне вираження. Так, при набуття 
суб’єктивних прав, встановлення переваг для одного із учасника зобов’язальних відносин 
буде справедливим за умови, що цим не порушуються права і свободи інших осіб. Здійс-
нення цивільних прав вважатиметься справедливим, якщо воно сприятиме максимальному 
задоволенню інтересів одночасно всіх учасників зобов’язальних відносин. На етапі захи-
сту прав змістовне навантаження принципу справедливості виражатиметься в недопусти-
мості безпідставного збагачення під час визначення розміру та задоволення майнових вимог 
заявника. 
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ПОДРУЖЖЯ 
ТА РОЗГОЛОШЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я

Статтю присвячено аналізу чинного сімейного законодавства та доктриналь-
них підходів до проблем здійснення та обмеження права на таємницю особи-
стого життя чоловіка та дружини. Окрему увагу приділено правовим наслідкам 
розголошення відомостей про стан здоров’я подружжя. 

Ключові слова: подружжя, сімейні відносини, право на таємницю, відомо-
сті про стан здоров’я, шлюб, наречені, здійснення суб’єктивного права, обме-
ження особистого права, моральні засади суспільства, інтереси сім’ї. 

Статья посвящена анализу действующего семейного законодательства 
и доктринальных подходов к проблемам осуществления и ограничения права 
на тайну личной жизни мужа и жены. Отдельное внимание посвящено пра-
вовым последствиям разглашения ведомостей о состоянии здоровья супругов.

Ключевые слова: супруги, семейные отношения, право на тайну, ведомости 
о состоянии здоровья, брак, будущие супруги, осуществление субъективного 
права, ограничение личного права, моральные принципы общества, интересы 
семьи.

The article is devoted the analysis of current domestic legislation and doctrine 
going near the problems of realization and limitation of right on the secret of the per-
sonal life of man and woman. Separate attention is spared the law consequences of 
disclosure of information about the state of health of the married couples.

Key words: мarried couples, domestic relations, right on a secret, information 
about the state of health, marriage, fiances, realizations of equitable right, limitation 
of the personal right, moral principles of society, interests of monogynopaedium.

Вступ. Конституція України (ст. ст. 3, 32) проголошує, що людина, її життя та здо-
ров’я, честь та гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цін-
ністю. Крім випадків, передбачених правовими приписами чинного законодавства в Укра-
їні, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте та сімейне життя. Протиправним 
вважається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації 
про особу без її згоди. 

Законодавство України закріплює право кожної особи на збереження таємниці про де-
які відомості щодо сфери приватного життя та невтручання в цю сферу інших осіб статтями 
про право на таємницю особистого життя (ст. 301 Цивільного кодексу України (далі – ЦК), 
ст. 7 Сімейного кодексу (далі – СК) України), право на таємницю про стан свого здоров’я  
(ст. 286 ЦК України), право на таємницю кореспонденції (ст. 306 ЦК України) та ін.

Закон України «Про інформацію» [1], Закон України «Про захист населення від інфек-
ційних хвороб» [2] установлюють гарантії права на інформацію про стан здоров’я. Стаття 
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30 СК України встановлює взаємну обізнаність наречених про стан свого здоров’я. Зако-
нодавець не відносить вимогу про обов’язкову взаємну обізнаність осіб, які подали заяву 
про реєстрацію шлюбу, до переліку умов, необхідних для укладення шлюбу, але передбачає 
у разі приховання відомостей про стан свого здоров’я (наслідком чого може стати (стало) 
порушення фізичного або психічного здоров’я іншого нареченого чи їх нащадків) такий 
наслідок, як визнання шлюбу недійсним [3, c. 329] та певною мірою обмежує особисте не-
майнове право осіб (нареченого та нареченої) на вчинення таких дій.

Вагомий внесок у розробку доктрин «правова категорія здійснення прав», «обмеження 
прав», зробили: Є.О. Мічурін в праці «Обмеження майнових прав фізичних осіб» [4, c. 428], 
внесок у дослідження проблеми «Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав» зроблено 
М.О. Стефанчуком [5, c. 181], П.М. Рабінович досліджував «загально-теоретичний аспект меж 
здійснення прав людини» [6, c. 8], Л.В. Красицька присвятила цьому монографічну працю 
«Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав батьків і дітей» 
[7, c. 492], О.В. Сінєгубов, спробував визначити проблематику та методологію «Здійснення 
особистих немайнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб» [8, c. 39] та інші.

Постановка завдання. Особлива охорона прав людини є пріоритетним завданням, 
яке ставить перед собою наша правова українська держава. Через це слід аргументувати з 
правової та доктринальної позиції, чому саме положення СК України не визнають (заборо-
няють) низку прав, які вважаються загальноприйнятими в іноземних державах, але вважа-
ються аморальними, неприпустимими в сучасній Україні. Саме через це мета статті – дослі-
дження обмежень особистих немайнових прав подружжя, виділення групи прав, які є під 
прямою забороною держави щодо здійснення суб’єктами. 

У низці випадків установлення законодавчих обмежень, особистих немайнових прав 
подружжя є обґрунтованими, насамперед, право на здоров’я та ті, що зумовлені особливістю 
фізіології, організму, циклів стану здоров’я людини тощо. Проте певні необґрунтовані обме-
ження не позбавлені вад і містяться в нормах права й донині. 

Результати дослідження. У минулому сторіччі, відповідно до Кодексу про шлюб і 
сім’ю (КпШС) України 1969 р., приховування стану свого здоров’я не обмежувало право 
осіб на укладення подружніх відносин, а могло спричинити лише розірвання вже існуючого 
шлюбу. З.В. Ромовська зазначає, що у початковій редакції ч. 5 ст. 30 СК України було запи-
сано: «Приховування тяжкої хвороби, а також хвороби, небезпечної для другого з подружжя, 
їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним». На думку науковця, 
нова редакція цієї норми не дала жодного виграшу, а навпаки, погіршила ситуацію. Адже 
для визнання шлюбу недійсним зараз недостатньо самого факту приховування тяжкої хворо-
би, наприклад, некрозу сперми. Потрібно буде додатково довести, що приховування відомо-
стей про стан здоров’я призвело або може призвести до порушення фізичного чи психічного 
здоров’я «іншого нареченого» (а колишній наречений давно став дружиною чи чоловіком) 
чи їхніх нащадків [9, c. 62]. Проте існування в сімейному законодавстві положення «зобов’я-
зані повідомити про стан свого здоров’я» не означає обов’язкової необхідності для май-
бутнього подружжя пройти медичний огляд. Саме тому закон обмежує осіб лише в праві 
на ненадання одне одному достовірної інформації про стан свого здоров’я.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану під час приймання заяви про реє-
страцію шлюбу інформує осіб, які подають таку заяву, про можливість здійснення медично-
го обстеження, та за їх бажанням видає направлення за зразком, затвердженим Інструкцією 
щодо заповнення облікової форми № 147-2/о «Направлення на добровільне медичне обсте-
ження особи, яка подала заяву про реєстрацію шлюбу» [10].

Медичні висновки та результати медичного обстеження є таємницею і повідомляють-
ся лише особам, які подали заяву на реєстрацію шлюбу. Відомості, які становлять зміст та-
ємниці про стан здоров’я, можна поділити на такі групи: 1) відомості про сам факт звернення 
за медичною допомогою; 2) відомості про хворобу; 3) відомості про застосовані методи лі-
кування пацієнта та їх ефективність; 4) відомості про особу, яка звернулася за допомогою, – 
її минуле, звички, фізичні та психічні вади, інтимні зв’язки тощо [11, c. 23]. Законом України 
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від 22. 12. 2006 р. № 524-V «Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів Украї-
ни» [12] було змінено ч. 1 статті. І.В. Жилінкова зазначає, що первинний текст, згідно з яким 
«особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, повинні повідомити одна одну про стан 
свого здоров’я» було змінено на «наречені зобов’язані повідомити один одного про стан 
свого здоров’я». Заміна терміна спричинила неочікувані наслідки. У засобах масової інфор-
мації почала активно проводитися думка, що новий закон передбачає обов’язкове медичне 
обстеження наречених. Це не відповідає дійсності. Введення терміна «зобов’язані» є чітким 
і юридично визначеним, натомість «повинні» має відтінок життєвого розуміння обов’язку 
особи зробити певні дії. Лише в цьому сенсі, на думку автора, слід зміни термінологію та 
закон [13, c. 108]. Тобто, керуючись моральними засадами українського суспільства, особи, 
які планують укласти між собою шлюб, мають повідомити один одного про особливості 
(вади) свого фізичного стану, якщо такі є. 

Приховування відомостей про стан свого здоров’я одним з наречених, наслідком чого 
може стати (стало) порушення фізичного або психічного здоров’я іншого нареченого чи 
їхніх нащадків [12], є підставою для визнання шлюбу недійсним, оскільки один з подружжя 
на момент посвідчення шлюбу був обмежений у праві на вчинення вказаних дій.

Той з подружжя, який зазнав шкоди (захворів), може вимагати не лише визнання 
шлюбу недійсним, а й вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди за пору-
шення сімейного правового зобов’язання, що виникає на підставі закону, передбаченого  
ст. 30 СК України (Відшкодування моральної шкоди, завданої в результаті порушення права 
особи). Адже суб’єкт сімейних відносин зазнав душевних страждань у зв’язку з протиправ-
ною поведінкою винної особи (яка не надала інформацію або розголосила таку інформацію 
про стан здоров’я). Постанову Пленуму «Про судову практику в справах про відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди» № 4 від 31 березня 1995 року було витлумачено Верхов-
ним Судом України та встановлено, що порядок обчислення та стягнення розміру моральної 
шкоди визначатиметься в судовому порядку залежно від обсягу душевних страждань, їх три-
валості та ймовірності відновлення. 

Додатково варто звернути увагу не лише на цивільно-правову відповідальність за при-
ховування важливої інформації про стан свого здоров’я, а й на правові підстави притягнення 
до кримінальної відповідальності у разі вчинення вказаних умисних дій. Так, положення 
чинного кримінального законодавства встановлюють настання відповідальності за зара-
ження ВІЛ-інфекцією чи іншою невиліковною інфекційною хворобою (ст. 130 КК Укра-
їни), а також відповідальність за зараження венеричною хворобою (ст. 133 КК України)  
[3, c. 329]. Звичайно, така тяжка хвороба є небезпечною для життя та здоров’я другого з 
подружжя та їхніх нащадків, тому хворий обмежується у праві укладати шлюб, не повідо-
мивши майбутнього чоловіка (дружину) про такий стан. 

Проте відомими є винятки із загального правила. По-перше, коли особа, яка вступала 
у шлюбно-сімейні відносини, на момент реєстрації шлюбу приховала інформацію про стан 
свого здоров’я (хворобу), однак шкоди здоров’ю іншому з подружжя завдано не було, пи-
тання про відповідальність ставити не варто. І, по-друге, у випадку, коли наречений або 
наречена, який (яка) приховував (приховувала) від іншого відомості про здоров’я, наслідком 
чого стало порушення фізичного або психічного здоров’я іншого чи їх нащадків, може бути 
звільнений від відповідальності, якщо доведе відсутність своєї вини, тобто в даному випад-
ку відповідно до ст. 8 СК України слід субсидіарно застосовувати положення ч. 1 ст. 617 ЦК 
України [14, c. 65].

Відповідно до чинного СК України ч. 2 ст. 30, держава гарантує створення умов 
для медичного обстеження наречених. Медичне обстеження осіб за направленнями дер-
жавних органів реєстрації актів цивільного стану здійснюється в акредитованих лікуваль-
но-профілактичних закладах за визначенням Міністерства охорони здоров’я Автономної 
Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської та Голов-
ного управління охорони здоров’я Київської міської держадміністрації. Перелік таких ліку-
вально-профілактичних закладів ці органи доводять до відома державних органів реєстрації 
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актів цивільного стану. Лікувально-профілактичні заклади зобов’язані здійснити медичне 
обстеження наречених протягом 20 днів після їх звернення до цих закладів [15, c.16]. Ре-
зультати медичного обстеження є таємницею та повідомляються лише нареченим [3, c. 330]. 
Розголошення відомостей про медичний стан особи іншим суб’єктам сімейних правовідно-
син може мати місце лише за згодою особи-хворого.

Інформація, що стала відомою особі внаслідок її професійної діяльності, не підлягає 
розголошенню. Обов’язок збереження інформації з приводу результатів медичного обстежен-
ня, інших даних про фізіологічний стан особи тощо покладається на медичного працівника, 
який уповноважений був провести таке обстеження. Зустрічаються ситуації, коли окрім ме-
дичного працівника за розголошення відомостей про стан здоров’я особи до відповідальності 
притягується медична установа, на обліку (обстеженні) якої перебував хворий. 

В юридичній літературі зустрічається думка про нормативне забезпечення таємниці 
інформації про факти і відомості приватного життя (стан здоров’я, усиновлення, стан бан-
ківських рахунків та операцій, нотаріальних дій тощо). Кримінальний кодекс України у ст. 
182 закріплює відповідальність за порушення недоторканності приватного життя. Незакон-
не збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу 
без її згоди або поширення цієї інформації у публічному виступі, творі, що публічно демон-
струється, чи в засобах масової інформації, карається штрафом до п’ятдесяти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років [3, c. 330].

Законодавче обмеження права на ненадання інформації нареченими про стан свого 
здоров’я викликало в науковій літературі низку дискусій, як у радянський період [16, c. 331], 
так і в наш час. Іноземні та сусідні країни у своїх законодавчих актах по-різному підходять 
до правового регулювання зазначеної проблеми. Правові норми ст. 15 СК РФ вперше ввели 
інститут медичного обстеження осіб, що мають намір укласти шлюб. Медичне обстеження 
є добровільним, здійснюється лише з відома самих осіб, які подали заяву про укладення 
шлюбу і мають намір знати достовірну інформацію про стан здоров’я одна одної напередо-
дні такої важливої події в житті кожного з них, як укладення шлюбу і створення сім’ї. За 
бажанням майбутнього подружжя вони мають право також одержати консультації з питань 
медико-генетичного характеру планування сім’ї [17, c. 9]. 

У зарубіжних країнах, зазначає О.О. Кулініч, це питання вирішується досить неодна-
ково – як шляхом закріплення відповідальності посадової особи, яка веде акти цивільного 
стану, так і притягненням до відповідальності за неповідомлення нареченими один одного 
(ФЦК) [3, c. 330]. В Україні ж відсутня судова практика притягнення до відповідальності 
працівника органу ДРАЦС за неповідомлення нареченими інформації про медичний стан 
свого здоров’я. 

Окрему увагу слід приділити проблемам правозастосовної практики України та сусід-
ніх іноземних держав. Так, наприклад, згідно з ч. 3 ст. 15 СК РФ приховування венеричної 
хвороби або ВІЛ-інфекції є підставою для визнання шлюбу недійсним. Однак щодо цьо-
го правила встановлено позовну давність в один рік із дня, коли подружжя дізналося або 
мало дізнатися про приховування другим з подружжя хвороби, яка є підставою для визнання 
шлюбу недійсним [18, c. 135]. 

О.А. Явор з цього приводу зазначає, що у разі, якщо має місце юридична фікція, 
оскільки в цілях правового регулювання факт, що мав місце у реальному житті (факт реє-
страції та існування протягом певного періоду шлюбних відносин), юридично прирівнюєть-
ся до такого, що не існував [19, c. 216]. Тобто шлюб, який реєструвався з обмеженням права 
на інформацію, яка має істотне значення для другого з подружжя, є неукладеним, а отже, 
не має й правового значення.

В іноземному праві зарубіжних країн також зустрічається схожа думка, що «<...> 
той з подружжя, хто заперечував дійсність шлюбу, не дав би згоди на шлюб, якщо йому 
було відомо, що інший з подружжя страждає на фізичну або психічну хворобу або анома-
лії чи відхилення в сексуальній сфері, які перешкоджають веденню сімейного життя; щодо 
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іншого з подружжя набуло законної сили рішення суду про засудження його за злочини, 
пов’язані з проституцією; дружина була вагітна від іншого та ввела свого чоловіка в оману 
стосовно батьківства тощо [20, c. 147-148]. Тому, за наявності викладених вище обставин 
(або однієї з них), у шлюбі, в якому право особи на важливу інформацію (про стан здоров’я 
нареченого/нареченої) обмежувалося, обов’язки та права подружжя можуть не виникати. 

Заявлено пропозицію, що як підставу обмеження права на укладення шлюбу слід уста-
новлювати той факт, що нареченою було приховано вагітність від іншого чоловіка або повідом-
лено про неіснуючу вагітність. То чи можна це вважати приховуванням відомостей про стан її 
здоров’я? Розмірковуючи над цим питанням, окремі вчені зазначають, що вагітність нареченої 
є поширеним мотивом укладення шлюбу. Але зазвичай це вагітність жінки від чоловіка, з яким 
вона бажає укласти шлюб. Водночас вагітність жінки від іншого чоловіка не є самостійною 
підставою для визнання шлюбу недійсним і не може тлумачитись як приховування відомо-
стей про стан здоров’я [19, c. 251]. Чинність такого шлюбу може викликати сумнів відповід-
но з тим, що його юридичне закріплення відбулося під впливом обману, помилки, ненадання 
достовірної інформації про стан здоров’я жінки, з якою шлюб укладався.

У низці випадків, як обмеження права на реєстрацію шлюбу у зв’язку з приховуван-
ням інформації про стан свого здоров’я у сімейно-правовій науці розглядають ситуацію, 
коли один з подружжя на момент фактичної реєстрації шлюбу проходив (проходила) курс 
стаціонарного або амбулаторного лікування, тобто перебував (перебувала) у стані загострен-
ня хвороби; ця обставина може бути підставою для припущення про те, що особа не усві-
домлювала повною мірою значення реєстрації шлюбу та її правових наслідків, не могла 
цілком керувати своїми діями, отже, не діяла вільно [9, c. 74]. 

Якщо в судовому порядку було встановлено факт захворювання одного з подружжя 
до укладення шлюбу, а хвороба останнього не носить суспільно-небезпечного характеру, 
не має тяжких наслідків для другого з подружжя, то законних підстав, які могли б свідчити 
про недійсність шлюбу, немає. Суд, відповідно, надає перевагу суспільній цінності стабіль-
ності сімейних відносин перед індивідуальним інтересом особи, яка вважає свої права пору-
шеними самим фактом неповідомлення її про факт відповідної хвороби іншим з наречених, 
навіть за відсутності загрози для неї і (або) для їхніх нащадків [19, c. 252]. 

О.А. Явор описаний вище правовий стан іменує авторським визначенням «дефектний 
шлюб». Сутність поняття «дефектний шлюб» полягає в тому, що законодавець прагне збе-
регти відносини, що фактично склалися, навіть якщо не були дотримані певні вимоги, і це, 
за загальним правилом, може виступати підставою недійсності [19, c. 228]. Тобто дотри-
муючись благої мети збереження сім’ї, такий шлюб у судовому порядку може визнаватися 
дійсним незалежно від наявності встановленого факту приховування відомостей про стан 
здоров’я, що обмежувало право недобросовісного нареченого (нареченої) на шлюб. Необ-
хідним для встановлення істини в такій справі залишається доведення в судовому порядку, 
що захворювання відповідача не вплинуло на здоров’я та фізіологічний (психічний) стан 
другого з подружжя чи їхніх спільних дітей. Захворювання, яке не завдає шкоди для здо-
ров’я оточення (або членів сім’ї хворого з подружжя) не варто визначати як підставу недійс-
ності шлюбу та обмеження права на його укладення. 

В юридичній літературі, присвяченій колізіям у сімейному праві, було розглянуто ці-
кавий приклад із сучасної правозастосовної практики. Так, особа Т., дізнавшись про свою 
смертельну хворобу, наполіг на реєстрації шлюбу з особою О., з якою тривалий час перебував 
у фактичних шлюбних відносинах. У цьому випадку йшлося про узаконення вже існуючих 
сімейних відносин. А отже, підстав для визнання шлюбу недійсним не було, навіть якщо б 
особа Т. помер у день реєстрації шлюбу [21, c. 140]. У сімейному законі відсутнє обмеження 
права на шлюб зі смертельно хворою особою. Якщо другий з подружжя повною мірою во-
лодіє інформацією про стан здоров’я хворого нареченого (нареченої) та, незважаючи на це, 
свідомо прагне утворити сім’ю, законодавче обмеження на такі випадки не поширюється.

З.В. Ромовська відсутність законодавчого обмеження права на шлюб зі смертельно 
хворою особою пов’язує насамперед з тим, що укладення шлюбу може бути зумовлено праг-
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ненням втішити її хоча б на короткий час, бажанням хворого зійти з цього світу одруженим 
(одруженою). Є всі підстави для висновку про те, що реєстрація шлюбу з безнадійно хворою 
особою не може вважатися достатнім доказом фіктивності такого шлюбу [21, c. 145]. Саме 
тому, як вказує вчена, ч. 2 ст. 32 СК України встановлює, що в разі безпосередньої загрози 
для життя нареченої або нареченого шлюб реєструється у день подання відповідної заяви. 
Так, вітчизняні положення актів сімейного стану (в ч. 2 ст. 32 СК України) є цілком обґрун-
тованими та не містять законодавчих помилок, які непропорційно обмежували свободу осо-
би, яка має право на шлюб. 

Л.Ю. Ковтунова підкреслює, що однією з процесуальних гарантій прав осіб, які укла-
ли шлюб з порушенням вимог чинного законодавства, може стати закритий судовий розгляд 
справи. На думку автора, аналіз підстав визнання шлюбу недійсним дозволяє стверджувати, 
що за наявності будь-якої підстави його недійсності, справи про визнання шлюбу недійсним 
можуть бути заслухані шляхом закритого судового розгляду. Це випливає з того, що самі 
по собі справи такої категорії зачіпають сферу особистого життя громадян і створюють ри-
зик порушення їхніх особистих немайнових прав: право на таємницю про стан здоров’я, 
право на сім’ю, право на особисте життя та його таємницю тощо [22, c. 122]. Отже, прак-
тичне застосування закритого судового розгляду для даної категорії судових справ є цілком 
виправданим (схвальним). 

Висновки. Питання інформування нареченими один одного про стан свого здоров’я 
є досить дискусійними в сучасній доктрині та містять низку особливостей у питаннях пра-
вового регулювання за сімейним законодавством України. Обов’язковим є проходження ме-
дичного огляду напередодні укладення шлюбу та надання достовірних, правдивих відомо-
стей про дійсний фізіологічний стан наречених. Приховування одним з подружжя від іншого 
інформації про особливості та вади свого здоров’я є законодавчим обмеженням, яке в май-
бутньому може спричинити визнання такого шлюбу недійсним у судовому порядку.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДСТАВ НЕДІЙСНОСТІ ЗАПОВІТУ

У статті досліджуються різні підстави визнання заповіту недійсним. Авто-
рами доводиться, що не всі норми, які стосуються недійсності правочинів зага-
лом, можуть бути застосовані до заповітів.

Ключові слова: правочин, заповіт, недійсність, дефект волі, форма право-
чину, зловмисна домовленість, тяжка обставина, судова практика.

В статье исследуются различные основания признания завещания недей-
ствительным. Авторами доказывается, что не все нормы, касающиеся недей-
ствительности сделок в общем, могут быть применены к завещаниям.

Ключевые слова: сделка, завещание, недействительность, дефект воли, 
форма сделки, злонамеренная договоренность, тяжелое обстоятельство, су-
дебная практика.

The authors investigate various grounds of the testament voidness. The authors 
prove that not all of the legal rules concerning the voidness of legal deals in general 
may be applied to the testaments. 

Key words: legal deal, testament, voidness, defect of will, form of legal deal,  
malicious conspiracy, difficult circumstance, judicial practice.

Вступ. Цивільний кодекс України (далі – ЦК) 2003 р. забезпечує правове регулювання 
спадкових відносин, засноване на якісно оновлених методологічних засадах, однією з яких 
є курс на посилення диспозитивних засад правового регулювання, розширення свободи 
заповіту. Однак новий досвід правового регулювання спадкування за заповітом актуалізує 
й нові проблемні питання теоретичного та прикладного характеру. Доволі значна їх частина 
стосується недійсності заповітів. На жаль, далеко не всі з них вирішені цивілістикою та 
судовою практикою. Аналіз останньої свідчить про наявність складнощів у застосуванні 
судами низки норм ЦК про заповіт.

Проблемні питання визнання правочину недійсним, в тому числі й заповіту, є пред-
метом дослідження провідних вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема: В.К. Антошкіної, 
С.С. Алексєєва, Ю.Б. Гонгало, В.І. Гостюка, В.В. Заборовського, Ю.О. Заіки, В.С. Нерсесян-
ца, В.Я. Карабаня, О.П. Печеного, Л.В. Шевчук та ін.

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у виявленні підстав недійсності 
заповіту на підставі аналізу цивільного законодавства України та судової практики з зазна-
ченої проблематики.
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Результати дослідження. В найзагальнішому вигляді недійсність правочину можна 
визначити як нездатність правочину створювати правовий ефект [5, c. 10] (крім тих юридич-
них наслідків, що пов’язані з його недійсністю) у передбачених законом випадках порушен-
ня вимог дійсності [2, c. 44] відповідних правочинів.

Відповідно до законодавства за ступенем недійсності всі правочини поділяються на: 
а) абсолютно недійсні правочини, що є такими з моменту їх вчинення (нікчемні), та недій-
сність яких прямо передбачена законом; б) відносно недійсні, які можуть бути визнані судом 
недійсними за певних умов (оспорювані). Оспорюваний правочин може бути визнаний не-
дійсним лише за рішенням суду [4, c. 95].

ЦК України містить спеціальні норми щодо недійсності заповіту (ст. 1257 ЦК Укра-
їни). Частина перша статті передбачає підстави нікчемності заповіту: нікчемним є заповіт, 
а) «складений особою, яка не мала на це права»; б) «складений з порушенням вимог щодо 
його форми та посвідчення». Частина друга передбачає підстави недійсності оспорюваного 
заповіту: «За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде вста-
новлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі». Слід 
зазначити, що право на пред’явлення позову про недійсність заповіту виникає лише після 
смерті заповідача (п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України (далі – ПВСУ) від 
30.05.2008 р. № 7 [13]).

Крім того, ще одну підставу нікчемності заповіту передбачено у ч. 2 ст. 1307 ЦК Укра-
їни, відповідно до якої нікчемним є заповіт, який відчужувач за спадковим договором склав 
щодо майна, вказаного у спадковому договорі.

Отже, спеціальні норми Книги 6 ЦК України передбачають випадки як оспорюва-
ності, так і нікчемності заповіту. Це має не лише теоретичне, але і прикладне значення, 
яке вдало проілюстрував О.П. Печений: «Щодо питання про наслідки недійсності заповіту, 
то слід зауважити, що в цьому сенсі важливо розрізняти нікчемні й оспорювані заповіти. 
Згідно з ч. 4 ст. 1254 ЦК України якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний 
недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, крім випадків, установлених 
статтями 225, 231 ЦК України. Використовуючи вислів «визнання правочину недійсним», 
законодавець мав на увазі визнання його недійсним судом, тобто йдеться про оспорювані 
заповіти (ч. 2 ст. 215, ч. 2 ст. 1257 ЦК України). Відповідно це правило не стосується нік-
чемних заповітів. Тому у випадку, коли новий заповіт, складений заповідачем, є нікчемним, 
відновлюється чинність попереднього заповіту» [7, c. 37].

Крім того, різними є процесуальні аспекти оспорюваності та нікчемності. Так, ПВСУ 
зазначив, що «Вимога про встановлення нікчемності правочину підлягає розгляду в разі 
наявності відповідного спору. Такий позов може пред’являтися окремо, без застосування 
наслідків недійсності нікчемного правочину. У цьому разі в резолютивній частині судового 
рішення суд вказує про нікчемність правочину або відмову в цьому. Вимога про застосуван-
ня наслідків недійсності правочину може бути заявлена як одночасно з вимогою про визнан-
ня оспорюваного правочину недійсним, так і у вигляді самостійної вимоги в разі нікчемно-
сті правочину та наявності рішення суду про визнання правочину недійсним. <…> Якщо 
позивач посилається на нікчемність правочину для обґрунтування іншої заявленої вимо-
ги, суд не вправі посилатися на відсутність судового рішення про встановлення нікчемно-
сті правочину, а повинен дати оцінку таким доводам позивача» (п. 5 Постанови ПВСУ від 
06.11.2009 р. № 9 [12]).

Передбачається як недійсність заповіту в цілому, так і недійсність окремих його ча-
стин. Недійсність окремого розпорядження, що міститься у заповіті, не має наслідком не-
дійсності іншої його частини (ч. 3 ст. 1257 ЦК України).

Норми ст. 1257 ЦК України та Параграфу 2 Глави 16 ЦК України співвідносяться 
як спеціальні та загальні. Слід пам’ятати, що далеко не всі норми, які стосуються недійсно-
сті правочинів загалом, можуть бути застосовані до заповітів.

Щодо обману (ст. 230 ЦК України) слід зазначити, що ця підстава недійсності право-
чину не може застосовуватися до заповітів. Це зумовлено тим, що заповіт – односторонній 
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правочин; а ч. 1 ст. 230 ЦК України як обман кваліфікує ситуацію, коли «одна із сторін пра-
вочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення». 
Це положення слід тлумачити таким чином, що суб’єктом обману для визнання правочину 
недійсним за ст. 230 ЦК України є лише одна із сторін правочину [3, c. 223]. 

ПВСУ надав чітке роз’яснення: «Норми статті 230 ЦК України не застосовуються щодо 
односторонніх правочинів» (п. 20 Постанови ПВСУ від 06.11.2009 р. № 9 [29]). На жаль, суди 
першої інстанції не завжди враховують це. Так, скасовуючи рішення суду першої інстанції, 
Апеляційний суд Харківської області зазначив, що «суд першої інстанції дійшов висновку про 
недійсність заповіту на підставі ст. 230 ЦК України з порушенням норм матеріального права, 
оскільки застосував закон, який не поширюється на спірні правовідносини» [14]. 

Односторонність та особистий характер заповіту як правочину унеможливлює і 
застосування ст. 232 ЦК України «Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті 
зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною».

Так само незастосовуваними до заповіту є норми про фіктивність правочину (ст. 234 
ЦК України). Сама правова природа заповіту як правочину, правові наслідки якого виника-
ють у зв’язку зі смертю заповідача, виключає можливість вчинення спадкодавцем заповіту 
«без наміру створення правових наслідків».

Односторонність та, відповідно, безоплатність заповіту як правочину унеможливлю-
ють застосування до заповіту норм про вчинення правочинів під впливом тяжкої обставини  
(ст. 233 ЦК України). Аналіз цієї статті та п. 23 Постанови ПВСУ від 06.11.2009 р. № 9 [12] дає 
підстави стверджувати, що такий правочин вчиняється добровільно, без наявності насильства, 
обману чи помилки, що, в свою чергу, є умовою чинності заповіту. Проте обов’язковою озна-
кою правочину, вчиненого під впливом тяжкої обставини, є його вчинення на вкрай невигід-
них умовах, чим друга сторона правочину скористалася. Дана ознака вказує на оплатність та 
двосторонність правочину, що не властиво заповіту. У судовій практиці мають місце випадки 
невірного застосування судами, зокрема апеляційними, ст. 223 ЦК України до заповітів [21].

Нікчемним є заповіт, складений особою, яка не мала на це права або складений з по-
рушенням вимог щодо його форми та посвідчення. Слід зазначити, що право на заповіт має 
фізична особа з повною цивільною дієздатністю; і при цьому право на заповіт здійснюється 
особисто, а вчинення заповіту через представника не допускається (ст. 1234 ЦК України). 
Вважаємо, що будь-яке порушення приписів ст. 1234 ЦК України слід вважати складенням 
заповіту особою, яка не мала на це права. Вчиненням заповіту особою, яка не мала на це 
права, Пленум Верховного Суду України називає вчинення заповіту, «зокрема, недієздат-
ною, малолітньою, неповнолітньою особою (крім осіб, які в установленому порядку набули 
повну цивільну дієздатність), особою з обмеженою цивільною дієздатністю, представни-
ком від імені заповідача» (п. 17 Постанови ПВСУ від 30.05.2008 р. № 7 [13]). Ні в якому 
разі не слід розуміти вживаний вислів «особою, яка не мала на це права» таким чином, що 
особа склала заповіт щодо неналежного їй майна. Відповідно до ч. 1 ст. 1236 ЦК України, 
заповідач має право охопити заповітом права та обов’язки, які йому належать на момент 
складення заповіту, а також ті права та обов’язки, які можуть йому належати у майбутньому.

Вимоги щодо форми заповіту викладені у ст. 1247 ЦК України і включають вимо-
ги про: 1) письмову форму заповіту; 2) зазначення у ньому місця та часу його складення; 
3) особисте підписання заповідачем; 4) посвідчення нотаріусом або іншими посадовими, 
службовими особами, визначеними у статтях 1251-1252 ЦК України; 5) державна реєстрація 
у Спадковому реєстрі.

Вимоги щодо посвідчення заповіту викладено у нормах ЦК України, Закону Украї-
ни «Про нотаріат» [11], Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України [9]. Тут 
слід зважати на те, що норми порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України мо-
жуть відрізнятися від норм спеціальних актів, що регулюють посвідчення заповітів іншими 
посадовими особами (зокрема, Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами ор-
ганів місцевого самоврядування [10]). Неврахування цього може бути причиною скасування 
судових рішень [17].
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Позиція практики вищих судових установ у питаннях дотримання вимог щодо фор-
ми та посвідчення заповіту відрізняється підвищеним формалізмом, що однак є достатньо 
виправданим з огляду на характерні особливості заповіту. Розуміння такого особливого ха-
рактеру заповіту часто бракує судам місцевим та апеляційним, які часом не беруть до уваги 
певні порушення форми та порядку посвідчення заповіту або тлумачать їх як такі, що не є 
підставою нікчемності заповіту. Так, нікчемність заповіту, зокрема, тягнуть за собою такі 
порушення, як встановлення особи заповідача за паспортом, до якого не вклеєна чергова 
фотокартка у зв’язку із досягненням певного віку [16]; залучення в якості свідка родича 
спадкоємця за заповітом [15].

Із буквального тлумачення статей 1247 та 1257 ЦК України випливає, що будь-яке по-
рушення зазначених вимог тягне за собою нікчемність заповіту. Однак тут слід погодитися із 
позицією О.П. Печеного про те, що не будь-яке порушення процедури посвідчення заповіту 
слід вважати підставою його нікчемності. Серед таких порушень автор називає порушення 
таємниці заповіту [20], несвоєчасну реєстрацію заповіту з вини особи, яка його посвідчила 
чи з інших обставин [7, c. 37]. 

ПВСУ роз’яснив, що «не допускається визнання дійсним заповіту, який є нікчемним 
у зв’язку з порушенням вимог щодо його форми та порядку посвідчення. У цьому разі судам 
слід застосовувати статтю 1257 ЦК України, оскільки норми глави 85 ЦК не передбачають 
можливості визнання заповіту дійсним» (п. 15 Постанови ПВСУ від 06.11.2009 р. № 9 [12]). 
Таким чином, фактично виключається застосування до заповіту положень ч. 2 ст. 219 ЦК 
України, відповідно до якої суд може визнати односторонній правочин, нікчемний в силу 
недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення, дійсним, якщо буде встановле-
но, що він відповідав справжній волі особи, яка його вчинила, а нотаріальному посвідченню 
правочину перешкоджала обставина, яка не залежала від її волі. 

При вирішенні спорів про визнання недійсним правочину, вчиненого особою під впли-
вом насильства, судам необхідно враховувати, що насильство має виражатися в незаконних, 
однак не обов’язково злочинних діях. Насильницькі дії можуть вчинятись як стороною пра-
вочину, так і іншою особою – як щодо іншої сторони правочину, так і щодо членів її сім’ї, 
родичів тощо або їхнього майна. Факт насильства не обов’язково має бути встановлений ви-
роком суду, постановленим у кримінальній справі (п. 21 Постанови ПВСУ від 06.11.2009 р. 
№ 9 [12]).

Далі, заповіт може бути визнаний судом недійсним, якщо буде встановлено, що во-
левиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі. Це формулювання ч. 2 
ст. 1257 ЦК України поширює на заповіти більшість норм про оспорюваність правочинів із 
дефектами волі (вчинених під впливом насильства, вчинених дієздатною фізичною особою, 
яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій, вчинених під впливом 
помилки та (або) не могла керувати ними).

Як зазначив ПВСУ, «для встановлення психічного стану заповідача в момент скла-
дання заповіту, який давав би підставу припустити, що особа не розуміла значення своїх 
дій і (або) не могла керувати ними на момент складання заповіту, суд призначає посмертну 
судово-психіатричну експертизу (стаття 145 ЦПК України)» (п. 18 Постанови Пленуму ВС 
України від 30.05.2008 р. № 7 [13]). 

Слід зазначити, що експертиза має встановити нерозуміння особою значення своїх 
дій та (або) нездатність керування ними безпосередньо на момент складення заповіту. Крім 
того, висновок експертизи повинен містити чіткі й однозначні висновки про те, що заповідач 
не міг розуміти значення своїх дій і не міг керувати ними. Порушення цих вимог стає підста-
вою для скасування судових рішень про визнання заповіту недійсним [18].

Крім того, експертиза має встановити абсолютність нерозуміння особою значення 
своїх дій та (або) нездатності керування ними. Так, ПВСУ, скасовуючи рішення судів апеля-
ційної та касаційної інстанцій, зазначив: «<…> проведеною у справі експертизою не зробле-
но висновку про абсолютну неспроможність ОСОБА_12 в момент складення ним заповіту 
розуміти значення своїх дій та керувати ними, а лише стверджено, що існуючі в той час 
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порушення його психічної діяльності істотно впливали на його здатність усвідомлювати 
значення своїх дій і керувати ними, що саме по собі не є підставою для визнання складеного 
в такому стані заповіту недійсним з підстав, передбачених ч. 1 ст. 225 ЦК України» [8].

Однак щодо останньої підстави недійсності – вчинення заповіту під впливом помил-
ки – слід зробити деякі застереження. 

По-перше, конструкція ч. 2 ст. 1257 ЦК України – «<…> волевиявлення заповідача 
не було вільним і не відповідало його волі» – не в повній мірі охоплює випадок помилки. 
Адже при помилці має місце не невільність волевиявлення і не невідповідність волевияв-
лення волі. Мають місце дефекти саме у процесі формування волі особи. Помиляючись, 
особа формує свою внутрішню волю, виходячи із хибних засновків, але тим не менш подаль-
ше волевиявлення особи може бути і вільним, і таким, що відповідає її внутрішній – нехай і 
заснованій на помилці – але дійсній на момент вчинення правочину волі.

Варто звернути увагу на те, що п. 18 Постанови ПВСУ від 30.05.2008 р. № 7 [13], в яко-
му по суті розкриваються випадки застосування ч. 2 ст. 1257 ЦК України, зовсім не висвіт-
люються питання заповітів, вчинених під впливом помилки.

По-друге, встановити факт помилки особи, яка померла, досить важко, якщо не не-
можливо. Щоб факт помилки був достовірно встановлений судом, він має бути спершу ві-
дображений у свідомості самої особи, яка помилилася. Інакше кажучи, заповідач за життя 
сам має зрозуміти, що заповіт було складено під впливом помилки. І якщо таке усвідом-
лення відбулося, заповідач може в будь-який момент використати своє право у будь-який 
час скасувати, змінити заповіт або скласти новий. Все-ж таки недарма за Цивільним кодек-
сом 1963 р. [22] угода, укладена внаслідок помилки, що має істотне значення, могла бути 
визнана недійсною лише за позовом сторони, яка діяла під впливом помилки. Вбачається, 
що визнання заповіту недійсним внаслідок помилки може мати місце лише після достовір-
ного доведення: 1) факту прижиттєвого усвідомлення заповідачем факту помилки, а також 
негативного, непримиренного ставлення заповідача до помилки; 2) невикористання запові-
дачем за життя свого права у будь-який час скасувати, змінити заповіт або скласти новий з 
об’єктивних причин (наприклад, через незначний проміжок часу після усвідомлення помил-
ки особа померла, була визнана недієздатною, обмежено дієздатною, втратила документи, 
що посвідчують особу, тяжко захворіла тощо).

По-третє, у разі дотримання форми та порядку посвідчення заповіту можливість по-
милки є вкрай незначною. Сумніви щодо складання заповіту під впливом помилки можуть 
вказувати саме на порушення форми та порядку посвідчення заповіту. 

Тим не менш, судова практика не виробила однозначного правила про застосовува-
ність норм про вчинення правочину під впливом помилки до заповітів. Суди не відмовляють 
в позовних вимогах, не посилаються на незастосовуваність ст. 229 ЦК України. Досить зна-
чна кількість справ – особливо у апеляційній та касаційному провадженнях – завершується 
відмовою у визнанні заповіту недійсним саме через неможливість належного доведення по-
зивачами факту помилки.

Наприкінці слід зазначити, що необхідно розрізняти недійсність заповіту та нечин-
ність заповіту або окремих його положень. Втрата чинності заповітом є правоперешкоджаю-
чим юридичним фактом, наявність якого унеможливлює спадкування за заповітом (повністю 
або частково), одночасно відкриваючи юридичну можливість закликання до спадкування 
спадкоємців за законом [1, c. 285]. Події, що спричиняють втрату чинності заповітом, мо-
жуть відбутися як до виникнення спадкового правовідношення, так і після цього [6, c. 130]. 
В цьому нам вбачається основні їх відмінності від умов дійсності або ж підстав недійсності 
заповіту, наявність чи відсутність яких встановлюється саме на момент складання заповіту. 

Втрата чинності заповітом зумовлюється певними обставинами, які пов’язуються 
із змінами у складі спадкового майна, суб’єктному складі осіб, на користь яких складено 
заповіт, в разі зміни або втрати ними активної спадкової дієздатності [6, c. 131]. Основни-
ми підставами втрати чинності заповіту (його частини) є: наявність осіб, які мають право 
на обов’язкову частку у спадщині (ч. 3 ст. 1235, ч. 3 ст. 1241 ЦК України), смерть особи, 
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яка була позбавлена права на спадкування до смерті заповідача (ч. 4 ст. 1235 ЦК України), 
припинення (ненабуття) права власності на майно, вказане у заповіті (ч. 4 ст. 1236 ЦК Укра-
їни) тощо.

На необхідність розмежування недійсності та нечинності вказують і судові органи. 
Так, наприклад, ВССУ вказує: «<…> закон не пов’язує наявність спадкоємців, які мають 
право на обов’язкову частку у спадщині з недійсністю заповіту чи його частин, оскільки 
зазначені обставини не залежать від волі спадкодавця» [19].

Висновки. На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що не всі норми, 
які стосуються недійсності правочинів загалом, можуть бути застосовані до заповітів. Тра-
пляється в судовій практиці помилкове застосування до заповітів норм про правочини, вчи-
нені під впливом обману та норм про вчинення правочинів під впливом тяжкої обставини.

Слід враховувати, що позиція практики вищих судових установ у питаннях дотри-
мання вимог щодо форми та посвідчення заповіту відрізняється підвищеним формалізмом, 
що однак є достатньо виправданим з огляду на характерні особливості заповіту. Водночас 
не будь-яке порушення процедури посвідчення заповіту слід вважати підставою його нік-
чемності. Такі випадки поступово виробляються судовою практикою. Тому доцільно, ухва-
люючи рішення у справі про нікчемність заповіту із вадами форми, ретельно узгоджувати 
його із практикою вищих судів.

Для встановлення психічного стану заповідача в момент складання заповіту, який 
давав би підставу припустити, що особа не розуміла значення своїх дій і (або) не могла ке-
рувати ними на момент складання заповіту, суд призначає посмертну судово-психіатричну 
експертизу. При цьому про нікчемність заповіту свідчитиме лише чіткий та однозначний 
висновок експертизи про абсолютність нерозуміння особою значення своїх дій та (або) не-
здатності керування ними безпосередньо на момент складення заповіту.

Необхідно розрізняти недійсність заповіту та нечинність заповіту або окремих його 
положень.

Вбачається за необхідне на рівні судової практики та на рівні закону виробити пра-
вила щодо застосування до заповітів норм про правочини, вчинені під впливом помилки. 
Вважаємо, що визнання заповіту недійсним внаслідок помилки може мати місце лише після 
достовірного доведення: 1) факту прижиттєвого усвідомлення заповідачем факту помилки, 
а також негативного, непримиренного ставлення заповідача до помилки; 2) невикористання 
заповідачем за життя свого права у будь-який час скасувати, змінити заповіт або скласти 
новий з об’єктивних причин.
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ ІУДАЇЗМУ 
ЩОДО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Статтю присвячено дослідженню системи взаємодії релігії, релігійних ор-
ганізацій із господарською діяльністю в такій конфесії, як іудаїзм. Помітним є 
те, що в країнах постійного чи тимчасового проживання євреїв, незалежно від 
домінуючого віросповідання основного населення, іудаїзм у різноманітних сво-
їх формах економічно є присутнім у багатьох аспектах суспільного й господар-
ського життя. В Україні єврейська громада є однією з найчисленніших у світі, 
а тому не можна не враховувати релігійних настанов цієї громади, вибудовуючи 
господарські відносини в нашій державі. Ми наполягаємо на тому, що вивчення 
господарства як єдиного, наслідуваного культурно-історичного цілого постає 
перспективним напрямком у вітчизняній правовій науці.

Ключові слова: іудаїзм, евреї, кагал, господарська етика Тори, господарська 
діяльність.

Статья посвящена изучению системы взаимодействия религии, религиозных 
организаций с экономической деятельностью в такой конфессии, как иудаизм. 
Примечательно, что иудаизм в его различных формах экономически присутству-
ет во многих аспектах социальной и экономической жизни в странах постоянно-
го или временного проживания евреев, независимо от доминирующей религии 
основного населения. В Украине еврейская община является одной из крупней-
ших в мире, поэтому нельзя игнорировать религиозные указания этой общины, 
наращивать экономические отношения в нашей стране. Мы настаиваем на том, 
что изучение экономики как единого культурно-исторического целого представ-
ляется перспективной областью отечественной юридической науки.

Ключевые слова: иудаизм, евреи, кагал, хозяйственная этика Торы, хозяй-
ственная деятельность.

The article is devoted to the study of the system of interaction of religion, 
religious organizations with economic activities in such a confession as Judaism. It is 
noteworthy that Judaism, in its various forms, is economically present in many aspects 
of social and economic life in the countries of permanent or temporary residence of 
Jews, regardless of the dominant religion of the main population. In Ukraine, the 
Jewish community is one of the largest in the world, and therefore one can not ignore 
the religious instructions of this community, building up economic relations in our 
country. We insist that studying the economy as a single cultural-historical whole 
appears to be a promising area in the domestic legal science.

Key words: Judaism, Jews, kagal, economic ethics of the Torah, economic activity.
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Господарське право та процес 

Вступ. Господарська діяльність завжди містить у собі відбиток того етносу й тієї ре-
лігії, до життєвого світу яких ця діяльність належить. Із цього приводу видатний філософ 
і богослов С.М. Булгаков у своїй роботі «Історія економічних і соціальних вчень» слуш-
но зауважував, що «не можна відокремити від духовного життя будь-яку сторону взагалі, 
господарську чи іншу. Існує не одна лише людина економічна взагалі; кожна епоха має 
свою економічну людину; і релігійна особистість має і в господарському житті певне зна-
чення. Кожна релігія має свою практичну етику, яку вона включає і в господарське життя»  
[1, с. 844]. Тож господарська діяльність завжди постає орієнтованою не тільки історично, 
але й етнічно, й конфесійно. Саме релігійні та національні цінності підтримують історично 
обумовлений господарський порядок та формують у господарюючих субʼєктів систему прі-
оритетів і довгострокових прогнозів господарської діяльності. Не є виключенням й іудаїзм, 
який становить одну зі світових релігійно-правових систем сучасного світу.

На думку доктора економічних наук С.Б. Пахомова, «світові релігії виконували й 
виконують функції системи регламентації життя величезних мас людей, у тому числі і їх 
господарської діяльності. Іудаїзм, християнство й іслам, конфуціанство, індуїзм і буддизм 
протягом тисячоліть формували господарську етику багатьох країн і народів як Сходу, так 
і Заходу шляхом створення через систему релігійних і прагматичних звʼязків практичних 
імпульсів до дії. Одним із провідних факторів, що визначають господарську етику людей, 
задіяних в економіці, постає релігійна обумовленість життєвої поведінки» [2].

Проблема взаємодії релігійного та економічного неодноразово поставала в центрі ува-
ги правників, економістів, соціологів, релігієзнавців, філософів. Ця проблема не може бути 
неактуальною там, де є етноси, тим більше в поліконфесійних державах, якою завжди була і 
є Україна. У таких державах неврахування етно-релігійних особливостей тієї чи іншої спіль-
ноти завжди супроводжуватиметься соціокультурними протиріччями й хибами.

Актуальність означеної в назві статті теми повʼязана з тим, що єврейські спільноти 
завжди були презентовані на території, що сьогодні є Україною, ще до часів Київської Русі. 
До того ж наше дослідження може бути використане для пошуку шляхів гармонізації вза-
ємодії між етносами й релігійними спільнотами в нашій державі у процесі господарської 
діяльності.

У своєму дослідженні ми спиралися на роботи тих науковців, що займалися пробле-
мами етносу й етногенезу, теорії націй та міжнаціональних відносин, а саме: Е. Ренана, 
О. Бауера, В. Соловйова, М. Бердяєва, Е. Гельнера, Е. Хобсбаума, Д. Ротшильда, Б. Андер-
сона, Р. Ліпшуца, А. Сміта, Д. Лейка, Н. Моїсєєва, Ю. Бромлея, Л. Гумільова та ін. Зна-
чний внесок у вивчення єврейської культури зробили О. Будницкий, М. Вебер, В. Зомбарт, 
Г. Костирченко, А. Міллер, А. Тихонов, Я. Рабінович, А. Солженіцин, І. Шафаревич. Ціка-
вими є роботи сучасних науковців М. Марченко та Ю. Прудникової щодо основних принци-
пів та основних джерел іудейського права, а також роботи О. Тимчик щодо взаємовпливів 
релігії та економіки.

Господарська діяльність не є чимось виключним, відокремленим від будь-якої іншої 
діяльності соціуму. Загальновідомо, що на існування й функціонування господарства знач-
ним чином впливають особливості тієї чи іншої етноконфесійної культури. Незважаючи 
на існування такої єдності в житті, сучасна наука поки що не готова до сприйняття госпо-
дарства як єдиного, наслідуваного культурно-історичного цілого.

За сучасних кризових умов в економіці й політиці України у пригоді може стати 
не тільки орієнтація на західні ринкові цінності, але й опора на самобутні етноконфесійні 
(у тому числі й на еврейсько-іудейські) здобутки в системі господарювання. Проте дослі-
джень, присвячених господарській діяльності єврейських спільнот та релігійним засадам 
такої діяльності в Україні на сьогодні обмаль. Саме цим і зумовлена актуальність обраної 
теми дослідження.

Постановка завдання. Основною метою нашої статті є дослідження основних поло-
жень і принципів іудаїзму, що визначають особливості господарської діяльності представ-
ників цієї конфесії.
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Результати дослідження. Аналіз історії виникнення й розвитку іудаїзму, його джерел 
та співвідношення з іншими релігійними системами світу робить можливим виокремлення 
його найбільш характерних особливостей як складника релігійно-правової системи, що нею 
протягом тривалого часу послуговуються представники єврейського етносу.

Іудаїзм є особливою релігійною системою в тому плані, що, утворивши єдине ціле з 
єврейським етносом, протягом довгих століть сприяв збереженню цілого народу, який втра-
тив свою державність і змушений був виживати в різних країнах світу в іншому етноконфе-
сійному оточенні.

Іудаїзм, як і будь-яке релігійне вчення, містить у собі не тільки морально-етичні наста-
нови, але й певні економічні норми, рекомендації, поради, заборони, компромісні рішення, 
тлумачення економічного характеру, тобто визначає межі, у яких може здійснюватися гос-
подарська діяльність людини. У священних книгах вміщено прямі вказівки на форми й ме-
тоди такого регулювання, яке впливає на виробництво й розподіл національного продукту. 
Там само знаходимо й релігійні нормативи, які визначають характер і можливість володін-
ня власністю, впливають на ціноутворення; здійснюють релігійно-економічне регулювання 
кредитної сфери, вирішуючи питання лихварства, відсотка, банківських позик; встановлю-
ють умови обміну й торгівлі; визначають за релігійними ознаками якість продукції, що спо-
живається тощо.

За даними «Енциклопедії історії України» [3], перші відомості про євреїв на теренах 
сучасної України містяться в джерелах, у яких ідеться про античні держави Північного При-
чорноморʼя часів понтійського царя Мітрідата VI Євпатора (109–63 до н.е.). Від того часу 
історія евреїв та українців є тісно переплетеною. У цій історії є й хороші, й сумні сторінки, 
проте історичний екскурс не є метою нашої статті.

Висвітлюючи означену в назві статті тему не можна оминути двох, на нашу думку, най-
ґрунтовніших дослідників господарської діяльності в іудаїзмі – М. Вебера та В. Зомбарта.

Систематичну інтерпретацію талмудичного іудаїзму й соціальної історії європейсько-
го єврейства М. Вебер подає у своїй тритомній праці «Економіка й суспільство», де він на-
магається переконати читача в тому, що раціоналістичний дух єврейської релігії відповідає 
будівництву капіталістичного суспільства. У своєму дослідженні М. Вебер доводить, що 
релігійні норми не забороняють єврею бути учасником економічних відносин з іновірцями. 
Ті самі норми не накладають етичних обмежень, що постають обовʼязковими всередині єв-
рейської общини, на ці відносини й визнають успіх у господарських справах угодним Бого-
ві. Благочестивий самоконтроль іудея, на думку Вебера, не мав аскетичного характеру. До 
того ж Закон вимагав від євреїв бути лояльними до існуючої влади. Все це й робило євреїв 
ідеальними членами громадянського суспільства. Вебер підкреслює близькість пуритан-
ського суспільства щодо основних принципів до єврейського, за винятком лише характерних 
для єврейства ідеології месіанства й богообраності іудейського народу [4].

В. Зомбарт, сперечаючись із М. Вебером, переконує, що не протестанти, а саме євреї 
змінили господарську історію Європи і світу. Автор, намагаючись відповісти на питання , 
що є принципово новим у специфічному єврейському способі мислення, доводить – «сучас-
ний дух, що панує в наш час над усіма господарськими субʼєктами». І далі: «Переглядаючи 
перелік гріхів, у яких звинувачують євреїв протягом XVII й XVIII століть, ми швидко пере-
конуємося, що цей перелік […] не містить у собі нічого, що не становить сьогодення сучас-
ного комерсанта як само собою зрозуміле, що не є хлібом насущним для кожного сучасного 
комерційного підприємства. Єврей протягом усіх цих століть є, на противагу пануючій дум-
ці, принциповим прихильником індивідуалістичних економічних переконань, що знаходять 
свій відбиток у таких нормах: сфера діяльності кожного господарського субʼєкта в жодному 
напрямку не обмежена ніякими обʼєктивними положеннями; кожний господарський субʼєкт 
у будь-який час має заново завоювати свою позицію й у будь-яку хвилину захищати її від 
сторонніх зазіхань; він також має право відвоювати для себе за рахунок інших стільки еко-
номічного простору, скільки зможе; засоби боротьби мають бути переважно нематеріальні, 
як то хитрість, спритність, лукавство; в економічній боротьбі необхідно враховувати лише 
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межі, накреслені кримінальним законом; усі економічні процеси необхідно регулювати тіль-
ки на власний розсуд в інтересах більшої доцільності. У цих нормах, як стає очевидним, 
переможно проклали собі шлях ідеї «вільної торгівлі», «вільної конкуренції», економічний 
раціоналізм, чистий капіталістичний дух, словом, все те, що становить сучасний уклад гос-
подарських поглядів» [5, с. 53].

Іудаїзм становить яскравий приклад системи, побудованої на релігійній економічній 
основі, яка й формує модель релігійно-економічних відносин і зберігає їх протягом три-
валого історичного періоду в суспільстві. Характерною рисою Законів Мойсея є їхня все-
охопність, адже всі сфери життя, всі сфери людської діяльності й усі дії людини поокремо 
співвіднесені з нормами й правилами, настановами й заборонами, які було одержано від 
Бога. Усе сказане належить і до сфери господарської діяльності. Відповідно до законів Тори 
визначаються й правила поведінки для суб’єктів господарської діяльності – роботодавців, 
робітників, підприємців, торговців, посередників тощо.

Закони Мойсея, що сформували стародавнє іудейське право, свідчать про наявність 
у іудейських племен досить розвинутого грошового господарства і вже наявних на цьому 
ґрунті внутрішніх протиріч і соціальних зіткнень всередині етносу. Принципова відмінність 
Тори від будь-якого іншого давнього зводу законів полягає в тому, що закони Мойсея мають 
не характер юридичного регулювання, зібрання норм і правил із переліком санкцій за їх 
невиконання, а характер божественного заповіту, вищого морально-етичного закону, Закону 
Божого.

У звʼязку із сказаним вище, необхідно згадати й про таку категорію в іудаїзмі, як ба-
гатство. Багатство дається людині Богом за бездоганну поведінку й дотримання Закону. Ці-
кавим є те, що вперше у світовій історії в Торі чітко вказано критерії. за якими іудей міг від-
нести себе до категорій «багатий», «бідний», «жебрак». Саме в Торі вперше вжито й поняття 
«абсолютна бідність» і «відносна бідність», якими надалі оперуватиме економічна наука.

Багатство становить одну з основних умов щастя для єврея, а накопичення багатства і 
грошей не є соромним. Прагнення єврея нажити багатство вважають природним і таким, що 
схвалюється Торою і Талмудом. Цим євреї відрізняються від інших народів, у яких прийнято 
багатство розглядати як потенційну небезпеку для його володаря. Щоправда, в Торі теж є 
положення щодо того, що багатий еврей має довести, що його душа не зачерствіла. Багат-
ство є тим фактором, що дозволяє людині не бідувати, а займатися духовним і моральним 
вдосконаленням.

В іудаїзмі багатство є результатом співпраці людини з Богом і вимагає зусиль з боку 
людини, адже автоматично ніхто не може отримати багатства. Багатство є й показником со-
ціального статусу особи разом із походженням і знанням Тори. Бідність переважно сприй-
мається в іудаїзмі як покарання за різні гріхи, причому не тільки свої, а за гріхи всього роду.

У Торі знаходимо й пояснення щодо приватної власності. Зокрема, заборонено жадати 
чужого майна. Якщо хтось заволодів чужим майном за допомогою умовлянь, погроз, іншо-
го тиску, то це вважається крадіжкою. Жодного виключення із закону «не побажати майна 
ближнього» Тора не містить. Допомогою посередників в отриманні чужої власності кори-
стуватися не можна. «Кодекс «Шулхан-Арух» розглядає питання оренди майна, стосунки 
орендаря житла та домовласника, зокрема, ремонт, попередження про припинення контр-
акту, умови підвищення квартплати і право здачі в суборенду. Також у кодексі викладене 
питання продажу будинку і всього майна, яке у ньому знаходиться (вбудовані меблі, побу-
това техніка тощо). Положення цивільних кодексів більшості країн у цих питаннях багато 
в чому аналогічні законам Шулхан-Арух. При розгляді суперечливих питань Шулхан-Арух 
переважно базується на законодавстві країни, а не на законах, які тлумачаться Талмудом» 
[6, с. 238].

Праця так само, як і в інших релігійно-правових системах, є одним із важливих склад-
ників людського життя. Якщо метою людини є досягнення господарських успіхів, мате-
ріального добробуту, то це не суперечить духовному розвитку людини, а навпаки, сприяє 
йому. А от безробіття становить загрозу для життя не тільки окремої людини, але й общини 



68

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 4 / 2017

загалом. У Талмуді зазначено: навіть якщо матеріальне становище дозволяє не працювати, 
треба займатися корисною працею, бо неробство веде до отупіння. Неробство веде також 
до розпусти і до похмурого стану духу. Отже, праця дає можливість не тільки заробити необ-
хідні кошти на матеріальне забезпечення себе і своєї родини, але також служить засобом 
розвитку особистості.

Ведучи мову про види праці для іудея, необхідно нагадати ті сфери, у яких протя-
гом багатьох століть були задіяні представники еврейства. Серед найпоширеніших занять 
можна назвати торгівлю, лихварство, ремісництво, ткацтво, фарбування тканин, аптекарство 
тощо. На території України одним із найпоширеніших видів бізнесу серед євреїв було ще й 
винокуріння. До того ж серед евреїв прийнятними були ще й професії, повʼязані з функці-
ями управління, збирання мита, арендування тощо. Зауважимо, що згадувані в Талмуді му-
дреці теж мали своє професійне заняття – землеробство, ковальство, шевство, будівництво, 
ткацтво, торгівля тощо. Види праці вважалися в іудаїзмі нерівноцінними – законовчителі 
поділяли ремесла на чисті (наприклад, виробництво ароматичних речовин) і низькі (пасту-
шество, візництво, дрібна торгівля, ремесло різника).

Іудаїзм є тією релігійно-правовою системою, де спостерігається нормальне ставлення 
до одержання прибутку від надання грошей у позику. В інших релігіях це заборонено або 
щонайменше не схвалюється. «Окремі правила встановлені для отримання прибутку від ви-
робництва і продажу основних продуктів харчування. Максимальний прибуток на них має 
становити не більше 1/6 їх вартості. Обов’язковий контроль за дотриманням цього правила 
здійснюється тільки у місцях компактного проживання євреїв, де контролюються всі влас-
ники магазинів цієї місцевості, зокрема, в Ізраїлі. За його межами на єврейських продавців 
такі приписи не розповсюджуються, щоб не завдавати їм збитків, оскільки інші власники 
магазинів можуть отримувати більший прибуток» [7, с. 242].

У книзі Шломо Ганцфріда «Кіцур Шулхан Арух» питанням торгівлі присвячена окре-
ма глава «Чесність у торгових операціях». Правила ведення торгівлі базуються на приписі 
Тори: «А коли що-небудь продаватимете ближньому своєму або що-небудь купуватимете 
у ближнього свого, не обманюйте один одного» [8]. Під найжорсткішою забороною знахо-
диться обвішування або обмірювання покупця. Голови кожної єврейської общини повинні 
стежити за точністю міри й ваги і карати тих, хто завинив. Тора забороняє навіть тримати 
вдома неправильні міри й ваги, навіть не використовуючи їх. Крім того в кодексі «Кіцур 
Шулхан Арух» регулюються й питання конкуренції та використання реклами. Головною ви-
могою тут є дотримання умови не переманювати клієнтів конкурента. Заборонено продавати 
їстівні продукти, заборонені Торою, а також купувати їх – навіть для робітника-неєврея.

Наприкінці нагадаємо, що в іудаїзмі існують різні організаційно правові форми релі-
гійних організацій, проте центральною була й залишається кагал – община. Саме община 
надає допомогу тим, кому вона потрібна, збирає кошти на необхідні справи, бере участь 
у регулюванні різноманітних відносин між її членами тощо.

Висновки. Отже, резюмуючи сказане вище, зауважимо, що іудейське право являє со-
бою «одну з найдавніших правових систем, існуючих у XXI столітті» [9, с. 256], а іудаїзм – 
одну з неповторних релігійно-правових систем в історії людства. Необхідність і важливість 
вивчення іудаїзму обумовлена не тільки філософськими або ж релігійними причинами, а й 
причинами практичного характеру.

Іудаїзм містить у собі не тільки морально-етичні настанови, але й певні економічні 
норми, рекомендації, поради, заборони, компромісні рішення, тлумачення економічного ха-
рактеру, тобто визначає межі, у яких може здійснюватися господарська діяльність людини. 
Закони Мойсея відіграли важливу роль у формуванні господарської етики єврейського наро-
ду. Проте зауважимо, що всі її положення стосуються тільки одновірців і аж ніяк не поширю-
ються на не-іудеїв. Такий стан речей споріднює іудаїзм з усіма давніми релігійно-правовими 
системами світу, коли закон вимагає чіткого дотримання його положень тільки до членів 
своєї спільноти, адже все, що знаходиться за її межами, є тільки матеріалом або засобом 
для досягнення цілей, встановлених релігійною традицією.
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ПИТАННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА САМОРЕГУЛЮВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті визначено саморегулювання господарської діяльності як одну із 
форм реалізації принципу верховенства права. Зроблено висновок, що само-
регулювання виступає проявом справедливості (відбувається врахування та 
збалансування інтересів, урегулювання спорів між конкретними суб’єктами 
господарювання), потребує високого рівня правосвідомості та самоорганізації 
суб’єктів економічної діяльності, втілюється у можливості створення певних 
правил (правотворчість) самими суб’єктами правозастосування. Саморегулю-
вання господарської діяльності не проходить поза інтеграційними процесами 
у світі та виявляється у формуванні відповідних саморегулюючих норм.

Ключові слова: верховенство права, саморегулювання господарської діяль-
ності, господарська діяльність, справедливість, урегулювання спорів, самоор-
ганізація суб’єктів економічної діяльності, саморегулюючі норми.

В статье определено саморегулирование хозяйственной деятельности 
как одна из форм реализации принципа верховенства права. Сделан вывод, 
что саморегулирование выступает проявлением справедливости (происходит 
учет и сбалансирование интересов, урегулирование споров между конкрет-
ными субъектами хозяйствования), требует высокого уровня правосознания 
и самоорганизации субъектов экономической деятельности, воплощается в воз-
можности создания определенных правил (правотворчество) самими субъекта-
ми правоприменения. Саморегулирование хозяйственной деятельности не про-
ходит вне интеграционных процессов в мире и проявляется в формировании 
соответствующих саморегулируемых норм.

Ключевые слова: верховенство права, саморегулирование хозяйственной 
деятельности, хозяйственная деятельность, справедливость, урегулирование 
споров, самоорганизация субъектов экономической деятельности, саморегули-
руемые нормы.

The article defines self-regulation of economic activity as one of the forms of 
implementation of the rule of law principle. It is concluded that self-regulation is 
a manifestation of equity (taking into account and balancing interests, settling dis-
putes between specific economic entities), requires a high level of legal awareness 
and self-organization of economic entities, embodied in the possibility of creating 
certain rules (lawmaking) by the entities themselves еnforcement. Self-regulation of 
economic activity does not go beyond the integration processes of the world and is 
manifested in the formation of appropriate self-regulatory norms.

Key words: rule of law, self-regulation of economic activity, economic activity, 
justice, settlement of disputes, self-organization of subjects of economic activity, 
self-regulatory norms.
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Вступ. Зміни правосвідомості українського народу, які торкаються перегляду ролі 
держава, людини та громадянського суспільства, активізація процесів, пов’язаних із само-
організацією, актуалізують проблематику співвідносного аналізу принципу верховенства 
права із саморегулюванням (як форми самоорганізації, під якою розуміють упорядкування 
відносин самими суб’єктами за допомогою самостійно розроблених норм). Питання само-
регулювання пов’язане з відходом сучасної української науки від позиції панування пози-
тивного права в праворозумінні та правозастосуванні. У господарській діяльності найяскра-
віше проявляється саморегулювання, що пов’язане, насамперед, з особливим характером її 
здійснення.

Питання верховенства права в українській науці досліджено досить ґрунтовно, зокре-
ма такими авторами: М. Козюбра, О. Костенко, А. Пухтецька, П. Рабінович, І. Ситар, В. Та-
цій, М. Цвік та ін. Проблематика саморегулювання у господарсько-правовому аспекті вивча-
ється такими вченими: О. Бакалінською, О. Беляневич, В. Полюховичем, О. Кологойдою, 
В. Щербиною та ін. Однак недостатньо вивчено в українській юридичній науці саморегулю-
вання як правове явище загалом, так і саморегулювання господарської діяльності зокрема.

Постановка завдання. Метою статті є визначення саморегулювання господарської 
діяльності як однієї з форм реалізації принципу верховенства права.

Результати дослідження. Концептуальне вивчення поняття «саморегулювання гос-
подарської діяльності» потребує всебічного підходу, зокрема з позиції місця цього яви-
ща у правовій системі України (а також позитивного та природного підходу до розумін-
ня права – О.Г.). Останнім часом Україна бурхливо крокує шляхом реформ, які часом не є 
науково-обґрунтованими та виваженими. Трапляються ситуації коли, висловлюючись обра-
зно, законодавець «пересаджує банани» на українську ниву та чекає позитивних плодів від 
такої новели. Однак тільки в умовах тепличного вирощування можливо отримати корисний 
ефект від «бананової реформи». Убачається, що дослідження питання саморегулювання гос-
подарської діяльності, враховуючи українські особливості, сприятиме ефективності реформ 
в означуваній сфері. 

У закордонній економічній літературі термін «саморегулювання» (self-regulation) ста-
ли розуміти як накладення господарюючим суб’єктом на себе певних обмежень без яко-
го-небудь зовнішнього примусу до цього. Саморегулювання розуміється як регулювання 
визначених ринків і сфер бізнесу самими економічними агентами, без втручання держави. 
Тому в західній економічній літературі саморегулювання часто називають незалежною адмі-
ністративною владою [1, c. 188].

Президент, академік НАН України В. Тацій, виступаючи на загальних зборах Акаде-
мії правових наук України з нагоди 10-річчя її утворення, резюмує: «…залишки суто пози-
тивістського підходу до розуміння права, за якого воно розглядалося як суб’єктивне явище, 
в результаті чого заперечувалась його незалежність від держави, не мають сьогодні перспек-
тиви» [2, с. 7]. Як слушно зазначає О. Мережко: «… право – це не тільки продукт держави, 
а й результат самоорганізації суспільства. Це, до речі, добре розуміли давньогрецькі юристи, 
які вважали, що «там, де суспільство, там і право»» [3, с. 10]. Тому в умовах сьогодення 
важливим питанням постає розширення сфери правого регулювання у напрямку вивчення 
«нових» – «старих» його різновидів, зокрема саморегулювання.

Відомий теоретик права радянського періоду С. Алексєєв стверджував, що позитив-
не право можна визнати певним штучним утворенням, «заведеним» на безперервне діяння 
для вирішення життєвих ситуацій (воно є «другою природою» – О.Г.), суттєвими ознаками 
якого є: загальнообов’язкова нормативність; об’єктивація у законах та інших джерелах, які 
визнаються державою; формальна визначеність; державна забезпеченість [4, с. 31–37]. 

Традиційно позитивістське розуміння права передбачає наявність системи юридич-
них норм, створених державою, де право є похідним від держави і без неї не існує. Отже, 
юриспруденція, з погляду позитивізму, спрямована на вдосконалення юридичних норм фор-
мально-догматичним методом, тобто передбачає систематизацію юридичних знань шляхом 
окреслення певних понять та категорій [5, с. 52]. 
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Сьогодні змінилися підходи до співвідношення позитивного та природного права. 
Більшість українських учених спираються на те, що, законодавець, закріплюючи у ст. 8 Кон-
ституції України положення з приводу верховенства права, розумів панування права природ-
ного над правом позитивним [6, с. 7]. Так, І. Ситар стверджує, що: «…право – це не хаотична 
чи цілеспрямована діяльність держави або продукт законодавства, а наслідок духовного й 
історичного досвіду народу [5, с. 53].

Панування підходів позитивного права призвело до панування закону над правом, фор-
мально визначених норм держави над «духом» правого явища. Наслідками «несправедливих 
законів», які не враховують природні закономірності розвитку громадянського суспільства, 
природні процеси розбудови економіки та забезпечення економічних прав людини в Україні, 
становлення системи саморегулювання, стали події двох революцій – 2004 та 2014 року. 

У своїй роботі «На захист права» Б. Кістяківський аналізує правосвідомість суспіль-
ства початку ХХ ст. і приходить до висновку, що найбільшим недоліком юридичних норм є 
те, що вони виражають лише зовнішню форму права і не виражають правових переконань 
народу, а отже, і не стимулюють його до поваги і до виконання закону [8, с. 122–149]. Учений 
розглядає «правову державу» як «вищу форму державного буття, яку виробило людство», 
і як «реальний факт». Б. Кістяківський також зазначав, що «правова держава – це не лише 
держава, яка обмежує себе встановленими з власної волі нормами і виконує ці норми. У су-
часній правовій державі керують не особи, а загальні правила чи правові норми. Держава, 
по суті, повинна перетворитись на правове явище, де кожна дія урядового апарату, суду й 
інших органів скеровуються відповідним законом, узгодженим із конституційним принци-
пом» [8, с. 122–149]. Верховенство права як особливий феномен – це взаємозумовлене іс-
нування та взаємоузгоджена реалізація основоположних прав і обов’язків (тобто природних 
соціальних – точніше, соціально-природних – можливостей і необхідностей – О.Г.) людини, 
а також людських спільнот, об’єднань й усього суспільства [6, с. 44]. 

А. Пухтецька зауважує: «Спираючись на аналіз тлумачення принципу верховенства 
права в сучасних європейських джерелах, принцип верховенства права слід розуміти як пра-
вовий принцип, сформований під впливом глобалізаційних, міжнародних та європейських 
інтеграційних процесів, що за своїм змістом становить поєднання низки критеріїв (вимог), 
які хоча й різняться за своєю формою нормативно-правового опосередкування в національ-
ному законодавстві, але покликані забезпечувати пріоритет прав і свобод, законних інтере-
сів людини і громадянина в суспільстві, зокрема й у стосунках із органами публічної влади 
всіх рівнів, а також рівність усіх суб’єктів права перед законом, верховенство закону в сис-
темі актів законодавства країни, передбачуваність законів і дій органів державної влади та 
низки інших принципів (вимог), що визнані істотними елементами дотримання принципу 
верховенства права в рішеннях Європейського суду з прав людини тощо [9, с. 34]. 

Відповідно до п. 4.1 Рішення Конституційного Суду України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень ст. 69 Кримінального кодексу України 
(справа № 15-рп/2004 про призначення судом більш м’якого покарання – О.Г.) від 2 листо-
пада 2004 р., визначено, що верховенство права вимагає від держави його втілення у пра-
вотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути 
проникнуті, передусім, ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним із 
проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією 
з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї 
тощо, які легітимізовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем 
суспільства. Усі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справед-
ливості, ідеї права, яка значною мірою відображена в Конституції України [10]. Зважаючи 
на викладене, у саморегулюванні слід вбачати реалізацію принципу верховенства права. 
Адже саморегулювання, зокрема господарської діяльності, може виявлятися у формі звичаю 
або ж договору між суб’єктами господарських правовідносин, легітимізованих і не заборо-
нених суспільством у конкретних галузях господарювання на певному історичному етапі 
становлення державності тощо.
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Саморегулювання є соціальним регулятором поведінки суб’єктів права, втілюється 
у можливості створення певних правил (правотворчість) самими суб’єктами правозасто-
сування. Саморегулювання є проявом справедливості: за допомогою його засобів відбува-
ється врахування та збалансування інтересів конкретних суб’єктів у конкретних галузях, 
правовідносинах, запобігання конфліктів та врегулювання тих, які вже виникли. Як правове 
явище, саморегулювання вимагає належної (зазвичай високої) правосвідомості суб’єктів 
застосування: тобто ефективний рівень саморегулювання відбиває наявний рівень високої 
правової культури суспільства. Навпаки, низький рівень правової культури та правосвідо-
мості призводить до зловживань у саморегулюванні господарської діяльності. Саморегулю-
вання господарської діяльності відбувається на глобальному, регіональному та локальному 
рівні, тобто не проходить поза інтеграційними процесами, які відбуваються у світі та вияв-
ляється у формуванні відповідних саморегулюючих норм.

Деякі науковці зазначають: «Право є первинним, а держава – вторинною, що прояв-
ляється в тому, що: 1) історично право передує державі; 2) держава не створює і не змінює 
право, вона лише надає йому формальної визначеності; 3) органи державної влади повин-
ні діяти виключно в рамках правового поля, беззастережно підкоряючись вимогам права;  
4) держава не може нікому «дарувати» права або ж скасовувати їх. Її завдання полягає 
у забезпеченні реалізації об’єктивно існуючих прав, зокрема шляхом їх захисту. Отже, ди-
наміка права, встановлення, зміна й припинення його норм не залежать від волі держави, 
а зумовлюються постійним розвитком суспільних відносин [11, с. 44–45]. Тому і виникнен-
ня різних засобів саморегулювання господарської діяльності (договірні положення, звичаї, 
етичні норми – О.Г.) зазвичай пов’язане із розвитком економічних відносин, які потребують 
ефективного регулювання, тобто певного праксеологічного досвіду. Із часом певні саморе-
гулюючі норми набувають формальної вираженості, а згодом, у разі з’ясування їх загальної 
публічної корисності суспільством, і законодавчого закріплення.

Однак О. Беляневич слушно зазначає, що «реалізація у повному обсязі ідей правової 
держави, як соціального інституту, підпорядкованого праву, і невід’ємного елемента гро-
мадянського суспільства, передбачає виконання нею не тільки певних соціальних обов’яз-
ків перед суспільством, а й легітимізовану можливість упливу на упорядкування (організа-
цію) форм та фактів економічних процесів (обтяження у визначених випадках договірної 
свободи, контроль за діяльністю монополій, захист конкуренції у сфері підприємницької 
діяльності, захист прав споживачів тощо – О.Г.)» [12, с. 37]. Тому під час створення систе-
ми саморегулювання потрібно акцентувати увагу на ролі держави у встановленні належно-
го правового забезпечення та обмежень у цій сфері, що є однією із функцій держави. Так, 
визначаючи обмеження саморегулювання, зазначене можна проілюструвати такою слушною 
думкою: «Державне регулювання цін обов’язково має залишатися на продукцію, роботи та 
послуги суб’єктів природних монополій і суб’єктів господарювання, які порушують вимоги 
законодавства про захист економічної конкуренції, встановлюючи такі ціни чи інші умови 
придбання або реалізації товару, які неможливо було б установити за умови існування знач-
ної конкуренції на ринку, або застосовуючи різні ціни чи різні умови до рівнозначних угод 
із суб’єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об’єктивно виправданих на те 
причин» [13, с. 161].

Проводячи аналіз спільних та відмінних рис природного та позитивного права, 
науковці зазначають, що спільним є: орієнтація на регулювання поведінки людей, підтри-
мання ідеї гармонійного Всесвіту; спільність багатьох моральних норм; природнє право є 
критерієм оцінки позитивного права; природнє право заповнює прогалини позитивного пра-
ва; поєднання справедливого і законного тощо. Позитивне право має не тільки об’єктивну 
природу, але й суб’єктивний характер, оскільки створююється державою та її органами з 
урахуванням природного права та вказує на поєднання двох існуючих у філософії і теорії 
права протилежних течій в одну природно-позитивістську теорію права [14, с. 40]. 

На думку О. Костенка, відповідно до принципу соціального натуралізму, не існує по-
нять «природне право» і «позитивне право» як феноменів, що протистоять один одному, а є 
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один феномен – право, що має два невіддільні один від одного аспекти – «природний» і «пози-
тивний». У такий спосіб можна, на наш погляд, припинити спір про те, що є істинним – «по-
зитивне право» чи «природне право», а також вирішити інші дискусійні питання щодо тлума-
чення цих понять і суті самого права [15, с. 72]. Приєднуємося до цієї думки та, проектуючи її 
на сферу правого регулювання, зазначаємо таке: правове регулювання також має два різновиди 
(аспекти) – позитивний (державне регулювання, зовнішній) та природній (саморегулювання, 
внутрішній). Тільки в їх гармонійному поєднанні можливе досягнення ефективності правого 
регулювання в праві, зокрема й у саморегулюванні господарської діяльності.

Як влучно стверджує М. Сібільов, «зовнішнє (імперативне) регулювання мусить бути 
доповнено внутрішнім регулюванням (саморегулюванням), а існуючий його механізм по-
требує певних реформувань, пов’язаних як зі змінами характеру самого регулювання, так і з 
місцем договору в ньому» [17, c. 58]. 

Аналізуючи бачення учених-правознавців з приводу проблеми правого регулювання, 
можна дійти висновку, що більшість науковців радянського періоду розглядала правове ре-
гулювання як діяльність держави, тобто спиралась на позиції позитивізму.

Із набуттям Україною незалежності, з переходом до ринкової економіки відбуваєть-
ся відхід у юридичній науці від позицій монополії правового регулювання лише державою 
[16-21]. Однак це питання є досить дискусійним у науці. Зокрема, деякі автори стверджу-
ють: правове регулювання як юридичне явище (нормативно-юридичне регулювання) – це 
система дій та операцій, які здійснюються органами державної влади у встановлених проце-
суальних формах за допомогою певних методів та з використанням при цьому юридичних 
засобів, спрямованих на встановлення і реалізацію певних моделей суспільного розвитку 
[22, с. 22]. Автор у цьому прикладі надає визначення суто державному (зовнішньому) пра-
вовому регулюванню.

Представники іншого напряму вважають, що правове регулювання – це здійснюване 
громадянським суспільством або державою за допомогою правових засобів упорядкування, 
охорона та розвиток суспільних відносин [18, с. 274]. Як бачимо, науковці вказують, що 
суб’єктами правового регулювання є держава і громадянське суспільство, однак саморегу-
лювання за суб’єктним складом також здійснюють фізичні особи. 

Висновки. У саморегулюванні господарської діяльності реалізується принцип верхо-
венства права (зокрема, у формі звичаю або ж договору між суб’єктами господарювання – 
О.Г.) тощо. Саморегулювання виступає проявом справедливості (відбувається врахування 
та збалансування інтересів, урегулювання спорів між конкретними суб’єктами господарю-
вання – О.Г.). Саморегулювання господарської діяльності потребує високого рівня правосві-
домості та самоорганізації суб’єктів економічної діяльності; воно втілюється у можливості 
створення певних правил (правотворчість) самими суб’єктами правозастосування. 
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ЩОДО ВРАХУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПЕРСПЕКТИВ 
У ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

У статті розглядаються питання щодо сучасного стану та перспектив тран-
спортної політики Європейського Союзу, а також її впливу на розвиток тран-
спортної політики України. Стверджується, що передовий європейський досвід 
і практика з цього питання повинні використовуватися для уникнення помилок 
на шляху до формування сучасної транспортної нфраструктури України.

Ключові слова: транспортна політика, Єдиний європейський транспорт-
ний простір, інтеграція, Біла книга, транспортне законодавство.

В статье рассматриваются вопросы относительно современного 
состояния и перспективах транспортной политики Европейского Союза, а так-
же ее влияния на развитие транспортной политики Украины. Утверждается, 
что передовой европейский опыт и практика по этому вопросу должны исполь-
зоваться для избежания ошибок на пути формирования современной транс-
портной инфраструктуры Украины.

Ключевые слова: транспортная политика, Единое европейское транс-
портное пространство, интеграция, Белая книга, транспортное законода-
тельство.

The aim of the article is to analyze recent developments and prospects of the EU 
transport policy, as well as its influence on the development of Ukrainian transport 
policy. It is argued that advanced European experience and practice on this issue 
should be used to avoid mistakes on the way of forming the modern transport infra-
structure of Ukraine.

Key words: transport policy, Single European Transport Area, integration, White 
paper, transport legislation.

Вступ. Економічний простір ЄС, хоча й істотно неоднорідний, є по-справжньому 
спільним завдяки єдиним інфраструктурним системам, вільному переміщенню людей, това-
рів, послуг і капіталів, єдиній валюті (євро), погодженню національних економічних політик 
по значній кількості державних функцій і наднаціональному управлінню. У зв’язку з цим, важ-
ко переоцінити значення розвитку єдиної транспортної системи для успішного функціонуван-
ня спільного економічного простору ЄС [1]. На початку XXI ст., ери інформаційного суспіль-
ства і віртуальної торгівлі, значення транспорту не зменшується, хоча інформаційні технології 
можуть викликати у низці випадків зниження попиту на фізичні транспортні перевезення [1]. 
Наразі міжнародне транспортне співтовариство поставлено перед фактом вирішення страте-
гічного завдання: вироблення нового формату співпраці, спрямованого на об’єднання існую-
чих транспортних мереж Європи та Азії в загальну інтегровану транспортну систему. Міжна-
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родна інтегрованість і стійкість національних транспортних систем є пріоритетами в процесі 
становлення спільного ринку транспортних послуг і єдиного транспортного простору.

Європейська інтеграція є одним з основних пріоритетів української державної політики. 
Україна задекларувала готовність вжити необхідних заходів для модернізації своєї транспорт-
ної системи шляхом підписання та ратифікації низки відповідних міжнародних конвенцій, 
а також участі в міжнародних організаціях, гармонізації внутрішніх норм і стандартів робо-
ти транспорту до вимог європейських acquis communautaire. Зближення українського права з 
acquis communautaire ЄС є не тільки інструментом поглиблення економічної кооперації з ЄС, 
але також важливим засобом подальшого розвитку України в цілому [2].

Протягом усієї своєї історії Україна перебувала на перетині світових торгових шляхів і 
була своєрідним центром і важливим опорним пунктом на шляху з Європи до Азії. Протягом 
століть йде мова про вигідне географічне положення і величезний транзитний потенціал на-
шої держави [3].

Транспортна галузь України має розгалужену залізничну мережу, розвинену мережу 
автомобільних доріг, морські порти і річкові термінали, аеропорти і широку мережу авіацій-
них сполучень, мережу маршрутів громадського пасажирського транспорту, автобусних стан-
цій і вантажних митних терміналів. Це створює необхідні передумови для задоволення потреб 
населення в наданні транспортних послуг та розвитку бізнесу. Так, в Чорноморському і Азов-
ському басейнах, а також дельті Дунаю працюють 13 морських портів, сукупна потужність 
вантажообробки яких становить близько 230 млн тонн на рік. Територією України простяга-
ється 1 562,6 тис. км судноплавних водних шляхів. Функціонує розвинута мережа паромного 
сполучення, морських контейнерних ліній, що з’єднують Україну з партнерами в Чорномор-
ському регіоні. Національна мережа автомобільних доріг загального користування становить 
169 643 км. Залізнична мережа України є однією з найбільших в Європі та сягає близько  
19 790 км, з них 47,3% електрифіковані [4].

Україна, яка перебуває в безпосередній близькості від країн Євросоюзу, має значний 
транзитний потенціал і зацікавлена в максимальному використанні можливостей із розвитку 
ринку транспортних послуг, а також створенні транзитного транспортного мосту, що об’єднує 
країни Європи, Азії та Сходу.

Вже сьогодні низка існуючих зобов’язань України, а також законодавчих ініціатив спря-
мована на приведення параметрів функціонування транспортної системи до європейських 
норм і стандартів. Для їх реалізації органами державної влади України затверджені відповід-
ні документи, що визначають напрямки транспортної політики: Транспортна стратегія Укра-
їни на період до 2020 року, схвалена розпорядженням КМУ від 20 жовтня 2010 р., Стратегія 
розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року, схвалена розпорядженням КМУ 
від 16 грудня 2009 р., Державна цільова програма реформування залізничного транспорту 
на 2010-2019 рр., затверджена постановою КМУ від 16 грудня 2009 р., Стратегія розвитку мор-
ських портів України на період до 2038 року, затверджена розпорядженням КМУ від 11 липня 
2013 р., Державна цільова програма розвитку аеропортів на період до 2023 р., затверджена 
постановою КМУ від 24 лютого 2016 р., Програма створення і функціонування національної 
мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні, затверджена постановою КМУ від 
20 березня 1998 р. № 346 та ін.

Водночас розвиток відносин України і ЄС супроводжується певними труднощами, 
однимі з підтверджень цього є результати проведення 19-го саміту Україна-ЄС 12-13 липня 
2017 р. У зв’язку з викладеним, проведення дослідження розвитку транспортної політики ЄС 
у контексті зближення прогресивних європейських підходів до розробки транспортної політи-
ки України є актуальним. У нових соціально-економічних умовах потребують переосмислен-
ня питання розвитку транспортної політики України в констексті формування європейської 
інтегрованої транспортної системи, заснованої на взаємодії різних видів транспорту.

Теоретичною основою цього дослідження стали роботи вітчизняних та іноземних вчених 
(Р. Петрова, Ю. Драпайло, Ю. Ярмолович, Д. Ярмолович, М. Свєнчіцкі, Т. Сирийчик, А. Фур-
гальські, Х. Клімкевич, Л. Хрисантопулос, Є. Громогласової, В. Бєлих, О. Іванова та ін.).
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Постановка завдання. Метою статті є виявлення основних тенденцій розвитку тран-
спортної політики ЄС і напрямків зближення з нею транспортної політики України.

Результати дослідження. Еволюція транспортної політики ЄС у другій половині  
XX та початку XXI ст. демонструє її підпорядкованість тенденціям поступової демонополі-
зації і лібералізації, поступової інтеграції економік, пов’язаним із цим завданням здійснення 
великих інфраструктурних проектів у масштабах загальної території ЄС (Транс’європейська 
транспортна мережа) та за її межами (Пан’європейські транспортні коридори, головні тран-
спортні осі), поглиблення транспортної інтеграції, гармонізації транспортної сфери, продов-
ження роботи зі створення високоефективної, високоякісної, високотехнологічної, екологічно 
безпечної єдиної європейської транспортної системи, яка відповідає найвищим стандартам 
транспортної індустрії. Із поглибленням європейського інтеграційного процесу в транспорт-
ній політиці, як і в політиці ЄС в цілому, відбувся перехід від негативної інтеграції (просте 
усунення бар’єрів при транскордонному переміщенні товарів, послуг, що посилює конкурен-
цію, підвищує якість товарів, послуг, ефективність економіки) до інтеграції позитивної (ство-
рення єдиної правової та інституційної системи, що забезпечує подальше збільшення мобіль-
ності товарів, послуг) [1].

Як зазначає О. Іванов, європейське транспортне право як єдина транспортна політика 
і загальні правові засади регулювання в абсолютному розумінні в Європі не склалося. Існує 
ціла низка наднаціональних, коммунітарних рис в ЄТП, але саме «ціла низка». Причина по-
лягає в тому, що всі європейські держави-члени ЄС не пішли на повне роздержавлення тран-
спортної сфери в контексті передачі її до відання наднаціональних інститутів і органів ЄС  
[5, с. 25-26].

Сам термін «спільна транспортна політика» (як один із напрямів майбутньої спільної 
політики Європейського економічного співробітництва) вперше з’явився в ст.ст. 2, 3 і 74 
Римського договору 1957 р. У цьому договорі було закріплено і два конкретних «транспорт-
них» зобов’язання держав-учасниць спільного порядку: дозвіл національним транспортним 
компаніям здійснювати свою діяльність на всій території ЄС і відмова від застосування 
низьких транспортних тарифів на експорт і високих на імпорт. Передбачалося усунення між 
державами-членами перешкод вільному руху осіб, послуг і капіталів; спільна політика в га-
лузі транспорту; система, яка запобігає порушенням правил конкуренції на внутрішньому 
ринку [5, с. 26].

Починаючи з середини 1950-х рр., спостерігалося помітне розходження в поглядах між 
політиками, які відповідали за генеральну лінію інтеграції, і експертами, які безпосередньо 
відповідали за формування транспортної політики ЄС. Ставало очевидним, що без продуманої 
єдиної транспортної політики неможливо буде досягти головної інтеграційної мети – ство-
рення повноцінного єдиного ринку товарів та послуг [6]. Першим пріоритетом було створен-
ня спільного транспортного ринку, тобто встановлення свободи надання послуг та відкриття 
транспортних ринків. Помітний внесок у це зробив Суд Європейського Співтовариства, який 
ще до утворення Союзу, в 1982 році, зобов’язав Раду Співтовариства лібералізувати транскор-
донні перевезення на території ЄС (включаючи транзитні), створити умови для того, щоб під-
приємці з однієї держави-члена ЄС мали можливість брати участь у наданні транспортних 
послуг на території іншої держави-члена ЄС, та надав право Раді вживати додаткових заходів 
щодо гармонізації основних соціальних, екологічних та технічних норм у транспортній сфері 
[6]. У 1982 році Європейський парламент звинуватив Раду ЄС у тому, що вона не виконала 
свої зобов’язання, встановлені ст. 74 Римського договору. Далі в галузі транспорту роль парла-
менту поступово перейшла від чисто консультативного (до набуття чинності Маастрихтським 
договором) до заснованого на спільному прийнятті рішень із Радою. Лісабонський договір 
передбачив новий підхід, включивши до розділу VI спільну транспортну політику, хоча це 
одна із спільних компетенцій ЄС [7].

Договір про Європейський Союз від 7 лютого 1992 р. (Маастрихтський договір, який 
утворив Європейський Союз), Амстердамський договір від 2 жовтня 1997 р. та Ніццький до-
говір від 29 березня 2000 р. сформували те, що можна назвати спільною транспортною полі-
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тикою ЄС [6]. Поряд із відкриттям ринків транспорту і створенням Транс’європейської тран-
спортної мережі, модель «стійкої мобільності» буде набувати все більшого значення [7].

Транспортне право ЄС не має свого кодифікованого акту. Разом із тим правовою 
основою транспортної політики ЄС є Договір про ЄС, що визначає цілі, прінципи, компетен-
цію Співтовариства в галузі транспортної політики, якої повинні дотримуватися держави-чле-
ни при реалізації власних заходів [8, c. 86-87]. У Лісабонському договорі застосовано новий 
підхід і загальну транспортну політику включено до Розділу VI, хоча вона є однією зі спільних 
повноважень ЄС. Статті 91 та 100 (2) також передбачають застосування звичайної законодав-
чої процедури у всіх сферах транспорту [7].

Європейська транспортна політика представляє поєднання правового регулювання та 
міждержавного співробітництва. Вона ґрунтується на розробці політичних документів, таких 
як Біла книга, Зелена книга, планів дій та програмах, а також директивах ЄС. Особливе зна-
чення у цьому питанні має Біла книга ЄС, яка зазнає безперервного коригування відповідно 
до завдань і викликів, що виникають. Цей документ є базовим концептуально-стратегічним 
документом транспортної політики ЄС, який дає орієнтири на просування до нових стандартів 
і рівня розвитку [1].

2 грудня 1992 р. Комісія прийняла першу Білу книгу про розвиток загальної транспорт-
ної політики [9], у якій було закладено основи єдиної транспортної політики і передбачено 
відкриття транспортного ринку, розширення Транс’європейської транспортної мережі, захо-
ди щодо поліпшення безпеки. До 2001 р. ці цілі було досягнуто, за винятком залізничного 
транспорту. У Білій книзі було зроблено акцент на інтегрованому інтермодальному підході, 
заснованому на моделі «стійкої мобільності». Загальна тенденція полягала у сприянні пере-
міщенню товарів і послуг на єдиному ринку. Цей процес базувався не тільки на усуненні вну-
трішніх бар’єрів, але й на інтеграції національних ринків.

У 2001 р. Комісією було підготовлено другу Білу книгу «Європейська транспортна по-
літика на 2010 рік: час вирішувати» [10] і подальше відкриття ринку відбулося у сфері авіації, 
автомобільного і частково залізничного транспорту. З урахуванням тенденції до зростання об-
сягу перевезень, що супроводжувалося перевантаженням транспортної системи, особливо у 
сфері автомобільного і повітряного транспорту, майбутнього розширення ЄС на схід, із метою 
створення економічно ефективної, екологічно і соціально відповідальної транспортної сис-
теми Комісія запропонувала пакет із 60 заходів, спрямованих на забезпечення інтегрованого 
ринку в таких областях: конкуренція; об’єднання всіх видів транспорту; усунення бар’єрів; 
залучення приватних інвесторів; захист користувачів транспорту; управління глобалізацією 
транспорту.

Третя Біла книга про майбутнє транспорту на період до 2050 р. під назвою «Дорожня 
карта єдиного європейського транспортного простору – на шляху до конкурентоспроможної 
та ресурсоефективної транспортної системи» [11], яка опублікована в 2011 р., спрямована 
на завершення роботи зі створення внутрішнього ринку транспорту та передбачає 40 ініціа-
тив, які планується здійснити до 2050 р. Основними пріоритетами транспортної політики ЄС є 
створення Єдиного Європейського транспортного простору, заснованого на поєднанні різних 
видів транспорту, поява багатонаціональних і мультимодальних операторів. З метою створен-
ня інтегрованої транспортної системи, заснованої на поєднанні декількох видів транспорту, 
Білою книгою передбачено введення концепції «єдиного вікна» і «безперервного адміністра-
тивного магазину» шляхом створення єдиного транспортного документа в електронній формі 
(електронної накладної), введення «інтелігентних» транспортних систем та «інтелігентної» 
інфраструктури (наземної та повітряної) з метою забезпечення взаємодії різних видів тран-
спорту. 

Відзначаючи в цілому позитивні тенденції розвитку єдиної транспортної політики ЄС, 
фахівці вказують на її слабкі місця, а саме: штучне гальмування процесу створення конкурент-
ного середовища на ринку транспортно-логістичних послуг; наділення агентств, відповідаль-
них за впровадження єдиної транспортної політики на кожному виді транспорту (мова йде 
про створення Європейського залізничного агентства European Railway Agency, Європейсько-
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го агентства з авіаційної безпеки European Aviation Safety Agency і Європейського агентства 
з морської безпеки European Maritime Safety Agency – Е.Д.), надмірними і часом конфліктую-
чими повноваженнями (ступінь автономності цих агентств по відношенню до створивших їх 
політичних інститутів ЄС в останні роки помітно зріс, що зробило їх самостійними гравцями 
на міжнародній арені [12]); недостатнє використання інституту державно-приватного парт-
нерства як інструменту підвищення конкурентоспроможності при реалізації інфраструктур-
них проектів [6]. Європейський досвід створення єдиного регулювання транспортної галузі 
можна охарактеризувати не стільки національно-територіальним, скільки просторово-функці-
ональним, що, безумовно, дозволяє говорити про адаптацію норм, правил і процедур прийнят-
тя рішень європейської єдиної транспортної політики за межами ЄС [12].

Транспортна політика ЄС у цілому спрямована на захист прав споживачів транспортних 
послуг, лібералізацію ринку перевезень і розвиток економічної конкуренції у сфері транспорту.

Як зазначає професор Р. Петров, ЄС як один із провідних суб’єктів міжнародних відносин 
активно проводить політику транспозиції своєї правової спадщини – “acquis communautaire” 
у правові системи третіх країн. Наразі ЄС проводить політику, за якої зміцнення двосторон-
ніх політичних і економічних відносин між ЄС і третьою країною залежить від успішної та 
ефективної транспозиції “acquis communautaire” у правові системи третіх країн. У контексті 
зовнішньої політики ЄС “acquis communautaire” – динамічна категорія, яка змінює свій обсяг і 
зміст залежно від конкретних цілей двосторонніх угод з іншими країнами і загального харак-
теру двосторонніх відносин [13, c. 206-207].

ЄС вирішує проблему транспортного сполучення з третіми країнами в рамках програм 
Середземноморського союзу (включає 43 країни-члена, Україна не є його членом), Чорно-
морської синергії (ініціатива ЄС, спрямована на двосторонні відносини ЄС із країнами Чор-
номорського регіону; партнерами є Болгарія, Румунія, Греція, Туреччина, Росія, Вірменія, 
Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна), Східного партнерства (проект ЄС, спрямований 
на розвиток інтеграційних зв’язків ЄС із шістьма країнами: Україна, Молдова, Азербайджан, 
Вірменія, Грузія та Білорусь) [6].

Важливим кроком було опублікування Комісією ЄС Повідомлення про «Розширення 
основних транс’європейських транспортних осей до сусідніх країн» від 31 січня 2007 р. Це 
було перше всеосяжне Повідомлення Комісії, яке містило в собі основні принципи з питань 
транспорту в Європі та сусідніх регіонах. У Повідомленні визначаються географічні райо-
ни (Західні Балкани, Середземномор’я, Туреччина, коридор ТРАСЕКА, Білорусь, Молдова і 
Україна, Росія, Каспійське і Чорне море) і пропонується п’ять транснаціональних осей, які 
повинні з’єднати ЄС з його сусідами: Морські Магістралі; Північна Вісь; Центральна Вісь; 
Південно-Східна Вісь; Південно-Західна Вісь [14].

За цим Повідомленням було ще одне, опубліковане в 2011 р., під назвою «ЄС і сусідні 
регіони: Оновлений підхід до співпраці у сфері транспорту». У новому Повідомленні виклада-
ється оновлена політика транспортного співробітництва з регіонами-сусідами ЄС, заснована на 
Повідомленні 2007 р., але на цей раз мова йде про всі види транспорту. Повідомлення Комісії 
було схвалено Європейською Радою від 6 жовтня 2011 р. Рада також визнала необхідність 
більш структурованого співробітництва з державами-членами Східного партнерства в рамках 
ефективних і прозорих відносин [14]. Транспортна політика ЄС у контексті відносин із його 
східними і південними сусідами охоплюється цими трьома Повідомленнями, які теоретично 
дозволяють ЄС і надалі йти шляхом розробки узгодженої транспортної політики щодо Сходу 
і Півдня [14].

У літературі справедливо підкреслюється, що ЄС слід із серйозністю поставитися до важ-
ливих рішень ОЧЕС із питань транспортного сектора, взяти до уваги й інтегрувати у свої політики 
практичну діяльність Європейської економічної комісії ООН та приватного сектора, наприклад, 
Міжнародного союзу автомобільного транспорту, яка, в основному, спрямована на спрощення 
автомобільних перевезень у країнах східного і південного сусідства ЄС [14].

Чинна Транспортна стратегія України на період до 2020 року, схвалена розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р, визначає транспорт як одну з 
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базових галузей національної економіки, закріплює пріоритети розвитку транспорту, зокрема: 
модернізацію транспортної системи та підвищення ефективності її функціонування; приско-
рення темпів інтеграції вітчизняної транспортної системи до європейської та світової тран-
спортних систем, максимальне використання транзитного потенціалу держави, підвищення 
рівня безпеки на транспорті, якості та доступності транспортних послуг тощо.

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена Указом Президента України від 
12 січня 2015 р. № 5/2015 визначає першочергові пріоритети розвитку України; спрямована 
на впровадження в державі європейських стандартів життя, передбачає низку реформ, у тому 
числі дерегуляцію і розвиток підприємництва; реформу захисту економічної конкуренції; ре-
форму транспортної інфраструктури та ін.

До того ж за участю експертів ЄС у рамках проекту технічної допомоги ЄС «Підтрим-
ка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в Україні» 
для забезпечення комплексного бачення глобальних пріоритетів трансмодальної політики та 
визначення напрямків розвитку галузі на період до 2030 р. розроблено проект нової Націо-
нальної транспортної стратегії до 2030 року, спрямований на комплексний розвиток всіх видів 
транспорту, створення конкурентного середовища в галузі транспорту, залучення інвесторів 
для поліпшення інфраструктури держави. Загальна мета проекту Стратегії полягає у визна-
ченні концептуальних основ формування і реалізації державної політики в галузі транспор-
ту, у зв’язку з чим визначаються наступні пріоритетні напрямки: впровадження ефективного 
державного управління в транспортній галузі; забезпечення надання якісних транспортних 
послуг та інтеграція транспортного комплексу України в міжнародну транспортну систему; 
підвищення рівня безпеки на транспорті; досягнення міської мобільності та регіональної ін-
теграції в Україні [15].

Важливим кроком у напрямку інтеграції України до ЄС стала ратифікація 16 верес-
ня 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною з одного боку та Європейським Союзом, Єв-
ропейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами з іншого боку [16]. 
Основні положення щодо транспорту містяться в IV і V розділах економічної частини Угоди 
про асоціацію і полягають у тому, що: 1) положення про лібералізацію між членами Угоди 
надання транскордонних, у тому числі транспортних, послуг із використанням морського, 
автомобільного, залізничного, внутрішнього водного і повітряного транспорту (підр. 7 ч. 5  
гл. 6 розд. IV Угоди); положення про співпрацю у сфері транспорту, спрямовані на реструкту-
ризацію та оновлення транспортного сектора України і поступову гармонізацію транспортно-
го законодавства України до стандартів ЄС (гл. 7 розд. V) [17].

Слід зазначити, що в Україні вже багато зроблено з метою модернізації транспортного 
законодавства. На зміну системі державних стандартів прийшло технічне регулювання, зо-
крема, на залізничному транспорті прийнято три технічні регламенти (Технічний регламент 
надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 р., Технічний регламент безпе-
ки інфраструктури залізничного транспорту, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 липня 2013 р. та Технічний регламент безпеки рухомого складу залізнично-
го транспорту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р). 
Слід відмітити в позитивному плані прийняття Закону України «Про морські порти в Україні» 
від 17 травня 2012 р., Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерно-
го товариства залізничного транспорту загального користування» від 23 лютого 2012 р., що 
прийнятий в рамках реформування у сфері залізничного транспорту з метою гармонізації 
транспортного законодавства України до законодавства ЄС. Внесено зміни до законодавства 
щодо запровадження електронного документообігу на залізничному, морському і авіаційному 
транспорті. Водночас досі не вирішеними залишаються питання щодо прийняття Закону «Про 
змішані (комбіновані) перевезення», «Про внутрішній водний транспорт», Кодексу автомо-
більного транспорту.

Висновки. Підводячи підсумки, слід підтримати визначені в Білій книзі ініціативи, 
спрямовані на інтеграцію різних видів транспорту в єдину транспортну систему, впроваджен-
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ня нових технологій у цій сфері. Приведення транспортного законодавства України у відпо-
відність до стандартів ЄС потребує системного, комплексного підходу. Перспективними на-
прямками розвитку вітчизняного законодавства в аспекті створення інтегрованої транспортної 
системи, відкриття національного ринку транспорту для європейських перевізників і реаліза-
ції потужного транспортного потенціалу України є створення хабів на території України і при-
йняття відповідного законодавства про їх функціонування; створення правової основи здійс-
нення комбінованих (інтермодальних) перевезень. З урахуванням транспортної політики ЄС 
доцільно розробити Дорожню карту розвитку єдиної транспортної системи України та її інте-
грації в європейську транспортну систему, грунтуючись на показниках обсягів перевезення, 
досвіді інших країн і результатах наукових досліджень.
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ПОНЯТТЯ, ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА ВИДИ ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ

Стаття присвячена вивченню поняття та юридичної природи договору фак-
торингу в Україні та критеріям його класифікації за видами. Досліджено ряд 
нормативних положень у чинному законодавстві України та доктрині. Визначена 
відмінність договору факторингу від інших суміжних договорів, а також проана-
лізовано ті ознаки, які дають підстави вважати такий договір самостійним.

Ключові слова: факторинг, договір факторингу, право вимоги, відступлен-
ня права вимоги, грошові платежі, види договору факторингу.

Статья посвящена изучению понятия и юридической природы договора 
факторинга в Украине и критериям его классификации на определенные виды. 
Исследован ряд нормативных положений в действующем законодательстве 
Украины и доктрине. Определено отличие договора факторинга от других 
смежных договоров, а также проанализированы те признаки, которые дают 
основания считать такой договор самостоятельным.

Ключевые слова: факторинг, договор факторинга, право требования, 
уступка права требования, денежные платежи, виды договора факторинга.

The article is devoted to the study of the concept and legal nature of the fac-
toring agreement in Ukraine and the criteria for its classification into certain types.  
A number of normative provisions were examined in the current legislation of 
Ukraine and doctrine. The distinction between the factoring agreement and other 
adjacent agreements is determined, and the features that give grounds for considering 
such an agreement to be independent are analyzed.

Key words: factoring, factoring agreement, claim right, assignment of claim, cash 
payments, types of factoring agreement.
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Вступ. Інститут факторингу в правовій системі України вважається одним із відносно 
нових, тому і механізм його застосування наразі недостатньо часто застосовується вітчиз-
няними підприємцями, хоча, у першу чергу, він спрямований на поліпшення їх фінансового 
становища.

Так, серед українських правників-науковців, які досліджували договір факторингу, 
слід відмітити Я.О. Чапічадзе, А.В. Токунову, А.Ю. Бабаскіна, І.А. Безклубого, С.М. Берве-
но, О.О. Кота, Л.П. Оплачко, Г.І. Сальникову, С.І. Шимон та інших. Варто зазначити, що все 
ж найбільше напрацювань у сфері здійснення факторингових операцій провели науковці-е-
кономісти, які розглядають факторинг як додаткове джерело фінансування підприємництва. 

Постановка завдання. Ціллю дослідження є проведення аналізу чинного 
законодавства та доктринальних підходів у визначенні договору факторингу, його правової 
природи та видів, а також виявлення проблем, які з цього випливають.

Результати дослідження. Факторинг (від англійського слова «factor» – посередник, 
маклер, агент) – це банківська операція або комплекс послуг, що надаються клієнту спеціа-
лізованою компанією (фактором) в обмін на уступку дебіторської заборгованості (обов’язко-
вим є перехід права власності на дебіторську заборгованість) [1, с. 127].

Визначення договору факторингу та його предмет закріплені у Цивільному кодексі 
України (далі – ЦК України) та Господарському кодексі України (далі – ГК України).

Відповідно до ст. 1077 ЦК України договір факторингу визначається як зобов’язання одні-
єї сторони (фактора) передати грошові кошти у розпорядження іншої сторони (клієнта) за певну 
плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт зобов’язаний відступити факторові 
власне право грошової вимоги до третьої особи-боржника [2]. Відступлення клієнтом на користь 
фактора своєї грошової вимоги до боржника може відбуватися задля забезпечення виконання зо-
бов’язання клієнта перед фактором. Також за договором факторингу фактор може нести зобов’я-
зання щодо надання послуг клієнтові, які пов’язані із грошовою вимогою, право якої відступається.

Водночас ст. 350 ГК України визначає: «банк має право укласти договір факторингу 
(фінансування під відступлення права грошової вимоги), за яким він передає або зобов’я-
зується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони за плату, а друга сторона 
відступає або зобов’язується відступити банку своє право грошової вимоги до третьої осо-
би» [3]. Тобто із цього твердження випливає, що фактором може бути виключно банк, що 
не співвідноситься з ЦК України, де вказано, що фактором також може бути й інша фінансо-
ва установа, що у відповідності до законодавства може здійснювати факторингові операції.

Також поняття факторингу визначено у Законі України «Про банки і банківську діяль-
ність». Ст. 49 цього закону відносить факторинг до кредитних операцій, які можуть здійсню-
вати банки та визначає факторинг як операцію, за якою разом із правом вимагати виконання 
зобов’язання у грошовій формі за надані послуги або поставлені товари, покладаються ри-
зики виконання таких вимог та прийому платежів [4].

Як бачимо, у вищезазначеній нормі закріплено положення, відповідно до якого банк 
бере на себе ризик виконання боржником зобов’язання, на відміну від ЦК та ГК України, де 
такий обов’язок не передбачається.

Сутність факторингу визначається можливістю банка чи спеціалізованої факторинго-
вої компанії (фактора) придбати грошову вимогу постачальника до покупця та, відповідно, 
гарантії негайної оплати постачальнику, а також перевідступленні боргових прав підпри-
ємства іншому суб’єктові, який гарантує платіж, звільняє постачальника від необхідності 
брати додаткові кредити в банку та їх інкасації за визначену винагороду [1, с. 127].

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових 
послуг» відносить факторинг до фінансових послуг [5]. Розпорядження Національної комі-
сії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про віднесення 
операцій із фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпоряджен-
ня Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 231 від 3 квітня 
2009 р.» № 352 від 6 лютого 2014 р. також визначає факторинг одним із видів фінансових 
послуг [6].
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Щодо визначення поняття факторингу, то тут різні науковці мають відмінні погляди, 
щодо його розуміння та тлумачення. Так, І.В. Фурман вважає, що факторинг – це виключ-
но банківська операція, яка характеризується придбанням банком (фактором) права вимоги 
у грошовій формі на дебіторську заборгованість покупців за товари, які були відвантажені, 
виконані роботи чи послуги, що були надані постачальником (продавцем), із прийняттям 
ризику виконання такої вимоги, а також приймання платежів [7, с. 349].

О.І. Пальчук надає власне визначення, згідно з яким факторинг розглядається як та-
кий процес, що полягає у перевідступленні банкам або факторинговим компаніям боргових 
зобов’язань, які не були оплачені та виникають між сторонами під час реалізації товарів, 
робіт і послуг на умовах комерційного кредиту та супроводжуються елементами юридично-
го, страхового, інформаційного та бухгалтерського обслуговування постачальника [8, с. 18].

Л.В. Момот зазначає, що факторинг не можна характеризувати як кредит, тому що він 
може відбуватися без фінансування, тоді як для кредиту це неможливо [1, с. 126].

А.В. Токунова надає авторське визначення договору факторингу. Науковець розглядає до-
говір факторингу як такий, коли одна сторона (клієнт) має зобов’язання по відступленню свого 
наявного або отриманого в майбутньому права грошової вимоги до третьої особи (боржника) ін-
шій стороні (фактору), який у свою чергу має гарантувати фінансування клієнта, тобто приймає 
зобов’язання передати грошові кошти для розпорядження клієнтом за визначену плату. А також 
ряд інших суміжних послуг, що пов’язані із правом вимоги, що відступається [9, с. 190].

Слід зазначити, що в науковій літературі висуваються пропозиції відносно прийняття 
спеціальних законів щодо факторингу [10, с. 56]. Такий підхід не вважається доцільним, 
оскільки «розпорошить» правове регулювання факторингу по ще більшій кількості норма-
тивно-правових актів і гальмуватиме процес удосконалення цієї сфери, яке буде здійснюва-
тися більш ефективно за умови концентрації відповідних положень у ключовому акті, що 
регулює господарські правовідносини.

Для більш глибокого розуміння факторингу необхідно ознайомитися з класифікацією 
за різними критеріями.

Залежно від взаємодії у відносинах між клієнтом і фактором виділяють факторинг із 
правом регресу та без права регресу.

Факторинг із правом регресу має місце тоді, коли фактор у праві одержати від клієнта 
грошові кошти, які з певних причин (за винятком недійсності відступленої клієнтом вимоги 
до боржника) не можуть бути одержані від боржника (наприклад, у разі неплатоспромож-
ності останнього). При факторингу без права регресу (безоборотному факторингу) клієнт 
несе відповідальність перед фактором лише за недійсність відступленого ним права вимоги 
[11, с. 590]. Інші випадки невиконання зобов’язання з оплати заборгованості боржником і 
негативні наслідки, що це за собою може потягнути несе фактор.

Тобто факторинг із регресом передбачає право фактора вимагати кошти з клієнта 
у разі несплати боргу боржником. На відміну від факторингу без регресу, де таке право від-
сутнє, ризик несплати боржником повністю переходить до фактора.

Український науковець С. Гавріна за критерієм умови про право регресу фактора 
до клієнта виділяє окремий вид факторингу – із частковим регресом, сутністю якого є те, що 
ризик порушення боржником відступленого зобов’язання з оплати відвантажених товарів 
або наданих послуг поділено між фактором і клієнтом. Також у науковій літературі факто-
ринг без регресу та з наявністю останнього називається, відповідно, гарантованим і негаран-
тованим [12, с. 97].

Залежно від повноти інформації, яку отримує клієнт, можна виділити відкритий (кон-
венційний) та закритий (конфіденційний) факторинг. Відкритий факторинг передбачає, що 
дебітори клієнта інформуються про укладення договору факторингу та надається можли-
вість оплати безпосередньо фактору. Закритий факторинг такого не передбачає, тому оплата 
надходить безпосередньо постачальнику, який сам розраховується з фактором [13, с. 38].

Варто зазначити, що терміни «конвенційний» та «конфіденційний» факторинг деякі 
науковці трактують інакше, ніж зазначалось вище. Так, О.М. Остапенко, наприклад, зазна-
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чає, що конвенційний факторинг є не просто фінансуванням виробництва клієнта, але весь 
комплекс послуг, серед яких і юридичні, бухгалтерські, консультаційні та інші. Конфіден-
ційний факторинг характеризується лише дисконтуванням рахунків-фактур. У такому разі 
клієнт отримує більше самостійності і не має вирішальної залежності від банку [14, с. 196].

Але все ж таки, на нашу думку, перший варіант є більш доцільним, коли поняття «кон-
венційний» та «конфіденційний» факторинг використовують для визначення видів факто-
рингу залежно від того, чи повідомлено боржника про відступлення права грошової вимоги.

Залежно від суб’єкта, який ініціює укладення договору факторингу, розрізняють кла-
сичний (ініціатор – клієнт) і реверсивний (ініціатор – боржник за первісним договором) фак-
торинг [15, с. 98].

За способом оплати грошових вимог виділяють: факторинг із попередньо платою та 
факторинг із оплатою на певну дату. У першому випадку розмір попередньої оплати являє 
собою фіксований відсоток від суми боргових вимог, а в другому – сума перевідступлених 
грошових вимог (за винятком витрат) перераховується постачальнику на певну дату або піс-
ля закінчення певного терміну [15, с. 97].

Я.О. Чапічадзе відзначає, що у практиці зарубіжних банків використовується ще один 
різновид договору факторингу – факторинг усередненого строку платежу. Особливість та-
кого різновиду полягає у тому, що фактор здійснює платіж клієнту в розрахований середній 
строк. Подібна умова передбачає перерахування платежу від покупців. Клієнт може також 
домовитися з фактором про перерахування йому оплати саме в дати настання платежу. Така 
умова називається «сплачуй по отриманню платежу за факторингом». Авторка також робить 
висновок, що цей вид відноситься до факторингу без попередньої оплати [10, с. 33].

Також факторинг може бути внутрішнім і міжнародним. Крім того, за кордоном пра-
цює так названий схований факторинг, коли покупець не знає про те, що його борги пере-
уступлені факторові. Однак у нашій країні схований факторинг заборонений нормами ЦК і 
ГК України [16, с. 79].

Юридична природа договору факторингу науковцями не визначена однозначно. Прав-
ники по різному трактують правову природу досліджуваного договору.

Складність юридичної природи договору факторингу виявляється в тому, що його 
сутність виходить із положень відступлення права вимоги за правочином. Окрім того, він 
охоплює певні ознаки інших договорів, таких як: договір страхування, кредитний дого-
вір, договір поруки, банківська гарантія тощо. Та і в літературі наголошується, що договір 
факторингу варто вважати змішаним договором. Попри основне зобов’язання по наданню 
грошових коштів фактор може мати й інші зобов’язання, що стосуються надання додатко-
вих послуг клієнту з обслуговування грошових вимог, що відступаються. У такому випадку 
факторингові послуги, окрім власне фінансування, будуть стосуватися страхування ризику 
неплатежів, управління дебіторською заборгованістю, надання консультативно-інформацій-
них послуг [17, с. 282–283]. Але погоджуємося з думкою, що все ж такі додаткові послуги 
не є основою і обов’язком за договором факторингу.

Так, деякої популярності серед науковців набула позиція, яка ґрунтується на тому, 
що факторинг – це різновид позиково-кредитних операцій. Тобто зобов’язання фінансового 
агента з надання фінансування здійснюється відповідно до умов кредитного договору чи 
договору позики. З огляду на це Є.О. Суханов відзначає, що відступлення грошової вимоги 
за договором факторингу є засобом забезпечення виконання зобов’язань клієнта перед фі-
нансовим агентом [18, с. 413]. Ми не розділяємо таку позицію щодо віднесення факторингу 
до категорії позиково-кредитних правочинів, тому що повернення грошових коштів здійс-
нюється не клієнтом, а його боржником, та й існує ймовірність, що грошова сума за вимогою 
буде різнитись із кінцевою сумою фінансування. 

О.О. Кот робить висновок, що за своєю природою договір факторингу становить сво-
єрідне поєднання кредитного договору (надання фінансування) і договору з надання послуг. 
Крім того, ним зазначається, що уступка вимоги з метою забезпечення виконання зобов’я-
зання іноді розглядається як фідуціарна уступка вимоги [19, с. 29].
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І.О. Зенін стверджує, що основу договору факторингу складає уступка права грошо-
вої вимоги, тобто цесія, у рамках якої клієнт виступає цедентом, а фінансовий агент (фак-
тор) – цесіонарієм. Однак фінансовий агент (фактор), розрахувавшись із клієнтом за його 
боржника (утримавши частину боргу на свою користь) та набувши права вимоги, фактично 
кредитує клієнта. Тому науковець вважає, що договір факторингу виступає різновидом кре-
дитно-фінансових угод [20, с. 364].

Тож ми погодимось із трактуванням правової природи факторингових відносин та по-
няття факторингу, що надана Л. Єфімовою, яка визначає договір факторингу як самостійну 
цивільно-правову конструкцію, що укладається з метою надання грошових коштів у влас-
ність клієнту та зобов’язує повернути кошти у вигляді відповідних перерахувань від відсту-
пленого права вимоги [15, с. 123].

У судовій практиці, а саме у рішенні Господарського суду Харківської області від 
29 вересня 2015 р. колегія суддів зазначила: «… за своєю правовою природою договір фак-
торингу небезпідставно можна назвати модифікованим варіантом уступки вимоги. Однак, 
якщо порівнювати із загальними правилами про цесію, договір факторингу має низку іс-
тотних відмінностей. Договір факторингу характеризується: диспозитивним характером 
виникнення правовідносин, спеціальними вимогами щодо сторін договору (фактору), пред-
метом зобов’язання (суто грошові вимоги)» [21]. Із цього вбачаємо, що позиція судів полягає 
у виокремленні договору факторингу серед суміжних.

Варто відзначити позицію Я.О. Чапічадзе, яка вважає, що у результаті укладення до-
говору факторингу з’являється єдине зобов’язання, а не декілька відокремлених самостій-
них зобов’язань, об’єднаних загальною метою [22, с. 221]. Тому доцільно тільки теоретично 
виділяти в договорі факторингу окремі зобов’язання, тоді як у дійсності ми маємо справу з 
єдиним договірним зобов’язанням змішаного характеру. Перевагою такої моделі факторин-
гу є можливість поєднувати у своєму змісті найбільш вигідні для сторін умови. При цьо-
му усувається необхідність дроблення правового регулювання шляхом укладання цілісного 
комплексу окремих договорів.

Висновки. Тож проаналізувавши нормативно-правові акти та підходи науковців 
до визначення досліджуваного поняття, можна зробити певні висновки. 

Закони України, які регулюють факторингову діяльність, були прийняті у різний час. 
Це спричинило неузгодженість як у визначенні самого поняття, так і у регулюванні такої 
діяльності. Так, наприклад, у досліджених нормативно-правих актах не можна знайти одно-
значної відповіді на питання, хто саме може надавати факторингові послуги та чи має при-
ймати фактор на себе ризик виконання обов’язку боржника в обов’язковому порядку, як це 
визначено у Законі України «Про банки і банківську діяльність». Так само і у визначеннях 
правників немає узгодженості. 

Ми поділяємо позицію щодо недоцільності прийняття спеціальних законів у сфері 
факторингових відносин. Це призведе до більшої плутанини, тому вважаємо, що необхідно 
внести зміни до чинного законодавства та узгодити визначення поняття факторингу у чин-
них нормативно-правових актах.

Також можна стверджувати, що договір факторингу є змішаним договором, який має 
складну правову природу, оскільки правову базу складає відступлення права вимоги, але 
в більш модифікованому вигляді, з поєднанням у собі деяких ознак суміжних договорів. Але 
в цей же час договір факторингу є самостійним договором. 

Факторинг є багатогранним явищем та гнучким інструментом у розрахунково-пла-
тіжних відносинах, що дає змогу сторонам договору факторингу обрати найбільш вигідний 
для них вид факторингу із розглянутої нами класифікації.
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ІНСТИТУТ ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕННЯ СУДУ 
ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

У статті проаналізовано норми права, що закріплюють інститут перегля-
ду рішення суду за нововиявленими обставинами в законодавстві Німеччини, 
Франції, США, РФ, Білорусі та інших країнах. Виокремлено норми права, які 
доцільно імплементувати до законодавства України, наприклад, переглядати рі-
шення суду у зв’язку з виявленням нових доказів, заяву про відновлення проце-
су можуть подати особи, які не брали участь у справі, якщо судове рішення, що 
набрало законної сили, порушує їх права. 

Ключові слова: інститут перегляду рішення суду за нововиявленими об-
ставинами, зарубіжне законодавство, судове рішення, нові доказі, заява про 
відновлення процесу. 

В статье проанализированы нормы права, закрепляющие институт пересмо-
тра решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам в законодательстве 
Германии, Франции, США, РФ, Белоруссии и других странах. Выделены нормы 
права, которые целесообразно имплементировать в законодательство Украины, 
например, пересматривать решения суда в связи с выявлением новых доказа-
тельств, заявление о возобновлении процесса могут подать лица, не участво-
вавшие в деле, если судебное решение, вступившее в законную силу, нарушает 
их права.

Ключевые слова: институт пересмотра решения суда по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, зарубежное законодательство, судебное решение, 
новые доказательства, заявление о возобновлении процесса.

The article analyzes the norms of law, which establish the institution of reviewing 
the court decision for newly discovered circumstances in the legislation of Germa-
ny, France, the USA, Russia, Belarus and other countries. Laws have been singled 
out, which it is advisable to implement in the legislation of Ukraine, for example, to 
review the court decision in connection with the discovery of new evidence, a state-
ment on the restoration of the process may be filed by persons who did not take part 
in the case if the court decision that came into force violates their rights.

Key words: institute of review of court decision for newly discovered circumstanc-
es, foreign law, court decision, new evidence, statement on restoration of the process.
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Вступ. Практично в кожній сучасній державі можна зустріти в тих чи інших формах ін-
ститути перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами. Дані інститути носять різні 
назви, всюди існує специфічна система судових інстанцій, уповноважених переглядати рішен-
ня судів. Це свідчить про необхідність аналізу особливостей інституту перегляду рушення 
суду за нововиявленими обставинами в різних державах, що дозволить зробити висновок про 
цінність тих чи інших положень для подальшого розвитку господарсько-процесуального 
законодавства України. У першу чергу доцільно дослідити досвід країн-представників ан-
гло-саксонської і романо-германської правових систем: Франції, Німеччини, США. Дані краї-
ни представляють інтерес у силу своєї поширеності і впливу, який вони чинять на інші країни. 
«В основі поширених нині порядків відновлення справ у зв’язку з нововиявленими обстави-
нами лежать дві класичні моделі – французька й німецька. У Франції цей порядок розвивався 
з наголосом на те, що право ініціювання щодо перегляду за цих обставин належало найвищим 
посадовим особам системи юстиції, а сам перегляд здійснював касаційний суд. У Німеччи-
ні порядок розвивався на засадах надання права ініціювання перегляду учасникам процесу, 
а здійснення перегляду – судам, у тому числі, першої інстанції» [1, с. 35]. 

Питання, що пов’язано із зарубіжним досвідом перегляду рішення суду за нововияв-
леними обставинами, досліджувалося різними авторами, наприклад Степановим С.В., Ніко-
ленко Л.М., Бергманном В. та іншими. Проте на сьогодення йде жвава дискусія в правовому 
середовищі відносно змін до процесуального законодавства України, тому доцільно звер-
нутися до аналізу законодавства зарубіжних країн, що дозволить запропонувати напрями 
вдосконалення національного законодавства. 

Постановка завдання. Метою цій статті є аналіз норм права, що закріплюють інсти-
тут перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами в зарубіжному законодавстві 
та виокремлення тих норм права, які доцільно імплементувати до законодавства України. 

Результати дослідження. У ряді зарубіжних країн процесуальний порядок вирішен-
ня господарських спорів закріплено нормами цивільних процесуальних кодексів, наприклад 
у Німеччині, Франції, Азербайджані та ін. Проте є ряд країн, де спостерігається окреме 
регулювання, у відповідних кодифікованих нормативних актах, порядку вирішення в судах 
господарських спорів, наприклад в Австрії, РФ, Білорусі, Узбекистані та ін. Разом із тим до-
цільно зазначати, що специфіка господарських відносин та господарських спорів потребує 
специфічної процедури, а отже, спеціальної регламентації.

У Німеччини діє єдине Цивільне процесуальне Уложення (ЦПУ), відповідно до якого 
здійснюється правосуддя як у цивільних, так і в господарських справах. 

У Німеччині існує два способи оскарження судового рішення: апеляція і ревізія. 
Ревізія (der Revision), або так званий юридичний контроль за судовими рішеннями 

в Німеччині здійснюється судами ревізійної інстанції, які є в судочинстві останньою, тре-
тьою інстанцією. Ревізія в Німеччині є способом аналогічним перегляду судових рішень 
за нововиявленими обставинами. Оскарженню в порядку ревізії не підлягають судові поста-
нови про арешт майна і введення у володіння під час виселення з приміщень. За загальним 
правилом, щодо позову на суму до 60.000 марок, а також якщо позов має немайновий ха-
рактер, оскарження в порядку ревізії допускається лише в разі, якщо земельний суд вкаже 
на це в процесі винесення рішення. Підставою оскарження постанови суду в порядку ревізії 
є порушення федерального закону або такої норми права, дія якої поширюється за межі 
територіальної компетенції земельного суду. Під таким порушенням розуміють неправиль-
не застосування норм права (як матеріального, так й процесуального). Скарга складається 
в письмовій формі й подається у вищестоящий суд. Витрати щодо подачі ревізійної скарги 
несе сторона, яка її подала. 

Інститут ревізії врегульовано § 545-569 ЦПУ ФРН [2]. Ревізія судових рішень здійс-
нюється судами ревізійних інстанцій: Федеральним судом ФРН; у Баварії – Верховним судом 
землі Баварія (Bayerische obersteLandge-richt), який є останньою ревізійної інстанцією. 

Судами ревізійних інстанцій є також відповідні Федеральні суди з адміністративних, 
трудових, соціальних і фінансових справ. Повноваженнями судів ревізійних інстанцій наді-
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лені також Верховні суди земель, суди по трудовим справам земель, Верховні адміністратив-
ні суди земель, а також суди по соціальним і фінансовим справам земель. Оскарженню в ре-
візійному порядку підлягають остаточні рішення апеляційних судів (оберландгеріхтов) із 
дотриманням необхідних передумов для порушення справи в ревізійної інстанції (§ 545–547 
ЦПУ ФРН). Проти винесених у першій інстанції рішень земельних судів може подаватися 
ревізійна скарга, минаючи апеляційну інстанцію, в порядку так званої «Скачкової ревізії», 
яка передбачається § 566а ЦПУ. Для цього необхідно дотримання певних вимог.

Строк для пред’явлення ревізійної скарги включає строк на подачу ревізійної скарги і 
строк для її обґрунтування. Строк на подачу ревізійної скарги – один місяць, він є законним стро-
ком і починається з моменту вручення повного рішення, але не пізніше закінчення п’яти років 
після його оголошення. Строк на обґрунтування ревізійної скарги становить один місяць. Цей 
строк починається з подачі ревізійної скарги і може за клопотанням бути продовжено головую-
чим. § 586 ЦПУ Німеччини передбачений максимальний строк для перегляду судової справи: 
не більше 5 років з моменту набрання рішення по справі законної сили [3, с. 184]. 

Аналіз законодавства Німеччини демонструє, що справи щодо перегляду рішень суду 
за нововиявленими обставинами розглядаються в порядку ревізії.

Строк на подачу ревізійної скарги, який передбачено законодавством Німеччини, 
складає один місяць й починається з моменту вручення повного рішення суду. Також перед-
бачений максимальний строк для перегляду судової справи, а саме: 5 років з моменту на-
брання рішення по справі законної сили.

У Франції існує 5 видів способів оскарження рішень суду:1) апеляція; 2) відгук 
на заочне рішення; 3) касація; 4) заява про перегляд рішення; 5) скарга особи, яка не брала 
участі в справі.

Заява про перегляд рішення аналогічна перегляду за нововиявленими обставинами. 
Основна причина – поява не тільки нових фактів, а й доказів. Заява подається в той же суд, 
який виніс рішення, протягом двох місяців із моменту виявлення нових фактів або доказів. 
Суд, також як і в Україні, перевіряє, є чи ні це підставою для перегляду. Якщо так, то судовий 
розгляд починається з початку. 

Досліджуючи законодавство Франції, необхідно звернути увагу, що заява про перег-
ляд рішення у Франції розглядається у випадку виявлення нових фактів або доказів. Проте 
в України нові доказі не є підставою для перегляду справи за нововиявленими обставинами. 
Разом із цим можуть з’явиться докази, які навмисно ховалися другою стороною під час роз-
гляду господарської справи, й цілком логічно, якщо рішення суду буде переглянуто у зв’язку 
з появою нових доказів. Цей досвід є сенс перейняти й українському законодавцю. 

У США існує три способи оскарження до Верховного суду: 1) апеляція, яка подається 
у випадку конфлікту суверенітетів і по обмеженому числу мотивів; 2) прохання про перегляд 
рішення. Верховний суд на свій розсуд вирішує, які справи він буде розглядати. Існує прави-
ло про те, що суд не повинен вигравати вже програні справи. Тільки 5% справ приймаються 
до розгляду, а 95% – відмовляють без мотивування; 3) апеляційний суд отримує консульта-
цію у Верховного суду з правових питань. Верховний суд відповідає на конкретні питання і 
не розглядає питання факту і докази.

У цивільному процесуальному праві США передбачені процедури, аналогічні укра-
їнським процедурам перегляду за нововиявленими обставинами судових актів, що вступили 
в законну силу. На підставі клопотання зацікавленої сторони в розумні строки з урахуван-
ням характеру справи суд має право відкликати раніше прийняте остаточне судове рішення 
або наказ, який набув сили, в таких випадках: 1) допущення в судовому рішенні помилок;  
2) нововиявленого доказу, який не могло бути представлено під час судового розгляду в спра-
ві (в цьому випадку зацікавлена сторона може подати клопотання про проведення ново-
го судового засідання за правилом 59 (b) Федеральних правил цивільного процесу США 
(далі – ФПЦП)); 3) шахрайства, встановленого судом, повідомлення представником сторо-
ни про недостовірні відомості або іншої неправомірної поведінки сторони; 4) недійсності 
судового рішення; 5) того, що інше раніше прийняте судове рішення, покладене в основу 
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цій справи відкликається, було змінено або втратило силу; 6) інших підстав для відкликання 
раніше винесеного судом судового рішення або наказу.

Клопотання про відкликання судового рішення повинно бути подано зацікавленою 
стороною в розумний строк, який не може становити більше одного року. Клопотання 
про перегляд судового рішення, яке вступило в силу, не впливає на остаточний характер 
судового рішення і не скасовує його дії. Це правило не обмежує повноваження суду з розгля-
ду окремого позову про звільнення сторони від дії, яка поширюється на неї судовим рішен-
ням, судовим наказом або процедури про звільнення відповідача, зазначеного в судовому 
рішенні, від обов’язку, покладеного на нього даним актом.

Судові накази через судову помилку, яка є підставою для зміни судового рішення 
судом, який виніс дане рішення (coram nobis), про відкриття провадження за позовом відпо-
відача про усунення наслідків винесеного рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 
(audita querela), позови про перегляд рішення суду (bills of review) і інші позови, що мають 
схожий з ними характер, не допускаються, і процедура звільнення від дії судового рішення 
встановлюється для федеральних судів тільки відповідно до ФПЦП у порядку пред’явлення 
окремого позову. 

Правило 61 ФПЦП встановлює, що помилки, допущені судом під час ухвалення або 
виключення представлених доказів, помилки в прийнятих у процесі судового розгляду 
наказах і ухвалах не є підставою для задоволення вимоги сторін про проведення нового 
судового розгляду в справі або перегляду раніше прийнятого судом рішення; суд на стадіях 
розгляду справи зобов’язаний не брати до уваги допущені ним помилки, за винятком тих 
випадків, коли вони зачіпають права і законні інтереси учасників судочинства. 

Призупинення за клопотанням нового судового розгляду або судового рішення судом 
можлива за умови наявності поважних для цього підстав, до числа яких належить дотриман-
ня прав і законних інтересів іншої сторони по справі.

Суд має право призупинити виконавче рішення за судовим актом до вирішення пи-
тання про задоволення клопотання про проведення по справі нового судового розгляду чи 
зміну або доповнення раніше прийнятого ним рішення згідно з правилом 59 ФПЦП, або кло-
потання про звільнення від юридичної сили судового рішення або наказу згідно з правилом 
60 ФПЦП, або клопотання про винесення судового рішення або судового наказу на підставі 
вердикту суду присяжних відповідно до правила 50 ФПЦП, або клопотання про внесення 
виправлень по фактам, встановленим рішенням [4]. 

Аналіз законодавства США свідчить, що це законодавство передбачає перегляд спра-
ви під час надання нововиявленого доказу, який не могло бути представлено під час судового 
розгляду у справі. Зазначене положення законодавства є цікавим із точки зору вдоскона-
лення законодавства України. Низка підстав для перегляду рішення суду, що встановлено 
законодавством США, збігаються з підставами, які передбачено українським законодавством, 
наприклад: встановлення судом інформації про недостовірні відомості або іншу неправомір-
ну поведінку сторони; раніше прийняте судове рішення, покладене в основу цієї справи, 
відкликається, було змінено або втратило силу. 

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу Угорщини не допускається від-
новлення справи за нововиявленими обставинами, якщо з дня набрання рішенням законної 
сили минуло більше п’яти років. Після закінчення зазначеного строку відновлення прова-
дження в справі неможливо. Даний строк не може бути продовжений або відновлений 
за клопотанням особи [5]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 704 ЦПК Естонії заяву про перегляд за нововиявленими обста-
винами не може бути подано, якщо з дня набрання законної сили рішенням суду, про перег-
ляд якого за нововиявленими обставинами подається клопотання, пройшло п’ять років [6]. 

У Латвії заява не може бути подано, якщо з моменту вступу в силу рішення пройшло 
більше десяти років [7]. 

Аналіз законодавства Угорщини, Латвії і Естонії свідчить про встановлення пресека-
тельного строку відновлення справи за нововиявленими обставинами. 
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У Цивільно-процесуальному кодексу (ЦПК) Литви передбачено, що заяву про від-
новлення процесу можуть подати не тільки особи, які брали участь у справі, а й особи, які 
не брали участі в справі, якщо судове рішення, що набрало законної сили, порушує їх права 
[8, с. 185]. Аналогічні положення містяться в розділі VI «Відновлення провадження» Кодек-
су цивільного судочинства Польщі [9]. 

Таким чином, законодавство Литви та Польщі передбачає можливість відновлення 
процесу за заявою осіб, які не брали участі в справі, якщо судове рішення порушує їх права. 

У Росії питання перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обста-
винами розглядається Арбітражно-процесуальним кодексом Російської Федерації від 
24.07.2002р. № 95-ФЗ в ред. від 01.07.2017 р. (надалі-АПК РФ) [10]. Відповідно до ч. 2,3  
ст. 311 АПК РФ нововиявленими обставинами є: 1) істотні для справи обставини, які не були 
і не могли бути відомі заявнику; 2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, фаль-
сифікація доказів, завідомо неправдивий висновок експерта, завідомо неправдиві показання 
свідка, завідомо неправильний переклад, які спричинили за собою ухвалення незаконного 
або необґрунтованого судового акту в даній справі; 3) встановлені вироком суду, що набрав 
законної сили, злочинні діяння особи, що бере участь у справі, або його представника або 
злочинні діяння судді, вчинені під час розгляду даної справи.

Новими обставинами є: 1) скасування судового акта арбітражного суду або суду загальної 
юрисдикції або постанови іншого органу, що стали підставою для прийняття судового акта в даній 
справі; 2) визнана судовим актом арбітражного суду або суду загальної юрисдикції, що набрав 
законної сили, недійсною угода, яка спричинила за собою ухвалення незаконного або необґрун-
тованого судового акта в даній справі; 3) визнання Конституційним Судом Російської Федерації 
не відповідним Конституції Російської Федерації закону, застосованого арбітражним судом у кон-
кретній справі, у зв’язку з прийняттям рішення, за яким заявник звертався до Конституційного 
Суду Російської Федерації; 4) встановлене Європейським Судом із прав людини порушення по-
ложень Конвенції про захист прав людини і основних свобод під час розгляду арбітражним судом 
конкретної справи, у зв’язку з прийняттям рішення, за яким заявник звертався до Європейського 
Суду з прав людини; 5) визначення або зміна в постанові Пленуму Верховного Суду Російської 
Федерації або в постанові Президії Верховного Суду Російської Федерації практики застосування 
правової норми, якщо у відповідному акті Верховного Суду Російської Федерації міститься вка-
зівка на можливість перегляду судового акту, що вступив в законну силу, в силу даної обставини.

Таким чином, законодавство РФ поділяє підстави для перегляду рішення суду 
на нововиявлені та нові, що є спірним. 

Згідно зі ст. 319 Господарсько Процесуального Кодексу Республіки Білорусь від 
15.12.1998 р. (далі-ГПК РБ) [11] підставами для відновлення справи за нововиявленими об-
ставинами є: обставини, які спростовують висновки господарського суду в справі, які не були 
і не могли бути відомі заявнику і господарському суду; завідомо неправдиві показання свід-
ка, завідомо неправдивий висновок експерта, спеціаліста, завідомо неправильний переклад, 
фальшивість документів або речових доказів, що встановлено вироком суду, який набрав 
законної сили, що потягли за собою ухвалення незаконної або необґрунтованої судової 
постанови по справі; злочинні дії осіб, які беруть участь у справі, або їх представників чи 
злочинні діяння суддів, вчинені у зв’язку із цією справою, що встановлено вироком суду, 
який набрав законної сили; скасування судової ухвали господарського суду або іншого суду 
або постанови іншого органу, що стали підставою для прийняття цієї судової постанови, і 
прийняття відповідної постанови, протилежної за змістом відповідному акту (в цілому або 
його частини), на підставі якого було прийнято рішення в цій справі; визнання недійсною 
угоди, що набрала законної сили, судовою постановою господарського суду або загального 
суду, яка спричинила за собою ухвалення незаконної або необґрунтованої судової поста-
нови по справі; визнання Конституційним Судом Республіки Білорусь законодавчих актів, 
застосованих господарським судом у справі такими, що не відповідають у цілому або їх 
частини Конституції Республіки Білорусь або не відповідають у цілому або їх частини нор-
мативно-правовим актам більшої юридичної сили. 
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Ст. 320 ГПК РБ передбачає, що відновлення справи за нововиявленими обставина-
ми може бути розпочато за заявою осіб, які беруть участь у справі, а також за поданням 
посадових осіб, які мають право принесення протесту в порядку нагляду, в межах їх компе-
тенції. Заява (подання) про відновлення справи за нововиявленими обставинами подається 
до господарського суду в письмовій формі і підписується заявником (посадовою особою). 
Заяву про відновлення справи за нововиявленими обставинами може бути подано не пізні-
ше трьох місяців із дня відкриття нововиявлених обставин. Для внесення подання строки 
не встановлюються. У разі подачі заяви про поновлення справи за нововиявленими обстави-
нами після закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті для його подачі, 
і за відсутності клопотання про поновлення пропущеного строку, а також у разі неподання 
доказів, що підтверджують напрям особам, які беруть участь у справі, копій такої заяви (по-
дання), ця заява (подання) повертається особі, яка його подала (яка внесла). 

Дослідження демонструє, що законодавство України, РФ, Білорусі у сфері перегляду 
рішень господарського суду за нововиявленими обставинами є схожим. «Україна, Російська 
Федерація, Республіка Білорусь запозичили німецький досвід та розвиваються саме в цьому 
напрямку, що виявив протягом цих років свою повну життєздатність» [1, с. 35]. 

Висновки. На підставі порівняльно-правового аналізу різних правових систем мож-
ливо зробити висновки.

1. Низку норм права законодавства зарубіжних країн щодо перегляду рішень суду 
за нововиявленими обставинами доцільно передбачати в законодавстві України. 

2. Встановлена законодавством Франції та США можливість переглядати рішення 
суду не тільки за нововиявленими обставинами, а також у зв’язку з виявленням нових дока-
зів, є позитивним моментом та має бути імплементована до законодавства України.

3. Законодавство Франції, США, РФ, Білорусі не обмежує строк для перегляду судової 
справи за нововиявленими обставинами. Це доцільно передбачати в законодавстві України з 
урахуванням особливостей економіки України. 

4. Доречними для українського законодавства є норми, що передбачено законодавством 
Литви, Польщі та інших країн, в яких зазначено, що заяву про відновлення процесу можуть 
подати не тільки особи, які брали участь у справі, а й особи, які не брали участі в справі, 
якщо судове рішення, що набрало законної сили, порушує їх права. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

У статті проведено дослідження теоретичних питань інформаційної функції 
господарського процесуального права, виокремлено загальні напрями її прояву, 
визначено завдання та специфіки відносно інших функцій права; окреслено 
основні принципи реалізації.

Ключові слова: інформаційна функція, господарське процесуальне право, 
правова інформація, господарське судочинство.

В статье проведено исследование теоретических вопросов информационной 
функции хозяйственного процессуального права, выделены общие направле-
ния ее проявления, определены задачи и специфика относительно других функ-
ций права; определены основные принципы реализации.

Ключевые слова: информационная функция, хозяйственное процессуальное 
право, правовая информация, хозяйственное судопроизводство.

The article studies to educational the theoretical issues of the information func-
tion of commercial procedural law, the general directions of its manifestation are 
specified, tasks and specifics are determined with respect to other functions of law; 
оutlined the main principles of implementation.

Key words: іnformation function, commercial procedural law, legal information, 
commercial legal proceedings.

Вступ. Актуалізація розкриття суті та значення інформаційної компоненти в суспіль-
стві загально зумовлена трансформацією її ролі як у питаннях будування правової держави, 
громадянського суспільства, так і в площині захисту інтересів громадян та суб’єктів госпо-
дарювання. 
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Стилістика досліджень у цьому аспекті поступово концентрується щодо можливостей ін-
форматизації в правовому полі та її функціонального прояву. Популяризація функціонального 
підходу в наукових дослідженнях детермінує сучасний інтерес до поняття, змісту та реалізації 
інформаційної функції права, яка своєрідно проявляє себе в процесуальній сфері.

Доцільність розгляду функцій господарського процесуального права взагалі та інформа-
ційної функції зокрема додатково прослідковується в умовах проведення судової реформи в ча-
стині масштабного оновлення процесуального законодавства. 

Деякі питання змісту та типології інформаційної функції досліджували Антошина І.В [1] 
Скакун О.Ф. [2], Гуржій Т.О. [3] та інші вчені. 

Постановка завдання. Метою статті є загальнотеоретичне дослідження інформаційної 
функції господарського процесуального права (далі – ГПП).

Результати дослідження. Процеси отримання, ознайомлення та передачі правової ін-
формації займають ключове місце в існуванні та реалізації будь-якої галузі права своїх завдань, 
у площині належного інформаційного впливу на суспільні відносини. Дослідження цих проце-
сів напряму пов’язані з інформаційною функцією права, яка, у свою чергу, залежно від галузево-
сті набуває змістовної особливості та форм реалізацій. 

Представники юридичної науки різноаспектно позначають роль та місце інформаційної 
функції в системі функцій права. Так, Радько Т.Н. зазначає, що інформаційна функція права має 
лише допоміжну роль і відноситься до неосновних соціальних функцій права [4, с. 274]. Скакун 
О.Ф. вважає, що інформаційно-пізнавальна функція полягає в інформуванні громадян, у чому 
проявляється соціальна природа права; його здатність впливати на волю, свідомість і психіку 
людини, реалізуватися через сприйняття людьми [2, c. 248]. Бачило Н.Л. підкреслював, що право 
тільки тоді буде виконувати свою роль і соціальне призначення в суспільстві, коли буде ефектив-
но реалізовуватися інформаційна функція права [5].

Зміст інформаційної функції розкривають через визначення: наміченої законодавцем 
мети правових норм; у вказівці на типові зразки життєвих ситуацій, за яких суспільні відноси-
ни, що впорядковуються, виникають, змінюються, припиняються; загальних правил поведінки 
учасників цих відносин; в узагальненому дозуванні юридичних засобів, покликаних забезпечи-
ти виконання таких правил; необхідних випадків того суб’єктного складу, на які поширюються 
встановлювані норми права [6, с. 205].

Слід зазначити, що в галузевих дослідженнях тема інформаційної функції не отримала 
широкої уваги. У цій тематиці заслуговує на увагу наукові результати Матійко М.В., який в авто-
рефераті дисертації за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право» визначав інформаційну функцію цивільного права як інфор-
маційний напрямок впливу цивільного права на суспільні відносини та інформаційне соціальне 
призначення цивільного права [7, с. 18]. Гуржий Т.О. виділяв інформаційну функцію серед за-
гально-соціальних функцій адміністративно-процесуальної галузі через категорію формальної 
визначеності [3, с. 125]. 

Як вбачається з вищезазначеного, спільним знаменником в працях представників загаль-
ної теорії права, вчених-цивілістів, процесуалістів є теза щодо соціальної сутності інформацій-
ної функції.

Протилежну думку щодо «юридичності» інформаційної функції висловила Антошіна 
К.Д., яка зазначила, що ця функція є основною юридичною функцією права, яка діє постійно, 
без обмеження часом та реалізує себе через інформаційно-правовий вплив на свідомість та волю 
людей, їх поведінку, забезпечуючи регулятивну, охоронну та виховну дію права [1, с. 8]. 

Дійсно, у зв’язку з поширенням ідей гуманізму права та справедливості, розвитком ін-
теграційних підходів до розуміння взаємозв’язку права та людини, зниженням актуалізації 
правової традиції раціоналістично-формального сприйняття права у сферах правотворчості та 
правозастосування, особливим призначенням ГПП в аспекті зміцнення правопорядку та захи-
сту інтересів суб’єктів господарювання та держави включення інформаційної функції до групи 
соціальних функцій права є аргументованим та доцільним. 

Однак виключно такий підхід не відображає всю правову природу інформаційної функції 
в контексті галузі ГПП. Сучасні тенденції інформаційності судової влади взагалі та інформати-
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зації судочинства зокрема вказують на конвергенцію та глибоку інтегрованість інформаційної 
функції в реалізацію суто юридичних напрямів впливу на суспільні відносини щодо вирішення 
господарських спорів та інших правових питань. У цій частині дана функція ГПП проявляється 
одразу в кількох аспектах, одночасно демонструючи наявність діалектичних зв’язків із вихов-
ною, регулятивною, охороною функціями ГПП: забезпечує формування уявлення про належ-
ну процесуальну поведінку та наслідки недобросовісної процесуальної діяльності в господар-
ському судочинстві; задовольняє інформаційні потреби суб’єктів щодо процесуального порядку 
діяльності господарського суду з розгляду та вирішення справ, процедури та форм звернення 
за захистом прав в господарські суди, обсягу прав та обов’язків у господарському судочинстві; 
спонукає розуміння суспільством реалізованої державою концепції судової реформи, принципів 
діяльності правових інститутів судової влади та правової моделі судового захисту прав та закон-
них інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Тому пропонується інформаційну функцію ГПП розглядати одночасно в сенсі нормати-
вістського та юридичного призначення, а також соціальної наповнюваності галузі ГПП. Крім 
того, такий висновок зумовлюється і характеристикою самої ГПП як самостійної галузі права, 
яка поєднує в собі соціальну та юридичну природу. 

У межах ГПП інформаційна функція виконує свої особливі завдання та має певні специ-
фіки відносно інших функцій права: 

1) формує належні процесуальні знання потенційних учасників чи учасників господар-
ського судочинства на підставі необхідної для певної дії правової інформації; 

2) забезпечує комунікацію господарського суду та інших учасників господарського судо-
чинства;

3) детермінує обмін, отримання, використання правової інформації на стадіях позасудового 
захисту прав суб’єктів господарювання, досудового, судового вирішення господарських спорів; 

4) впроваджує систему ГПП в національний інформаційно-правовий простір та міжна-
родну інформаційну систему;

5) збільшує соціальну значущість правової інформації щодо діяльності господарських су-
дів, результативності захисту прав у господарському судочинстві, якості судового захисту;

6) розповсюджує державну ідеологію захисту прав в господарських судах;
7) акумулює інтерес та зацікавленість суспільства, суб’єктів господарювання, громадян 

до здійснюваних судових реформ та їх результатів; 
8) формує передумови для суспільного контролю у сфері дотримання процесуальних норм, 

ефективності та реалізації механізмів захисту прав в господарському судочинстві, відповідності 
послуги щодо здійснення правосуддя господарськими судами європейським стандартам;

9) адаптує протекціоністську державну судову модель у суспільне сприйняття та практич-
не застосування. 

Виконання цих завдань забезпечує досягнення головної мети господарського судочин-
ства – захисту та відновлення прав та законних інтересів осіб, які згідно зі ст. 1 Господарського 
процесуального кодексу України (далі – ГПК України) мають право звернення до господарського 
суду.

Головною особливістю інформаційної функції ГПП є її інструменти, суб’єкти, принципи 
та засоби реалізації. 

Провідну інструментальну цінність у сенсі досліджуваної функції представляє правова 
інформація, яка має ознаки релевантності в площині правової визначеності, з приводу якої або 
у зв’язку з якою і виникають суспільні відносини щодо вирішення господарських спорів та ін-
ших правових питань господарського спору, що підлягають регулюванню господарським проце-
суальним правом.

Сама ж функція здійснюється судами, суддями, Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України, Державною судовою адміністрацію України, Пленумом Верховного Суду, Верховною 
Радою України, Президентом України, Вищою радою правосуддя, Вищими органами суддів-
ського самоврядування у визначеній законодавством формі та в межах наданих повноважень, 
учасниками господарського судочинства. 
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Основними принципами реалізації інформаційної функції ГПП виступають: 
1. Інформаційна відкритість або доступність правової інформації. Зазначений принцип 

отримав своє закріплення в Законі України 02.06.2016 № 1402 «Про судоустрій і статус суддів» 
у ст.11, згідно з якою судові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розгляда-
ються судом, є відкритими, крім випадків, установлених законом; інформація про суд, який роз-
глядає справу, сторони спору та предмет позову, дату надходження позовної заяви, апеляційної, 
касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення, стадії розгляду справи, місце, дату і 
час судового засідання, рух справи з одного суду до іншого є відкритою та має бути невідкладно 
оприлюдненою на офіційному веб-порталі судової влади України, крім випадків, установлених 
законом; особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації 
можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис із використанням 
портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з ураху-
ванням обмежень, встановлених законом [8]. Окремі положення щодо доступу містить ст. 4-4 
ГПК України, Закон України від 22.12.2005 № 3262-IV «Про доступ до судових рішень», Закон 
України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації».

2. Достовірність правової інформації. З метою впорядкування офіційного оприлюднення 
нормативно-правових актів суб’єктів, що їх приймають Верховна Рада України, Президент Укра-
їни, Кабінет Міністрів України, забезпечення регулювання суспільних правовідносин на під-
ставі чинних актів, запобігання перекручення їх змісту встановлено порядок оприлюднення та 
перелік офіційних друкованих видань [9]. Судові рішення відображені в Єдиному державному 
реєстрі судових рішень. 

Окремої уваги потребують питання встановлення достовірності доказів (як виду право-
вої інформації) в господарському судочинстві. Відповідно до п. 1. Постанови Пленуму ВГСУ 
23.03.2012 № 6 «Про судове рішення» рішення з господарського спору повинно прийматись 
у цілковитій відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними об-
ставинами справи, з достовірністю встановленим господарським судом, тобто з’ясованим шля-
хом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі [10]. Як 
зазначає Степанова Т.В., заздалегідь визначити достовірність отриманих доказів суд не може, 
оскільки виключно після перевірки та оцінки доказів можна переконатися в тому, які з них від-
повідають дійсності [11, с. 27]. Тому згідно зі ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює 
докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктив-
ному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом [12]. 
У проекті ГПК України пропонується виокремлення статті 79 щодо достовірності доказів [13]. 

3. Своєчасність отримання правової інформації. Певні складнощі виникають під час 
визначення поняття та основних критерії даного принципу. Адже сам термін «своєчасність» є 
оціночним поняттям, а в ГПП набуває різного змісту в залежності від виду правової інформації, 
суб’єктів, які бажають або повинні її отримати та мети використання. По-перше, сама інформа-
ція може бути отримана невизначеним колом суб’єктів (потенційними учасниками господар-
ських процесуальних відносин) для загального ознайомлення, аналітики, дослідження, навчання 
тощо. Вона є публічною та відображена на офіційних інтернет-сайтах Верховної Ради України, 
Судової влади, Верховного Суду Украйни, в Єдиному державному реєстрі судових рішень, збір-
никах судової практики, публікаціях у ЗМІ, наукових виданнях, у залі судового засідання (крім 
випадків, встановлених законом) тощо. По-друге, інформація щодо конкретної господарської 
справи, в порядку її розгляду господарським судом, отримується учасниками господарського 
судочинства в межах, встановлених ГПК України. Протягом судового процесу своєчасність 
набуває своїх певних процесуальних ознак. Так, у судовій практиці трактування своєчасності 
пов’язано з поняттям процесуального строку, точніше – з його межами. Зокрема, така позиція 
Пленуму ВГСУ викладена в Постанові від 17.05.2011 №7 [14]. Тому в господарському судочин-
стві питання своєчасності будуть ґрунтуватися на дотриманні процесуальних строків, які вста-
новлені процесуальним законодавством або господарським судом. Проблемним бачиться питан-
ня щодо реалізації принципу своєчасності в процесі доказування, адже ГПК України не містить 
імперативних строкових меж їх подання. Більш зважений підхід прослідковується в ст. 81 проек-
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ту ГПК, в якій позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших 
осіб, повинні подати докази разом із поданням позовної заяви, а відповідач, третя особа, яка не 
заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом із поданням 
відзиву або письмових пояснень третьої особи [13].

Висновки. Інформаційну функцію ГПП можна розглядати як: певний напрямок впли-
ву на суспільні відносини щодо вирішення господарських спорів та інших правових питань, 
спрямований на забезпечення правового інформування суб’єктів різних рівнів (судів, громадян, 
юридичних осіб, адвокатів, державних органів тощо); формування уявлення належної законної 
процесуальної поведінки, поваги до процесуального закону та діяльності господарських судів 
шляхом інформаційної відкритості, достовірності та своєчасності. 
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ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ФОНДОВОЇ БІРЖІ 
ЯК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті проаналізована фондова біржа, яка є певним суб’єктом господарю-
вання. Доводиться, що їй притаманні ознаки некомерційного суб’єкту фінан-
сового або іншого характеру, який створюється у спеціально встановленому 
порядку і має особливі відмінності щодо здійснення діяльності. 

Ключові слова: фондова біржа, некомерційний характер, господарська ді-
яльність, посередництво, фінансова діяльність.

В статье проанализирована фондовая биржа, которая является определен-
ным субъектом хозяйствования. Доказывается, что для неё характерны при-
знаки некоммерческого субъекта финансового или иного характера, который 
создается в специально установленном порядке и имеет особые отличия в осу-
ществлении деятельности.

Ключевые слова: фондовая биржа, некоммерческий характер, хозяйствен-
ная деятельность, посредничество, финансовая деятельность.

The article analyzes the stock exchange, which is a certain subject of manage-
ment. It is proved that it has the features of a non-profit entity of a financial or other 
nature, which is created in a specially established order and has particular differences 
in the performance of activities.

Key words: stock exchange, non-commercial character, economic activity, medi-
ation, financial activity.

Вступ. Діяльність біржі в загальному вигляді є видом некомерційного господарюван-
ня, правові засади якого, насамперед, ґрунтуються на конституційній основі через суб’єк-
тно-об’єктну складову. Ст. 42 Конституції України передбачає, що «кожен має право на під-
приємницьку діяльність, яка не заборонена законом» [1]. Отже, кожна особа може займатися 
підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законом, що зумовлює існування особливих 
суб’єктів, тобто суб’єктів некомерційного господарювання, одним із видів яких є фондові бір-
жі, які завдяки своєму особливому статусу будуть розглянуті в аспекті господарського права.
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Саме фондова біржа є елементом ринкової економіки, а її існування залежить від фі-
нансової активності суб’єктів господарювання та їхніх інтересів.

Останнім часом зріс науковий інтерес до дослідження правового становища окремих 
видів учасників відносин у сфері господарювання та окремих аспектів, які характеризують 
їхній правовий статус як суб’єктів господарських відносин, тому доцільно провести дослі-
дження зазначених суб’єктів, зокрема фондових бірж. В юридичній літературі дослідженню 
суб’єктів некомерційної господарської діяльності, а саме фондової біржі, приділяли увагу 
Р. Безус, А. Берлач, М. Бедринець, Д. Задихайло, К. Калинець, В. Мамутов, О. Подцерков-
ний, Н. Саніахметова та інші.

Постановка завдання. Метою статті є проведення правового аналізу поняття та пра-
вового регулювання діяльності фондових бірж, виокремлення їхніх загальних і відмінних 
ознак з огляду на норми чинного законодавства.

Результати дослідження. Фондова біржа через характер діяльності та норматив-
ні умови створення і функціонування є структурним елементом фондового ринку, завдяки 
якому він існує та розвивається. Фондовий ринок (ринок цінних паперів) – частина ринку 
капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів. «Фондовий ринок» є 
абстрактним поняттям, яким позначають сукупність дій і механізмів, що уможливлюють 
торгівлю цінними паперами. Його не варто плутати з поняттям «фондова біржа» – органі-
зацією, яка надає можливість для здійснення торгових операцій і зведення разом покупців 
і продавців цінних паперів [2, с. 101]. Фондова біржа є особливим посередником на ринку 
цінних паперів, центром торгівлі [3, с. 305]. Фондова біржа досліджується фахівцями різних 
галузей знань, тобто є комплексною категорією, зокрема юридичною.

Сьогодні фондові біржі є найважливішими центрами національного та міжнародного 
господарського життя, залишаючись головною ланкою, «ядром» ринку цінних паперів.

Фондова біржа – це особлива інституційно-організована частина ринку цінних па-
перів, де обертаються цінні папери високої якості, а операції здійснюються професійними 
учасниками ринку. Основна відмінність від позабіржових торговельних систем полягає 
в застосуванні жорстких процедур відбору емітентів, цінних паперів і операторів ринку. 
Характерними ознаками біржі є концентрація попиту і пропозиції, приуроченість торгів 
до певного місця і часу, регульованість, публічність і гласність торгів, підпорядкованість 
визначеним правилам, укладення угод без наявності на біржі самих цінних паперів, оптовий 
характер торгів (партіями або лотами).

Фондова біржа являє собою елемент інфраструктури організованого ринку цінних па-
перів, на якому їх власники здійснюють через членів біржі операції купівлі-продажу. Тобто 
саме вона є місцем укладення різноманітних угод щодо цінних паперів.

Однак, фондова біржа, як свідчить світова практика, – це, насамперед, вторинний ринок 
цінних паперів. Фондова біржа відбиває стан ділової активності держави та безпосередньо 
сприяє залученню додаткових інвестиційних коштів до найбільш ринково привабливих галу-
зей економіки та здійснює розподіл і перерозподіл фінансового капіталу. Через виокремлення 
різноманітних видів фондових бірж можна всебічно розглянути їхню сутність, цілі та функції. 
Так, за номенклатурою товарів, що є об’єктами торгів, фондові біржі бувають універсальними 
(торгують різними цінними паперами) і спеціалізованими (у структурі торговельного обороту 
домінують цінні папери одного виду [4, с. 289]. Отже, фондова біржа є важливим елементом, 
складовою фондового ринку, яка завдяки своєму існуванню формує інвестиційний показник 
у країні, сприяє його підвищенню й активно реагує на зміни в економіці.

У сучасній літературі фондова біржа розглядається, по-перше, як економічна кате-
горія, що відображає складову частину ринку, специфікою якого є особлива оптова форма 
торгівлі товарами з визначеними характеристиками: масовість, стандартність, взаємоза-
мінність. По-друге, це господарське об’єднання (товариство) продавців, покупців і торгов-
ців-посередників з метою створення умов для торгівлі, полегшення, прискорення і здешев-
лення торгових угод і операцій [5, с. 254]. Такі об’єднання створюються для поліпшення 
торгівлі, швидкого забезпечення товаровиробників необхідними товарами, прискорення 
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обороту капіталу. Члени біржі виграють не від її функціонування, а від своєї участі в тор-
гах. Члени фондової біржі, якими можуть бути як посередницькі (брокерські, торгові та 
інші) виробничі фірми, так і банківські установи, інвестиційні компанії, окремі громадяни, 
які відповідно до встановлених біржових правил укладають угоди купівлі-продажу товарів 
за цінами, що складаються безпосередньо у процесі торгівлі в залежності від співвідношен-
ня попиту і пропозиції. Зазначене свідчить про те, що біржа являє собою особливий ціноу-
творюючий механізм [6, с. 204].

Для нормального розвитку економіки необхідна мобілізація тимчасово вільних ко-
штів фізичних та юридичних осіб, їх розподіл і перерозподіл на комерційній основі між 
різними секторами економіки. Такі процеси здійснюються на фінансових ринках [7, с. 288]. 
Усі суб’єкти господарювання стикаються з фінансовим ринком, де шукають необхідні кош-
ти або здійснюють інвестування тимчасово вільних коштів і отримують із того додатковий 
прибуток. Отже, на фінансовому ринку виникає кругообіг капіталу. Фінансовий ринок існує 
як сукупність взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих ринків: кредитного ринку, валютного 
ринку, ринку цінних паперів [8, с. 336]. Тому важливим моментом є створення умов для нор-
мальної діяльності біржі, яка в епоху інформаційної глобалізації пов’язана із запроваджен-
ням сучасних технологій, що дозволяють негайно проводити будь-які біржові операції, 
зокрема укладання й виконання біржових угод. Р. Дудяк, Ф. Міколяш, Н. Ситник, дослід-
жуючи розвиток товарних бірж, акцентують увагу на проблемах, пов’язаних з автоматиза-
цією біржової діяльності, вказують на потребу вдосконалення систем обробки інформації, 
питання вибору ефективних технологічних і технічних засобів, необхідних для проведення 
такої роботи [9, с. 157]. Саме в частині вдосконалення електронних систем торгівлі, апа-
ратних і програмних продуктів для організації біржових торгів в електронній формі мож-
на досягти значного збільшення обсягів торгів. На законодавчому рівні доцільно встано-
вити вимоги до таких програмних засобів у частині забезпечення ними конфіденційності 
трансакцій торговців, електронного документообігу в системі, наявності комунікаційних 
можливостей щодо обміну інформацією з відповідними системами учасників торгів тощо  
[10, с. 334]. Доречним з огляду на зазначене буде застосування Закону України «Про електро-
нну комерцію», який визначає організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної 
комерції в Україні, встановлює порядок здійснення електронних правочинів із застосуван-
ням інформаційно-телекомунікаційних систем і визначає права й обов’язки учасників відно-
син у сфері електронної комерції [11].

Механізм обігу цінних паперів є одним із найбільш поширених інститутів, через який 
здійснюється розміщення цінних паперів, це і є фондова біржа. На фондовій біржі здійснюєть-
ся як первинне, так і вторинне розміщення цінних паперів, зокрема державних. Як вторинний 
ринок цінних паперів фондова біржа сприяє здійсненню переходу фондових цінностей від 
одного суб’єкта до іншого. На первинному ринку цінності емітуються, тобто випускаються 
в обіг і розповсюджуються серед інвесторів. В окремих випадках на фондових біржах можуть 
розповсюджуватися цінні папери. Емітентами цінних паперів можуть бути юридичні особи, 
держава, державні органи, органи місцевої адміністрації, підприємства, іноземні юридичні 
особи. Громадяни або юридичні особи, що купують цінні папери від свого імені та за свій 
кошт, є інвесторами. Ними можуть бути також іноземні громадяни та юридичні особи. Ще 
один учасник ринку цінних паперів – інвестиційні інститути, яки мають права юридичної осо-
би, що дає їм змогу виконувати функції посередника (фінансового брокера), інвестиційного 
консультанта, інвестиційної компанії, інвестиційного фонду. Інвестиційні компанії можуть за-
йматися організацією випуску цінних паперів і наданням гарантій щодо розміщення їх на ко-
ристь третіх осіб, вкладати кошти в цінні папери від свого імені та за свій рахунок. Зазначене 
свідчить про те, що фондова біржа відіграє значну роль у розвитку ринкових відносин та їх 
становленні. Згідно із законодавством, фондова біржа – це організаційно оформлений, постій-
но діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами [12].

Завдяки порядку створення, тобто легалізації діяльності фондової біржі можна гово-
рити про її нормативно-господарський характер. Фондова біржа набуває статусу юридичної 
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особи в порядку, визначеному законодавством України, та здійснює діяльність з організації 
торгівлі на фондовому ринку на підставі ліцензії, що видається Національною комісією із 
цінних паперів і фондового ринку у встановленому порядку [13]. Реєстрація здійснюється 
за Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань» [14].

На сьогодні біржі поділяють залежно від правового статусу і стану розвитку. Так, 
за правовим статусом у світі виділяють три типи фондових бірж:

– публічно-правова організація – це фондова біржа, що постійно контролюється дер-
жавою. Переважає в Німеччині та Франції, де держава бере участь у розробці Правил біржо-
вої торгівлі, контролює їх виконання, забезпечує підтримку правопорядку на біржі під час 
проведення торгів, призначає біржових маклерів тощо;

– приватні фондові біржі – приватні компанії, що створюються у формі акціонерних 
товариств і є абсолютно самостійними в організації біржової торгівлі. Всі угоди на таких 
біржах укладаються відповідно до чинного законодавства країни. Держава не дає жодних 
гарантій і не бере на себе ніякої відповідальності із забезпечення стабільності біржової тор-
гівлі та зниження ризику торговельних угод. Такий тип поширений в Англії та Сполучених 
Штатах Америки (далі – США);

– змішані фондові біржі – створюються як акціонерні товариства, але водночас 
не менше 50% їхнього капіталу належить державі. Керівництво такими біржами здійсню-
ється на виборній основі, але нагляд за біржовою діяльністю здійснюється біржовим комі-
саром, який проводить офіційну реєстрацію біржових курсів. Такий тип бірж характерний 
для Австрії, Швеції та Швейцарії.

За станом розвитку у світовій практиці виділяють такі біржі: 
– найбільш розвинені – посідають провідне місце серед усіх бірж за торговим оборо-

том цінних паперів і цілковито комп’ютеризовані. До такої групи відносять Нью-Йоркську, 
Паризьку, Лондонську, Франкфуртську, Копенгагенську біржі;

– розвинені – характеризуються високим оборотом цінних паперів, мають давню іс-
торію, досягли високого рівня розвитку (Амстердамська, Американська, Австралійська, Мі-
ланська);

– перспективні – це ті, що розвиваються і створені кілька десятиліть тому, але ще 
не досягли належного рівня торговельних оборотів, характерних для розвинених бірж. В їх-
ньому обігу переважають цінні папери місцевого значення (Сеульська, Гонконгівська, Син-
гапурська, Бангкокська);

– новостворені – основною формою торгівлі є аукціони, які проводяться в операційній 
залі біржі. З’явились кілька років тому (Українська, Польська, Чеська).

Окрім зазначеної класифікації, фондові біржі умовно поділяють також на «банківські» 
та «брокерські». У фондових бірж «банківського» типу (Німеччина, Франція) найважливі-
шими суб’єктами біржової торгівлі цінними паперами є банки. «Брокерський» тип фондо-
вих бірж характерний для США; на таких біржах торгівлею цінними паперами займаються 
лише брокери, а комерційним банкам вхід на біржу заборонено. В Україні під час створення 
першої фондової біржі існувала розвинута система комерційних банків, інших же різновидів 
інвестиційних посередників і мережі брокерських контор ще не було. Тому саме комерційні 
банки взяли участь у створенні першої Української фондової біржі (далі – УФБ). У день ре-
єстрації УФБ із 29 засновників 21 були комерційними банками [15, с. 115].

Також у літературі саме за певними видами виокремлюються фондові біржі і визнача-
ється їхній статус як суб’єкта господарювання. Так, О. Булда виокремлює господарсько-пра-
вову класифікацію фондової біржі, а саме:

1. За повноваженнями:
– фінансові та посередницькі інститути, що належать до інфраструктури ринку (банки, 

інвестиційні фонди, інвестиційні страхові компанії, довірчі товариства тощо). Такі суб’єкти 
здійснюють обслуговування ринку, а саме: кредитування, інвестування, страхування, а та-
кож надають інші підприємницькі послуги.
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2. За метою отримання прибутку:
– некомерційні (ст. 21 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок»). Прибу-

ток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновника-
ми (учасниками).

3. За порядком створення:
– за волевиявленням засновників, на підставі установчих документів і утворені розпо-

рядчим актом підприємства, органу державної влади, місцевого самоврядування.
4. За ознаками установчих документів:
– суб’єкти, установчими документами яких є статути (акціонерні товариства, товари-

ства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю).
5. За правами засновників:
– корпоративні (господарські товариства, кооперативи).
6. За правовим режимом майна:
– суб’єкти-власники майна;
– суб’єкти-невласники майна.
7. За кількістю учасників:
– створені кількома особами (ст. 21 Закону України «Про цінні папери і фондовий 

ринок»). Фондова біржа утворюється не менше ніж 20 засновниками – торговцями цінними 
паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку, або їхнім об’єднанням, що налічує не менше ніж 20 торговців цінними паперами. 
Частка одного торговця цінними паперами не може перевищувати 5% статутного капіталу 
фондової біржі.

8. За критерієм особливості правового статусу:
– національні (на них поширюється національний режим);
– іноземні [16, с. 159].
Основні напрямки діяльності фондової біржі можна проаналізувати на підставі Зако-

ну України «Про цінні папери та фондовий ринок», у ст. 20 якого зазначено, що основними 
напрямками діяльності фондової біржі є: діяльність з організації торгівлі цінними паперами 
на фондовому ринку; створення організаційних, інформаційних, технологічних, правових та 
інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та 
інших фінансових інструментів і попиту на них тощо.

Але Закон дуже звужує місце фондової біржі на ринку цінних паперів. Щоб оцінити 
весь обсяг завдань фондової біржі, треба проаналізувати її функції, які також є відобра-
женням напрямків її діяльності. Так, в економічній літературі виділяють загальні функції 
фондових бірж і конкретні. Останні, здебільшого, визначають у статуті біржі, положенні 
про функціонування фондових бірж, а також у законах. До загальних функцій фондових 
бірж належать: визначення ринкової ціни (цінова) – це одна з найважливіших функцій біржі, 
оскільки ціни на цінні папери, що встановлюються на біржі, суттєво впливають на ціни ін-
ших активів, які є в обігу. Крім виявлення та встановлення ціни, частиною ціноутворюваль-
ної функції біржі є також стабілізація та прогноз цін на біржовому ринку, які передбачають 
встановлення допустимих змін цін на біржові активи. Цьому також сприяє діяльність спів-
робітників біржі, які ведуть торги окремими видами цінних паперів і здійснюють у разі по-
треби купівлю-продаж цінних паперів від свого імені; прогнозна функція – більше властива 
для спеціалізованих бірж, на яких здійснюється торгівля строковими контрактами, оскільки 
ціни на ринку строкових угод мають суттєвий вплив на формування поточних ринкових цін; 
організаційна – передбачає гарантування виконання умов біржових угод, розробку системи 
розрахунків за укладеними на біржі угодами, організацію біржових зборів для проведен-
ня гласних публічних торгів тощо; інформаційна – забезпечує учасників ринку оператив-
ною й аналітичною інформацією про стан і тенденції розвитку фондового ринку; регулю-
юча – забезпечує встановлення правил торгівлі, здійснення біржового арбітражу, порядку 
вирішення спірних питань між учасниками, встановлення пріоритетів, органів контролю, 
управління тощо.
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До конкретних функцій фондової біржі належать: 
– установлення правил проведення біржових торгів цінними паперами й іншими фі-

нансовими інструментами;
– організація та проведення регулярних біржових торгів;
– організаційне, технологічне та технічне забезпечення проведення біржових торгів;
– установлення процедур лістингу та делістингу, допуску до торгівлі на фондовій біржі;
– ведення переліку учасників торгів, фіксація оголошених заявок, укладених біржо-

вих угод і контроль за виконанням біржових контрактів;
– ведення переліку цінних паперів та інших фінансових інструментів, внесених 

до біржового списку;
– обмін інформацією з депозитарними та розрахунково-кліринговими установами 

для забезпечення виконання біржових контрактів;
– зберігання документів щодо укладення біржових угод і виконання біржових контр-

актів у депозитарній системі;
– відповідне реагування на виявлені порушення правил фондової біржі та законодавства 

про цінні папери тощо [17, с. 223].
Вичерпний перелік функцій фондової біржі містять норми чинного законодавства, 

а саме: установлення правил проведення біржових торгів цінними паперами й іншими фі-
нансовими інструментами; організація та проведення регулярних біржових торгів; органі-
заційне, технологічне та технічне забезпечення проведення біржових торгів; установлення 
процедур лістингу та делістингу, допуску до торгівлі на фондовій біржі; ведення переліку 
учасників торгів, фіксація поданих заявок, укладених біржових контрактів (договорів) і кон-
троль за їх виконанням; ведення переліку цінних паперів та інших фінансових інструментів, 
допущених до торгівлі тощо [18].

Висновки. Фондова біржа є специфічним суб’єктом господарювання, який є об’єд-
нанням неприбуткового фінансового характеру, діючим на засадах самоврядування та са-
мооплатності згідно з чинним законодавством. Господарсько-правовий статус фондової бір-
жі визначається через загальний механізм створення-легалізації за відповідним законним 
актом, а також виокремленням її видів за певними критеріями, залежно від її місцезнахо-
дження, діяльності, мети створення тощо.

Фондова біржа посідає центральне місце щодо торгівлі цінними паперами, координує 
рух капіталів, що сприяє залученню на певних умовах і на певний строк тимчасово вільних 
грошових коштів шляхом випуску та продажу акцій, облігацій та їх спрямування на започатку-
вання підприємств, їхнє технічне оновлення, переорієнтацію на випуск продукції, яка має най-
вищий попит. Саме через створення і функціонування фондових бірж у майбутньому будуть 
інвестуватись значні кошти в економіку України, активізується зовнішньоекономічна діяль-
ність, водночас громадяни зможуть стати повноцінними власниками потужних прибуткових 
підприємств, як в ринково розвинених країнах, та вийти на міжнародний фінансовий ринок.
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ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО КОМПЕНСАЦІЇ І ВІДШКОДУВАННЯ 
ЗБИТКІВ ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТОРАМ

У статті, на основі чинного законодавства України, аналізуються держав-
но-правові гарантії захисту прав іноземних інвесторів щодо компенсації і від-
шкодування збитків.

Ключові слова: іноземний інвестор, державні органи влади, суб’єкт госпо-
дарювання, компенсація, відшкодування збитків, упущена вигода, моральна 
шкода.

В статье, на основе действующего законодательства Украины, анализируют-
ся государственно-правовые гарантии защиты прав иностранных инвесторов 
по компенсации и возмещению убытков.

Ключевые слова: иностранный инвестор, государственные органы власти, 
субъект хозяйствования, компенсация, возмещение убытков, упущенная выго-
да, моральный ущерб.

In the article, on the basis of the current legislation of Ukraine, the state-legal 
guarantees of protection of the rights of foreign investors regarding compensation 
and indemnification are analyzed.

Key words: foreign investor, state authorities, business entity, compensation, 
compensation, los of profit, moral damage.

Вступ. Сьогодні, як ніколи, найбільш важливим завданням для економіки України є 
залучення іноземних інвестицій як одного з найефективніших механізмів розвитку та діяль-
ності вітчизняних підприємств. Така необхідність зумовлена технічною і технологічною мо-
дернізацією як виробництва, так і всієї ринкової інфраструктури, потребами впровадження 
в усі сфери господарського механізму нових методів управління. Здійснення інвестування є 
необхідним ще тому, що ситуація, яка склалася в країні, характеризується зниженням інвес-
тиційної активності вітчизняних інвесторів, недостатністю фінансових ресурсів і потребує 
додаткових вливань, як внутрішніх, так і зовнішніх.

Проте процес інвестування породжує низку проблем, чільне місце серед яких посідає 
проблема гарантії захисту прав іноземних інвесторів щодо компенсації та відшкодування 
збитків. Чинне законодавство України містить норми, що регулюють згадане питання, але 
вони, здебільшого, мають декларативний характер і потребують вдосконалення як чинної 
нормативно-правової бази загалом, так і практики застосування таких норм.

Проблемні питання державно-правових гарантій іноземних інвестицій розглядали 
у своїх наукових працях такі вітчизняні правознавці й економісти, як: О.М. Вінник, Д.В. За-
дихайло, В.М. Коссак, О.Є. Кузьмін, А.В. Пехник, А.А. Пересада, В.В. Поєдинок, В.Ю. По-
латай, В.С. Щербина та ін. 
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Постановка завдання. Метою статті є аналіз державно-правових гарантій щодо компен-
сації та відшкодування збитків іноземним інвесторам та виявлення прогалин і суперечностей 
чинного законодавства в зазначеній правовій сфері. 

Результати дослідження. Згідно з ч. 2 ст. 18 Закону України «Про інвестиційну діяль-
ність» [1] та ст. 10 Закону України «Про режим іноземного інвестування» [2], у разі ухвалення 
державними або іншими органами актів, що порушують права інвесторів і учасників інвести-
ційної діяльності, інвестори мають право на відшкодування збитків, які їм заподіяні зазначеними 
органами, у повному обсязі. Ч. 2 ст. 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність» [1] перед-
бачає, що всі витрати інвестора, які є наслідком примусових вилучень, що здійснюються тільки 
на підставі законодавчих актів України, повинні бути відшкодовані інвестору в повному обсязі 
збитків, що спричинені припиненням інвестиційної діяльності.

Отже, правомірні вилучення іноземних інвестицій породжують зобов’язання виплати 
компенсації, тоді як незаконні дії органів влади та їх посадових осіб, серед них і незаконні вилу-
чення, породжують зобов’язання відшкодування збитків. Тому вислів «компенсація, яка випла-
чується в порядку відшкодування збитків» дає підстави розрізняти власне компенсацію (відшко-
дування вартості правомірно вилучених інвестицій) та компенсацію (відшкодування) збитків.

У чинному законодавстві механізм забезпечення майнових прав іноземних інвесторів 
врегульований спеціальною ст. 10 Закону України «Про режим іноземного інвестування» [2]. 
Із змісту зазначеної статті випливає, що законодавець передбачив форми захисту таких прав, 
якими є: виплата компенсації в разі застосування державою примусових вилучень власності та 
відшкодування збитків, заподіяних державними органами чи їхніми посадовими особами. 

Законодавець дещо по-іншому диференціює і правові наслідки. Так, компенсація, що ви-
плачується іноземному інвестору внаслідок примусових дій, визначається на момент припинен-
ня права власності, а компенсація, що виплачується іноземному інвестору внаслідок дій дер-
жавних органів чи їхніх посадових осіб, визначається на час фактичного здійснення рішення 
про відшкодування збитків. Але, якщо реальні сплати здійснюються пізніше, то інвестору мають 
бути компенсовані втрати внаслідок інфляційних процесів на момент сплати. До того ж сума 
компенсації має виплачуватися у валюті, в якій були здійснені інвестиції, чи в будь-якій іншій 
прийнятній для іноземного інвестора валюті, відповідно до законодавства України. 

З моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму компен-
сації нараховуються відсотки згідно із середньою ставкою відсотка, за яким лондонські банки 
надають позики першокласним банкам на ринку євровалют (ЛІБОР). Компенсація, яка випла-
чується іноземному інвестору в такому разі повинна бути швидкою, адекватною й ефективною, 
на основі поточних ринкових цін або обґрунтованої оцінки, підтверджених аудитором чи ауди-
торською фірмою. 

Ч. 6 ст. 397 Господарського кодексу України (далі ГК України) [3] встановлює стандарт 
компенсації, яка виплачується іноземному інвестору в порядку відшкодування збитків. Принцип 
адекватності компенсації стосується розміру компенсації, який, за загальним правилом, повинен 
дорівнювати справедливій ринковій вартості вилучених активів. Ефективність компенсації озна-
чає виплату її у валюті, в якій були здійснені інвестиції, або в іншій валюті, прийнятній для ін-
вестора. Остаточний розмір компенсації визначається на момент фактичного виконання рішення 
про відшкодування збитків. Компенсація, яка сплачується іноземному інвестору внаслідок дій, 
бездіяльності чи невідповідного виконання державними органами України чи їх посадовими 
особами, передбачених законодавством, обов’язків щодо іноземного інвестора або підприємства 
з іноземними інвестиціями, визначається на момент фактичного здійснення рішення про відшко-
дування збитків.

Відшкодування збитків – основний вид господарсько-правової відповідальності, який 
посідає перше місце в системі господарсько-правової відповідальності, зважаючи на те, що він 
застосовується в усіх випадках, коли інше прямо не передбачено законом, а також можливість 
реалізації права на відшкодування збитків незалежно від наявності відповідної умови в договорі, 
відсутність права суду (як загальне правило) на зменшення розміру доведених збитків на власний 
розсуд, компенсацію всіх витрат, понесених внаслідок вчинення господарського правопорушен-
ня. Відповідальність у формі відшкодування збитків забезпечує будь-які господарські зобов’я-
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зання, оскільки застосовується в усіх сферах господарських відносин: горизонтальних (зокрема 
внутрішньогосподарських відносинах) і вертикальних, договірних і позадоговірних відносинах, 
у разі будь-якого господарського правопорушення, якщо інше прямо не передбачено законом. 

Внаслідок скоєння правопорушення для потерпілої сторони настають майнові наслід-
ки, щодо яких у теорії та на практиці застосовуються різні терміни, зокрема «шкода», «збит-
ки», «втрати» тощо. Зазвичай і в законодавстві, і в доктрині термін «шкода» використовується 
як більш широка категорія, а термін «збитки» – як більш вузька категорія, як складова частина 
більш широкого поняття «шкода», втім, законодавець не завжди дотримується критеріїв роз-
межування збитків і шкоди. У ГК України вживаються обидва терміни без зазначення різниці 
у змісті понять. І в законодавстві, і в теорії, і в судовій практиці інколи терміни «шкода» та «збит-
ки» ототожнюються і вживаються як синоніми. У процесі відшкодування збитків це особливих 
проблем не викликає, оскільки законодавець не передбачає особливого порядку відшкодування 
збитків залежно від того, який термін застосовується щодо того чи іншого поняття. 

Втім, незважаючи на такі невідповідності з термінологією в законодавстві, поняття «шко-
да» і «збитки» змішувати недоцільно, тому, формуючи позовні вимоги про відшкодування збит-
ків, необхідно обов’язково з’ясовувати правову природу правовідносин, в яких допущено пра-
вопорушення. 

Варто відрізняти юридичні збитки від їх економічного аналогу, оскільки термін «збит-
ки» застосовується і в економічному (господарському), і в цивільно-правовому (юридичному) 
значенні. Водночас збитки в економічному значенні розглядаються як більш широке поняття, 
оскільки вони поєднують не тільки власне юридичні збитки, але й інші майнові витрати, які 
виникли як внаслідок дій самого господарюючого суб’єкта, так і в результаті сторонніх подій і 
дій третіх осіб [4, с. 12–13]. Загальною ознакою збитків є те, що вони являють собою грошовий 
вираз господарських диспропорцій, які проявляються у зменшенні майнових активів, збільшен-
ні пасивів (зобов’язань), перевищенні витрат над доходами. 

Відмінності юридичних збитків від їх економічного аналогу полягають в тому, що юри-
дичні збитки переважно є наслідками неправомірної поведінки, дії чи бездіяльності особи, 
яка порушила права або законні інтереси іншої особи. ГК України не містить вичерпного пере-
ліку такої поведінки, згадуються лише деякі з них: порушення господарського зобов’язання (яке 
розглядається як його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням 
умов, визначених змістом зобов’язання) або встановлених вимог щодо здійснення господарської 
діяльності, господарське правопорушення, порушення майнових прав або законних інтересів 
інших суб’єктів, невиконання або неналежне виконання господарських зобов’язань, заподіяння 
шкоди тощо. Вимагати відшкодування збитків може тільки та особа, права або законні інтере-
си якої порушено. Види збитків, які підлягають відшкодуванню, передбачені в законодавчому 
порядку, тому саме юридичні збитки можуть бути відшкодовані за рахунок особи, яка їх спри-
чинила, і їх відшкодування забезпечується державним примусом та є мірою цивільно-правової і 
господарсько-правової відповідальності. 

У гл. 25 ГК України [3] зосереджені норми, які стосуються визначення збитків та їх складу 
стосовно господарських зобов’язань, розміру, умов і порядку відшкодування збитків. Акцент 
зроблений на обов’язку учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов’я-
зання або встановлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, відшкодувати завдані 
цим збитки суб’єкту, права або законні інтереси якого порушено. 

Ч. 2 ст. 224 ГК України [3] визначаються види збитків або види витрат, які здійснила 
управнена сторона та які підлягають стягненню з особи, протиправними діями якої вони були 
спричинені. Відповідно до запропонованого переліку збитків, усі збитки можна поділити на два 
основних види: реальні збитки, тобто фактично понесені витрати (або реальна, позитивна шко-
да), до яких відносяться витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження 
її майна та неодержаний доход (втрачена вигода або упущена вигода). ГК України фактично 
закріпив традиційний розподіл збитків на два види: реальні збитки та втрачену вигоду, окремо 
передбачив, крім того, ст. 225 [3] у складі збитків, що підлягають відшкодуванню, матеріальну 
компенсацію моральної шкоди. 
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В основі такого розподілу лежить економічний критерій, оскільки реальна шкода харак-
теризується реальним зменшенням наявного майна кредитора, на відміну від втраченої вигоди, 
коли наявне майно потерпілої сторони не збільшується, хоча й могло б збільшитися, якби дого-
вір був виконаний належним чином. 

Право на відшкодування не тільки прямих збитків, а й упущеної вигоди, тобто неотри-
маних прибутків і моральної шкоди, завданої їм внаслідок дій, бездіяльності або неналеж-
ного виконання державними органами України чи їх посадовими особами, передбачених 
законодавством обов’язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвести-
ціями, відповідно до законодавства України, визначає також ст. 10 Закону України «Про режим 
іноземного інвестування» [2].

Варто мати на увазі, що підстави відшкодування збитків і компенсація майнових втрат, 
завданих інвестору внаслідок реквізиції іноземної інвестиції, є за правовим характером різними 
категоріями.

Якщо реквізиція здійснюється на основі й у випадках, передбачених законодавством, 
то однією з підстав відшкодування збитків є завжди неправомірна поведінка, тобто скоєння пра-
вопорушення. Тому, на думку В.М. Коссака, хоча за розміром відшкодування втрат такі категорії 
можуть збігатися, за правовим змістом їх не можна ототожнювати. А тому до державно-право-
вих гарантій необхідно відносити право іноземних інвесторів на компенсацію втрат у разі рекві-
зиції здійснених інвестицій у розмірі їхньої вартості, а також упущену вигоду [5, с. 179].

Відшкодування збитків іноземним інвесторам, які заподіяні внаслідок правопорушення, 
має регулюватися, виходячи із загальних засад цивільно-правової відповідальності. А тому ком-
пенсацію шкоди, заподіяної неправомірними діями або бездіяльністю державних органів Укра-
їни чи їхніх посадових осіб, а також унаслідок неналежного здійснення такими органами чи їх 
посадовими особами передбачених законодавством обов’язків щодо іноземного інвестора або 
підприємств з іноземними інвестиціями, не можна вважати державно-правовою гарантією захи-
сту прав іноземного інвестора. Зміст гарантій презюмує забезпечення відповідних умов, перед-
бачених законодавством, іноземному інвестору. У разі обмеження державою в особі уповнова-
жених органів у випадках, передбачених законодавством, майнових прав інвесторів (зокрема під 
час реквізиції), втрати повинні бути відшкодовані. Тим самим держава бере на себе зобов’язання 
гарантувати забезпечення майнових прав інвесторів [5, с. 179].

Зазначимо, що рішення про реквізицію іноземних інвестицій та умови компенсації мо-
жуть бути оскаржені інвестором у судовому порядку. Отже, реквізиція інвестицій може здійсню-
ватись тільки у випадках, прямо передбачених чинним законодавством та з обов’язковою ком-
пенсацією понесених інвестором витрат і збитків.

Аналіз ст. 10 Закону «Про режим іноземного інвестування» [2] та двосторонніх інвести-
ційних угод дозволяє зробити висновок, що стандарт компенсації правомірно вилучених інвес-
тицій, зазвичай, збігається зі стандартом відшкодування збитків, за винятком визначення мо-
менту, на який має обраховуватися розмір компенсації. Згідно з ч. З ст. 10 Закону України «Про 
режим іноземного інвестування» [2], компенсація правомірно вилучених інвестицій визначаєть-
ся на момент припинення права власності або на інший момент, визначений двосторонньою 
інвестиційною угодою (так, згідно зі ст. III (п. 1) Договору між Україною та Сполученими Шта-
тами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій від 4 березня 1994 р., компенсація 
повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості експропрійованої інвестиції безпосеред-
ньо перед тим, коли були здійснені дії з експропріації або коли про неї стало відомо, – залежно 
від того, що станеться раніше).

Загальні норми щодо порядку компенсації збитків містяться у ст.ст. 1173, 1174 Цивільного 
кодексу України. Відповідно до згаданих статей, шкода, завдана фізичній або юридичній особі 
незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автоном-
ної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, а також посадовою або службовою 
особою зазначених органів під час здійснення ними своїх повноважень, відшкодовується дер-
жавою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від 
вини таких органів [6].
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Визначення розміру збитків може проводитися відповідно до Закону «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» [7] у випадках, визначених ст. 7 
Закону.

Внесені інвесторами цільові банківські вклади, акції й інші цінні папери, платежі за при-
дбане майно й орендні права в разі вилучення, згідно із законодавчими актами України, відшко-
довуються інвесторам, за винятком сум, котрі були використані або втрачені внаслідок власних 
дій самих інвесторів чи за їхньої участі. Власник не може бути позбавлений права власності 
на власне майно, окрім випадків, передбачених чинним законодавством [8, с. 13].

Важливою складовою збитків є неотриманий прибуток (упущена вигода). Про такі збит-
ки йдеться, здебільшого, коли зменшується обсяг виробництва або реалізації продукції (робіт, 
послуг), вимушено змінюється асортимент або погіршується їхня якість внаслідок правопору-
шення, допущеного іншим учасником господарських відносин.

Неотриманий прибуток (упущена вигода) – це розрахункова величина втрати очікуваного 
приросту в майні, що базується на даних бухгалтерського та податкового обліку, які беззастереж-
но підтверджують реальну можливість отримання потерпілим суб’єктом господарювання пев-
них грошових сум чи інших цінностей, якою інший учасник відносин у сфері господарювання 
не допустив би правопорушення.

За характером прояву неодержаний прибуток (втрачена вигода) буває двох видів. Це, з 
одного боку – пряма, безпосередня втрата прибутку (доходу) за кожною одиницею продукції (ро-
біт, послуг) внаслідок зменшення обсягу їх виробництва чи реалізації або вимушеної зміни асор-
тименту. З іншого – це опосередкована втрата прибутку (доходу) через збільшення постійних 
витрат у собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) внаслідок зменшення обсягу їх вироб-
ництва або асортиментних зрушень (для торгових підприємств – відповідне збільшення фактич-
них витрат обігу). Поняття постійних, а також перемінних витрат наведено у п. 16 Положення 
(стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 31 грудня 1999 р. [9].

У ГК України поняття «неодержані доходи» (ч. 2 ст. 224 ГК) і «неодержаний прибуток» 
(втрачена вигода) (ч. 1 ст. 225 ГК), принаймні в контексті відшкодування завданих збитків, 
ототожнюються [3].

У разі відшкодування збитків обох видів (тобто всіх реальних збитків і втраченої вигоди) 
вони компенсуються в повному обсязі. За загальним правилом, обов’язок повного відшкодуван-
ня збитків діє однаково для всіх учасників господарських відносин. Проте законодавець перед-
бачає можливість відшкодування збитків у меншому обсязі (в обмеженому розмірі), й у винятко-
вих випадках – у підвищеному розмірі. 

Безумовно, визначення складу і розміру збитків – справа складніша, ніж просто стягнення 
неустойки (штрафу, пені). Адже для цього необхідно виконати певні розрахунки і підкріпити їх 
відповідними доказами, які беззастережно підтверджували б їхній реальний розмір на визначену 
дату. Водночас треба мати на увазі, що склад збитків, порядок їх розрахунку і доказування зале-
жать не від характеру (виду) правопорушення, а від характеру ситуації, яка виникла в потерпіло-
го суб’єкта у зв’язку з правопорушенням.

Однак, незалежно від того, чи виникли всі види збитків чи лише деякі з них, розрахунок 
їхнього розміру необхідно проводити по кожному виду окремо, а отримані результати підсу-
мувати.

Для того, щоб до складу збитків була включена вартість втраченого, пошкодженого або 
знищеного майна, згідно з ч. 1 ст. 225 ГК України [3], необхідно дотримуватися загального пра-
вила: вартість такого майна має бути визначена відповідно до вимог законодавства.

Проте необхідно звернути увагу на характерну особливість інвестиційного Закону Украї-
ни [2] стосовно відшкодування іноземному інвестору не тільки прямих збитків, упущеної вигоди 
(неотриманих прибутків), а й моральної шкоди. Законодавець поділяє збитки, які завдаються 
внаслідок дій або бездіяльності державних органів чи їхніх посадових осіб, а також ті, що запо-
діяли неналежним виконанням ними передбачених законодавством обов’язків щодо іноземного 
інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями. Однак більш складні, саме правові, пи-
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тання виникають у разі реалізації іноземними інвесторами прав на відшкодування моральної 
(немайнової шкоди). Тому на практиці поняття «моральна шкода», підстави та суб’єкти, які ма-
ють право на її відшкодування, тлумачаться по-різному. 

На недосконалість законодавства щодо відшкодування моральної шкоди та різні підходи 
до питання судових органів звертали увагу фахівці в юридичній літературі [4; 5; 8]. Важливим є 
те, що не тільки іноземний інвестор як фізична особа, а й підприємство з іноземним інвестиціями 
як юридична особа, можуть вимагати компенсації шкоди, якої зазнали у зв’язку з приниженням 
їхньої ділової репутації. Однак варто зауважити, що судові інстанціїї досі не визначились щодо 
зазначеної проблеми, до чого неодноразово привертали увагу науковці та юристи-практики.

Проблемним і надалі залишається питання щодо розміру відшкодування немайнової 
шкоди. Однією із причин зазначеного є не тільки чисельність норм, розпорошених у різних 
законодавчих актах, а й неузгодженість правових норм, які регулюють однорідні правовідно-
сини.

Під час вирішення питання щодо компенсації моральної шкоди, на нашу думку, необхідно 
зважати на нижчезазначене. На відміну від права на відшкодування матеріальних збитків, право 
на компенсацію моральної шкоди є обмеженим. Тому вимагати такого відшкодування можна 
лише тоді, коли вказане прямо передбачено законом. Зокрема відшкодування повинно здійсню-
ватись у грошовій або іншій матеріальній формі, тобто у формі матеріальної компенсації. Якщо 
ж учасник відносин у сфері господарювання своїми діями (бездіяльністю) заподіяв як майнову, 
так і моральну (немайнову) шкоду, то слід виходити з того, що компенсація майнової шкоди 
не звільняє такого учасника від обов’язку компенсувати моральну шкоду. Оскільки остання є 
самостійним видом шкоди, то, безумовно, обсяг матеріальної компенсації не повинен ставитися 
в залежність від заподіяної правопорушником майнової шкоди (збитків). Під час визначення роз-
міру компенсації моральної шкоди варто брати до уваги характер діяння особи, яка її заподіяла, 
а також ті негативні наслідки, що виникли через порушення майнових прав позивача.

Висновки. Отже, чинне законодавства України щодо державно-правових гарантій ком-
пенсації та відшкодування збитків іноземним інвесторам є розпорошеним, неузгодженим між 
собою та потребує суттєвого вдосконалення, що, в багатьох випадках, є гальмівним чинником 
іноземного інвестування в Україні.

Список використаних джерел:
1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560–XII // 

Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст.646 .
2. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 березня 1996 р.  

№ 93/96-ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
3. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436–IV //  

Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 18, 19–20, 21–22. – Ст.144.
4. Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой деятель-

ности. – М.: ИКД «Зерцало – М», 2005. – 184 с.
5. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. – Л. : Центр  

Європи, 1999. – 239 с.
6. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435–IV // Відомо-

сті Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.
7. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні :  

Закон України від 12 червня 2001 р. № 2658–III // Відомості Верховної Ради України. – 
2001. – № 47. – Ст. 251.

8. Федоренко В.Г. Інвестознавство : [підручник] / В.Г. Федоренко. – К. : Муніципальна 
Академій управляння персоналом, 2002. – 500 с.

9. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого нака-
зом Мінфіну України від 31 грудня 1999 р. Положення від 31 грудня 1999 р. № 318 [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.



113

Трудове право, право соціального забезпечення

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АНДРОНОВА В. А.,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення
(Національний університет 
«Одеська юридична академія»)

УДК 349.3

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ВНЕСКУ 
НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Статтю присвячено дослідженню сутності юридичної відповідальності 
у сфері соціального забезпечення, особливостей притягнення до юридичної 
відповідальності платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування в праві соціального забезпечення. Проаналізовано роз-
міри та порядок притягнення до юридичної відповідальності платників єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Ключові слова: соціальне забезпечення, юридична відповідальність, єдиний 
соціальний внесок, штраф, пеня.

Статья посвящена исследованию сущности юридической ответственности 
в сфере социального обеспечения, особенностей привлечения к юридической от-
ветственности плательщиков единого взноса на общеобязательное государствен-
ное социальное страхование в праве социального обеспечения. Проанализированы 
размеры и порядок привлечения к юридической ответственности плательщиков 
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Ключевые слова: юридическая ответственность, единый социальный 
взнос, плательщики, штраф, пеня.

In the scientific article essence of legal responsibility is investigational in the field 
of public welfare, features of bringing in to legal responsibility of payers of only 
payment on obligatory state social security in a right for public welfare. Sizes and 
order of bringing in are analyzed to legal responsibility of payers of only payment on 
obligatory state social security.

Key words: public welfare, legal responsibility, single social payment, fine, forfeit.

Вступ. За роки незалежності наша держава зробила важливі кроки шляхом зміцнен-
ня режиму законності, протидії протиправній поведінці серед населення, підвищення рівня 
його правосвідомості та правової культури. Проте слід констатувати, що рівень вчинення 
адміністративних правопорушень у деяких сферах суспільних відносин в Україні дотепер 
залишається досить високим, зокрема це стосується сфери соціального забезпечення. Пояс-
нюється така ситуація низкою причин різного характеру, серед яких однією з найсуттєвіших 
є наявність певних прогалин і недоліків у чинному законодавстві, що знижує його регуля-
тивний вплив і, як наслідок, зменшує ефективність та результативність протидії адміністра-
тивним проступкам у сфері соціального забезпечення.
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Проблематиці юридичної відповідальності платників єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування в праві соціального забезпечення було присвя-
чено цілу низку праць: І.Л. Боднарюк, Н.Б. Болотіної, Н.І. Дуравкіна, Г.І. Козак, Т.В. Медин-
ської, П.Д. Пилипенка, Б.І. Сташківа, Л.І. Харитонової, К.О. Чумак та ін.

Постановка завдання. Основною метою наукової статті є виокремлення особливос-
тей порядку притягнення до юридичної відповідальності платників єдиного внеску на за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхування на основі детального аналізу чинного 
соціально-забезпечувального й адміністративного законодавства України.

Результати дослідження. Під юридичною відповідальністю в юридичній літературі 
розуміється застосування до правопорушника передбачених санкцією юридичної норми за-
ходів державного примусу, що виражаються в позбавленні особистого, організаційного чи 
майнового характеру. Вона здійснюється або може здійснюватись від імені держави шляхом 
державного примусу. В окремих випадках відшкодування збитків може бути добровільноим, 
без державного втручання. Усі види відповідальності слугують попередженню нових право-
порушень [1, с. 19].

На думку Б.І. Сташківа, юридична відповідальність – це застосування до особи, що 
скоїла правопорушення, примусових заходів, передбачених санкцією порушеної норми, 
в установленому для цього процедурному чи процесуальному порядку, від імені держави і 
на підставі закону. Конкретизуючи положення про юридичну відповідальність у праві соці-
ального забезпечення, вчений розуміє під нею передбачені галузевими нормами заходи, що 
спрямовані на позбавлення особи благ особистого, організаційного чи майнового характеру 
за порушення чи неефективне використання соціально-забезпечувальних норм [2, с. 555].

Так, відповідно до ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування», платниками єдиного внеску є: роботодавці, 
фізичні особи-підприємці та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а саме: 
наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юри-
дичну практику, зокрема адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релі-
гійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї неї [3].

Одним із важливих принципів збору та ведення обліку єдиного внеску, відповідно 
до ст. 3 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», є принцип відповідальності платників єдиного внеску та органу, що 
здійснює збір і веде облік єдиного внеску, за порушення норм зазначеного Закону, а також 
за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків.

Відповідно до п. 11 ст. 9 зазначеного Закону, у разі несвоєчасної або не в повному 
обсязі сплати єдиного внеску, до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені 
Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єди-
ного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну від-
повідальність згідно з законом.

У разі виявлення не сплачених своєчасно сум страхових внесків, платники єдиного 
внеску (далі – ЄСВ) зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуван-
ням пені в порядку і розмірах, визначених ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».Суми недоїмки стягуються 
з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

Якщо Пенсійний фонд України сам виявив недоїмку, то він надсилає таким платникам 
ЄСВ вимогу про її сплату. Вона формується на підставі актів документальних перевірок, ак-
тів звірок Державної податкової служби (далі – ДПС), звітів платника про нарахування ЄСВ 
та облікових даних із карток особових рахунків платника. Відповідно до ч. 4 ст. 25 Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування», вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом.

Вимога не складається, якщо борг не перевищує 10 грн. (пп. 6.3 Інструкції про поря-
док нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування № 21–5 від 27 вересня 2010 р. [4]). 
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Платник ЄСВ зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дня надходження такої вимоги 
сплатити суми недоїмки та штрафів разом із нарахованою пенею.

Коли платник не згоден із розрахунком розміру недоїмки, він може узгодити питання 
з Пенсійним фондом України (далі – ПФУ) в порядку, встановленому Пенсійним фондом 
України і за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері праці та со-
ціальної політики. Якщо ж консенсусу досягти не вдалося, то платник повинен сплатити 
суму недоїмки, штраф і пеню протягом 10 робочих днів із дня надходження рішення ПФУ, 
або звернутися до органу Пенсійного фонду вищого рівня, або ж до суду. Стягненням суми 
недоїмки займається виконавча служба.

Територіальне управління Пенсійного фонду України надсилає до державної виконав-
чої служби вимогу про сплату недоїмки, якщо протягом 10 робочих днів платник: 1) не спла-
тив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом із нарахованою пенею; 2) не узгодив 
вимогу з органом Пенсійного фонду; 3) не оскаржив вимогу в судовому порядку; 4) не спла-
тив узгоджену суму недоїмки протягом 10 робочих днів з дня надходження узгодженої ви-
моги.

Суми, що перераховуються на сплату недоїмки та штрафів, будуть зараховуватися 
в порядку календарної черговості їх виникнення. Інакше кажучи, якщо людина має забор-
гованість по сумах внеску за попередні періоди, а перераховує кошти за звітний період, 
то Пенсійний фонд України буде зараховувати їх в рахунок сплати недоїмки, штрафів і пені 
за минулі періоди в порядку календарної черговості їх виникнення.

Отже, Пенсійний фонд України застосовує такі штрафні санкції за порушення сплати 
єдиного соціального внеску: 

– за ухилення від взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік 
платниками ЄСВ – 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170 грн.);

– за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) 
ЄСВ – 10% від не сплачених своєчасно сум;

– за донарахування територіальним органом ПФУ або платником своєчасно не нара-
хованого ЄСВ – 5% від зазначеної суми за кожний повний або неповний базовий звітний 
період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50% від суми донарахованого ЄСВ;

– за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності – 
10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170 грн.);

– за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується 
ЄСВ – від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (136–255 грн.);

– за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночас-
но з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів) – 10% від таких 
несплачених або несвоєчасно сплачених сум.

Окрім штрафних санкцій до правопорушників застосовується ще і пеня. Підставою 
для нарахування пені є: 1) документи, які підтверджують суму ЄСВ і строк їх сплати, а саме: 
звіт платника щодо нарахування ЄСВ (з позитивним значенням), вимога про донараховані 
суми ЄСВ за актами перевірок, або актами звірок, або повідомленням-розрахунком, рішен-
ня суду; 2) документи, що підтверджують суму та дату погашення недоїмки за ЄСВ, серед 
яких: виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів, корі-
нець прибуткового документа про приймання установою банку платежів готівкою, звіт плат-
ника щодо нарахування ЄСВ з від’ємним значенням, рішення про виключення з Державного 
реєстру підприємств та організацій України та свідоцтво про смерть фізичної особи.

Розмір пені буде розраховуватись за такою формулою: сума недоїмки помножена 
на кількість днів прострочення платежу та помножена на 0,1%.

Пеня починає нараховуватися з першого календарного дня, що настає за днем закін-
чення строку сплати, і до дня її фактичної сплати (перерахування) включно.

Якщо платник ЄСВ оскаржує вимогу про сплату недоїмки, нарахування пені зупиня-
ється з дня подання скарги до територіального управління Пенсійного фонду України або 
позову до суду.
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Територіальне управління Пенсійного фонду України ухвалює рішення про нараху-
вання пені та застосування штрафів, яке протягом 3-х робочих днів надсилається платнику 
ЄСВ. Таке рішення також є виконавчим документом.

Рішення ухвалюються за встановленою формою у двох примірниках: перший надси-
лається платникові в порядку, встановленому для надсилання вимог, або вручається під під-
пис керівнику або головному бухгалтеру платника, банку чи фізичній особі-платнику ЄСВ, 
а другий залишається у структурному підрозділі, на який покладено обов’язки з організа-
ції контролю за надходженням сум ЄСВ та інших платежів до Пенсійного фонду України. 
Надіслані (вручені) рішення про застосування фінансових санкцій реєструються в журналі 
обліку рішень. 

Сума пені та штрафу повинна бути сплачена протягом 10 робочих днів після надхо-
дження відповідного рішення. Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення 
сум недоїмки, штрафів і нарахованої пені не застосовується.

Кошти, безпідставно стягнені територіальними органами доходів і зборів з юридичних 
і фізичних осіб, підлягають поверненню з рахунків органами доходів і зборів в триденний 
строк із дня ухвалення рішення територіальним органом доходів і зборів або судом про без-
підставність їх стягнення з одночасною сплатою нарахованої на ці суми пені, що визнача-
ється виходячи з розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України.

Окремо необхідно зупинитись на положеннях про адміністративну відповідальність, 
яка може бути застосована до посадових осіб підприємства у випадку вчинення порушення 
законодавчих норм, що регулюють оплату ЄСВ.

Так, згідно зі ст. 1651 Кодексу про адміністративні правопорушення (далі – КпАП) 
України, розмір штрафу, що накладається на посадових осіб, залежить від того, вперше 
ними вчинене таке правопорушення чи вчиняється повторно. 

За перше вчинення правопорушення на посадових осіб накладається штраф, роз-
мір якого становить від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 340 
до 510 грн.). Такий штраф передбачений: 1) за порушення порядку нарахування, обчислення 
і строків сплати ЄСВ, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання; 2) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності 
щодо ЄСВ, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або 
подання недостовірних відомостей, які використовуються в Державному реєстрі загально-
обов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, перед-
бачених законами України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування» і «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; 
3) за порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій із коштами 
Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду.

За вищезазначені правопорушення, якщо вони скоєні повторно, стягується штраф 
у розмірі від 30 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 510 до 680 грн.).

За несплату або несвоєчасну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування, зокрема авансових платежів, у сумі, що не перевищує  
300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, штраф становить від 25 до 50 неоподат-
кованих мінімумів доходів громадян (від 425 до 850 грн.), якщо це перше правопорушення, 
а якщо друге – від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 1 700 до  
5 100 грн.). За несплату або несвоєчасну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування, зокрема авансових платежів, у сумі понад 300 неоподат-
кованих мінімумів доходів громадян штраф становить від 50 до 100 неоподаткованих мі-
німумів доходів громадян (від 850 до 1 700 грн.), якщо ж правопорушення повторне – від  
100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 5 100 грн.).

Також, згідно зі ст. 18823 КпАП України, у разі вчинення дій, що перешкоджають 
уповноваженим особам Пенсійного фонду України у проведенні перевірок, пов’язаних із на-
рахуванням, обчисленням і сплатою ЄСВ, і вразі вчинення дій, які перешкоджають уповнова-
женим особам Пенсійного фонду України й інших страхових фондів у проведенні перевірок 



117

Трудове право, право соціального забезпечення

щодо використання страхових коштів, сума штрафу становить від 8 до 15 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян (від 136 до 255 грн.) – за переше правопорушення, а за повтор-
не – від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн.) [5].

Висновки. Отже, у підсумку можна констатувати, що розміри санкцій, передбачені 
чинним законодавством України, не досить високі для того, щоб бути дієвим превентив-
ним засобом, який би змушував правопорушників у соціальній сфері серйозно замислитись 
над тим, чи варто порушувати норми Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
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ВПЛИВ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ЕЛЕМЕНТІВ 
НА РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА

У статті розкрито питання балансу приватних та публічних начал у трудо-
вому праві та з’ясовано, що поєднання публічних та приватних начал можна 
прослідкувати у кожному інституті трудового права. 

Ключові слова: сфера дії трудового права, публічний інтерес, приватний 
інтерес, державне регулювання, праця.

В статье раскрыты вопросы баланса частных и публичных начал в трудовом 
праве и выяснено, что сочетание публичных и частных начал можно просле-
дить в каждом институте трудового права. 

Ключевые слова: сфера действия трудового права, публичный интерес, 
частный интерес, государственное регулирование, труд.

The article reveals the issues of balance between private and public beginnings in 
labor law and found that a combination of public and private began can be traced in 
every Institute of labour law. 

Key words: scope of labor law, public interest, private interest, state regulation, 
work.

Вступ. Публічне та приватне право є взаємопов’язаними та взаємопроникаючими сис-
темами; їх вплив є однаково важливим при визначенні статусу суб’єктів права, з’ясуванні рівня 
форм і методів забезпеченості публічних та приватних інтересів і прав людини та громадянина. 
Водночас публічно-правове втручання у сферу приватного права не вимагає для його оформлен-
ня спеціальної правової галузі, оскільки носить різногалузевий характер.

Юридична самобутність трудового права полягає в тому, щоб регулювати особливу сферу 
взаємовідносин людей громадянського суспільства. У такому суспільстві добровільно реалізу-
ється здатність кожної людини до праці на засобах виробництва, що їй не належать [1, с. 82]. 
У той же час специфіка трудового права як галузі права полягає у поєднанні приватних і пу-
блічних інтересів, що досягається відповідною комбінацією способів правового регулювання, 
а саме поступовою зміною державного (централізованого) на колективно-договірне та індивіду-
ально-договірне регулювання [2, с. 34].

Постановка завдання. У науці трудового права питанню співвідношення приватного та 
публічного елементів приділено достатню увагу, зокрема у працях таких учених, як: М.Г. Алек-
сандров, О.Т. Барабаш, М.Й. Бару, Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, С.С. Лукаш, 
А.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, О.С. Пашков, В.О. Процевський, О.І. Процевський, С.М. При-
липко, Г.С. Скачкова, В.М. Смирнов, Л.О. Сироватська, Ю.В. Черткова, Л.С. Таль, О.М. Ярошен-
ко та ін. Проте поза увагою науковців залишається питання впливу приватного та публічного на-
чал на сферу дії трудового права. Тому метою статті є спроба прослідкувати вплив як публічного, 
так і приватного елементів на окремі інститути трудового права.



119

Трудове право, право соціального забезпечення

Результати дослідження. Для визначення характеру трудового права – належність його 
до приватного чи публічного права – вирішальне значення має завдання, яке ставиться в сучас-
них умовах перед цією правовою галуззю. Основне завдання трудового права, на думку О.І. Про-
цевського, полягає у створенні необхідних правових умов для досягнення оптимального пого-
дження інтересів сторін трудових відносин, інтересів держави, а також правового регулювання 
трудових та пов’язаних із ними відносин [3, с. 152].

Для співвідношення публічно-правового та приватно-правового регулювання соціаль-
но-трудових відносин у сучасній моделі правового регулювання важливі дві обставини. Пер-
ша – у демократичній, соціальній, правовій державі, якою за Конституцією є Україна, нор-
мативне забезпечення і захист інтересів усього суспільства (а значить, й інтересів учасників 
суспільно-трудових відносин) підкреслює універсальність базової моделі правового регулюван-
ня суспільних відносин. Друга – сфера приватно-правового регулювання соціально-трудових 
відносин не може бути обмежена нормативними елементами базової моделі правового регулю-
вання, як це має місце у чинному законодавстві [3, с. 141].

Як стверджує Ю.В. Черткова, публічна тенденція в розвитку трудового права полягає 
в посиленні державного втручання у трудові й пов’язані з ними правовідносини з метою захисту 
інтересів найманих працівників, а також забезпечення загальносуспільних інтересів, непов’я-
заних із усвідомленням суспільством значення такого захисту. Приватна ж тенденція становить 
собою дерегулювання трудових відносин і надає сторонам останніх можливості регулювання їх 
трудовим договором, у тому числі й у зв’язку з урегулюванням таких відносин диспозитивними 
нормами [4, с. 8].

Викликає деякі заперечення твердження Є.Б. Хохлова, який стверджує, що практичне 
втілення публічної концепції, принаймні у сфері дії трудового права, стає неефективним, май-
же неможливим. Науковець таку думку пояснює тим, що залучення до праці людей, які мають 
виключне право розпоряджатися своїми здібностями до праці, може здійснюватися, як правило, 
лише на основі договору. Індивідуальний трудовий договір, таким чином, стає основним регуля-
тором трудових відносин, юридичною формою, у якій здійснюється регуляція приватних відно-
син у процесі трудової діяльності [5, с. 60]. Варто погодитися із думкою фахівців, які зазначають, 
що публічно-приватний характер трудового права пов’язаний, перш за все, із тим, що воно має 
у своїй структурі дві складові: виробничу (економічну) і соціальну (захисну). З одного боку, 
трудове право націлено на правове забезпечення процесу виробництва суспільного продукту, 
а з другого – на захист людини і її прав у трудових відносинах. При цьому, якщо перша функція 
стосується технічної сторони праці, підвищення його продуктивності, одержання вигоди й при-
бутку, то друга визначає внутрішній зміст трудових правовідносин, тобто гармонізацію інтересів 
усіх учасників на основі особистої волі [6, с. 326].

В основі взаємної «системності» приватного і публічного права лежить така загальна фун-
даментальна властивість, як їх соціальність, яка дозволяє піддавати їх закріпленню, регулюван-
ню й контролю за допомогою певних соціальних важелів, інструментів та слугує об’єктивною 
передумовою діалектичної єдності засад «приватності» й «публічності» у державно-юридично-
му, тобто позитивному праві, а також визначає об’єктивні межі розрізнення та протиставлення 
двох названих підрозділів об’єктивного юридичного права [7, с. 61].

Підтримуємо позицію Н.Д. Гетьманцевої, що в трудовому праві важко визначити точну 
пропорцію норм публічного та приватного права. Водночас правник до норм публічного права 
відносить: закріплення принципів правового регулювання трудових відносин, виходячи із за-
гальновизнаних принципів і норм міжнародного права та у відповідності з Конституцією Укра-
їни; співвідношення державного і договірного регулювання трудових відносин; встановлення 
ієрархії правових актів у цій сфері; у регламентації норм, механізмів і процедур, яких сторони 
трудових відносин та інші суб’єкти трудового права зобов’язані дотримуватись; визначення до-
пустимого рівня мінімальних гарантій для працівників; визначення компетенції державних ор-
ганів у сфері трудових відносин; державний контроль за дотриманням трудового законодавства; 
визначення підстав і видів відповідальності за порушення трудового законодавства. Усі інші пи-
тання складають сферу приватного регулювання [8, с .67].
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Вважаємо, що насправді поєднання публічних та приватних начал можна прослідкувати 
у кожному інституті трудового права. Так, соціальне партнерство в трудовому праві є яскра-
вим прикладом поєднання публічних та приватних інтересів шляхом проведення переговорів з 
укладення соціально-партнерських угод на державному, галузевому та територіальному рівні, 
колективних договорів на виробничому рівні, вироблення узгоджених позицій, проведення при-
мирних процедур тощо. Крім цього, держава, регламентуючи норми тривалості робочого часу 
(ст. 50 Кодексу законів про працю України [9]), види робочого часу (ст. ст. 51, 56 Кодексу законів 
про працю України [9]), режим робочого часу та інші питання, гарантує працівнику в процесі 
праці захист від надмірного ненормованого використання його робочого часу зі сторони робото-
давця. На законодавчому рівні регламентуються способи правового регулювання робочого часу: 
колективно-договірний, індивідуально-договірний. Водночас усі умови, що стосуються трива-
лості робочого часу, що закріплені в колективному або в трудовому договорі, не повинні погір-
шувати становище працівника порівняно з діючим трудовим законодавством.

Держава здійснює правове регулювання часу відпочинку (ст. ст. 66–84 Кодексу законів 
про працю України [9]). Вона встановлює перелік видів часу відпочинку. Шляхом державно-
го способу правового регулювання встановлюються певні заборони роботодавцям щодо залу-
чення працівників до роботи у вихідні та святкові і неробочі дні, регламентується особливий, 
винятковий порядок застосування такої роботи. Держава гарантує кожному працівнику право 
на щорічну відпустку із збереженням на цей період місця роботи (посади) і заробітної плати 
(ст. 64 Кодексу законів про працю України [9]). На державному рівні встановлюється перелік 
тих категорій працівників, які в силу закону мають право на додаткові оплачувані відпустки та 
регламентується термін надання таких додаткових відпусток для певних категорій працівників: 
за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, за особливий характер праці. Додаткова від-
пустка встановлюється для працівників із ненормованим робочим днем. Разом з цим конкретна 
тривалість такої відпустки встановлюється в колективному договорі. 

Нині багато питань, у тому числі й відпусток, вирішуються в галузевих угодах, колек-
тивних договорах та інших локальних актах. Законодавство надає можливість шляхом колек-
тивно-договірного регулювання приймати рішення про збільшення для працівників підпри-
ємств, установ, організацій щорічних основних і додаткових відпусток, порівняно з трудовим 
законодавством, надавати інші пільги, пов’язані з наданням і використанням відпусток, правда, 
за рахунок коштів самого підприємства.

Однією із умов, трудового договору, що встановлюється як на державному, так і договір-
ному рівні, є умова про заробітну плату. Вказана умова випливає із оплатного характеру трудово-
го договору, при укладенні якого працівник і роботодавець домовляються, яку трудову функцію 
повинен виконувати працівник та яку винагороду за це повинен виплатити роботодавець. 

На державному рівні встановлюються основні принципи правового регулювання заробіт-
ної плати, мінімальний розмір заробітної плати встановлення умов і розмірів заробітної плати 
керівників підприємств, заснованих на державній і комунальній власності, працівників підпри-
ємств, що фінансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників 
підприємств-монополістів, встановлення різного роду державних норм і гарантій (ст. 8 Закону 
«Про оплату праці» [10]). 

На договірному рівні, в колективному договорі, встановлюються умови, за яких може 
бути часткова виплата заробітної плати натурою. При цьому на державному рівні встановлюєть-
ся норма, яка передбачає, що розмір вказаних виплат не може перевищувати 30% нарахованої 
за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті 
праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників [10]. 

Основні напрямки державної політики у сфері охорони праці ґрунтуються на нормах Кон-
ституції України. Так, ст. 43 Основного Закону закріплює право кожного громадянина на працю, 
в умовах, що відповідають вимогам безпеки і гігієни. Реалізація цього конституційного поло-
ження здійснюється передусім шляхом встановлення правових норм, що відображають напрям-
ки державної політики у сфері праці, що чітко визначають взаємні права та обов’язки суб’єк-
тів трудового права, відношення роботодавців та працівників у сфері охорони праці. Державне 
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регулювання відносин щодо охорони праці здійснюється за цілим комплексом напрямків, що 
дістали назву основних напрямків державної політики у сфері охорони праці. Держава вста-
новлює норми та здійснює наглядові та контрольні функції за дотриманням нормативних вимог 
щодо охорони праці, регламентує систему державного управління охороною праці, регламентує 
спеціальними нормами трудового права особливу охорону праці жінок, молоді, неповнолітніх, 
осіб із пониженою працездатністю, попередження нещасних випадків на виробництві. Водночас 
у впорядкуванні питань охорони праці має місце приватне начало, наприклад, ст. 162 Кодексу 
законів про працю України [9] встановлює, що для проведення заходів по охороні праці виділя-
ються у встановленому порядку кошти і необхідні матеріали. Порядок використання зазначених 
коштів і матеріалів визначається в колективних договорах. Крім цього, план заходів щодо охоро-
ни праці, який власник або уповноважений ним орган розробляє за участю професійних спілок, 
включається до колективного договору (ст. 161 Кодексу законів про працю України [9]). 

Тому норми трудового права відображають як приватні, так і публічні інтереси. У сучас-
них умовах розвитку суспільства, як зауважував О.І. Процевський, об’єктивно досягти «стери-
лізації» однієї галузі права від другої і вважати її виключно приватною практично неможливо. 
Віднесення трудового права до приватного права є умовним для зручності сприйняття особли-
востей трудових правовідносин і врахування потреб людини [3, с. 152, 153].

Висновки. Отже, за допомогою публічно-правового регулювання визначаються тільки 
основні засади правового регулювання праці, які покликані забезпечити єдиний підхід до забез-
печення та захисту трудових прав громадян, які укладають трудовий договір. Водночас безпосе-
реднє впорядкування суспільно-трудових відносин забезпечується за допомогою приватного 
правового регулювання. Посилення державного впливу та заразом відносний баланс між публіч-
ною та приватною тенденціями у розвитку трудового права в регулюванні відносин, що станов-
лять предмет трудового права, зумовило розширення прошарку працівників, регламентування 
праці, яких підпадає під сферу дії трудового права.
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ

У статті аналізуються недоліки нормативного врегулювання питань, пов’я-
заних із реалізацією норм адміністративного законодавства, окреслюються 
проблеми, які виникають у процесі реалізації адміністративно-правових норм 
та формулюються пропозиції щодо вдосконалення чинного адміністративного 
законодавства. Виокремлюються напрями вдосконалення вітчизняного адміні-
стративного законодавства.

Ключові слова: реалізація адміністративно-правових норм, форми реаліза-
ції, ефективність реалізації, нормативна термінологія, тлумачення.

В статье анализируются недостатки нормативного регулирования вопросов, 
связанных с реализацией норм административного законодательства; очер-
чиваются проблемы, возникающие в процессе реализации административ-
но-правовых норм и формулируются предложения по совершенствованию 
действующего административного законодательства. Выделяются направления 
усовершенствования отечественного административного законодательства.

Ключевые слова: реализация административно-правовых норм, формы  
реализации, эффективность реализации, нормативная терминология,  
толкование.

The article analyzes the shortcomings of the statutory regulation of issues related 
to the implementation of the norms of administrative legislation; problems arising in 
the process of implementing administrative rules are outlined and demands are for-
mulated to improve the current administrative legislation. Directions of improvement 
of the domestic administrative legislation are singled out.

Key words: implementation of administrative rules, forms of implementation,  
implementation efficiency, regulatory language, interpretation.

Постановка завдання. Значне оновлення чинних, ухвалення нових нормативно-пра-
вових актів, більшість яких належить до сфери регулювання сучасного адміністративного 
права, предмет і пріоритетні напрямки розвитку якого також суттєво змінено, актуалізувало 
питання не лише ефективної дії адміністративно-правових норм, але і питання отримання 
позитивного результату від такої дії як для суб’єктів нормотворення, так і для безпосередніх 
суб’єктів реалізації. Зміна акцентів у відносинах держави та осіб приватного права, і, осо-
бливо, фізичних осіб, «людиноцентристська» концепція оновленого предмету адміністра-
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тивного права зумовила перегляд законодавчого підходу до якісного наповнення змісту «сер-
вісної складової» предмету адміністративного права; обумовила появу принципово нових 
можливостей у вигляді закріплених прав у суб’єктів приватного права, що, водночас, при-
звело до оновлення підходу до повноважень суб’єктів публічної адміністрації та, особливо, 
до питань відповідальності органів і посадових осіб держави перед людиною. Перше місце 
посіли питання охорони (прав, свобод та інтересів) і соціального обслуговування (сервісної 
допомоги). Зазначене свідчить про зміну стратегічних векторів у питаннях постановки цілей 
під час ухвалення тієї чи іншої норми права та формулювання очікуваних від дії відповідних 
норм результатів. Трансформацій зазнали й охоронні адміністративно-правові відносини, 
адже «безпекова складова» нині є пріоритетним напрямком вдосконалення законодавств аб-
солютно всіх країн світу, навіть найбільш розвинутих, і адміністративно-правова складова 
цих «безпекових» питань, зважаючи на масштаб відповідної галузі, відіграє значну роль. 
Основу нормативного забезпечення галузі права складають її норми. Їхній зміст та наяв-
ність механізму забезпечення реалізації безпосередньо впливають на можливість їхнього 
втілення в життя суб’єктами адміністративного права. Усе це свідчить про необхідність 
переосмислення напрямів подальшого розвитку адміністративного права, обумовлює до-
цільність дослідження «реалізації адміністративно-правових норм» як комплексного тео-
ретико-правового феномену, який має і прикладне значення, а також окреслення основних 
напрямів вдосконалення вітчизняного адміністративного законодавства.

Результати дослідження. Зважаючи на значну сферу регулювання адміністративно-
го права, різноманітні складові його предмету, який постійно трансформується, питанням 
виявлення недоліків, формулювання пропозицій щодо їх усунення, що, також, сприятиме 
підвищенню ефективності дії галузевих норм, якими регулюються ті чи інші складові пред-
мету галузі, вчені-адміністративісти постійно приділяють увагу. Так, наприклад, виявленню 
недоліків адміністративно-правового регулювання та формулюванню пропозицій щодо його 
вдосконалення стосовно деліктної складової адміністративного права присвячували свої 
праці: Л.В. Коваль, А.Т. Комзюк, А.М. Бандурка, Д.М. Лук’янець, В.К. Колпаков, О.В. Кузь-
менко, І.О. Федоров, О.І. Миколенко, Т.О. Коломоєць, С.Г. Стеценко, Ю.П. Битяк та чимало 
інших. Інші складові предмету адміністративного права, яке характеризується чималим пе-
реліком сфер регулювання, кожна з яких має значний масив регулюючих відповідну сферу 
норм, також у центрі уваги вчених-адміністративістів (з позиції формулювання пропозицій 
щодо вдосконалення відповідних адміністративно-правових норм). Натомість, зважаючи 
на те, що згадані вище та інші науковці аналізували зміст норм відповідного законодавства 
у межах певних інститутів та підгалузей адміністративного права, метою цієї статті є комп-
лексний аналіз причин неефективної реалізації норм адміністративного законодавства, вияв-
лення недоліків законодавчого регулювання, виокремлення основних напрямів вдоскона-
лення адміністративного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Ефективність реалізації норм адміністративного права 
обумовлена, насамперед, якістю норм цієї галузі, тобто має зважати на «якісний аспект» 
законодавства (або «якість» змісту як характеристику адміністративно-правових норм), 
яка визначається за результатами їх реалізації у трьох «безпосередніх» («виконання», «вико-
ристання», «додержання») та однієї «опосередкованої» («застосування») формах.

До загальновизнаного в доктрині теорії права й адміністративного права розуміння 
«якості» (позитивної ефективності) таких правових категорій, як «ефективність правово-
го регулювання», «ефективність правотворчості», «ефективність реалізації права», «ефек-
тивність правозастосування» [1, с. 83–92]; «ефективність права», «ефективність правової 
норми», «ефективність санкції», «ефективність діяльності виправних установ» [2, с. 168]; 
«ефективність закону», «ефективність законодавства», «ефективність правової політики»  
[3, с. 6]; «ефективність функцій адміністративного права» [4,с. 426] як співвідношення мети 
ухваленої норми та досягнутого у результаті втілення норми в життя результату (або, інакше 
кажучи, – ступінь досягнення мети, передбаченої законодавцем [5, с. 110; 4, с. 426]), доціль-
ним вважаємо додати, що у визначенні ефективності реалізації адміністративно-правових 
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норм важливою є не лише мета нормотворця, але і врахування мети втілення норми у життя 
для безпосередніх суб’єктів реалізації конкретних норм. Це ж саме стосується і необхідно-
сті диференціації результатів реалізації для визнання конкретної адміністративно-правової 
норми втіленою у життя (ефективною) з позитивним ефектом (результатом) як для безпосе-
редніх суб’єктів, так і для держави.

Для сучасного розвитку української держави характерним є реформування майже кож-
ної зі сфер, яка належить до галузі регулювання адміністративного права. Вказане, у свою 
чергу, зумовлює значне оновлення законодавчої бази, ухвалення нових сучасних норматив-
но-правових актів, зміст яких пов’язаний не лише з тими інноваційними процесами і тран-
сформаціями, які відбуваються у світі загалом і на державному рівні зокрема, але і з потре-
бами приведення вітчизняного законодавства у відповідність до загальних демократичних 
принципів європейської спільноти, європейських інституцій, із потреби імплементації норм 
міжнародного права, потребами забезпечення національної безпеки, суверенітету, пріорите-
ту і гарантованості прав, свобод та інтересів осіб приватного права тощо. Досягнення цього 
можливо завдяки регулюючому й охоронному впливу відповідних норм адміністративно-
го й інших галузей права, що зумовлює потребу детального дослідження різних аспектів, 
пов’язаних із реалізацією норм права: визначення необхідного термінологічного ряду щодо 
реалізації адміністративно-правових норм загалом; щодо прояву її у «безпосередніх» («ви-
конання», «використання», «додержання») та «опосередкованій» («застосування») формах; 
щодо відмежування її від інших суміжних правових категорій; щодо характеристики змісту 
адміністративно-правової норми, її структури, різновидів цих галузевих норм, що, зрештою, 
впливатиме на процес і результат прояву адміністративно-правових норм у житті конкрет-
них суб’єктів адміністративного права загалом та щодо держави як суб’єкта нормотворення 
зокрема, позначатиметься на ефективності реалізації та надасть можливість корекції нега-
тивної ефективності у бік позитивної.

Завдяки реалізації можна простежити відповідність норм адміністративного права ре-
альним потребам суспільного розвитку, потребам людини зокрема. Вже наявні наукові роз-
робки й окреслені в них перспективи подальших наукових пошуків свідчать про необхідність 
і актуальність дослідження як базових, так і заснованих на них понять, які забезпечують надій-
ний фундамент загальної теорії права, розробку категоріально-понятійного апарату окремих 
галузей права, серед яких провідне місце посідає оновлене адміністративне право. Виважений 
підхід до характеристики й обґрунтоване визначення місця реалізації норм адміністративно-
го права в механізмі правового регулювання загалом дозволить визначитись із напрямками 
вдосконалення змісту норм задля підвищення позитивної ефективності їхньої дії.

Внаслідок суттєвого реформування всіх сфер суспільного життя, що позначилось 
на докорінній зміні правової думки щодо сутності адміністративного права загалом, його 
підгалузей і базових інститутів, істотних змін зазнає вся система адміністративного права, 
зміст адміністративно-правових норм, які є основою цих інститутів, підгалузей, галузі в ці-
лому, ролі кожного окремого суб’єкта адміністративного права у процесі реалізації норм і 
в констатації якості або доведенні неефективності правового регулювання та правової охо-
рони за допомогою тих чи інших конкретних адміністративно-правових норм. Зважаючи 
на специфіку поліструктурного предмету адміністративного права, і, зокрема, специфіку 
різновиду норм адміністративного права та методів впливу на поведінку суб’єктів реаліза-
ції, специфіку побудови різновидів адміністративно-правових норм (їхньої структури), те-
оретичне обґрунтування, підтвердження теоретичних положень прикладами нормативного 
врегулювання (праксеологічний аспект), зусилля, орієнтовані на формування нового сучас-
ного науково-правового фундаменту для нормотворчості та подальшої ефективної реалізації 
цих нормативних положень, безсумнівно є виправданими, адже саме відсутність розробле-
ної базової теоретичної моделі нормотворчої та правореалізаційної діяльності призводить 
до виникнення прогалин і колізій у чинному адміністративному законодавстві.

Напрацювання адміністративно-правової науки з усіх базових питань, що спрямову-
ють подальший розвиток адміністративного права України, одним зі своїх завдань і пріо-
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ритетів має формування науково-теоретичних засад оновленого адміністративно-правового 
фундаменту правової та соціальної держави. Сучасний (вважаємо його історично-револю-
ційним) етап розвитку доктрини адміністративного права, часткове переформатування базо-
вих його інститутів та підгалузей, якісне оновлення значної кількості адміністративно-пра-
вових норм, тобто якісно нова основа галузевої правотворчості, зумовлює необхідність 
створення сучасної теорії адміністративного права, основою якої є оновлення теоретичних 
положень щодо адміністративно-правових норм, їхньої структури та класифікації, реалізації 
положень цих норм у різних формах, особливостей таких форм.

Отже, теоретичне обґрунтування наукового забезпечення пізнання такої фундамен-
тальної проблеми, як ефективна реалізація адміністративно-правових норм, вплив різнома-
нітних факторів на ефективність дії галузевих норм загалом і конкретних адміністратив-
но-правових норм зокрема, має принципове значення, адже від цього залежить не лише 
вдосконалення нормативно-правової бази, починаючи від категоріально-термінологічного 
ряду, яким оперує як доктрина адміністративного права, так і законодавець у тексті галу-
зевих нормативно-правових актів, та закінчуючи змістом різного роду норм (матеріальних, 
процесуальних, процедурних тощо), а також і напрямок та якість подальших наукових адмі-
ністративно-правових досліджень як теоретичного, так і прикладного характеру. Як слуш-
но зазначив В.П. Нагребельний, наукове забезпечення законодавчих робіт необхідне на всіх 
стадіях підготовки проектів законів та інших нормативно-правових актів. Лише завдяки 
вивіреним, науковообґрунтованим законам, які відображають інтереси людей, та дії ефек-
тивних механізмів запровадження їх у життя, можна розраховувати на динамізм розвитку 
держави та суспільства загалом [6, с. 3,4].

Переосмислення змісту та ролі статичної складової адміністративного права – його 
норм, які є базою виникнення динамічної його складової – адміністративно-правових від-
носин, становлять основу формування предмету адміністративного права, що є базовим 
для галузі в цілому. Сучасні доктринальні напрямки розвитку науки адміністративного пра-
ва, а саме: 1) дискусії щодо його публічного чи публічно-приватного характеру; 2) тран-
сформація уявлень і поглядів на предмет адміністративного права; 3) дослідження адміні-
стративно-правових відносин; 4) обґрунтування системи джерел адміністративного права; 
5) наукове обґрунтування питання щодо визначення принципів адміністративного права; 
6) подальший розвиток адміністративної юстиції; 7) співвідношення норм галузі та норм 
міжнародного права [7, с. 8–12] тощо, пов’язані з питаннями реалізації права, які, крім ре-
алізації відповідних галузевих норм, містять інші аспекти дії права – свідомість, поведінку, 
діяльність, вплив різноманітних чинників тощо.

Майже кожний з виокремлених у Стратегії розвитку наукових досліджень Національ-
ної академії правових наук України на 2016–2020 рр. пріоритетних напрямків розвитку пра-
вової науки передбачає врахування тих чи інших аспектів реалізації [8]. Так, наприклад, 
напрям «Правові механізми забезпечення і захисту прав та свобод людини» безпосередньо 
пов’язаний із дослідженням змісту та необхідності закріплення як самих прав, які нада-
ються суб’єктам адміністративного права, так і чинників, які впливатимуть на подальшу 
можливість реалізації цих прав у формі використання, яка так само пов’язана з питаннями 
правозастосування. Окреслені в зазначеному напрямі Стратегії аспекти важливі в частині 
подальшого удосконалення правових механізмів забезпечення прав і свобод людини та гро-
мадянина; наближення до міжнародних стандартів і вдосконалення державно-юридичних 
засобів забезпечення прав людини в Україні; особливостей реалізації, механізмів забезпе-
чення таких прав. Напрям «Проблеми формування національної правової системи України 
та її адаптація до європейського права», зважаючи на «проблеми трансформації вітчизняної 
правової системи, що позначаються і на такій її галузі, як адміністративне» [9, с. 54], яке «є 
однією з провідних галузей права в кожній демократичній державі» і «виконує своєрідну 
системотворчу функцію у системі публічного права» [10, с. 8], щодо реалізації пов’язаний з 
необхідністю врахування сучасних тенденцій тлумачення права, вирішення проблем забез-
печення єдності судової практики; покращення ефективності нормотворчої та правозасто-
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совчої діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування; вирішення 
проблем правового забезпечення розроблення та ухвалення Закону України «Про норматив-
но-правові акти»; вирішення проблем адаптації та гармонізації вітчизняного законодавства 
до законодавчих стандартів Європейського Союзу (далі – ЄС).

Сучасна праксеологічна (щодо дії норм – І. Б.) теорія адміністративного права має 
бути однією з ключових доктринальних основ правотворчості в адміністративно-правовій 
сфері. Водночас слід зважати на системність категорії «реалізація адміністративно-право-
вих норм», адже всі її складові взаємодіють між собою, обумовлюють одна одну, а самій 
системі притаманні характеристики динамічності та відкритості. Зважаючи на це, вважаємо 
за доцільне розглядати теорію реалізації адміністративно-правових норм як особливе право-
ве інтеграційне явище, якому приманна власна специфіка, унікальні властивості, характерні 
ознаки, специфічні форми.

Пріоритетними напрямками досліджень як на рівні дисертаційних робіт, так і на рів-
ні інших різноманітних наукових публікацій, є розробка таких питань: ефективної реаліза-
ції адміністративно-правових норм у контексті пошуку оптимального співвідношення «мета 
(запровадження норми) → результат (дії норми)» (для суб’єктів реалізації у «безпосередніх» 
формах («виконання», «використання», «додержання») тощо) та «мета (запровадження нор-
ми) → результат (дії норми) → витрати на реалізацію» (для нормотворця); адаптації наявних 
адміністративно-правових норм до європейських правових стандартів нормотворення; пошу-
ку об’єктивних критеріїв підвищення ефективності реалізації адміністративно-правових норм 
у різних її формах. Оскільки мова йде про реалізацію норм адміністративного права, норматив-
ний аспект (норми галузі) є невід’ємною складовою галузі, неврахування якої є неможливим.

Наявність великої кількості нормативно-правових актів, тенденція збільшення при-
йняття як законодавчих, так і підзаконних нормативно-правових актів, суттєве оновлення 
значної кількості норм адміністративного законодавства, постійні зміни в законодавчих ак-
тах і, зокрема, в тих, що ухвалені нещодавно – такі реалії сьогодення. Досить часто зміни 
норм пов’язані з недостатньою їхньою якістю. Збільшення кількості часто має інший не-
гативний наслідок – «перевантаженість» національного адміністративного законодавства. 
Досі не вирішені проблеми диспропорції у співвідношенні між законами та підзаконними 
актами, розпорошеність норм тощо.

Вищезазначене, безсумнівно, ускладнює процеси: 1) виконання своїх обов’язків 
як особами приватного права, так і суб’єктами публічної адміністрації; 2) використання 
наданих законодавчими нормами цим суб’єктам прав; 3) дотримання заборон; 4) застосуван-
ня суб’єктами владних повноважень адміністративних норм, тобто ускладнює процес реалі-
зації норм адміністративного права у будь-яких формах. Саме тому, беручи до уваги те, що 
лише через свою реалізацію норми адміністративного права набувають «реального буття», 
тобто завдяки реалізації можливим стає досягнення мети, яку ставив законодавець (нормо-
творець) під час ухвалення тієї чи іншої норми, окремого законодавчого акта, необхідно роз-
робити певну «модель змін», яка б слугувала орієнтиром необхідних змін у законодавстві, 
які б, зокрема, зважали на специфіку кожної конкретної форми подальшої реалізації норм. 
Такі зміни мають відбуватись не фрагментарно та безсистемно, а на підставі раціонального, 
оптимального та комплексного використання потенціалу кожної з форм реалізації. Тобто 
під час зміни чинної норми або ухваленні нової варто враховувати безпосередню мету й 
очікуваний результат не лише для нормотворця, але і для безпосередніх суб’єктів реалізації. 
Остаточний же варіант юридичної регламентації нормами адміністративного права має яко-
мога повніше відповідати інтересам суспільства та держави взагалі. Лише в такому гармо-
нійному поєднанні матиме позитивний розвиток регулюючий і правоохоронний вплив адмі-
ністративного права. Саме науково-обґрунтовані положення, якими формуються орієнтири 
в нормотворчій діяльності, дозволять мінімізувати кількість неефективних з погляду кожної 
окремої особи приватного права, громадськості, громадського суспільства та держави зага-
лом адміністративно-правових норм, а тому і мінімізувати недоліки адміністративно-право-
вого регулювання, адміністративно-правової охорони взагалі.
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Дослідження специфіки «виконання» як форми реалізації адміністративно-правових 
норм дозволило виявити, що одна з проблем, яка ускладнює таке виконання, пов’язана з 
розмаїттям нормативних актів, як кодифікованих, так і не кодифікованих, як законодавчих, 
так і підзаконних, які містять зобов’язуючі норми, тобто закріплюють певні обов’язки. Зва-
жаючи на зазначене, можна зауважити, що протягом майже двадцяти років недостатньо ре-
алізованими є положення про систематизацію адміністративного законодавства (зокрема 
шляхом його кодифікації), про яку йдеться в Концепції адміністративної реформи в Україні, 
впровадженої Указом Президента України від 22 липня1998 р. № 810. Як слушно заува-
жила О.Ф. Андрійко, питання систематизації адміністративного законодавства – це вже 
навіть не проблема сьогодення [9, с. 57] (мабуть автор мала на увазі, що це проблеми ще 
вчорашнього і, навіть, позавчорашнього дня, які давно вже треба вирішити). Саме в адміні-
стративному праві, враховуючи ті сфери суспільного та державного життя, які регулюються 
його нормами, їх масштаб і кількість, а також таку характеристику адміністративного права, 
як його мобільність (рухливість – І. Б.), чітко виявляється неможливість створення єдиного 
кодифікованого акта, і доцільність як «поетапної», так і «секторальної» (за окремими сфера-
ми та інститутами адміністративно-правового регулювання – І. Б.) кодифікації.

Необхідність кодифікації залишається нагальною, адже не лише нормотворець 
таким чином «бачить» процес подальшого вдосконалення адміністративно-правового 
законодавства, але і більшість вчених-адміністративістів підтримують таке вирішення зга-
даної проблеми. Поділяючи загалом позицію про необхідність прийняття (оновлення) низки 
кодифікованих актів, нагадаємо, що мова йде, щонайменше, про ухвалення Адміністратив-
но-процедурного кодексу України, на необхідність прийняття якого звертали увагу як рані-
ше, так і в наш час багато вчених-адміністративістів, а саме: А.М. Школик у навчальному 
посібнику «Порівняльне адміністративне право», 2007 р.; Н.В. Галіцина у дисертаційній 
роботі «Адміністративно-правові засади процедури створення та функціонування товариств 
з обмеженою відповідальністю в Україні», 2010 р.; Д.С. Астахов у монографії «Кодифікація 
адміністративно-процедурного законодавства України, 2011 р.; Е.Ф. Демський, Ю.В. Ко-
стюк у науковій публікації «Проект Адміністративно-процедурного кодексу України: регла-
ментація відносин особи і влади чи чергове зобов’язання людини», 2011 р.; П.О. Баранчик 
у монографії «Принципи адміністративного права», 2012 р.; Р.С. Мельник у науковій пу-
блікації «Реформування системи адміністративного права як передумова його кодифікації», 
2013 р.; Р.С. Калінін у монографії «Адміністративні процедури у виконавчому проваджен-
ні за законодавством України: теоретико-правовий та праксеологічний аспекти», 2013 р. та 
чимало інших. Нормотворці також звертали увагу на проблему у програмних документах 
(щоправда, у найновітніших нормативно-правових актах йдеться не про кодифікований акт 
(кодекс), а про Закон України «Про адміністративні процедури» (про Проект Закону «Про 
адміністративну процедуру» згадується, наприклад, у Розпорядженні КМУ від 24 червня 
2016 р. № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України» – І. Б.)).

Звичайно, проблема відсутності єдиного кодифікованого акта про адміністративні 
процедури позначається на ефективності реалізації адміністративно-правових норм майже 
у всіх її формах, – у трьох з чотирьох («виконання», «використання», «застосування» – І. Б.). 
Так, наприклад, використання особами приватного права наданих нормами права можли-
востей (прав – І. Б.) часто передбачає проходження певних процедур, і наявність єдино-
го кодифікованого акту дуже б спростила розуміння пересічними громадянами того, що їм 
необхідно зробити. Єдиною формою реалізації, яка має прояв не прямо, а опосередковано, 
тобто лише у разі недодержання заборон та обмежень, закріплених у диспозиції норми, «пе-
ретікає» в особливу процедуру, що має «прописуватись» не в Адміністративно-процедурно-
му кодексі або Законі України «Про адміністративні процедури», а в інших – кодифікованих, 
але пов’язаних із особливою «судовою» процедурою, – є «додержання». Відповідні «судо-
ві» процедури дотепер регулюються чинним Кодексом України про адміністративні право-
порушення (далі – КУпАП), у перспективі – новим Кодексом України про адміністративні 
проступки.
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З вищезазначеим пов’язані й інші перспективні напрями вдосконалення адміністра-
тивно-правових норм шляхом кодифікації. Так, нині чинний КУпАП також, безсумнівно, 
підлягає оновленню та модернізації. Питання не втрачає своєї актуальності. Наприклад, 
3 квітня 2017 р. в Інституті законодавства Верховної Ради України (далі – ВРУ) проходи-
ло експертне обговорення теми «Розвиток законодавства про адміністративну відповідаль-
ність. Новий кодекс – потреби та перспективи», на якому вкотре підкреслювали застарілість 
КУпАП. До неврегульованих або недосконало врегульованих аспектів належать: відсут-
ність нормативного закріплення можливості подання органами поліції апеляційних скарг 
у справах про адміністративні правопорушення; недосконале врегулювання, яке дає мож-
ливість затягувати розгляд справ і уникати адміністративної відповідальності; необхідність 
зміни підстав для звільнення від адміністративної відповідальності «за малозначність» та 
«з передачею на поруки», адже вони мають хибне застосування; необхідність розширення 
прав учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення тощо [11]. Із 
необхідністю суттєвого оновлення КУпАП пов’язана ефективність реалізації адміністратив-
но-правових норм у формі «додержання», оскільки реалізація пов’язана з такими різнови-
дами адміністративно-правових норм, як забороняючі й обмежуючі. Перші, здебільшого, 
складають деліктну складову адміністративного права, другі наявні і в інших сферах.

Але і більш-менш сучасний Кодекс адміністративного судочинства (далі – КАС) Укра-
їни також не повною мірою задовольняє вимогам ефективного нормативного врегулюван-
ня, у зв’язку з чим в наукових колах активно обговорюється прийняття нової його редакції  
[12; 13]. Інші сфери адміністративно-правового регулювання також потребують система-
тизації (зокрема шляхом кодифікації). Саме тому вже досить тривалий час учені-адміні-
стративісти підкреслюють потребу ухвалення низки кодифікованих актів, спрямованих 
на систематизоване (у межах одного законодавчого акту) врегулювання тієї чи іншої сфери 
суспільних відносин. Найчастіше обґрунтовується необхідність прийняття таких кодексів: 
Міграційний, Медичний, Службовий, Освітянський, Інформаційний, Транспортний, Спор-
тивний, Банківський, Будівельний, Дорожній, Залізничний, Муніципальний, Соціальний 
тощо. Більшість із згаданих пропозицій заслуговують на увагу хоча б через те, що ухвален-
ня єдиного Адміністративного кодексу є неможливим та і нелогічним, а кодифікація норм 
у певних групах суспільних відносин створюватиме умови ефективної їх реалізації у всіх 
чотирьох її формах. Всі зазначені кодекси тією чи іншою частиною пов’язані зі сферою 
регулювання адміністративного права, отже, обов’язково вміщуватимуть у певному обсязі 
відповідні галузеві норми, закріплення яких матиме сенс лише тоді, коли їх реалізація буде 
ефективною, тобто вони, щонайменше, повинні: мати досконалий зміст, враховувати прави-
ла законодавчої техніки, мати дієвий механізм втілення їх у життя.

Крім того, в аспекті закріплення забороняючих та обмежуючих норм актуальним на-
прямком подальших наукових пошуків є виявлення норм, якими встановлено заборони або 
обмеження, натомість у їхньому змісті відсутні санкції за їх порушення, або норм, якими 
встановлено обов’язки, натомість забезпечення їх реалізації не підкріплено встановленням 
ані стимулів для їх виконання, ані санкцій за їх невиконання. 

Ухвалення таких та інших законодавчих актів сприятиме ефективності реалізації у всіх 
чотирьох її формах (наприклад, у формі «додержання» – щодо адміністративно-деліктного 
законодавства, у формі «використання» – в багатьох сферах регулювання адміністративного 
права і, особливо, у сфері надання адміністративних послуг, у формі «виконання» – також 
у багатьох сферах адміністративно-правового регулювання, зокрема – щодо адміністратив-
них процедур. Підвищення ж ефективності «застосування» як форми реалізації адміністра-
тивно-правових норм, яка опосередковує всі три інші «безпосередні» форми, у разі подаль-
шої систематизації не викликає жодних сумнівів).

Із вказаним безпосередньо пов’язані і такі «супроводжуючі» процес систематизації 
процеси, як оновлення або формулювання термінологічного галузевого ряду (як у кодифіко-
ваних, так і у «простих» законодавчих актах), адже спеціалізовані норми (до яких належать 
норми-декларації, норми-принципи, норми-дефініції тощо) відіграють важливу роль у про-
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цесі використання прав, виконання обов’язків, додержання заборон і обмежень, застосуван-
ня відповідних положень у процесі виконання своїх повноважень органами публічної влади. 
Закріплення єдиного термінологічного ряду, який матиме відношення до питань нормо-
творення та реалізації норм права, є важливим, адже, як слушно зазначає Ю.В. Пирожко-
ва, «нормативне закріплення такої «юридичної абетки» запобігатиме «засміченню» і так 
занадто «перевантаженого» адміністративного законодавства України [4, с. 439]. Але варто 
зазначити, що навіть прийняття такого законодавчого акту та закріплення в ньому низки 
необхідних базових термінів (йдеться про прийняття законодавчого акта, в якому було б 
сконцентровано положення щодо норм права загалом. Так, у наукових адміністративно-пра-
вових джерелах пропонуються закони «Про нормативно-правові акти», «Про нормотвор-
чість», «Про систематизацію та кодифікацію нормативно-правових актів» та інші. На сьогод-
ні маємо й зареєстровані законопроекти з відповідними або подібними назвами. Саме тому 
в наукових джерелах слушно підкреслюють суперечність і конкуренцію норм законодавчих 
актів не лише між галузевими структурами в системі законодавства, а й усередині самих 
галузевих інститутів і навіть окремих законів [14, с. 34], що пояснюється безсистемністю 
моделювання параметрів нових законів. Згадане стосується і проектів законів «Про норма-
тивно-правові акти» та «Про закони та законодавчу діяльність» [15, с. 4]), не вирішить таку 
проблему, що нині існує в термінологічній частині законодавства України, як нормативне 
закріплення певних термінів у декількох нормативно-правових актах різної юридичної сили, 
зміст яких, попри однакову назву, часто різниться (приклади можна побачити на офіційному 
сайті ВРУ у підрозділі «Термінологія законодавства» розділу «Законодавство»).

Висновки. Отже, підсумовуючи, зазначимо, що прийняття вказаних вище законодав-
чих актів, внесення змін у чинні акти з урахуванням напрацювань доктрини адміністра-
тивного права, а саме: врахування зауважень щодо недоліків нормативного врегулювання, 
висловлених низкою вчених-адміністративістів у різних сферах (деліктна, сервісна, судо-
чинська, управлінська та інші), дозволить підвищити ефективність реалізації адміністратив-
но-правових норм. Запропоновані в публікації міркування можуть бути предметом подаль-
шого наукового обговорення, яке, у свою чергу, дозволить виявити як потенціал практичної 
частини (дії норм), так і потенціал статичної складової адміністративного права – його норм. 
Усе зазначене наближатиме вітчизняне адміністративне законодавство до стандартів пра-
вової держави, де основу становитимуть права людини, її свободи й інтереси, а основним 
завданням держави буде сприяння реалізації цих прав, свобод та інтересів, їх гарантування 
та захист.
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА, ОСОБЛИВОСТІ ЗАВДАНЬ 
І ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто загальнотеоретичні особливості стратегічної мети, 
завдань і принципів діяльності суб’єктів запобігання корупції в Україні. Окрес-
лено можливі концептуальні риси згаданої мети і відповідну до цього потребу 
в коригуванні завдань і принципів. Також розглянуто можливості для внесення 
коректив до чинного законодавства України.

Ключові слова: запобігання корупції, корупція, правове регулювання, суспіль-
ні відносини, Україна.

В статье рассмотрены общетеоретические особенности стратегической 
цели, задач и принципов деятельности субъектов предупреждения коррупции 
в Украине. Определены возможные концептуальные черты упомянутой цели 
и соответствующую этого потребность в корректировке задач и принципов. 
Также рассмотрены возможности для внесения корректив в действующее 
законодательство Украины.

Ключевые слова: коррупция, правовое регулирование, общественные отно-
шения, предотвращение коррупции, Украина.
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The general theoretical peculiarities of the strategic goal, tasks and principles 
of the subjects’ of corruption prevention activities in Ukraine is the main problem 
revised in this article. Thus there were outlined some possible conceptual features of 
the mentioned goal with corresponding tasks and principles. Opportunities for cor-
rections of the current legislation of Ukraine are also considered.

Key words: corruption, prevention of corruption, legal regulations, social  
relations, Ukraine.

Мій друже, ти спіймав блискавку.
Ти пальці обпалюєш небом,

Гукаючи всіх богів світу.
Межа – вона (віриш?) вже близько так.

У межі в тебе завжди потреба,
Лиш біг треба вчасно спинити.

Мій друже, ти спіймав блискавку!
І небо вже впало на тебе,

Озвавшись дрижачими дримбами
І ледве вловимими іскрами,
Ударило гонгом по ребрах.

Бо всі, хто так несамовито
Блукає іржавими балками,
Наосліп шукаючи виступи,
Зривається й падає в небо.

А блискавки – струни для тебе.

Софія Костицька [1]

Вступ. Стратегічна мета суб’єктів запобігання корупції в Україні має концептуальне 
значення щодо самої системи нормативно-правового регулювання, яка повинна спрямовува-
тися на подолання цього явища. При цьому особливості мети, об’єктивуючись у принципах 
і завданнях, мають безпосереднє значення для практики правозастосування. Наукова роз-
робка відповідних питань має вагоме значення для удосконалення чинного законодавства і 
підвищення його регуляторної ефективності.

У цілому ж питання пов’язані з корупцією розглядалися у працях значної кілько-
сті вчених: Л. Аркуші, В. Вересова, А. Жалинського, В. Журавського, М.Ю. Бездольного, 
П. Геги, Ю. Касараби, М. Камлика, В. Литвиненка, М. Марчука, М. Мельника, М. Недю-
хи, О. Сахань і багатьох інших. Але спеціальної глибокої розробки саме стратегічної мети 
суб’єктів запобігання корупції в Україні, що має виражатися у особливостях завдань і прин-
ципів їх діяльності виявлено не було.

Постановка завдання. Доктринальне опрацювання стратегічної мети суб’єктів запо-
бігання корупції, а також проблем щодо вираження окремих її рис у особливостях завдань і 
принципів діяльності таких суб’єктів в Україні.

Результати дослідження. На поточному етапі розвитку правової доктрини можна 
констатувати превалювання фактичного нормативно-правового матеріалу, який стосуєть-
ся суб’єктів запобігання корупції в Україні. Передусім тут можна виділити системотворчі 
нормативно-правові акти, якими є Закони України «Про засади державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» [2] (далі – Стратегія) і 
«Про запобігання корупції» [3]. При цьому проблемним аспектом вітчизняної антикоруп-
ційної доктрин є синонімічне вживання понять «запобігання» і «попередження» у контексті 
антикорупційної діяльності. Це ж досі відображається у відсутності чіткого розмежування 
між принципами і завданнями таких її складових.
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Так, можна констатувати, що стратегічна мета діяльності суб’єктів запобігання коруп-
ції в Україні відображена у Законі України «Про засади державної антикорупційної політи-
ки в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки»: «Мета – створення прозорих 
засад фінансування проведення виборів, діяльності політичних партій, усунення корупціо-
генних ризиків у діяльності виборних органів, посилення громадського контролю за їх ді-
яльністю» [2]. Вона виступає у якості субмети стосовно формування та реалізації державної 
антикорупційної політики. При цьому можна констатувати її зорієнтованість саме на органи 
державної влади при значному поширенні корупції в цілому у суспільстві, що підтверджено 
спеціальними дослідженнями (зокрема, «Стан корупції в Україні»[4]). Таким чином, за умо-
ви відсутності охоплення значної кількості громадян, відповідна стратегія втрачає свою 
практичну значущість, а вжиті заходи – дієвість. При цьому можна констатувати, що сама 
модель правового регулювання, що її використано у згаданій Стратегії, загалом відповідає 
радянському праворозумінню з яскраво вираженим репресивним елементом і державоцен-
тризмом. Цей підхід, як можна було побачити на практиці, виявився неспроможним і був 
одним із чинників занепаду державних утворень, які його дотримувалися. Особливо його 
актуальність знижується за умов сучасного глобалізованого демократичного суспільства з 
широким доступом до інформації. Так, на противагу минулим рокам, інформація щодо дійс-
них сум хабарів перебуває у вільному доступі й поширюється засобами масової інформа-
ції (наприклад, «Хабарі-2017» [5, с. 24-27] із варіюванням щодо різних органів державної 
влади). При цьому проблемним аспектом у згаданій меті щодо «запобігання» є «посилення 
громадського контролю за діяльністю» політичних партій і виборних органів при сприй-
нятті корупції у якості прийнятного інструменту реалізації приватних інтересів значними 
прошарками суспільства.

Сучасне ж праворозуміння відходить від згаданих моделей і переорієнтовується 
на людиноцентричні засади, як це відзначено у ч. 1 ст. 3 Конституції України: «Людина, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю». Це ж положення є правовою «підказкою» щодо моделі ан-
тикорупційної діяльності в Україні і перегукується з класичними напрацюваннями науки: 
«І. Кант сформулював категоричний імператив наступним чином: «дій так, щоб ти ставився 
до людства і в своїй особі, і в особі усякого іншого також як до цілі, й ніколи б не ставився 
до нього лише як до засобу» [7, c. 117]. Таким чином, об’єктом правового впливу (за умови 
збереження його суті як правового) має стати саме все суспільство з відображенням цього 
у стратегічній меті щодо спеціальних органів влади.

Аналіз законодавства дозволяє зробити висновок, що у випадку з українським спеці-
альним правовим регулюванням під «запобіганням корупції» маються на увазі два основні 
елементи, які можуть бути чітко розмежованими за специфічними рисами, принципами і 
завданнями:

1. Безпосередньо «запобігання корупції (англ. «corruption prevention»), тобто превен-
тивний вплив у цілому на суспільство з метою забезпечення усвідомлення громадянами 
комплексу корупційних загроз і зв’язків, що виникають між одиничними корупційними ді-
яннями, а також соціально-правовою дійсністю, у якій вони перебувають» [8, c. 60].

2. «Протидія корупції (англ. «countering corruption»), що має виражатися у реальній 
діяльності компетентних органів державної влади щодо убезпечення від використання ко-
рупційних інструментів правовим шляхом за умови відсутності чіткої інформації щодо кон-
кретних правопорушників: розробка правових і технічних засобів, які б були перешкодою 
щодо вчинення корупційних діянь» [8, c. 60-61].

При цьому запобігання корупції у цілому здійснює Національне агентство з питань 
запобігання корупції (далі – Національне агентство або НАЗК), тоді як інші правоохоронні 
органи через реалізацію своїх спеціальних функцій виконують допоміжну роль щодо реалі-
зації згаданої Стратегії.

В. Литвиненко у своїй публікації «Мета та принципи діяльності суб’єктів протидії 
корупції» [9] досить ґрунтовно опрацював відповідну проблематику з урахуванням від-
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мінностей доктринальних підходів різних науковців. При цьому врахуємо, що у науці ад-
міністративного права ще не утвердилося чітке розмежування «запобігання» і «протидії» 
корупції. З урахуванням цього відзначимо деякі недоліки практики. У «Звіті щодо результа-
тів організації проведення Департаментом антикорупційної політики навчань за 2016 рік» 
НАЗК у контексті проведених заходів зазначено: «Основна мета тренінгів – удосконалення 
професійної підготовки працівників апарату Національного агентства та підвищення компе-
тентності працівників державних органів та посадових осіб місцевого самоврядування з пи-
тань, пов’язаних із запобіганням корупції» [10]. При цьому можна побачити деяку невідпо-
відність між масштабами поширення корупції, а також очікуваними і реалізованими НАЗК 
заходами у інформаційній сфері.

В. Бабич і В. Недбайло зазначають: «НАЗК виконує превентивну функцію, тобто 
здійснює перевірку декларацій державних службовців, посадових осіб, інформаційну – діз-
нається інформацію з приводу фактів корупції, зловживання посадою, а також контрольну, 
аналітичну, нормотворчу, методичну» [11, c. 275]. Слід наголосити, що напрямки діяльності 
НАЗК значною мірою мають відповідати дійсним умовам їх реалізації. Вплив виключно 
щодо органів державної влади об’єктивно не зачіпатиме значних прошарків суспільства, 
а це, у свою чергу, сприятиме поширенню і сприйняттю неправових проявів (корупційних 
діянь) у якості моделі належної поведінки щодо учасників суспільних відносин. Одіозни-
ми є поодинокі неофіційні приватні повідомлення, згідно з якими «відмова від дачі хабаря 
у лікарні розглядається у якості неадекватної поведінки» (але інформація щодо офіційного 
моніторингу ситуації у медичній сфері є відсутньою). Стосовно ж ефективності діяльності 
щодо запобігання корупції можна відзначити, що відсутність системного підходу щодо пра-
вового регулювання суспільних відносин (це є основним призначенням права) у підсумку 
має наслідком нівелювання його ефективності (що і спостерігається на поточному етапі).

Стратегічна мета суб’єктів запобігання корупції в Україні є похідною від мети форму-
вання та реалізації державної антикорупційної політики, що сформульована як «створення 
в Україні системи прийняття рішень щодо антикорупційної політики на основі результатів 
аналізу достовірних даних про корупцію та чинників, які до неї призводять, зокрема статис-
тичних спостережень, моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на стан справ із питань 
запобігання корупції незалежним спеціалізованим органом із залученням представників гро-
мадянського суспільства, а також формування суспільної підтримки у подоланні корупції» [2].

Фактично у цьому випадку можна відзначити підміну понять, оскільки мета передусім 
має виражатися у досягненні деякого ідеалізованого результату (у нашому випадку – «подо-
лання корупції»). Натомість, за розглядуваної ситуації у якості мети було окреслено деякі за-
гальні заходи, які мають вживатися на різних рівнях. При цьому у випадку з антикорупцій-
ною політикою, як засвідчила практика, нагальною є потреба у визначенні максимальної мети 
(тут – «подолання» як стан суспільних відносин, навіть при очевидній неможливості цілкови-
того досягнення такого результату) задля хоча б мінімальних здобутків у розглядуваній сфері.

Помилкою практичних напрацювань ще радянської правничої школи був розгляд 
юридичної відповідальності (або ж самого покарання) у якості інструменту превентивно-
го впливу, який забезпечує «запобігання» щодо вчинення правопорушення (підтверджен-
ням чого є практика і втеча з України багатьох «правоохоронців» у 2014 році). Відповідно, 
за умов демократичного суспільства вагомим принципом щодо правового регулювання є 
диспозитивність права, за якої індивід (учасник суспільних відносин) свідомо обирає варі-
ант поведінки, який відповідає його інтересам і який є оптимальним у цілому щодо суспіль-
ства (ідеал – відмова давньогрецьокого філософа Сократа залишити в’язницю, оскіль-
ки це підірвало б підвалини державного ладу, з його подальшою стратою). Таким чином, 
стосовно запобігання корупції як напрямку діяльності правоохоронних органів вагомим 
передусім є інформаційний вплив на суспільство, який забезпечив би усвідомлення стра-
тегічного деструктивного впливу корупції як щодо країни і держави, так й індивідуально 
стосовно переважної більшості громадян (з урахуванням поширення корупційних впливів 
у суспільстві, а також дійсного пострадянського корупційного середовища). Мета такої ді-
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яльності (щодо суспільства) повинна виражатися в усвідомленні громадянами неприпусти-
мості корупційних діянь і у витворенні внутрішнього спонукального імперативу до правової 
поведінки як блага для себе й інших.

Отже, концентрація діяльності щодо запобігання корупції виключно на органах дер-
жавної влади фактично нівелює правову сутність антикорупційної політики. За порівняно 
незначних фінансових ресурсів оптимальним із погляду НАЗК було б широке залучення 
інституцій громадянського суспільства і спеціальних громадських організацій до діяльності 
щодо інформаційного впливу на суспільство (що, як виявила практика, державні інституції 
реалізовувати є неспроможними), а також моніторингу ситуації й самого антикорупційного 
законодавства (із запровадженням благодійних акцій для цільового збору коштів на спеці-
альні антикорупційні заходи і кампанії у різних сферах суспільного життя).

У контексті запобігання і протидії корупції базовими виступають загальноправові 
принципи і принципи правоохоронної діяльності, які вже було детально опрацьовано у спе-
ціальних наукових дослідженнях, але разом із тим можна виділити деякі спеціальні прин-
ципи, які стосуються саме «запобігання» у наведеному тут доктринальному розумінні (за 
сучасних умов):

1. Неприпустимість зловживань технічними засобами щодо інформаційного впливу 
на суспільство.

2. Неприпустимість використання державної пропаганди.
3. Неприпустимість використання технічних (і хімічних) засобів для штучного (без 

урахування індивідуальної волі громадян) формування поведінки, яка б могла розглядатися 
у якості правової.

4. Утвердження примату індивідуальної волі громадян при реалізації антикорупційної 
діяльності у її правовому вираженні щодо суспільства.

Тобто, у розглянутому контексті основна активність щодо подолання корупції має 
здійснюватися самим громадянським суспільством.

Принципи протидії корупції у нашому випадку видається доречним виробити на базі 
переліку аналогічних принципів, що їх розроблено «Ініціативою з партнерства проти ко-
рупції» (англ. «Partnering Against Corruption Initiative», далі – РАСІ) Світового економіч-
ного форуму «Принципи РАСІ з протидії корупції» (англ. «PACI Principles for Countering 
Corruption»):

1. «Впровадження «тональності вищого рівня» через видиму і активну прихильність 
керівництва до нульової толерантності стосовно корупції в усіх її формах. 

2. Витворення внутрішньої культури цілісності, яка заохочує, визнає і забезпечує по-
зитивну підтримку етичної поведінки.

3. Сприяння прозорості через особливості організації і у взаємодії з іншими зацікав-
леними сторонами.

4. Дотримання чинного законодавства і правил юрисдикцій, у яких здійснюється від-
повідна діяльність.

5. Заохочення партнерських інституцій до підтримання аналогічних етичних стандар-
тів, які можна спостерігати в спеціальних організаціях.

6. Долучення до ініціатив PACI та інших ініціатив щодо колективних дій задля узгодже-
ної відповіді на виклики, які виникають у зв’язку з корупцією чи то в певних географічних 
регіонах, чи то в секторах економіки» [12, с. 4].

При цьому важливо підкреслити, що організація запобігання і протидії корупції в ок-
ремо взятій організації або країні за умов глобалізації без налагодження взаємодії на ви-
щих рівнях у підсумку не може мати значного ефекту через активізацію зацікавлених сто-
рін на міжнародному рівні і вжиття контрзаходів (аж до організації бойових дій, як це є 
на прикладі Україні).

Важливо згадати деякі нюанси антикорупційної діяльності. Як зазначає В. Новіков,  
«з моделі, яку розробив Чен Ксюженг випливають дві теоретичні ситуації, коли клептократії 
загрожує занепад:
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1. Якщо якісь соціальні групи усвідомлюють, що усунення клептократії значно поліп-
шить їхній стан, вони можуть домогтися відсторонення клептократа від влади.

2. Якщо виникають тісні відносини та взаємодопомога між різними соціальними гру-
пами» [13].

Тобто за умови значного масштабу поширення корупції у суспільстві спеціальні захо-
ди, які мають розроблятися з метою налагодження запобігання і протидії цьому явищу ма-
ють враховувати потенційно низьку ефективність органів державної влади, але це має бути 
збалансовано завдяки широкому долучення до відповідних ініціатив і заходів громадян-
ського суспільства. При цьому можна вважати актуальними завдання, які було поставлено 
перед НАЗК: «основними завданнями Національного агентства, які спрямовані на досягнен-
ня мети бюджетної програми КПКВК 6331010 «Керівництво та управління у сфері запобі-
гання корупції» у 2016 році, передбачено:

– проведення антикорупційної політики, організація роботи із запобігання та виявлен-
ня корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування;

– забезпечення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування;

– розроблення проектів нормативно-правових актів із питань антикорупційної політики;
– методичне та консультативне забезпечення дотримання законодавства про конфлікт 

інтересів та з питань етичної поведінки» [14, с. 54].
Недоліками реалізації згаданих завдань у підсумку виявилися низька взаємодія 

не лише з органами державної влади, але і з органами громадянського суспільства. Очевид-
но, що відповідна діяльність вимагає задля забезпечення її ефективності долучення й інших 
спеціальних органів державної влади (розвідувальних і контррозвідувальних) через наяв-
ність зацікавлених сторін, які спроможні широко використовувати корупційні інструменти 
задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні з метою реалізації своїх неправових ін-
тересів. У підсумку головним недоліком згаданої Стратегії на 2014-2017 роки є фактичний 
стан суспільних відносин у країні, який майже не зазнав суттєвих змін за час її реалізації.

Висновки. У цілому ж мета розглядуваної діяльності має відображатися і у принци-
пах, і у завданнях, які постають перед органами державної влади. Помилка при визначенні 
мети Стратегії у підсумку має своє відображення у формулюванні її суб-елементів ниж-
чого рівня, до яких належить і стратегічна мета діяльності суб’єктів запобігання коруп-
ції в Україні. Остання ж відображається в особливостях їхніх завдань і принципів діяль-
ності. Загалом основним критерієм відповідних доктринальних розробок є дійсний стан 
суспільних відносин у країні, що може відзначатися тим чи іншим рівнем сприйняття або 
поширення корупції. У випадку ж з Україною досі лишається нагальною проблема розроб-
ки спеціальних нормативно-правових актів щодо долучення громадянського суспільства 
до запобігання корупції (з розробкою відповідних принципів, заходів і програм їх реаліза-
ції та фінансування і самофінансування), а також проблема щодо налагодження взаємодії 
органів «антикорупційного сегменту» з іншими спеціальними органами державної влади 
у аспекті виконання поставлених перед ними завдань і виконання функцій, передбачених 
законодавством.

Комплексно постає нагальна проблема чіткого окреслення загальної мети щодо 
нової Стратегії у розглядуваній сфері із законодавчим коригуванням окремих аспектів 
завдань, що їх поставлено перед відповідними компетентними органами державної влади 
задля досягнення фактичних результатів через функціонально-орієнтований підхід щодо 
впливу на суспільні відносини на основі загальноправових принципів із дотриманням ре-
жиму законності.
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ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ 

У статті досліджено засади юридичної відповідальності за порушення ви-
мог законодавства у галузі охорони праці. Доведено, що фактичне заподіяння 
шкоди здоров’ю потерпілого, факт загибелі людей чи настання інших тяжких 
наслідків є основним критерієм розмежування дисциплінарної, адміністра-
тивної від кримінальної відповідальності за порушення вимог законодавства 
про охорону праці.

Ключові слова: юридична відповідальність, охорона праці, адміністратив-
не право.

В статье исследованы основы юридической ответственности за нарушение 
требований законодательства в области охраны труда. Доказано, что фактиче-
ское причинение вреда здоровью потерпевшего, факт гибели людей или насту-
пления иных тяжких последствий является основным критерием разграничения 
дисциплинарной, административной от уголовной ответственности за наруше-
ние требований законодательства об охране труда.

Ключевые слова: юридическая ответственность, охрана труда, админи-
стративное право.

In the article the author investigates the bases of legal liability for violation of 
the requirements of legislation in the field of labor protection. It is proved that actual 
damage to the victim’s health, the fact of death of people or other grave consequenc-
es is the main criterion for distinguishing disciplinary, administrative from criminal 
liability for violation of the legislation on labor protection.

Key words: legal liability, labor protection, administrative law.

Вступ. Відзнакою сучасного етапу розвитку України є загострення проблем, пов’яза-
них із безпекою діяльності людини та охороною праці. Особливе занепокоєння викликає зна-
чний рівень виробничого травматизму та професійних захворювань, що є одними із основних 
показників стану охорони праці [1, с. 61–68]. Ситуація щодо наявності високого рівня вироб-
ничого травматизму та професійних захворювань в Україні часто є наслідком порушень вимог 
законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, що, у свою чергу, спону-
кає до проведення найрізноманітніших правових досліджень у цій сфері та здійснення спроб 
визначення шляхів розв’язання означених проблем. Одним із шляхів розв’язання проблем 
у сфері охорони праці є невідворотність покарання винної особи за свої незаконні дії у вигляді 
юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці.

Питання юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства з охорони 
праці є малодослідженими в сучасній юридичній науці – нинішня ситуація відзначаєть-
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ся браком комплексних правових досліджень, присвячених питанням юридичної відпові-
дальності в галузі охорони праці. Серед останніх напрацювань у цій сфері слід відзначити 
наукову розвідку О.В. Таран, де ґрунтовно розкриваються питання розслідування злочинів, 
пов’язаних із порушенням вимог законодавства про охорону праці [2] та працю Л.О. Оста-
пенко, у якій розглянуто матеріальні і процесуальні основи адміністративної відповідально-
сті в галузі охорони праці [3].

Постановка завдання. З урахуванням зазначеного метою статті є розгляд засад юри-
дичної відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці.

Результати дослідження. Найбільш глибоку розробку змісту терміну «відповідаль-
ність», визначення місця цього поняття в регулюванні соціальних відносин, зробили, за визна-
ченням Є.В. Додіна, правники. Врешті-решт саме вони визначили загальні підстави відпові-
дальності за скоєння дій, заборонених державою, її зв’язок із подальшими наслідками, коло 
осіб, що можуть бути покарані за вчинки, які заборонені державою, заходи, які при цьому 
застосовуються. Це дозволило правникам визначити, що юридична відповідальність – це 
об’єктивний обов’язок відповідати за вчинки та дії, а також за їх наслідки або певний рівень 
негативних наслідків для суб’єкта у разі порушення ним встановлених вимог [4, с. 18–19].

І якщо правопорушення являє собою протиправне діяння, вчинене винною особою, 
то юридична відповідальність є прямим наслідком цього правопорушення. Отже, коли ми 
ведемо мову про юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства у галузі 
охорони праці, то під нею розуміємо об’єктивний обов’язок особи, яка є порушником вста-
новлених законодавством про охорону праці вимог, відповісти за свої незаконні дії, а також 
за їх наслідки, бути покараною за скоєне нею у цій сфері правопорушення. 

Справді, при юридичній відповідальності правопорушник, за твердженням 
С.С. Алексєєва, «тримає відповідь» – перетерплює примусові заходи за свою провину і тому 
несе певні обмеження, втрати. Юридична відповідальність пов’язана із суспільним осудом 
правопорушника, соціальним та моральним осудом його поведінки [5, с. 74]. 

До цього додамо, що юридичну відповідальність можна розглядати двояко – як у пози-
тивному – тобто сумлінне виконання обов’язків, так, і, по-друге, у ретроспективному (нега-
тивному) сенсі – перетерпіти санкції як негативні наслідки за скоєні правопорушення. Слід 
також зазначити, що між цими двома видами юридичної відповідальності простежується 
специфічний зв’язок. За влучним висловом В.М. Марчука та Л.В. Ніколаєвої, це зв’язок 
оберненої пропорційності: більш високий рівень відповідальності в позитивному розумінні 
супроводжується зниженням рівня, або точніше – числа випадків відповідальності в ретро-
спективному розумінні [6, с. 316].

І саме цей другий вид юридичної відповідальності – ретроспективна (негативна) юри-
дична відповідальність, детально регламентується правом і мається на увазі, коли без від-
повідних застережень застосовується термін «юридична відповідальність» [7, с. 231–232] 
і саме на цьому виді відповідальності – ретроспективній (негативній) юридичній відпові-
дальності за порушення вимог законодавства про охорону праці і сконцентровано увагу 
в цій статті. 

Засади юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства у галузі охо-
рони праці визначені, насамперед, у Конституції України (ст.ст. 61, 62, 63, 68 та ін.), а також 
в Кодексі законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (далі – КЗпП України); Кодексі 
України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. (далі – КУпАП); Кри-
мінальному кодексі України від 5 квітня 2001 р. (далі – КК України); Цивільному кодексі 
України від 16 січня 2003 р. (далі – ЦК України); Законі України «Про охорону праці» від 
14 жовтня 1992 р. Установлена цими актами юридична відповідальність за порушення вимог 
законодавства про охорону праці розглядається як дієвий засіб забезпечення ефективного 
управління охороною праці в Україні.

Аналіз вищезазначених нормативно-правових актів засвідчує, що на державному рів-
ні передбачено цілий ряд гарантій прав громадян на охорону праці, зокрема такі основні га-
рантії, як: право на охорону праці під час укладання трудового договору (наприклад, обов’я-
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зок роботодавця проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність 
на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, 
можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації 
за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору) та ін. Шлях 
реалізації гарантій прав громадян на охорону праці різний – насамперед добровільний, 
коли сторони трудового договору (і передусім, вважаємо, така сторона, як роботодавець) 
у добровільному порядку дотримуються передбачених законодавством норм з охорони пра-
ці. Водночас у разі порушень законодавчо встановлених норм із охорони праці в силу всту-
пають примусові заходи, до яких належить і юридична відповідальність – як засіб забезпе-
чення управління охороною праці в Україні. 

Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці 
може бути як цивільна, так і дисциплінарна, адміністративна та кримінальна. 

Дещо по-іншому на сьогодні види відповідальності визначено в Законі України «Про 
охорону праці», де у розділі VIII «Відповідальність за порушення законодавства про охоро-
ну праці» зазначено, що за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охо-
рону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду 
за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об’єднань винні 
особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної від-
повідальності згідно із законом (ст. 44). Як вбачається зі змісту цієї статті, законодавець 
установив такі види юридичної відповідальності, як: дисциплінарна, адміністративна, ма-
теріальна та кримінальна. Проте, на наш погляд, входження матеріальної відповідальності 
до переліку видів юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства про охо-
рону праці викликає серйозні сумніви.

Аналіз норм глави IX «Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відпо-
відальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації» КЗпП України дозво-
ляє стверджувати, що матеріальна відповідальність – це відповідальність сторін трудових 
правовідносин відшкодовувати матеріальні збитки, заподіяні іншій стороні протиправни-
ми і винними діями, тобто ця відповідальність покладається на сторони трудових відносин 
у разі нанесення іншій стороні цих відносин реальних матеріальних збитків, пов’язаних із 
реальним знищенням, зіпсуттям, пошкодженням, втратою тощо матеріальної речі та здійс-
ненням зайвих виплат для відновлення нормального стану пошкодженої, зіпсованої речі або 
для придбання нової речі.

На відміну від матеріальної відповідальності у ЦК України визначено майнову від-
повідальність фізичної та юридичної особи, зокрема й роботодавця, що завдала шкоди 
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я працівнику. Так, у ЦК України встановлено, 
що: фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров’я фізичній особі, зобов’язана відшкодувати потерпілому заробіток (дохід), втраче-
ний ним внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також 
відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санатор-
но-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо (ч. 1  
ст. 1195); у разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають непрацездатні осо-
би, які були на його утриманні або мали на день його смерті право на одержання від нього 
утримання, а також дитина потерпілого, народжена після його смерті (ч. 1 ст. 1200) тощо.

І порівнюючи зазначені вище норми ЦК України з положеннями глави IX КЗпП Укра-
їни, вважаємо, що за порушення вимог законодавства про охорону праці застосовується 
не матеріальна, а майнова, тобто цивільно-правова відповідальність. У зв’язку з цим пропо-
нуємо внести зміни до ст. 44 Закону України «Про охорону праці» та викласти її в такій ре-
дакції: «За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці винні 
особи притягаються до цивільної, дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відпові-
дальності згідно із законодавчими актами України».

Питання щодо дисциплінарної відповідальності за порушення вимог законодавства 
про охорону праці врегульовано насамперед у главі X «Трудова дисципліна» КЗпП Укра-
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їни, у якій встановлено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може 
бути застосовано один із таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення. При цьому 
законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для ок-
ремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення (ст. 147 КЗпП України).

Дисциплінарна відповідальність, зокрема й за порушення вимог законодавства 
про охорону праці, завжди відбувається в межах посадового підпорядкування, це відпові-
дальність найманого працівника за невиконання чи виконання ним неналежним чином сво-
їх посадових обов’язків, зокрема і щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці, 
та у зв’язку із цим, застосування до такого працівника дисциплінарного стягнення. Таким 
чином, питання щодо дисциплінарної відповідальності за порушення вимог законодавства 
про охорону праці, в основному, розглядаються в межах трудового права. Винятком із цьо-
го правила, вважаємо, є дисциплінарна відповідальність державних службовців та осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави. 

Крім дисциплінарної відповідальності, охоронну функцію у сфері управління охоро-
ною праці в Україні виконують адміністративна та кримінальна відповідальність 

Засади кримінальної відповідальності за злочини у сфері охорони праці встанов-
лено у розділі Х КК України – «Злочини проти безпеки виробництва». У цьому розділі 
законодавець сконцентрував п’ять статей, що визначають як злочинні порушення: 1) вимог 
законодавства про охорону праці (ст. 271), 2) правил безпеки під час виконання робіт із під-
вищеною небезпекою (ст. 272), 3) правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або 
у вибухонебезпечних цехах (ст. 273), 4) правил ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274), 5) 
правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної екс-
плуатації будівель і споруд (ст. 275).

Суспільна небезпека цих злочинів полягає у тому, що відхилення від нормативних при-
писів та встановлених вимог безпеки на підприємствах, шахтах, будовах, сільському госпо-
дарстві тощо можуть спричинити або спричиняють серйозну шкоду життю і здоров’ю пра-
цівників виробництва, сторонніх осіб, власності, довкіллю [8, с. 432]. І хоча всі вказані вище 
п’ять статей розділу Х КК України спрямовані на забезпечення безпеки виробничого процесу, 
злочинні порушення загальних вимог законодавства про охорону праці визначає саме ст. 271 
КК України, що визначає порушення вимог законодавства про охорону праці як злочинні. 

У зв’язку з тим, що питання кримінальної відповідальності ми детально розглядали 
в праці [9, с. 47–53], то в цій статті лише підкреслимо, що кримінальна відповідальність 
за ст. 271 КК України настає не просто за порушення вимог законодавчих та інших норма-
тивно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, орга-
нізації або громадянином-суб’єктом підприємницької діяльності (порушення таких вимог 
можуть призвести і до настання дисциплінарної, і до настання адміністративної відпові-
дальності). До настання кримінальної відповідальності за порушення вимог законодавства 
про охорону праці призводить лише таке порушення, що, по-перше, заподіяло шкоду здо-
ров’ю потерпілого та, по-друге, спричинило загибель людей чи настання інших тяжких 
наслідків. 

Отже, саме фактичне заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого, факт загибелі людей 
чи настання інших тяжких наслідків, вважаємо, й є основним критерієм розмежування 
дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення вимог 
законодавства про охорону праці.

Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону 
праці є різновидом адміністративної відповідальності, яка у свою чергу, відповідно до норм 
п. 22 ст. 92 Конституції України, є одним із конституційно визначених різновидів юридичної 
відповідальності в Україні.

Варто зауважити, що в науці адміністративного права й досі продовжуються чисельні 
дискусії про поняття «адміністративна відповідальність» та його змістове наповнення. Зазна-
чене, на нашу думку, відбувається передусім через відсутність у КУпАП визначення терміну 
«адміністративна відповідальність», незважаючи на те, що КУпАП містить главу 2 під назвою 
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«Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність». Та серед усього ма-
сиву статей глави 2 КУпАП, як і загалом серед усього КУпАП, ми не знайдемо розкриття змі-
сту терміну «адміністративна відповідальність», отже, й досі зміст цього терміну визначається 
лише на доктринальному рівні залежно від точки зору того чи іншого науковця.

Зокрема, вже класичним, на нашу думку, можна вважати розуміння адміністративної 
відповідальності, висловлене С.Г. Стеценком: адміністративна відповідальність – це різно-
вид юридичної відповідальності, що полягає в застосуванні до осіб, які вчинили адміністра-
тивні проступки, особливих санкцій – адміністративних стягнень [10, с. 223]. Справді, адмі-
ністративна відповідальність – це специфічна форма негативного реагування з боку держави 
в особі її компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів (передусім 
адміністративних проступків), згідно з якою особи, що скоїли ці правопорушення, повинні 
дати відповідь перед уповноваженим державним органом за свої неправомірні дії і понести 
за це адміністративні стягнення в установлених законом формах і порядку [11, с. 82].

Ґрунтовний аналіз сучасних поглядів на питання адміністративної відповідально-
сті, на наш погляд, здійснено В. О. Іванцовим, який визначив декілька основних підходів 
до визначення цієї категорії [12, с. 49–50]. Та головним при обранні науковцем того чи іншо-
го критерію, на наш погляд, є спроможність якомога повніше розкрити ті властивості та гра-
ні адміністративної відповідальності, що є основними для досягнення цілей дослідження. 

Найбільш слушною для дослідження проблем правового забезпечення управління 
охороною праці в Україні, вважаємо, є концепція т.зв. «санкційної» адміністративної від-
повідальності. Отже, у найбільш загальному вигляді адміністративна відповідальність 
за порушення вимог законодавства про охорону праці означає, на наш погляд, відповідаль-
ність за порушення вимог законодавства про охорону праці винних осіб, що виражається 
у застосуванні до цих осіб установлених адміністративних санкцій.

Відмітимо, що адміністративній відповідальності за порушення вимог законодавства 
про охорону праці притаманні всі ознаки адміністративної відповідальності. Це відпові-
дальність, що наступає за скоєння адміністративного проступку; вона пов’язана з держав-
ним примусом у формах каральних і правовідновлюючих заходів, які визначені у нормах 
адміністративного права; притягнення правопорушника до відповідальності здійснюється 
у певному процесуальному порядку уповноваженими на це органами (посадовими особа-
ми); суб’єкт правопорушення несе втрати матеріального, побутового характеру, які передба-
чені законом [13, с. 123] тощо. 

Та має ця відповідальність й суто свої своєрідні ознаки, які пов’язані зі специфіч-
ним змістом підстав цього виду адміністративної відповідальності. Підставами юридичної 
відповідальності і похідної від неї адміністративної відповідальності, у тому числі й за по-
рушення вимог законодавства про охорону праці, є обставини, наявність яких, на думку 
А.С. Шабурова, призводить до того, що юридична відповідальність стає можливою (необ-
хідною), тоді як відсутність цих підстав виключає цю відповідальність [14, с. 444–445]. 

Тобто наявність специфічних підстав адміністративної відповідальності за порушен-
ня вимог законодавства про охорону праці і є тою особливою ознакою, що відрізняє цей різ-
новид адміністративної відповідальності від інших її різновидів. І враховуючи те, що ні саме 
адміністративне правопорушення, ні факт його скоєння не призводить до настання адміні-
стративної відповідальності, вважаємо, найбільш доцільним при дослідженні питань адмі-
ністративної відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці розгля-
дати у сукупності нормативну, фактичну та процесуальну підстави цієї відповідальності.

При цьому найбільш характерно особливості адміністративної відповідальності за по-
рушення вимог законодавства про охорону праці виражені, на наш погляд, у нормативній 
підставі цього виду адміністративної відповідальності до змісту якої слід віднести: 1) скла-
ди адміністративних правопорушень вимог законодавства про охорону праці; 2) систему 
адміністративних стягнень у цій сфері; 3) коло суб’єктів, наділених правом застосовувати 
стягнення за порушення вимог законодавства про охорону праці; 4) процедуру притягнення 
до адміністративної відповідальності за ці порушення.
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Висновки. У процесі аналізу засад юридичної відповідальності за порушення ви-
мог законодавства у галузі охорони праці зроблено такі основні висновки: встановлено, що 
за порушення вимог законодавства про охорону праці може настати цивільна, дисциплінар-
на, адміністративна та кримінальна юридична відповідальність; дано визначення юридичної 
відповідальності за порушення вимог законодавства у галузі охорони праці – це об’єктив-
ний обов’язок особи, яка є порушником встановлених законодавством про охорону праці 
вимог, відповісти за свої незаконні дії, а також за їх наслідки, бути покараною за скоєне 
нею у цій сфері правопорушення; з’ясовано, що саме фактичне заподіяння шкоди здоров’ю 
потерпілого, факт загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків й є основним крите-
рієм розмежування дисциплінарної, адміністративної відповідальності за порушення вимог 
законодавства про охорону праці від кримінальної відповідальності за порушення таких ви-
мог; запропоновано внести зміни до ст. 44 Закону України «Про охорону праці» та викласти 
її в такій редакції: «за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону 
праці винні особи притягаються до цивільної, дисциплінарної, адміністративної, криміналь-
ної відповідальності згідно із законодавчими актами України».
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АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ 
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

НАГЛЯДУ: НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ

У статті обґрунтовано науковий підхід до дослідження адміністративної 
правосуб’єктності органів виконавчої влади як суб’єктів адміністративного 
нагляду. Удосконалено систематизацію наукової думки щодо сутності право-
суб’єктності та виділено дві групи наукових досліджень, присвячених пошуку 
оптимальної формули для позначення місця суб’єкта у правовідносинах.

Ключові слова: адміністративна правосуб’єктність, адміністративний 
нагляд, правосуб’єктність, науковий підхід

В статье обоснован научный подход к исследованию административной 
правосубъектности органов исполнительной власти как субъектов администра-
тивного надзора. Усовершенствована существующая систематизация научных 
подходов к содержанию правосубъектности и выделены две группы научных 
исследований, посвящённых поиску оптимальной формулы для обозначения 
места субъекта в правоотношениях. 

Ключевые слова: административная правосубъектность, администра-
тивный надзор, правосубъектность, научный подход. 

The article substantiates the scientific approach to the study of the administrative legal 
personality of executive authorities as subjects of administrative supervision. The existing 
systematization of scientific approaches to the content of legal personality has been im-
proved and two groups of scientific research devoted to the search for an optimal formula 
for designating the place of the subject in legal relations have been identified.

Key words: administrative legal personality, administrative supervision, legal 
personality, scientific approach.

Постановка проблеми. Необхідність дослідження сутності адміністративної право-
суб’єктності виникає кожен раз, коли аналізуються питання встановлення та реалізації функ-
цій суб’єктами владних повноважень, зважаючи, що зазначена категорія позначає і відображає 
правову спроможність відповідного суб’єкта реалізувати завдання, покладені на нього чинним 
законодавством. Адміністративна правосуб’єктність є завжди правовою категорією і не може 
існувати поза правом, а об’єктивація місця і ролі суб’єкта владних повноважень у адміністратив-
них правовідносинах відбувається тільки за умови існування правової спроможності і можливо-
сті брати участь і виступати у цих правовідносинах як їх потенційний та/або реальний учасник.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Звернення до наукових публікацій свідчить 
про плідні напрацювання щодо сутності адміністративної правосуб’єктності, презентовані у ро-
ботах В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, В.К. Колпакова, О.В. Кузьменко, Н.Ю. Хаманєвої, В.С. Чет-
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верікова та інших вчених. Водночас теоретичні категорії мають набувати сучасного змісту, який 
відображає найбільш значимі для розвитку держави тенденції. Саме тому існуючі напрацювання 
вказаних та інших вчених є тією основою, на якій має ґрунтуватись подальший науковий пошук. 

Мета статті – обґрунтувати науковий підхід до дослідження адміністративної право-
суб’єктності органів виконавчої влади як суб’єктів адміністративного нагляду.

Викладення основного матеріалу. Звернення до положень теорії права як базових щодо 
будь-якого галузевого юридичного дослідження дозволяє виділити ключові положення про сут-
ність юридичних конструкцій «правосуб’єктність», «правоздатність», «дієздатність», що є логіч-
но пов’язаними одна з одною.

Так, С.С. Алексєєв вказує на охоплення загальною правосуб’єктністю, а також право-
суб’єктністю у декількох галузях права єдиною категорією «праводієздатність» двох моментів: 
1) можливості мати права та обов’язки; 2) можливості їх самостійно здійснювати [1, с. 280]. 

Юридична конструкція «праводієздатності» у адміністративно-правових відносинах ха-
рактерна для правосуб’єктності органів державної виконавчої влади у відносинах щодо адмі-
ністративного нагляду. Це означає, що адміністративно правосуб’єктні органи державної влади 
у зазначених правовідносинах одночасно наділені адміністративно-правовою нормою можли-
вістю мати та реалізувати свої права та обов’язки. Стосовно ж державних службовців вказаних 
органів у зазначених адміністративних правовідносинах щодо здійснення адміністративного 
нагляду їх правосуб’єктність розділяється на адміністративну правоздатність і адміністратив-
ну дієздатність. Адміністративна правоздатність являє собою здатність особи мати права та 
обов’язки у адміністративних правовідносинах, адміністративна дієздатність – здатність їх са-
мостійно реалізовувати. 

Вказана особливість адміністративної правоздатності посадових осіб у правовідноси-
нах щодо адміністративного нагляду проявляється у наступному. Нормативно-правовим актом 
на законодавчому рівні та (або) указом Президента України, постановою Кабінету Міністрів 
України встановлено правову можливість реалізувати певним органом державної виконавчої 
влади функції та виконувати завдання щодо здійснення адміністративного нагляду. Адміні-
стративна дієздатність посадової особи у вказаних правовідносинах визначена посадовими ін-
струкціями чи іншими відомчими нормативно-правовими актами, якими встановлено конкретні 
завдання і повноваження, які має виконувати відповідна посадова особа.

У юридичній конструкції «адміністративної праводієдатності» як похідної від загальної 
категорії «праводієздатності» конкретизовано рамками галузевого законодавства та межами пев-
них правовідносинах правову можливість мати і реалізовувати права і обов’язки суб’єктами, які 
беруть участь у зазначених адміністративних правовідносинах. 

Разом із тим, формуючи теоретичну модель адміністративної правосуб’єктності органів 
державної виконавчої влади у правовідносинах щодо адміністративного нагляду, слід звернути-
сь і до теоретичної полеміки щодо сутності правосуб’єктності.

А.В. Пасічником виділено два основні підходи до розкриття сутності правосуб’єктно-
сті: функціональний і структурний. Представники першого підходу досліджували в першу 
чергу функціональну сторону правосуб’єктності як складової частини комплексу понять, 
які характеризують суб’єкт права (О.А. Красавчиков, С.О. Лозовська, Р.О. Халфіна). Пред-
ставники структурного підходу визначали сутність правосуб’єктності за допомогою аналі-
зу її елементів. Дослідник також виділяє наступні основні напрямки досліджень проблеми 
правосуб’єктності: 1) правосуб’єктність є багатозначним поняттям, зміст якого залежить 
від передумов виникнення правоздатності і дієздатності (А.В. Венедиктов, М.В. Вітрук); 
2) складається з правоздатності та певних прав (А.П. Альохін, Б.М. Лазарєв, В.В. Лаптєв, 
А.В. Міцкевич, Б.В. Пхаладзе, О.І. Харитонова та інші); 3) правосуб’єктність тотожна пра-
воздатності (С.М. Братусь, С.Ф. Кечек’ян, М.І. Матузов, Ю.К. Толстой та інші); 4) право-
суб’єктність складається з правоздатності, дієздатності, деліктоздатності (С.С. Алексєєв, 
Д.М. Бахрах, В.К. Колпаков, О.А. Красавчиков та інші), у тому числі дослідження, представ-
лені напрацюваннями, у яких правосуб’єктність складається з правоздатності і дієздатності, 
а деліктоздатність не виділяється [2, с. 23-27].
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Водночас наведена вище систематизація наукової думки щодо сутності правосуб’єктності 
не є усталеною і остаточною. 

Теоретичні напрацювання у цьому напрямку, враховуючи аналіз розвитку наукових дослі-
джень, присвячених пошуку оптимальної формули для позначення місця суб’єкта у правовідно-
синах, можна систематизувати у декілька груп.

До першої групи можна віднести наукові дослідження, в яких ототожнено категорії «пра-
воздатність» і «правосуб’єктність» та виокремлено категорію «дієздатність». Такий підхід мав 
місце ще у 1950-х – 1960-х роках минулого сторіччя і передбачав похідний характер спроможно-
сті (правової можливості) мати права та обов’язки від об’єктивного права, а дієздатність як така 
формує здатність правореалізації (Ю.К. Толстой; О.В. Мицкевич). Зрозуміло, що такий науковий 
підхід за сучасних умов сприймається як початковий, проте його наявність не можна ігнорува-
ти, особливо враховуючи його витоки з об’єктивного права, що актуалізує конструкцію «право-
дієздатності» у дослідженнях із цивільного права. Так, у науковій думці вчених-представників 
цивілістики визначення поняття цивільної правосуб’єктності передбачало ототожнення понять 
правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність (С.М. Братусь, О.В. Венедиктов, С.Ф. Кечек’ян). 
Враховуючи вказане, відповідну групу наукових підходів до вирішення проблеми сутності кате-
горій «правосуб’єктність» можна назвати висхідними з об’єктивного права.

На підтвердження тези про наявність такого підходу у сучасному науковому доробку слід 
навести положення про правосуб’єктність (англ. legal capacity) як здатність особи мати права та 
здійснювати безпосередньо або через представника юридичні права та юридичні обов’язки, тоб-
то бути суб’єктом права. Правосуб’єктність – це синтез правоздатності і дієздатності, тобто пра-
водієздатність. Із нею невідривно пов’язана деліктоздатність, оскільки правосуб’єктність перед-
бачає можливість реалізації юридичних обов’язків. Вчені звертають увагу на співпадіння у часі, 
злиття воєдино правоздатності і дієздатності у разі визначення правосуб’єктності [3, с. 740]. 
Вказана наукова думка була презентована у 2013 році російськими вченими Л.В. Тихомировою, 
М.Ю. Тихомировим. Логіко-смисловий ряд, який відтворює науковий підхід зазначених росій-
ських вчених може бути представлений так: «якщо – то – інакше». У цьому логіко-смисловому 
ряді слово «якщо» позначає правоздатність, слово «то» - дієздатність, а слово «інакше» – відпо-
відно деліктоздатність. Такий логіко-смисловий ряд відповідає логіці структури норми права, 
де гіпотеза позначена словом «якщо», диспозиція – «то», а слово «інакше» відображає санкцію.

Саме такий взаємозв’язок логічних структур наукового підходу Л.В. Тихомирової, 
М.Ю. Тихомирова дозволяє сформувати гіпотезу про доцільність при визначенні змісту адміні-
стративної правосуб’єктності суб’єктів адміністративного нагляду виходити із юридичної кон-
струкції, що передбачає взаємозв’язок правоздатності, дієздатності і деліктоздатності.

Наступний підхід є найбільш поширеним не тільки в теорії права, а й являє собою 
основу галузевих юридичних досліджень. Цей підхід передбачає визнання взаємозв’язку потреб 
розвитку суспільства і правосуб’єктності як категорії, в якій відображено конкретизацію право-
вого положення суб’єкта у правовідносинах, є засобом фіксування (закріплення) кола суб’єктів – 
осіб, які мають здатність бути носіями суб’єктивних юридичних прав та обов’язків. При цьому 
правосуб’єктність являє собою особливе суб’єктивне право, яке входить до складу загальних 
правовідносин. На думку С.С. Алексєєва, як автора зазначеного підходу, наділення осіб право-
суб’єктністю являє собою першу ступінь у процесі впровадження юридичних норм у соціаль-
не життя, що означає реальне визначення через норми кола осіб, які можуть бути суб’єктами 
прав та обов’язків. Вчений підкреслює конкретизуючу роль правосуб’єктності у галузях пра-
ва. Так, галузева правосуб’єктність (цивільна, трудова, адміністративна тощо) визначає галузь 
законодавства, яка діє стосовно особи і таким чином конкретизує коло правовідносин, у яких 
особа може брати участь (С.С. Алексєєв). Продовжуючи зазначений підхід, С.С. Алексєєв фор-
мує теоретичну конструкцію правового статусу, яка охоплює правосуб’єктність у єдності з ін-
шими загальними правами та обов’язками [4, с. 277, 279; 5, с. 380-381]. Такий підхід підтримує 
М.В. Вітук [6, с. 103]. 

Отже, цю групу наукових досліджень можна назвати суспільними, враховуючи базуван-
ня на визнанні висхідного характеру взаємозв’язку між правосуб’єктністю і потребами суспіль-
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ства. Погоджуючись у цілому, із обґрунтованим і сформульованим підходом С.С. Алексєєва 
та М.В. Вітрука, тим не менше спірним є положення про вторинний характер галузевого 
законодавства та первинний – галузевої правосуб’єктності. Дійсно, взаємозв’язок правосуб’єк-
тності і суспільних потреб актуалізує проблему виділення галузевої правосуб’єктності, проте 
така правосуб’єктність визначена і випливає з галузевих правовідносин, регламентованих нор-
мами відповідного галузевого законодавства. У зв’язку із вказаним, можна зазначити про пер-
винний характер галузевого законодавства і вторинний – галузевої правосуб’єктності.

Зазначаючи про галузеву правосуб’єктність як здатність особи бути учасником право-
відносин тієї чи іншої галузі права, С.С. Алексєєв підкреслював її значення з позицій кон-
кретизації правових норм, якими встановлюється правове положення цих осіб. Поряд із га-
лузевою виділено спеціальну правосуб’єктність – це здатність особи бути учасником лише 
певного кола правовідносин у межах певної галузі права [5, с. 383-386]. Вказуючи про де-
ліктоздатність як спроможність особи нести юридичну відповідальність за вчинені правопо-
рушення (делікти), С.С. Алексєєв називав її ще одним проявом правосуб’єктності, поряд із 
правоздатністю і дієздатністю. Вчений відзначав відсутність у більшості випадків необхідно-
сті виділяти деліктоздатність. Якщо певна особа має правосуб’єктність, то тим самим вона і 
деліктоздатна. Деліктоздатність, на думку С.С. Алексєєва, являє собою, по суті, одну із сторін 
правосуб’єктності, а відповідальність у кінцевому випадку і є одним із видів несення юридич-
них обов’язків [1, с. 281].

Слід зазначити, що підхід, за яким визнаються прояви правосуб’єктності, а не її елементи, 
не єдиний. 

На думку вчених, правосуб’єктність є однією з обов’язкових юридичних передумов пра-
вовідносин, можливістю чи здатністю особи бути суб’єктом права з усіма відповідними наслід-
ками. Її елементами є: 1) правоздатність; 2) дієздатність; 3) деліктоздатність як здатність відпові-
дати за цивільні правопорушення (делікти); 4) осудність – умова кримінальної відповідальності 
[7, с. 444-445]. Такий підхід можна виділити, оскільки, на відміну від попередніх, передбачено 
визнання правосуб’єктності як передумови набуття і реалізації суб’єктивних прав. Зазначено, 
що правосуб’єктність є постійним громадянським станом особи, не власне володіння правами, 
а передумовою, здатністю здобувати і здійснювати суб’єктивні права. Визнано, що правосуб’єк-
тність в усіх однакова, хоча існує різниця у змісті правосуб’єктності (наборі суб’єктивних прав) 
у кожної особи. Момент переходу правосуб’єктності у суб’єктивне право настає з появи юри-
дичного факту [8, с. 535-536].

Висновки. Узагальнюючи наведені наукові підходи щодо визначення сутності право-
суб’єктності, можна вказати на два ключових моменти, які покладено в основу характеристики 
правосуб’єктності як загальної правової категорії: 

1) висхідні явища, що позначаються на змісті правосуб’єктності – об’єктивне право чи 
визнання взаємозв’язку правосуб’єктності із суспільними процесами. За першим висхідним яви-
щем полеміка щодо моменту виникнення правосуб’єктності набуває схоластичного характеру, 
оскільки об’єктивність права надає саме такий характер правосуб’єктності як правовому явищу. 
За наступним – другим висхідним моментом, коли визнається взаємозв’язок правосуб’єктності 
із суспільними процесами, безумовно виникає питання про момент виникнення правосуб’єктно-
сті, існування правосуб’єктності та її прояви;

2) структурно-логічний чи діалектичний підхід щодо характеристики правосуб’єктності. 
За структурно-логічним підходом визнається існування елементів правосуб’єктності, кількість 
яких, як свідчить проведений науковий аналіз, може бути різною, а також різним може бути і їх 
склад. За діалектичним підходом до визначення сутності правосуб’єктності набуває ключового 
характеру динаміка розвитку правосуб’єктності як правового явища, що об’єктивно не може 
бути статичним. За діалектичним підходом практично не виникає проблем із виділенням логі-
ко-смислового ряду, який фактично позначає стадії динаміки правосуб’єктності, що пов’язані 
між собою і не можуть бути розглянуті виокремлено одне від одного – «здатність мати права – 
здатність самостійно реалізовувати ці права – здатність нести юридичну відповідальність за по-
рушення, допущені під час реалізації цих прав». Якраз діалектичний підхід і дозволяє встано-
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вити доцільність виділення загальної та спеціальної адміністративної правосуб’єктності органів 
державної виконавчої влади у правовідносинах щодо адміністративного нагляду, що враховує 
взаємозв’язок між органом виконавчої влади і посадовою особою, яка набуває права та здійснює 
обов’язки, похідні від компетенції органу виконавчої влади, а відповідні права і обов’язки не є 
індивідуалізованими, оскільки посадова особа, реалізуючи повноваження, виступає не від свого 
імені, а від імені держави, завдання якої виконує. 

Екстраполюючи цю теоретичну модель на правовідносини у сфері адміністративного 
нагляду, можна вказати на доцільність виділення загальної адміністративної правосуб’єктно-
сті органів виконавчої влади у вказаних правовідносинах і спеціальної – як адміністративної 
правосуб’єктності певного органу (органів) виконавчої влади у правовідносинах зі здійснен-
ня адміністративного нагляду певного виду: державного санітарно-епідеміологічного нагляду, 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, нагляду у сферах пожежної 
і техногенної безпеки, державного ринкового нагляду, контролю у сфері поводження з відхода-
ми. При цьому за специфікою правовідносин та юридичними наслідками слід окремо виділити 
адміністративну правосуб’єктність суб’єктів адміністративного нагляду за особами, звільнени-
ми з місць позбавлення волі. Вказуючи на загальну і спеціальну адміністративну правосуб’єк-
тність органів виконавчої влади у відносинах щодо адміністративного нагляду, слід виділити її 
прояви: адміністративні правоздатність, дієздатність і деліктоздатність. Власне, на прояви, а не 
на елементи слід вказувати, виділяючи адміністративні правоздатність, дієздатність і деліктоз-
датність, оскільки сама по собі кожна з виділених категорій позначає правове явище, межі якого 
є рухомими, оскільки кожне таке явище, будучи охоплене загальним явищем адміністративної 
правосуб’єктності, взаємопов’язане одне з одним. Так, юридична конструкція адміністратив-
ної правосуб’єктності органів виконавчої влади у відносинах щодо адміністративного нагляду 
передбачає реалізацію такого логіко-смислового ряду: «здатність мати права – здатність само-
стійно реалізовувати ці права – здатність нести юридичну відповідальність за порушення, допу-
щені під час реалізації цих прав». Тож, враховуючи такий логіко-смисловий ряд, про адміністра-
тивну правосуб’єктність органів виконавчої влади у правовідносинах щодо адміністративного 
нагляду можна зазначати і як про праводієздатність або про адміністративну правоспроможність 
зазначених органів виконавчої влади бути потенційним (та за наявності підстав – реальним) 
учасником правовідносин щодо адміністративного нагляду. Водночас слід виділяти особливос-
ті адміністративної правосуб’єктності органів державної виконавчої влади та адміністративної 
правосуб’єктності їх посадових осіб, враховуючи закріплення у чинному законодавстві за остан-
німи деліктоздатності.
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АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕСУАЛЬНА НОРМА: 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ НАУКОВІ ПІДХОДИ

Стаття присвячена визначенню сутності та особливостей адміністративної 
процесуальної норми як первісного елементу адміністративного процесуаль-
ного права України. Узагальнено сучасні теоретико-правові підходи щодо розу-
міння норм адміністративного процесуального права та їхніх сутнісних ознак. 

Ключові слова: адміністративне процесуальне право, адміністративна 
процесуальна норма, правова процедура, адміністративні правовідносини, пу-
блічне управління.

Статья посвящена определению сущности и особенностей административ-
ной процессуальной нормы как первичного элемента административного про-
цессуального права Украины. Обобщены современные теоретико-правовые 
подходы относительно понимания административных процессуальных норм, 
а также их ключевых признаков.

Ключевые слова: административное процессуальное право, администра-
тивная процессуальная норма, правовая процедура, административные право-
отношения, публичное управление.

The article is focused on determining the nature and characteristics of admin-
istrative procedural norm as primary element of administrative procedural law of 
Ukraine. The modern theoretical and legal approaches to understanding the adminis-
trative procedural norms and their essential features have been generalized.

Key words: administrative procedural law, procedural norm, legal procedure,  
administrative legal relations, public control.

Вступ. Питання формування і дослідження науки адміністративного процесуального 
права, передусім у контексті регулятора державно-владних відносин, продовжують порушу-
ватися у наукових колах. Не викликає сумнівів той факт, що саме ефективність та надійність 
правової системи держави, її спрямованість на всебічний захист і відновлення порушених 
прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин фізичних і юридичних осіб 
забезпечується дією адміністративно-процесуальних норм.

Досліджуючи сучасні підходи до розуміння поняття та сутності адміністративного 
процесуального права, Р.В. Миронюк зауважує, що адміністративне процесуальне право 
варто розглядати як окрему самостійну галузь національного публічного права, яке не може 
існувати відірвано від інших галузей права, в першу чергу – адміністративного права. Такі 
тенденції зумовлюються, на його думку, низкою факторів. Перший фактор полягає в тому, 
що адміністративно-процесуальне право регулює процесуальні відносини, які базуються 
на нормах адміністративного (матеріального) права. Другий основоутворюючий фактор по-
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лягає у тому, що за останні десять років відбулися значні перетворення в сутності та призна-
ченні адміністративного права [1, c. 128]. 

Насправді суттєві зміни, які відбуваються майже у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства і держави безпосередньо позначаються на діяльності різних державних інститу-
цій і, як наслідок, впливають на розвиток адміністративного права. Саме тому простежити 
тенденції розвитку будь-якої галузі права можливо лише на основі системно-функціональ-
ного підходу, суть якого полягає в необхідності вивчення всіх правових явищ та категорій, 
які охоплює ця галузь.

У продовження цієї тези відмітимо, що провідними вченими підкреслюється, що вже 
понад півстоліття більшість наукових дискусій відбуваються з приводу того, які ж саме ас-
пекти правозастосовної діяльності органів державної влади слід відносити до розряду саме 
адміністративно-процесуальних. Представники різних теоретичних шкіл демонструють 
майже протилежні підходи до детермінації адміністративного процесу. Іноді під ним розумі-
ють лише судовий розгляд справ про адміністративні проступки, а інколи – усю багатогран-
ність виконавчо-розпорядчої діяльності органів державної влади [2, с. 72-73].

О.І. Миколенко, розглядаючи адміністративний процес як вид юридичного процесу, 
вказує, що ним охоплюється сфера діяльності адміністративних судів щодо розгляду пу-
блічних спорів у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, 
та сфера діяльності органів адміністративної юрисдикції щодо розгляду справ про адміні-
стративні правопорушення в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. Існують і інші сфери діяльності державних органів, що потребують адмі-
ністративно-процесуального регулювання, але не мають на сьогодні такого [3, с. 28].

Такі погляди надають підстави стверджувати про те, що обсяг норм адміністративно-
го (матеріального) права характеризується своєю різновекторністю і значно збільшується 
останнім часом, що безпосередньо позначається і на кількості адміністративно-процесуаль-
них норм.

Постановка завдання. Без ретельного дослідження змісту адміністративного проце-
суального права, його складових частин, у цілому неможливо об’єктивно оцінити реальний 
стан захисту адміністративно-правових відносин. Одним із таких фундаментальних первин-
них елементів цієї підгалузі права варто визнати адміністративно-процесуальну норму, що 
набуває якостей нормативності і загальнообов’язковості. Водночас така норма характеризу-
ються певними особливостями, які дозволяють її вирізнити з-поміж інших.

Не випадково О.В. Кузьменко наголошує на тому, що наукове дослідження сутнос-
ті адміністративно-процесуальних норм обумовлене не тільки теоретичним, а й суттєвим 
прикладним його значенням для подальшого розвитку вітчизняної юриспруденції. Лише 
шляхом розв’язання низки методологічних проблем на рівні первинної ланки відповідної 
підсистеми права можуть бути напрацьовані чіткі та обґрунтовані критерії кодифікації ад-
міністративно-процесуального законодавства; остаточно розв’язані питання про галузевий 
або інституційний характер адміністративно-процесуального права; обрана єдина стратегія 
щодо визначення його місця у правовій системі держави; вирішено інші стратегічні завдан-
ня, які сьогодні стоять перед законодавцем [4, c. 13-14].

Безумовно питання розвитку адміністративного процесуального права не залиша-
ються поза увагою провідних вчених-адміністративістів (наукові праці Н.В. Александрової, 
М.Р. Аракелян, О.М. Бандурки, В.М. Бевзенка, В.І. Бутенка, С.В. Ківалова, І.Б. Коліушка, 
А.Т. Комзюка, О.В. Кузьменко, Р.О. Куйбіди, Є.В. Курінного, В.К. Матвійчук, Р.С. Мельника, 
О.М. Пасенюка, Ю.С. Педька, В.Г. Перепелюка, О.П. Рябченко, В.С. Стефанюка, М.М. Ти-
щенка та інших). Однак, не применшуючи наукові здобутки вказаних авторів, варто відміти-
ти, що в їхніх працях містяться лише окремі наукові позиції з вказаної проблематики.

Саме тому ставимо за мету цієї статті визначити поняття та з’ясувати ознаки адміні-
стративно-процесуальних норм.

Результати дослідження. З теорії права загальновідомо, що у структурі права функціо-
нують два види правових норм – матеріальні й процесуальні. Якщо матеріальні норми створені 
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для врегулювання процесу виникнення й розвитку соціально важливих суспільних відносин, 
то процесуальні спрямовані на забезпечення реалізації матеріальних норм у разі виникнення 
різних відхилень від нормального розвитку таких відносин і спрямовані на їх захист.

Наприклад, сучасними теоретиками права підкреслюється, що норми матеріального 
права містять правила поведінки (права, обов’язки, заборони), на підставі яких можливе 
вирішення справи; норми процесуального права – встановлюють оптимальний порядок 
застосування норм матеріального права. Призначення таких норм – встановити процедуру, 
«регламент» здійснення прав чи виконання обов’язків закріплених у нормах матеріального 
права [5, c. 118].

На підставі детального аналізу становлення і розвитку процесуального права у загаль-
нотеоретичному аспекті І.В. Атаманчук було зроблено висновок про те, що процесуальне 
право як сукупність правових норм, які регулюють охоронну та юрисдикційну діяльність 
спеціально уповноважених органів, сформувалося на пізніх етапах розвитку суспільства. 
На формування процесуального права на території України впливали історичні, економі-
ко-політичні події, соціальні та національні течії в суспільстві. У продовження цієї думки 
І.В. Атаманчук підкреслює, що сучасний розвиток процесуального права характеризується 
значним ускладненням процедури, основною причиною чого названо науково-технічний 
прогрес. У розвитку процесуального права прослідковується наступна важлива закономір-
ність: чим більше розвинуте суспільство, тим детальніше в законодавстві проявляється ді-
яльність пов’язана з охороною суспільного порядку, прав, свобод та законних інтересів гро-
мадян і організацій [6, c. 188-189].

Не викликає сумніву, що процесуальні норми відіграють суттєву роль у забезпеченні 
оптимальних умов правового регулювання, виступають нормативним способом зміцнення 
законності і верховенства права.

Цілком зрозуміло, що на сьогодні досить важко оцінювати дієвість правової системи 
лише по змісту норм матеріальних, адже достатньо пригадати радянський період життє-
діяльності суспільства з його формально визначеним демократичним законодавством, яке 
лише проголошувало права і свободи особистості бюрократично. Саме тому практична дія 
правової системи визначається не обсягом законодавчо встановлених матеріальних норм, 
а надійністю й ефективністю механізму їх реалізації.

В інших своїх наукових працях І.В. Атаманчук розглядає процесуальне право як склад-
не за змістом і структурою явище, яке об’єднує правові галузі, норми та інститути права, що 
регламентують правові процедури і покликане забезпечити діяльність щодо застосування 
норм матеріального права стосовно конкретних життєвих обставин. При цьому вказує, що 
окремі процесуальні норми, що опосередковують застосування галузевих матеріально-пра-
вових норм, робить висновок про подібність їх системних властивостей, обумовлених 
спільністю у специфіці призначення. Крім того, вчена відмічає актуальність питання необ-
хідності змістовного узгодження матеріальних та процесуальних норм і системного розмі-
щення матеріальних та процесуальних норм у нормативних актах, що значно спростило би 
застосування процесуальних норм. На її думку, процесуальні норми мають регулювати по-
рядок діяльності суб’єктів із використання прав, виконання обов’язків, дотримання заборон, 
несення відповідальності та не повинні торкатись змісту матеріальних норм, а тим більше 
суперечити їм, таким чином буде досягнуто відповідність змісту процесуальних норм їх со-
ціальному призначенню. Отже, процесуальні норми мають встановлювати порядок, який 
передбачає якомога більше шляхів реалізації норм матеріального права та надавати мож-
ливість суб’єктам права самостійно обирати ці шляхи, що забезпечить багатоваріантність і 
диспозитивність процесуального регулювання [7, c. 13-14]. 

Вищевикладене свідчить про те, що змістовне навантаження процесуальних норм 
засвідчує їх обслуговуючий напрям дії, адже їх існування обумовлено потребою детальної 
регламентації порядку реалізації норм матеріального права.

У цілому процесуальні норми виступають різновидом правових норм і тому їм при-
таманні всі ознаки, які властиві будь-яким нормам права, тобто мають вольовий характер, 
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об’єктивні за змістом, є результатом діяльності органів державної влади, встановлюються і 
санкціонуються ними, спрямовані на регламентацію певної поведінки суб’єктів права. Крім 
того, вони володіють властивістю визначати обсяг дозволеної поведінки для суб’єктів пра-
ва, є загальнообов’язковими, не персоніфікованими, характеризуються не однократністю їх 
застосування і в окремих випадках забезпечуються можливістю державного примусу.

Одразу відмітимо, що в сучасній юридичній літературі адміністративно-процесуаль-
не право, з одного боку, розглядається як частина публічного права, а з іншого – як частина 
судового процесуального права. Відповідно, предметом адміністративно-процесуального 
права визначається система суб’єктивних публічних прав, сукупність правил, які унормо-
вують суб’єктивні публічні інтереси і сам адміністративний процес як спосіб охорони й 
захисту цих прав та інтересів [8, c. 177-178].

Що стосується норм адміністративного процесуального права, то І.А. Артеменко вва-
жає, що первісним елементом адміністративного процесуального права виступає саме ад-
міністративно-процесуальна норма, регулюючий вплив якої співпадає з метою цієї галузі 
права – практичною реалізацією норм адміністративного права у сфері публічного управлін-
ня, тобто перетворення норм матеріального адміністративного права в площину практичної 
реалізації певного права особи [9, c. 10].

Отже, адміністративно-процесуальна норма як «елементарна частка» адміністратив-
ного процесуального права визначає предмет правового регулювання.

Досліджуючи адміністративний процес у парадигмі системи права, О.В. Кузьменко 
відмічає факт того, що вторинний характер норм адміністративного процесуального пра-
ва не може бути перешкодою для визнання їх предметної автономності. Вторинність про-
цесуальних норм, на її думку, не означає, що вони безпосередньо породжуються нормами 
матеріальними. У такому разі похідну природу процесуального права слід розглядати лише 
у загальному аспекті: коли одне явище стає поштовхом для виникнення іншого. Одночасно, 
будучи якісно відмінним, останнє не може вважатись різновидом (елементом) першого. При 
подальшому дослідженні проблем детермінації явища норм адміністративно-процесуаль-
ного права вчена наводить уточнююче визначення адміністративно-процесуальної норми 
як встановлене державою та забезпечене її примусом загальнообов’язкове правило поведін-
ки, яким регулюються організуючі суспільні відносини, що складаються у процесі реалізації 
адміністративно-процесуальної форми застосування матеріальних норм права [4, c. 14].

За такого підходу підкреслюється другорядність адміністративно-процесуальних 
норм відносно норм адміністративного (матеріального) права, їх виникнення й існування 
обумовлено необхідністю встановлення обов’язкових для виконавчо-розпорядчих органів 
та їх посадових осіб правил процедури реалізації норм матеріального права. У цьому аспек-
ті зауважимо, що будь-яка процесуальна галузь «обслуговує» певну систему матеріальних 
норм. У цьому полягає її сервісна функція та похідна роль щодо матеріального права.

На таку ознаку, як нерозривний зв’язок адміністративного процесуального права з 
адміністративною процесуальною нормою вказує Е.Ф. Демський. Зокрема, вчений підкрес-
лює, що наявність адміністративного процесуального права зумовлена наступним: 1) адміні-
стративні процесуальні норми опосередковують функціонування публічної влади в державі, 
оскільки предмет процесуальних галузей права є похідним від предмета правового регу-
лювання матеріальних галузей права; 2) адміністративні справи складають значну частину 
суспільних відносин у сфері державного управління; 3) розгляд і вирішення адміністратив-
них справ завжди несе на собі відбиток практики управління [10, с. 13–16].

У подальшому вчений виділяє такі риси, які притаманні адміністративно-процесу-
альній нормі, а саме: 1) передумова існування адміністративного процесуального права 
як первинний фактор усієї адміністративної процесуальної системи (норми права, органи, 
що розглядають адміністративні справи, принципи, засоби тощо); 2) предметом їх регулю-
вання є суспільні відносини щодо реалізації та захисту прав і законних інтересів фізичних 
чи юридичних осіб, а також держави у сфері державного управління (в публічній сфері); 
3) видається уповноваженим на те органом у межах його компетенції і в рамках визначеної 
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процедури, а також коли її реалізація забезпечується державою шляхом створення реаль-
них умов і засобів, що сприяють безперешкодному здійсненню сформульованих у правовій 
нормі зразків поведінки та засобами заохочення, переконання, а в необхідних випадках і 
примусу [10, c. 53].

За обсягом регуляторного впливу на суспільні відносини можна виокремити такі гру-
пи норм адміністративно-процесуального права, як норми норми загального характеру, дія 
яких поширюється на всі напрями адміністративно-процесуальної діяльності, і норми, які 
регулюють суспільні відносини в окремих сферах адміністративно-процесуальної діяльно-
сті. Разом із тим і першій, і другій групі норм притаманні загальнообов’язковість, формаль-
на визначеність, зобов’язуючий і процедурний характер, значущість, системність, чіткість 
та функціональність.

Висновки. Підсумовуючи наголосимо, що нами було з’ясовано ступінь наукової роз-
робленості проблеми щодо визначення поняття та характеристики адміністративно-про-
цесуальної норми як «елементарної частки» адміністративного процесуального права, що 
надає можливість сформулювати авторський підхід до визначення зазначеної категорії. Ос-
тання як складне системне утворення, що має власну структуру, являє собою встановлене 
державою загальнообов’язкове правило поведінки процедурного характеру, яким регулю-
ються суспільні відносини, які складаються під час вирішення індивідуально-конкретних 
справ у сфері публічного управління. 
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КОНОТАЦІЯ КІБЕРПРОСТОРУ

Автором уводиться в науковий обіг словосполучення «конотація кібер-
простору». Внаслідок застосування міждисциплінарного підходу, по-новому 
подається та інтерпретується мова ворожнечі в кіберпросторі, а сам кібер-
простір розглядається як окрема сфера життєдіяльності людини. Визначено 
основні особливості та характеристику конотації кіберпростору. Аргумен-
товано, що в рамках кіберпростору сформується власна мова – кібермова. 
Наголошено на необхідності правового регулювання розвитку кібермови й 
конотації в кіберпросторі як складових елементів державної кібербезпекової 
політики.

Ключові слова: кіберпростір, кібербезпека, кібербезпекова політика, коно-
тація, конотація кіберпростору, кіберсуспільство, національна система кібер-
безпеки.

Автором вводится в научное обращение словосочетание «коннотация ки-
берпространства». Применение междисциплинарного подхода позволило 
по-новому интерпретировать язык ненависти в киберпространстве. Само же 
киберпространство рассматривается как самостоятельная и отдельная сфера 
жизнедеятельности человека. Определены основные особенности и характе-
ристики коннотации киберпространства. Аргументировано, что в рамках ки-
берпространства формируется присущий только данному пространству язык, 
который автор предлагает называть киберязыком. Особое внимание уделяется 
вопросам необходимости правового регулирования развития киберязыка и кон-
нотации киберпространства как составляющих государственной политики ки-
бербезопасности.

Ключевые слова: киберпространство, кибербезопасность, политика ки-
бербезопасности, коннотация, коннотация киберпространства, киберобще-
ство, национальная система кибербезопасности.

The author introduces the phrase «connotation of cyberspace». The application 
of an interdisciplinary approach has allowed a new way of interpreting the language 
of hate in cyberspace. The cyberspace itself is considered as an independent and 
separate sphere of human activity. The basic features and characteristics of the con-
notation of cyberspace are determined. It is argued that within the framework of 
cyberspace a language which is inherent only to a given space is formed, which the 
author proposes to call cyber-language. Particular attention is paid to the issues of the 
legal regulation of the development of cyber-language, including the connotations of 
cyberspace as part of the state policy of cybersecurity.

Key words: сyberspace, cybersecurity, cybersecurity policies, connotation,  
connotation of cyberspace, cyber-society, national cybersecurity system.
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Вступ. Розглядаючи кіберпростір як самостійний вид простору функціонування лю-
дини, доцільно звернутись і до вивчення тих чинників, які формують його, чинять вплив 
на поведінку людей, зумовлюють вчинення ними тих чи інших видів діяльності, впливають 
на комунікацію як всередині кіберпростору, так і в реальному житті.

Проблеми забезпечення кібернетичної безпеки України в умовах соціальних тран-
сформацій, актуальні напрями підвищення ефективності системи забезпечення кібернетич-
ної безпеки, її функції та завдання розглядаються в рамках наукової школи В.А. Ліпкана 
[1-17]. Також вивченням даних проблем, через аналіз окремих їхніх аспектів, опікуються і 
деякі дослідники: І.В. Тімкін [18], С.В. Мельник, В.І. Кащук [19], В.П. Шеломенцев [20-21] 
та інших [22-24]. 

Проте, незважаючи на значну кількість робіт із даної тематики, на сьогодні залиши-
лось поза фокусом наукової уваги питання дослідження проблем конотації в кіберпросторі. 
Ця тема в інформаційному праві є майже не розробленою, до неї зверталися лише поодинокі 
дослідники, здебільшого зосереджуючи увагу на когнітивних аспектах денотатів, а також 
описово порушуючи проблему вивчення конотатів в соціальних мережах [25]. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження саме питань проблеми конотації 
в кіберпросторі. Актуальність даної теми обумовлена практичною потребою у правовому 
регулюванні суспільних відносин в кіберпросторі внаслідок поширення мови ворожнечі.

Результати дослідження. Ми переконані, що інтерполяція та екстраполяція на під-
ставах міждисциплінарного підходу знань лінгвістики, правової кібернетики, а також інфор-
маційного права уможливить трактувати конотацію кіберпростору як важливу умову його 
безпечного розвитку, а відтак вивчення даних питань є корисним для:

– розуміння контексту формування кіберпростору;
– особливостей використання денотатів, конотацій та наративів у соціальних мере-

жах, що може за певних умов трактуватися як загроза кібербезпеці, і відповідно потребувати 
завчасних проактивних напрямів державної політики у зазначеній сфері;

– сприяти поглибленому вивченню конотацій в кіберпросторі з метою розроблення 
ефективних напрямів державної кібербезпекової політики.

Родовим поняттям виступає поняття «конотація», значення якого подається нижче.
Конотація (лат. connotatio, connoto – маю додаткове значення) – емоційне, оціночне 

або стилістичне забарвлення мовної одиниці узуального (закріпленого в системі мови) або 
оказіонального характеру [26, с. 236]. Саме поняття виникло у схоластичній логіці і проникло 
до мовознавства у XVII столітті через граматику Пор-Рояля для визначення властивостей 
(акциденцій) на відміну від субстанцій [27].

Конотація –різновид прагматичної інформації, пов’язаної зі словом, відображає 
не лише предмети та явища дійсного світу, а й ставлення до них, яке належить мовцю не як 
окремій особистості (на відміну від наративу), а як представнику мовної спільноти [28, с. 
164]. Конотація виступає додатковим супровідним значенням мовної одиниці та категорії, 
що включає елементи граматичного значення слова, семантичні, стилістичні сфери лінгвіс-
тики, а стилістичне значення – явище власно стилістики [29, с. 13].

В свою чергу, А. Майорова визначає конотацію як тип лексичної інформації, 
яка супроводжує лексичне значення слова і належить до семантичних асоціацій; причому 
сфера конотації у сучасній лінгвістиці розширилась поза межі своїх іманентних експресив-
но-оцінно-стилістичних особливостей і охоплює соціально-політичні, морально-етичні, ет-
нографічні та культурологічні поняття, що відображаються в мові [28, с. 194–195].

На думку Д. Барта, конотація характеризує ситуацію таким чином, як саме знак 
сприймають у зв’язку з відчуттями й емоціями індивіда. Причому ключовий момент тут 
полягає у тому, як знак означає перший порядок виявлення конотації [30, с. 112].

Б. Уорф визначає конотацію як емоційне, оціночне або стилістичне забарвлення мов-
ної одиниці узуального (закріпленого в системі мови) або оказіонального характеру. У вузь-
кому розумінні – це компонент значення, змісту мовної одиниці, що виступає у вторинній 
для неї функції найменування, який доповнює під час вживання в мовленні її об’єктивне 
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значення асоціативно-образним уявленням про позначувані реалії на основі усвідомлення 
внутрішньої форми найменування [31, с. 21].

У лінгвістичній енциклопедії термін „конотація” визначається дещо по-іншому.
Конотація – додатковий компонент значення мовної одиниці, що доповнює її пред-

метно-логічний зміст суб’єктивними відтінками оцінки, емоційності, експресивності, функ-
ціонально-стилістичної забарвленості, а також відтінками, зумовленими соціальними, іде-
ологічними, культурними, ситуаційними аспектами комунікації. Характерним є звернення 
укладачки енциклопедії О.О. Селіванової на дискусійність питання щодо місця конотації 
у семантичній структурі слова [32, с. 281–282]. Зокрема зазначається, що в сучасній семасі-
ології виокремлено три підходи до визначення конотації:

– диференціює в конотаті додаткові системно зумовлені складники значення: оцінку, 
емотивність, експресивність та функціональну забарвленість. У тексті конотат є підтекстом, 
що формує значення слова на базі експлікації прагматично значимої суб’єктивно-оцінної та 
стилістично маркованої інформації;

– обмежує лише тими елементами змісту, які додаються в мовленні та пов’язані з ха-
рактеристикою ситуації спілкування, відношенням її учасників до предмета мовлення (асо-
ціативними, контекстуальними, прагматичними, емотивними). Конотат не входить до де-
фініції слова, а є семантичною асоціацією, що пов’язується з культурними стереотипами 
мовців (віслюк – упертість, лис – хитрість, лев – хоробрість, маска анонімуса – з анонімні-
стю дій в кіберпросторі, георгіївська стрічка – прибічник «руського міра»). Конотат виво-
диться за межі семантики на рівень додаткових смислових компонентів, зумовлених харак-
теристикою комунікантів, їхніми уявленнями, почуттями, світобаченням, знаннями;

– відповідно до третього підходу, конотація містить такі складники: 
– ситуаційно-психологічний (іронічна, меліоративна, пейоративна, експресивна коно-

тація);
– соціально-лінгвістичний – жаргонна, розмовна, книжна;
– лінгвістичний – конотація новизни, запозичення, архаїзації, термінологізації;
– культурний;
– ідеологічний тощо.
За даного підходу конотація трактується як несуттєві, але стійкі ознаки поняття, що 

втілюють прийняту в певному мовному колективі оцінку відповідного предмета чи факту 
дійсності й відображають пов’язані зі словом культурну традицію, прийнятну в суспільстві 
практику використання речі.

Конотації втілюють прийняту в певній мовній соціальній системі та закріплену в її 
культурі або культурі макросистеми (суспільстві, в тому числі і в кібернетичному) оцінку 
предмета або факту дійсності, які позначається словом і відображають культурні традиції.

Конотація кіберпростору являє собою забарвлення та наповнення кожного компо-
ненту кіберпростору лексичною та прагматичною інформацією. Отже, можемо висунути 
наукову гіпотезу про існування конотації кіберпростору, який характеризується двома 
описаними вище ознаками.

Одним із складових кіберконотації можемо вважати кіберміф: створення кіберзасо-
бами в рамках кіберпростору на підставі домислів і вигадок вигаданої (віртуальної) особи-
стості, яка виступає учасником реальних кібервідносин. Кіберміф –система сформованих 
та усталених в кіберпросторі стереотипів, заснованих переважно на вірі, без суттєвих змін 
протягом тривалого часу і не підвладних усвідомленій рефлексії у звичайному житті. До них 
можна включати створення фейкових профілів у соціальних мережах, формування іміджу 
топ-блогера через публікації матеріалів на найбільш відвідуваних сайтах, троллінг, кібер-
буллінг тощо.

Причому на використання міфів в інформаційному просторі в цілому звертають увагу 
й інші дослідники. Зокрема, на думку Д.Барта, конотація – мислимий предмет позначення 
для опису одного зі способів, за допомогою яких знак «працює» у вторинному порядку озна-
чення [33].
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Конотація вбирає в себе людську частину процесу – вибір конкретного сюжету, фоку-
сну відстань, кут зйомки, фон малюнка, змістовне навантаження аватарки у профілі корис-
тувача [30, с. 114–115].

Таким чином, вивчення аватарки, тобто вивчення конотації аватарки, уможливлює 
сформувати комплексний психологічний портрет особистості, а відповідно, скласти вражен-
ня про той уявний образ, який прагне сформулювати у користувачів дана особа. Так само 
аналізу може бути підданий і дудл –замальовка, для якої характерними є лінії однієї товщи-
ни, простота мультиплікаційних елементів.

Глибше розуміння та інтерпретацію значення конотацій кіберпростору знаходимо, 
коли звертаємось до робіт Б. Уорфа і Сепіра, які висловили гіпотезу лінгвістичної віднос-
ності, відповідно до якої вживані людьми або певними соціальними спільнотами, у тому 
числі і кіберспільнотами, мережевими спільнотами слова, граматичні конструкції відчутно 
впливають на спосіб мислення.

Якщо ж екстраполювати дані положення до аналізованої теми дослідження, 
то вважаємо за необхідне удосконалити правове регулювання відносин у кіберпросторі, 
особливо стосовно мови ворожнечі, закликів до насильницької зміни конституційного ладу, 
розпалювання ксенофобії та ворожнечі тощо. Фактично, через дію тролів, кіберспільноти 
окремих мереж навмисно переміщується в середовище застосування агресивних лексем 
та денотатів, які поступово формують і агресивні конотації, а в цілому створюють засади 
для перенесення агресивної та протиправної поведінки із кіберпростору до реального світу, 
через вчинення різного характеру правопорушень.

Зокрема, актуальність порушеної нами теми підтверджується, насправді в інший 
спосіб, і в доповідях НІСД [34]. Також дана тема визнана актуальною й у щорічній доповіді 
омбудсмана України [35]. 

Мова ворожнечі (нетерпимості) – всі види висловлювань, які поширюють, підбурюють, 
заохочують чи виправдовують расову ненависть, ксенофобію, антисемітизм або інші форми 
ненависті, що ґрунтується на нетерпимості, що, зокрема, виявляється як войовничий націона-
лізм та етноцентризм, дискримінація та ворожість стосовно меншин, мігрантів і осіб іноземного 
походження (запропоновано рекомендацією Комітету міністрів Ради Європи № 97(20) [36].

На протидію мові нетерпимості спрямовані Міжнародна конвенція про ліквідацію 
всіх форм расової дискримінації (ст. 4) [37], Міжнародний пакт про громадські та політичні 
права (ООН) (ч. 2 ст. 20) [38], а також Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність та від-
повідний факультативний Протокол до неї [39].

Також у Рамковому рішенні ЄС задекларована необхідність зближення законодавства 
і підходів до протидії расизму та ненависті [40]. Причому у ст. 1 зазначеного документу 
публічне підбурювання до насильства та ненависті (в тому числі в соціальних мережах, 
будь-яких кластерах кіберпростору) віднесено до злочинів, що стосуються расизму та ксе-
нофобії.

На думку фахівців НІСД, аналіз наявних тенденцій поширення мови ворожнечі в ін-
формаційному просторі України дає підстави кваліфікувати це явище як один із інструмен-
тів гібридної агресії Росії, який використовується з метою дестабілізації політичної ситуації 
в окремих регіонах та в Україні в цілому [34].

Підтвердженням моїх слів є думка Б. Уорфа й Сепіра, які зауважують на те, що люди 
значною мірою перебувають під впливом тієї конкретної мови, яка є характерним засобом 
спілкування для цього суспільства, адже було б помилковим вважати, що ми можемо усві-
домити дійсність поза контекстом і без допомоги мови, або що мова виступає побічним 
засобом розв’язання проблем спілкування та мислення. Суспільство чує і сприймає так чи 
інакше ті або інші явища головним чином тому, що мовні норми нашого суспільства припус-
кають цю форму висловлювання [30, с. 100].

Ці влучні слова додатково підкреслюють актуалізацію питання необхідності право-
вого регулювання кібервідносин, в тому числі й стосовно використання мови ворожнечі 
в будь-яких соціальних мережах, будь-якому кластері кіберпростору в цілому. Також, і це 
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можна вважати окремою темою дослідження, є розповсюдження і тиражування пейора-
тивної лексики як з боку державних діячів, представників центральних органів державної 
влади, так і в рамках кінострічок, телевізійних та медійних шоу і програм, різноманітних 
інтерв’ю. Формується чітка тенденція до вживання ненормативної лексики, це підтриму-
ється і тиражується в ЗМІ, які в гонитві за рейтингами нехтують стратегічними наслідками 
декультуризації населення, перетворення його на легко керовану соціальну систему.

Семантика конотацій в кіберпросторі – окрема наукова проблема, що потребує де-
тального і нагального розв’язання. Розвиток сучасних технологій унеможливлює плануван-
ня завдання на десятиліття, як це було раніше, навіть на зорі формування інформаційного 
суспільства в Україні в 2007 році, коли було ухвалено відповідний профільний закон щодо 
розвитку інформаційного суспільства. Нині швидкість виступає помітною ознакою розвит-
ку суспільних відносин взагалі, і відносин у кіберпросторі, зокрема; від того, наскільки 
швидкими та ефективними, кластерними та таргетованими будуть заходи, що вживатимуть-
ся державою, залежить загальний рівень кібербезпеки нашої держави, формування її не в 
якості придатку та інформаційної периферії, а в якості дієвого суб’єкта кібервідносин в сві-
ті, повноправного члена сучасної кіберцивілізації.

Відмітною і знаковою є зазначення на дані обставини Г.Г. Почепцовим [41], який ви-
діляє у відносинах із майбутнім наступні компоненти:

– несподіваність: майбутнє настає швидше, ніж ми очікуємо;
– непідготовленість: рідко, хто буває готовий до нового;
– неадекватність теперішньому, оскільки майбутнє завжди інше.
Отже, нині кіберпростір виступає самодостатнім простором, в якому зароджуються, 

формуються і розвиваються самостійні конотати, котрі використовуються лише в мережевій 
мові і фактично не є уживаними в реальній мові поза контекстом кіберпростору.

З цього приводу влучно зазначив Поляков І.В., що у семантиці слова денотативні семи 
існують поряд з конототивними, а семантичний обсяг конотацій знаходить своє відображен-
ня в кількості та якості конототивних компонентів [29, с. 12].

Важливим є те, що у власний спосіб, застосовуючи іншу аргументаційну базу,  до при-
близно схожих висновків доходить і А. Досенко, котрий зазначає, що стилістика, мовні по-
хибки, фамільярність і виникнення нового дигитального жанру свідчать про існування коно-
тації мережі [25, с. 9].

Зокрема, тексти соціальних мереж і мову кіберпростору можна розглядати крізь приз-
му динамічного розвитку універсальної кібермови:

– її місце в системі інформаційної глобалізації;
– місце у формуванні нової кіберкультури;
– місце в сучасних комунікаційних процесах;
– портрет та особистість автора;
– безпосередні мовні одиниці та їх семантичне навантаження;
– мовні скорочення – «пж», «спс», ІМХО, LOL, RIP;
– інформаційне насичення;
– наративізація кібердискурсу;
– аналітичне насичення – матеріал нині вигідно підписувати словом «експерт», хоча 

дане поняття є невизначеним, особливо з форматом надання даного статусу тій чи іншій 
особі;

– культурологічне насичення – кількість та якість нових смислів, що продукуються 
внаслідок публікації тих чи інших інформативних повідомлень;

– стиль матеріалу – науковий, науково-публіцистичний, блогерський, популістський 
тощо.

Можу констатувати, що конотація кіберпростору виступає явищем динамічним, 
нестабільним, в якому поєднуються як дискретність, так і стохастичність інформації, від 
чого відбуваються постійні трансформаційні і реструктуризаційні зміни як самої інформа-
ції, так і її конотації.
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Застосування редукціоністського підходу дозволяє визначати та інтерпретувати коно-
тацію як компонент значення, смислу мовної одиниці, який виступає у вторинній для неї 
функції найменування, який доповнює при застосуванні і вживанні в мові її об’єктивне зна-
чення асоціативно-образним уявленням про позначувані реалії на основі усвідомлення вну-
трішньої форми найменування. Причому суб’єктивна мовна природа конотації протиставля-
ється об’єктивному змісту мовних одиниць, який орієнтований на когнітивну функцію мови. 

Таким чином, нагнітання обстановки та панічних настроїв, маніпуляції масовою 
свідомістю, пропаганда і дезінформація, використовуючи візуальні засоби, поєднані із від-
повідно підготовленими текстами, дезавуюють когнітивну функцію, надаючи пріорите-
ту до сприйняття емоційній функції, чим наперед програмують бажану реакцію об’єкта, 
на який чиниться вплив [26, с. 236]. Також можемо констатувати і той факт, що конотація 
кібермови дозволяє стигматизувати того чи іншого опонента або соціальні системи, перево-
дячи їх до категорії систем, реакція на які має стереотипний характер.

Особливість і суттєвість конотації полягає в тому, що суб’єктивність конотації вияв-
ляється у можливості протилежної інтерпретації реалій, що дуже помітно на подіях тлума-
чення війни в Україні:

для українців для росіян
агресія Росії проти України
гібридна війна Росії проти України
російське вторгнення

громадянська війна всередині України
захист російськомовного населення від ЗСУ

анексія Криму кримнаш
боротьба за незалежність, самостійність,
право вибору власного шляху життя

бандерівський націоналізм

російські солдати, що посягнули на Україну – 
іноземні загарбники держави-агресора, 
російсько-терористичні формування

російські солдати – відновлювачі «руського 
міра», захисники російськомовного населення 
відпускники

наші вояки – захисники Батьківщини, 
герої, які не вмирають

бандерівські карателі
фашисти

Причому такі суб’єктивні реакції може викликати одне слово. 
Наприклад: НАТО. 
Для українців – усвідомлення та асоціація з безпекою, захищеністю, стабільністю, 

розвитком; для росіян – загроза, небезпека, хаос, захоплення їхньої території, встановлення 
контролю над їхніми природними ресурсами, світове володарювання через знищення Росії.

Причому сама конотація пов’язана з усіма мотивно-прагматичними аспектами тек-
сту, які створюють його експресивне забарвлення. Таким чином, надання суб’єктивної 
модальності – іманентний усім конотаціям процес. До того ж, конотація здатна викону-
вати текстоутворювальну функцію через оживлення образа і використання його в якості 
засобу поверхнево-синтаксичного узгодження елементів текста або через обігравання сти-
лістичного регістру. Для конотації характерною є нелокалізованість, розмитість по усьому 
тексту, що в цілому утворює ефект підтексту.

У структурі конотації асоціативно-образний компонент виступає як підстава оціноч-
ної кваліфікації і стилістичного маркування, пов’язуючи денотативний і конотативний зміст 
мовної одиниці. Останнє, своєю чергою, і надає сумарне експресивне забарвлення усім ви-
разам, в якому може домінувати:

– образне і звукосимволічне уявлення – кривавий пастор, губошльоп, ушльопок, май-
данутий, пенсійний туризм, липові переселенці, грантоїди;

– оціночна кваліфікація – ватник, укроп, колорад, свинорилий, держиморда (емоцій-
на); «джинса», троль, (якісна); порохоботи, зрадофіли, фейкомет, ботоферми (кількісна);
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– який-небудь із стилістичних регістрів – «утилізація ватників», «груз-200», «Герой 
Небесної Сотні», «загибель захисників вітчизни» тощо.

Виявлення динаміки конотативних компонентів із прагматикою текстів дозволятиме 
формувати психологічний портрет мовця, наближатися до розуміння не кіберособистості, 
а реальної особистості, яка ховається за нею, а відповідно і встановлювати кінцевих замов-
ників тієї чи іншої керованої реакції соціальної системи на ці вкиди. Це дозволить також 
завчасно прогнозувати можливі дії даних осіб, чинити на них превентивний вплив з метою 
недопуску до порушення норм законодавства. Адже уявна анонімність, особливо у разі ство-
рення фейкових акаунтів дає віру в можливість вчинення різноманітних протиправних дій.

Внаслідок керованого формування і застосування конотацій в кіберпросторі можливо 
досягти:

– психологічного впливу, націленого на зміну напряму активності інших людей, здійс-
нений таким чином, що залишається непоміченим ними;

– прихованого управління поведінкою соціальних груп та індивідів проти їх волі з 
метою отримання маніпулятором односторонніх переваг;

– цілей пропаганди або контрпропаганди в рамках гібридної війни;
– домінування дискримінаційної лексики і екстремізації соціальної системи, в якій 

вона поширюється;
– впливу на свідомість з метою нав’язування якихось ідей або введення в оману;
– нагнітання панічних настроїв навколо різноманітних ідей про «українізацію Дон-

басу», «татаризацію Криму», «русифікацію України», «необхідність відновлення Київської 
Русі» тощо;

– поширення негативних стереотипів щодо окремих соціальних груп;
– створення усталених кіберспільнот, які використовують агресивну критику полі-

тики української держави на нинішньому етапі, що в цілому формує центр продукування 
агресивних конотацій;

– поширення недостовірної інформації та спотворення як історичних фактів, так і су-
часних подій та їх трактування;

– поширення перебільшень та вигаданих фактів щодо окремих тенденцій, подій, осіб 
та явищ;

– дискредитації державної служби, органів державної влади України, їх посадових 
осіб як всередині країни, так і за кордоном. 

Конотація може виступати могутнім засобом вид психологічного впливу, який вико-
ристовується для прихованого впровадження в психіку  жертви цілей, бажань, намірів, 
відносин або установок маніпулятора, які не збігаються з актуальними потребами об’єкта 
впливу. 

Висновки. Нині, за умови ігнорування теми конотації кіберпростору при реаліза-
ції державної кібербезпекової політики України зберігаються тенденції і значний ризик 
виникнення подій, пов’язаних із порушенням прав вразливих соціальних груп, в тому чис-
лі публічних заяв – проявів ксенофобії, расової та етнічної дискримінації; іноземні ЗМІ, 
передусім російські медіа-холдінги та та інформаційні агентства у Європі створюватимуть 
негативне інформаційне поле для унеможливлення позитивних рішень щодо євроінте-
грації  України, її вступу до НАТО.  Через це вивчення конотації кіберпростору є необхід-
ним елементом державної кібербезпекової політики, за допомогою отриманих результатів 
можна визначати та завчасно ідентифікувати основні прояви загроз в кіберпросторі, що доз-
волятиме ефективно нейтралізовувати їх, формувати алгоритми безперешкодного управлін-
ня ефективним майбутнім України.

Перспективними напрямами державної кібербезпекової політики в даному сегменті 
вважаємо:

1) формування ефективної системи правового регулювання кібербезпекової політики, 
яка відповідатиме сучасним тенденціям інформаційної глобалізації і враховуватиме найсу-
часніші існуючі та прогнозовані, а також змодельовані загрози та небезпеки;



160

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 4 / 2017

2) розроблення і законодавче закріплення понять «конотація в кіберпросторі», «кібер-
мова ворожнечі»;

3) формування механізмів практичної реалізації ратифікованого Україною у 2006 році 
факультативного протоколу [42] до Конвенції про кіберзлочинність, що стосується криміна-
лізації актів расистського та ксенофобського характеру, вчинені за допомогою комп’ютер-
них систем;

4) удосконалення механізмів законодавчого регулювання притягнення до відповідаль-
ності за поширення мови ворожнечі [43];

5) визначення чітких критеріїв для ідентифікації проявів мови ворожнечі в кіберпросторі;
6) запровадження спільно з профільними експертними громадськими організаціями 

системного моніторингу проявів мови ворожнечі в інформаційному просторі України, при-
діляючи особливу увагу таким проявам у кіберпросторі та його сегментах в регіонах, ураз-
ливих до російської пропаганди [44];

7) в рамках ухваленої Стратегії кібербезпеки України спільно з недержавними ор-
ганізаціями, в тому числі органами самоорганізації населення, здійснювати системні за-
ходи з реалізації кіберосвіти, в тому числі реалізовувати просвітницькі програми щодо 
попередження формування підґрунтя для розвитку та застосування деструктивних конота-
цій в кіберпросторі, зокрема кібермови ворожнечі [45].
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ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

У науковій статті зроблено спробу аналізу теоретичних проблем реалізації 
принципів адміністративного судочинства під час здійснення судового адміні-
стративного процесу. Визначено шляхи вдосконалення реалізації принципів ад-
міністративного судочинства. 

Ключові слова: суд, адміністративне судочинство, принципи, незалеж-
ність, норма права, природнє право. 

В научной статье сделана попытка анализа теоретических проблем реали-
зации принципов административного судопроизводства при осуществлении 
судебного административного процесса. Определены пути совершенствования 
реализации принципов административного судопроизводства.

Ключевые слова: суд, административное судопроизводство, принципы, 
независимость, норма права, естественное право.

In the scientific article an attempt was made to analyze theoretical problems of 
the implementation of the principles of administrative legal proceedings in the imple-
mentation of judicial administrative process. The ways of improving the implementa-
tion of the principles of administrative legal proceedings are determined.

Key words: court, administrative justice, principles, independence, norm of law, 
natural law.

Вступ. Будь-які принципи і процедурні норми, внесені до процесу волею законодав-
ця, не будуть працювати, законодавство піде в одну сторону, а правозастосування – в іншу, 
якщо принципи процесу не будуть сприйняті як ідеали правової державності і однією, і 
іншою стороною – і державою, й її громадянами.

Вельми значущими в цьому сенсі вбачаються широкі громадські дискусії з правової 
проблематики, відродження релігійних основ моральності, держави і права, публікації робіт 
західних і дореволюційних філософів, правознавців.

Стан наукової проблеми в цілому, зважаючи на принципи права, влучно, на наш по-
гляд, окреслила Т.Н. Нешатаєва: «лише в разі, якщо загальновизнаний принцип права при-
пинить бути загадкою для суддів, стане доступним і відомим джерелом права і буде слугу-
вати захисту конкретної людини, можна вважати, що судова реформа відбулася, а в державі 
склалася незалежна і справедлива судова влада» [1]. Принципи судочинства як визначальна 
категорія привертає увагу науковців різних галузей правової науки. У цій сфері відзначаємо 
праці таких авторів, як: М. Дженіс, Р. Кей, Э. Бредлі, В. Сорокін, В. Карташов та ін. 
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Постановка завдання. Під час оцінки ролі принципів юридичного процесу неминуче 
постає питання про «ідеальне і реальне». А в спеціально-юридичному аспекті воно стає пи-
танням про співвідношення принципу процесу і процесуальної норми, про способи втілення 
принципу в процесуальному законодавстві, про нормативність або обов’язковість проце-
суального принципу і т.і. Отже, мета статті – послідовно дослідити кожну з поставлених 
проблем.

Результати дослідження. По суті, ця проблема є вічним, протягом багатьох століть 
відомим науці протистоянням природного і позитивного права. Вважаємо, що для концепції 
адміністративного судочинства ця проблема не менш значуща, ніж для матеріально-право-
вих проявів права. «Хоча дійсно ця проблема (співвідношення природнього і позитивного 
права) в своїй основі є філософською, вона стає важливою і для теорії права, особливо в 
своїх практичних аспектах. Іншими словами, визначення та зміст природнього права, його 
співвідношення з законами, проблема пріоритетів в правових спорах природнє або пози-
тивне право і т.п. – це дійсно сфера перетину наукових інтересів філософії та теорії права».

Доволі коротка історія українського парламентаризму й інституту президентства 
вчить, що процесуальне законодавство, незважаючи на всі проголошені Конституцією прин-
ципи «загальнолюдського» права, в повній мірі страждає хворобами лобізму, кон’юнктури, 
політичної і групової обумовленості і т.п.

В результаті спостерігається протиріччя, що призводить до висновків про можливість 
непокори, опору нормам закону. 

Якщо мати на увазі обов’язковість принципів процесу, які прямо зазначені в Кон-
ституції України, то важко погодитися з думкою, що виражені наукою принципи «стають 
обов’язковими як для пересічного учасника судочинства, так і для законодавця». Справа тут 
полягає саме в тому, що для пересічного учасника процесу обов’язковими є принципи не аб-
страктного, а конкретного процесу, врегульованого системою чинних адміністративно-про-
цесуальних норм, а не системою наукових поглядів. Інакше зникає межа між поняттями 
наукового дослідження і правового регулювання.

Теорія правової державності робить правими прихильників не цієї, а протилежної 
точки зору, яка в період панування юридичного позитивізму здавалася, щонайменше, див-
ною. Гуманітарні принципи, загальносоціальні пріоритети, втілені у принципи юридич-
ного процесу, повинні визнаватися нормативними, тобто володіти властивістю юридичної 
обов’язковості більше за всі інші норми і правила.

Проблема у випадку такого визнання повертається іншою стороною: в разі деклару-
вання і застосування обов’язковості принципів юридичного процесу чи мають вони одно-
часно і властивість нормативності? Адже Конституція серед інших закріплює і принцип прі-
оритету міжнародного договору і міжнародного права. Іншими словами, якщо принцип «не 
є нормативним» або «не володіє чіткою нормативністю» з точки зору внутрішньої правової 
системи, він може міститися в нормах міжнародного права, набуваючи тим самим справжню 
нормативність відповідно до наведеного положення Конституції. Інша справа, що адміні-
стративне судочинство, як і будь-який інший вид юридичного процесу, повинно в правовій 
державі набувати все більш «оціночного характеру», вчитися, в першу чергу, виходити із за-
гальногуманітарних принципів як права, так і процесу, проявляти більше ініціативи у вста-
новленні та визнанні такими, що не відповідають принципам тих чи інших процедур, що су-
перечать цим принципам. На жаль, для досягнення стану справ, що відповідав би правовій 
державності і «правовому» юридичному процесу, ще дуже далеко. 

Більшою мірою в «оціночній» судовій діяльності досягли успіху міжнародні організа-
ції та суди з прав людини – Суд Європейського Союзу, Суд першої інстанції в Люксембурзі, 
а перш за все – Європейський суд з прав людини в Страсбурзі, який діє у рамках Ради Єв-
ропи.

Прикладів подібної діяльності міжнародних судів безліч. Один з них –справа Sanchez-
Reisse проти Швейцарії (№107) 9 Е.Н.R.R.71, що розглядалася Європейським судом з прав 
людини в Страсбурзі 21 жовтня 1986 року. Наводимо рішення суду в короткому переказі. 
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Громадянин Аргентини пан Санчес-Рейсс <...> був заарештований у Лозанні й утримувався 
у в’язниці, поки уряд Аргентини порушував справу про його видачу зі Швейцарії <...> Заяв-
ник скаржився як на характер процедури, по якій розглядалися його клопотання про звіль-
нення, так і на затримки у розгляді. <...> Перш за все, він скаржився, що не міг звернутися 
безпосередньо до суду. <...> Так як пан Санчес-Рейсс заявив, що заперечує проти своєї вида-
чі, Федеральний суд мав виключну компетенцію прийняти рішення про його звільнення. 
Хоча в правовому плані клопотання було адресоване тільки Федеральному суду, на практи-
ці – за Законом 1981 р, – воно спочатку надійшло до Управління Федеральної поліції, яке 
розглянуло його і затвердило висновок. <...> Пан Санчес-Рейсс стверджував, що повинен 
мати можливість заперечити проти висновку Управління, який є негативним, оскільки сама 
його наявність передбачає відмову адміністративного органу звільнити заявника. У той же 
час, він скаржився на те, що не мав можливості з’явитися до суду за законом або за своїм 
клопотанням, щоб представити докази на користь свого звільнення. <...> Відсутність будь-
яких контактів з судом, заявив він, несумісне з природою habeascorpus. <...> Уряд оспорював 
наявність будь-якого права особистої явки на підставі комплексного тлумачення статті 5 
<...> і у зв’язку з цим послався на прецеденти суду. <...> Згідно з позицією уряду, позбавлен-
ня волі особи, щодо якої проводиться процедура видачі, є мірою міжнародного співробіт-
ництва, тому конкретне становище особи має вторинне значення. На думку суду, в даному 
випадку п. 4 ст. 5 вимагав, щоб г-ну Санчес-Рейсс було так чи інакше дозволено скористати-
ся змагальною процедурою. Надання йому можливість зробити письмові зауваження щодо 
висновку Комісії були б відповідним засобом, але ніщо не показує, що така можливість йому 
пропонувалася. Проте він уже вказав у своєму клопотанні на обставини, які, на його думку, 
обґрунтовували його звільнення, але одне це ще не забезпечувало необхідної «рівності засо-
бів»: пізніше у висновку могло бути зроблено посилання на нові факти або норми права, що 
викликали б у затриманого реакції, критику чи навіть нові запитання, які Федеральний суд 
повинен був мати можливість прийняти до відома перш, ніж винести рішення. <...> Можли-
вість для затриманого «бути заслуханим особисто, а при необхідності – з використанням тієї 
чи іншої форми представництва» <...> відноситься до числа основоположних процедурних 
гарантій, що застосовуються в питаннях позбавлення волі. <...> Г-н Санчес-Рейсс не отримав 
можливості скористатися справді змагальною процедурою. <...> На думку суддів, виключ-
но письмова процедура не задовольняє вимоги п. 4 ст. 5 Конвенції, навіть якщо зацікавле-
на особа має можливість користуватися послугами адвоката і оскаржити в компетентних 
судах законність свого затримання, <...> тільки можливість для ув’язненого бути заслуханим 
особисто повністю відповідає цій нормі. В основі останньої лежить інститут habeascorpus, 
що по суті полягає в особистій явці в суд. <...> Іншими словами, особиста явка заявника 
до суду була необхідна <...>. Суд розглянув також питання, чи виконала швейцарська влада 
вимоги п. 4 ст. 5 про те, що питання має вирішуватися «невідкладно». Затримки виникали, 
коли Управління федеральної поліції обробляло документи (21 і 20 днів) і коли питання зна-
ходилося на розгляді суду (10 і 26 днів). Суд постановив (шість голосів проти одного), що 
в разі прямої відповіді на питання ці затримки є надмірними [2, с. 406-410].

Відомо, що наші суди, особливо першої інстанції, ще дуже і дуже рідко проявляють 
ініціативу щодо вирішення справи на основі «норм-принципів». Хоча саме для таких ситу-
ацій в Конституції проголошено пріоритет Конституції, її найвища юридична сила і пряма 
дія, а отже, застосовувати принцип Конституції, а не ту норму закону, що суперечить їй, – 
обов’язок, а не право судді в судовому адміністративному процесі.

Проблема обов’язковості або необов’язковості, нормативності та ненормативності 
принципів адміністративного судочинства вимагає і необхідності з’ясування співвідношен-
ня принципу і норми права. Часто принцип і визначають через поняття норми. Так, В.Д. Со-
рокін зазначає, що норми розрізняються за конкретним змістом регульованих ними суспіль-
них відносин. Перша група норм регулює питання загального плану. Зокрема, він відносить 
до них норми, що регулюють принципи процесуальної діяльності. А відтак вони «є в тій 
же мірі обов’язковими для виконання» [3, с. 66]. На наш погляд, це, по суті правильне, 
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твердження слід прийняти з двома поправками: 1) його слід розповсюдити на принципи 
будь-якого юридичного процесу або юридичного процесу в цілому; 2) принципи процесу 
радше в більшій, а не в тій же мірі обов’язкові, ніж звичайні процесуальні норми. Саме така 
постановка питання відповідає європейському праву в галузі прав людини, як його розумі-
ють всі члени Ради Європи, до числа яких належить і Україна.

Але слід зазначити, що принципи процесу своєрідно співвідносяться з нормою як з 
юридично-технічним способом викладу вимог законодавства. У першому випадку, проце-
суальний принцип може бути вербально виражений однією нормою, що міститься в одній 
статті процесуального акту. У другому – принцип може бути вербально виражений і в де-
кількох статтях чи системі норм, але не бути сформульований як єдине правило. У третьому 
випадку, процесуальний принцип може взагалі тільки матися на увазі, виходячи із загаль-
ного змісту законодавства, або існувати у вигляді декларації в тексті міжнародного акту – 
таким є принцип забезпечення в адміністративно-процесуальному законодавстві об’єктивно 
максимально можливої свободи особистості. Однак у всіх трьох випадках специфіка про-
цесуальних принципів в тому, що вони ніколи не обмежені прямим способом вираження 
в законодавстві. «Вони як би розчинені в праві, розлиті в ньому, пронизують собою всі або 
майже всі правові норми» [4, с. 102-103]. Принципи процесу, незалежно від способу вира-
ження, не повинні бути деклараціями, які в цілому за посередництвом процесуальних норм 
певним чином впливають на правозастосовну діяльність. Вони є нормами прямої безпосе-
редньої дії і можуть бути реалізовані поза межами тих норм, що їх конкретизують [5, с. 54]. 
Більше того, наразі варто зазначити, що не «можуть», а «повинні» реалізовуватися навіть 
поза нормами, що їх конкретизують. 

Що ж стосується юридичної техніки вираження принципу в законодавчому акті, 
то В.М. Карташов з цього приводу зазначає: «Якщо юридичні норми є формально визначе-
ними правилами поведінки з чітко обумовленою структурою (гіпотеза, диспозиція, санкція), 
то принципи такої структури не мають» [6, с. 52]. Ми б трохи скорегували цю думку, при-
чому словами того ж автора: «У деяких випадках, щоб сформулювати певний принцип, по-
трібно проаналізувати значну кількість юридичних норм». Це ж слід сказати і про виявлення 
триланкової структури норми-принципу: всі елементи наявні, тільки вони мають настільки 
ж загальний характер, як і сам принцип. Хіба диспозицію принципу змагальності в адміні-
стративному судочинстві не складає більшість норм Кодексу адміністративного судочинства 
України – всі «доказові» норми, правила про права і обов’язки учасників процесу, правила 
поведінки під час проведення всіх дій у судовому засіданні і т.п.? Хіба процесуальною санк-
цією цього принципу не є норми про підстави і порядок скасування рішення апеляційною 
та касаційною інстанціями і т.п.? Вважаємо, що є. А тому проблема триланкової структури 
принципів адміністративного судочинства вирішується, на наш погляд, традиційно.

Отже, якщо поглянути на принципи адміністративного судового процесу як на окре-
мий об’єкт дослідження, можна виявити, що і самому принципу для його реалізації потрібні 
гарантії. Такі гарантії можуть бути виражені, як зазначалося вище, в нормативному закрі-
пленні принципу у внутрішньому чи міжнародному законодавстві, в забезпеченні його про-
цесуальними санкціями, нарешті, у закріпленні його у свідомості суспільства, посадових 
осіб, усвідомленні, а не нав’язанні їх дотримання та реалізації.

В усякому разі варто пам’ятати, що зміст будь-якого процесуального принципу прояв-
ляється крізь систему процесуальних норм. Настав час, коли наукові і громадські дискусії 
на цю тему будуть надзвичайно важливими. Про пріоритет і правовий характер норм при-
родного права і про значення в зв’язку з цим принципів процесу багато говорилося, і не тіль-
ки у цій праці. Однак слід з усією очевидністю визнати, що механізми втілення природного 
права в позитивне в нашій правотворчості, а тим більше в правореалізації, ще не відпрацьо-
вані; і професійні учасники адміністративного судочинства, що представляють державу, і 
фізичні особи, і правосвідомість суспільства в цілому ще не готові до «оціночного» стилю 
юридичного мислення. Це становить глобальну проблему нашої правової (в тому числі і 
процесуальної системи).
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Висновки. У якості висновків можна зазначити, що принципи адміністративного 
судочинства, як і будь-які принципи права, повинні мати властивість нормативності хоча 
б на рівні міжнародного права. Будучи втіленням природнього права, але маючи позитив-
не вираження, принципи повинні стати містком між природнім (неписаним) та позитивним 
(писаним) правом.
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ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ОСОБЛИВИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РЕЖИМІВ 
В ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

У статті досліджено актуальну для теорії та практики проблему визначен-
ня особливих податкових процесуальних режимів та їх елементів у структурі 
податкового процесу. Проаналізовано основні відмінності загального податко-
вого процесуального режиму та особливих податкових процесуальних режи-
мів, з огляду на структуру процесуального режиму. Визначено, що особливі 
податкові процесуальні режими за своїм характером походять з норм податко-
вого законодавства, що регулюють особливості податкових правовідносин у ок-
ремих сферах, особливо в разі стягування окремих видів податків.

Ключові слова: процесуальний режим, процесуальний податковий режим, 
елементи податкового режиму, принципи, способи і засоби регулювання, гаран-
тії, загальний та особливі податкові режими. 

В статье исследована актуальная для теории и практики проблема опреде-
ления особых налоговых процессуальных режимов и их элементов в структуре 
налогового процесса. Проанализированы основные отличия общего налогового 
процессуального режима и особых налоговых процессуальных режимов, учи-
тывая структуру процессуального режима. Определено, что особые налоговые 
процессуальные режимы по своему характеру проистекают из норм налогово-
го законодательства, регулирующих особенности налоговых правоотношений 
в отдельных сферах, особенно при взимании отдельных видов налогов.

Ключевые слова: процессуальный режим, процессуальный налоговый ре-
жим, элементы налогового режима, принципы, способы и средства регулиро-
вания, гарантии, общий и особые налоговые режимы.

The article investigates the problem of determining special tax procedural re-
gimes and their elements in the structure of the tax process, relevant for the theory 
and practice. The main differences between the general tax procedure and the special 
tax procedural regimes are analyzed in view of the structure of the procedural regime. 
It is determined that special tax procedural regimes in their nature originate from the 
norms of tax legislation, which regulate the peculiarities of tax relations in certain 
spheres, especially when collecting certain types of taxes.

Key words: procedural regime, procedural tax regime, elements of the tax re-
gime, principles, methods and means of regulation, guarantees, general, special tax 
regimes.

Вступ. Теоретичні проблеми податково-процесуального режиму залишаються мало-
дослідженими в теорії фінансового і податкового права. При цьому проблеми класифікації 
податкових процесуальних режимів залишаються переважно поза увагою вчених, тому під час 
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дослідження особливих податкових процесуальних режимів ми, перш за все, виходимо з по-
ложень чинного Податкового кодексу. Зважаючи на це, слід зазначити, що норми Податкового 
кодексу (далі – ПК) України, які уособлюють особливі податкові режими, можуть змінюватися 
або скасовуватися, що буде впливати на обсяг вказаних режимів у податковому процесі.

Склад особливих податкових процесуальних режимів є відправною точкою в процесі 
пізнання його правової природи й змісту. Сучасний стан розвитку податкових норм і право-
відносин можна охарактеризувати як перехідний, що має місце під час формування нової 
податкової системи окремо визначеними режимами платежів, для належного функціонуван-
ня якої важливими є не лише самі податкові платежі, а і порядок та зміст податкових проце-
дур, що є пов’язаними з останніми. Слід зауважити, що деякі податкові платежі відрізняють-
ся від інших та відносяться до особливих податкових режимів, що проявляється в окремих, 
відмінних від інших, процедурах.

Такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Ю.В. Боднарук, М.В. Карасьова, Л.М. Кась-
яненко, Ю.О. Костенко, І.Є. Криницький, В.Є. Кузнеченкова, М.П. Кучерявенко, О.М. Міна-
єва, О.А. Ногіна та інші у своїх наукових працях частково розглядали питання податкового 
процесу та його режимів. Проте ґрунтовних досліджень даної проблематики не проводи-
лося, за виключенням С.В. Сарани, який у своїх працях приділив значну увагу питанням 
процесуально-процедурних податкових режимів.

Постановка завдання полягає у визначенні сутності та складу особливих податкових 
процесуальних режимів та з’ясування основних структурних елементів їх складу.

Результати досліджень. В ході попередніх досліджень предметом наукового пошуку 
був склад податкових процесуальних режимів, де визначалося, що це питання, перш за все, є 
теоретичним доробком, якому не приділено уваги в рамках досліджень галузей фінансового 
та податкового права. Під час розгляду особливих процесуальних режимів у податковому 
праві ми виходимо з того, що їх головною ознакою має бути динамічність існування таких 
режимів, яка визначатиме характер існування та функціонування вказаної категорії.

Враховуючи проблему недостатньої теоретичної розробленості поняття процесуаль-
них режимів у теорії права, яка існує на пострадянському просторі [1, с. 47, 48; 2, с. 235], 
при визначенні сутності особливих податкових процесуальних режимів варто орієнтуватися 
на теоретичні доробки дослідників у сфері загальної теорії права.

Отже, звертаючись до найбільш ранніх напрацювань, присвячених питанням проце-
суальних режимів, слід звернути увагу на праці В.М. Горшеньова. Насамперед, науковець, 
констатуючи недостатню розробленість категорії процесуальних режимів у теорії права, від-
значає множину підходів до її розуміння. Так, їх можна розглядати виключно в плані прова-
джень і стадій. Визначаючи процесуальний режим елементом процесуальної форми, можна 
підходити до його визначення неоднозначно та вважати його або обов’язковим елементом 
структури юридичних процесів, або додатковим, або факультативним [3, с. 151]. На думку 
А.В Рибіна, в спектр категорії "процесуальний режим" слід включати норми етики, естети-
ки, звичаї, тобто всю суму соціальних факторів, що визначають "атмосферу" правозастосов-
ного провадження [1, с. 48]. Процесуальні режими відображають організаційні відносини 
і носять організаційно–управлінський характер [4, с. 44]. Можна вважати процесуальний 
режим податкового процесу необхідним компонентом правової форми діяльності податко-
вих органів. 

Податковий процес загалом охоплює цілий ряд податкових процедур, які в цілому 
визначають його зміст, при цьому в переважній більшості випадків в податковому процесі 
застосовується весь комплекс процедур загальної частини та окремі процедури особливої, 
що обумовлено їхнім характером та змістом (процедури загальної частини стосуються всіх 
процесуальних податкових відносин, а особливої – лише окремих податкових платежів, які 
застосуються в тих чи інших випадках). Особливі процесуальні податкові режими склада-
ються з режимів окремих податкових процедур.

Багатогранність і багатоаспектність категорії «режим» дозволяють припустити, що 
вона охоплює складну структуру і являє собою комплексно-структурне утворення. 
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Процесуальний податковий режим є системою юридичних засобів і заходів, що функ-
ціонує в межах податкового процесу як сукупності податкових процедур і підгалузі подат-
кового права, існує лише в межах податкових процесуальних правовідносин; являє собою 
комплекс засобів та способів впливу на учасників з метою забезпечення належного функці-
онування податкової системи, у її процесуальному аспекті; стосується всіх категорій плат-
ників податків, з урахуванням їх залучення до податкових процесуальних правовідносин; є 
постійною, об’єктивною та безперервно існуючою системою юридичного впливу на подат-
кові відносини всередині держави [5, с. 477].

З позицій, висловлених В.М. Горшеньовим, вбачається, що елементами режиму висту-
пають: принципи, що діють у сфері процесуальної діяльності; сукупність засобів і способів 
реалізації зазначених принципів; струнка система сформованих гарантій [3, c. 152]. Окремо 
розглянемо кожен із зазначених елементів особливих податкових процесуальних режимів.

Особливі податкові процесуальні режими є органічно поєднаними з загальним ре-
жимом у податковому процесі, адже вони є, так би мовити, його «легальною девіацією», 
тобто головним в ідентифікації режиму як особливого є відмінність його норм від норм, 
які визначають загальний податковий процесуальний режим. Особливі процесуальні режи-
ми податкового процесу є вторинними за своєю суттю, тобто є модифікацією загального 
процесуального режиму та можуть передбачати додаткові пільги, заборони, обмеження або 
зобов’язання [6, c. 123].

Звертаючи увагу на сутність особливих податкових процесуальних режимів, вище ми 
виділяли таку їх ознаку, як динамічність. Ознака динамічності, на наш погляд, має визна-
чальне значення у податкових процесуальних відносинах, так як відображає еволюційність 
та поступовість розвитку галузі податкового права взагалі.

Повертаючись безпосередньо до досліджуваної нами правової категорії, вважаємо, 
що динамічність проявляється в тому, що задля покращення та оптимізації податкового про-
цесу законодавець часто вдається до диверсифікації підходів до адміністрування того чи 
іншого податку чи збору. Оскільки вказані ситуації існують з об’єктивних причин та пов’я-
зані з вирішенням нагальних проблем у податковій системі держави, то під час їх вирішен-
ня (або, наприклад, оптимізації системи адміністрування в цілому, тобто зміни загального 
процесуального податкового режиму) може відпадати необхідність у подальшому існуванні 
норм податкового права, які уособлювали особливі процесуальні податкові режими. Таким 
чином, з впровадженням процесуальних податкових норм такі режими можуть виникати, а із 
скасуванням вказаних норм окремі процесуальні режими можуть зникати, що і являє собою 
ознаку динамічності особливих податкових процесуальних режимів.

С.В. Сарана виділяє два види режимів, відмінних від загального – особливі та спеці-
альні. На його думку, особливий процесуально-процедурний податковий режим зорієнтова-
но на окремі податкові платежі, при цьому він визначає порядок їх сплати та інші важливі 
питання виконання податкового обов’язку за ними. Спеціальний процесуально-процедурний 
податковий режим визначає особливості процесуальних процедур для спеціальних податко-
вих режимів, і до його складу відносяться процедури порядку набуття статусу, реєстрації та 
її припинення, обліку, підготовки і подання звітності у режимах спрощеної системи оподат-
кування, обліку і звітності, офшору, угод про розподіл продукції, спеціального податкового 
режиму у сфері сільського та лісового господарств [7, с. 77; 8, с. 64-65].

Уважно дослідивши вказану тезу, слід зазначити, що і особливі, і спеціальні режими 
за класифікацією С.В. Сарани мають одну і ту ж саму відмінність від загального процесу-
ального податкового режиму – вони відбивають особливості відносин, які не регулюють-
ся Розділом ІІ ПК України та які існують у окремих податкових відносинах. Таким чином, 
за вказаним нами класифікаційним критерієм вони мають однакові ознаки.

Вважаємо позицію щодо виокремлення тільки особливих податкових процесуаль-
них режимів більш коректною, адже на наш погляд, класифікація податкових процесуаль-
них режимів має відбуватися за критерієм наявності «відмінностей від загального», тобто, 
основним режимом має бути загальний податковий процесуальний режим, у якому відбува-
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ються податкові процедури Розділу ІІ ПК України. Відповідно, податкові процедури, реалі-
зація яких регулюється іншими за характером чи походженням нормами і які не співпадають 
із загальним податковим процесуальним режимом, слід вважати такими, що відбуваються 
за особливих податкових процесуальних режимів.

Також слід звернути увагу на положення чинного Податкового кодексу України. Зо-
крема, останній не містить визначень жодного податкового процесуального режиму або 
податкового процесу взагалі, проте у ст. 11 Податкового кодексу України міститься визна-
чення спеціального податкового режиму – це система заходів, що визначає особливий по-
рядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів. Пункт 3 вказаної статті 
до того ж визначає, що спеціальний податковий режим може передбачати особливий по-
рядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та 
зборів [9]. Вбачається, що вказаний режим являє собою систему окремих, відмінних від 
інших, податкових процедур, які мають власний, відмінний від загального, процесуальний 
режим. До таких спеціальних режимів, передбачених ПК України, відносять режим єдиного 
податку (спрощена система оподаткування), режим угод про розподіл продукції, спеціаль-
ний податковий режим у сфері сільського та лісового господарств. Втім, вказані режими є 
матеріальними режимами, тобто сукупністю процедур, у рамках яких відбувається справ-
ляння того чи іншого податку.

Таким чином, у податкових правовідносинах існують загальний та спеціальні мате-
ріальні режими, які встановлюють загальний або особливий порядок справляння податків, 
та загальний і особливий процесуальні режими, які, проявляючись у тих самих відносинах, 
що і матеріальні режими, характеризують принципи та способи застосування матеріальних 
режимів, тобто яким чином останні будуть втілені на практиці.

При цьому слід зауважити, що вказані види режимів, попри схожі назви, не є дзеркаль-
ними відображеннями одне одного у різних проявах правової форми. На підтримку вказано-
го наведемо думку С.В. Сарани, який вважає, що спеціальний податковий режим базується 
на загальному податковому режимі, тоді як процесуально-процедурний режим врегульовує 
процесуальні складові як загального режиму, так і спеціального в межах своїх підсистем 
(загального, особливого, спеціального режимів) [4, c. 108]. Перш за все, дослідимо обсяг 
кожного названого нами режиму.

Так, загальний податковий режим, як зазначає С.В. Сарана, являє собою систему за-
ходів щодо оподаткування, яка становить комплекс юридичних інструментів, спрямованих 
на створення необхідного впливу на податкові відносини та їхніх учасників з метою забез-
печення належного функціонування загальної податкової системи, що стосується більшості 
об’єктів і суб’єктів оподаткування, включає в себе більшість податкових платежів і врегу-
льовує їхні елементи, діє на постійні основі, за винятком режимів окремих платежів, перед-
бачає єдиний порядок оподаткування [10, c. 92]. Таким чином, загальний податковий режим 
охоплює всі податкові правовідносини, що не визначені законодавцем як спеціальні.

З наведеного вище визначення спеціального податкового режиму вбачається, що 
він за обсягом охоплює правовідносини з оподаткування окремих категорій господарюю-
чих суб’єктів. Положення пункту 3 згаданої статті вказує на те, що до складу спеціального 
податкового режиму може входити особливий порядок визначення елементів податку та збо-
ру, звільнення від сплати окремих податків та зборів, це означає, що справляння податків та 
зборів є елементом загального податкового режиму.

На відміну від них, процесуальні режими більш пов’язані з податковим адміністру-
ванням, яке являє собою процесуальну діяльність уповноважених органів по здійсненню 
податкового контролю у відносинах, що виникають у процесі виконання платниками подат-
ків покладених на них обов’язків. Основними досліджуваними процедурами у цьому разі є 
процедури виконання податкового обов’язку платниками податків (їхніми представниками, 
податковими агентами) та справляння податків і зборів, здійснення податкового контролю 
контролюючими органами. Таке розмежування є досить умовним, особливо це стосується 
дій зобов’язаних і владних суб’єктів під час виконання податкового обов’язку [11, с. 27]. 
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Як зазначалося нами раніше, загальний процесуальний режим не виходить за межі 
податкового адміністрування, тобто справляння окремих податкових платежів відбувається 
вже в особливих податкових процесуальних режимах, оскільки стягування кожного окремо-
го податку відбувається через реалізацію різних принципів та способів, за допомогою чого 
здійснюється індивідуалізація кожного виду податкових платежів.

Коло відносин, яке охоплюється особливими податковими процесуальними режима-
ми, в такому разі включає в себе відносини щодо сплати всіх податкових платежів (податку 
на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, ак-
цизного податку, екологічного податку, рентної плати, податку на майно, спрощену систе-
му оподаткування, обліку і звітності, оподаткування в умовах угод про розподіл продукції 
та особливості стягування окремих видів податків, передбачені розділом ХХ ПК України), 
тобто особливі податкові процесуальні режими можуть існувати у відносинах, які є підсис-
темою загального податкового режиму. 

При цьому слід зазначити, що позиція законодавця наводить на думку, що процесу-
альні режими справляння податків можуть відрізнятися для одного і того самого податку, що 
доводиться існуванням розділу ХХ Податкового кодексу України. Вбачається, що вказана си-
туація дає підстави говорити про розподіл процесуальних режимів не просто на загальний 
та особливий, а передбачає існування третього виду режимів.

Розглядаючи цю тезу, хотілося б наголосити, що оскільки законодавець назвав 
вказаний розділ ПКУ «Перехідні положення», то існує ймовірність того, що вказані поло-
ження будуть мати юридичну силу нетривалий строк (втілюючи ознаку динамічності), а тому 
виділення такого типу відносин в окремий процесуальний режим та їх дослідження може 
стикнутися з проблемою, коли вказані норми будуть скасовані, а тому не буде законодавчої 
бази для теоретичного обґрунтування вказаної класифікації. Тому для подальшого виділен-
ня і класифікації вказаного виду податкових процесуальних відносин більш коректним буде 
протилежний підхід – для початку необхідне напрацювання проблематики особливих подат-
кових процесуальних режимів як цілісної категорії. Лише дослідивши загальні принципи та 
способи втілення таких режимів, можна вести мову про виокремлення інших процесуаль-
них режимів, що за своїми принципами, гарантіями та способами втілення є відмінними і 
від загального, і від спеціальних режимів.

Висновки. Таким чином, можна зробити наступні висновки: по-перше, існування осо-
бливих податкових процесуальних режимів зумовлене необхідністю законодавця оптимізува-
ти податковий процес з огляду на багатоманітність платників податків та податкових платежів, 
що ними справляються; по-друге, вказані режими характеризуються своєю динамічністю, тоб-
то виникають і зникають в залежності від розвитку податкової системи держави взагалі.

Досліджуючи вказані види режимів у податковому праві, доходимо висновку про від-
сутність паралельності у обсязі матеріальних і процесуальних режимів. Оскільки вказані ре-
жими мають різну за своєю природою мету та прояви у податкових правовідносинах, то до-
цільним буде поставити наголос на закріпленні терміну «особливі податкові процесуальні 
режими» («особливі процесуальні режими») задля розмежування спеціальних податкових 
режимів та особливих податкових процесуальних режимів у теорії податкового права. 
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Стаття присвячена визначенню сутності правової категорії «державний 
контроль у сфері вищої освіти». На підставі аналізу історіографії досліджен-
ня засад державного контролю, розгляду законодавчих дефініцій «контроль» і 
«державний контроль», співвідношення контролю з іншими правовими катего-
ріями та поняттями серед властивостей державного контролю автором окрес-
лено такі: державний контроль є складником соціального контролю й держав-
ної діяльності, виявом його функції; характеризується спеціальним суб’єктом 
здійснення – спеціально уповноважені державні органи (посадові особи); має 
постійну основу та державно-владну природу; передбачає оперативне втру-
чання уповноважених державних органів у діяльність об’єктів і можливість 
застосування заходів примусу в разі виявлення порушень законодавства. Ви-
значивши сутність і призначення державного контролю, проаналізувавши його 
властивості, автор сформулював дефініцію «державний контроль у сфері вищої 
освіти».

Ключові слова: контроль, державний контроль, правова категорія, вища 
освіта.

Статья посвящена определению сущности правовой категории «государ-
ственный контроль в сфере высшего образования». На основании анализа 
историографии исследования основ государственного контроля, рассмотрения 
законодательных дефиниций «контроль» и «государственный контроль», соот-
ношения контроля с другими правовыми категориями и понятиями среди свойств 
государственного контроля автором обозначены следующие: государственный 
контроль является составной частью социального контроля и государственной 
деятельности, проявлением его функции; характеризуется специальным субъ-
ектом осуществления – специально уполномоченные государственные органы 
(должностные лица); имеет постоянную основу и государственно-властную 
природу; предусматривает оперативное вмешательство уполномоченных го-
сударственных органов в деятельность объектов и возможность применения 
мер принуждения в случае выявления нарушений законодательства. Определив 
сущность и назначение государственного контроля, проанализировав его свой-
ства, автор сформулировал дефиницию «государственный контроль в сфере 
высшего образования».

Ключевые слова: контроль, государственный контроль, правовая катего-
рия, высшее образование.

The article is devoted to the definition of the essence of the legal category “state 
control in the sphere of higher education”. Based on the analysis of the historiogra-
phy of the study of the foundations of state control, the examination of legislative 
definitions of “control” and “state control”, the correlation of control with other legal 
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categories and concepts, the author outlines the following among the properties of 
state control: state control is a composite social control and an integral part of state 
activity, The manifestation of its function; is characterized by a special subject of im-
plementation – specially authorized state bodies (officials); has a permanent basis and 
state-imperious nature; provides for prompt intervention of authorized state bodies 
in the activities of facilities and the possibility of using coercive measures in case of 
violations of legislation. Having determined the essence and purpose of state control, 
having analyzed its properties, the author formulated the definition of “state control 
in the sphere of higher education”.

Key words: control, state control, category, philosophy, sociology, public admin-
istration.

Вступ. У площині визначення правової сутності категорії «державний контроль» важ-
ливим є узагальнення законотворчої практики щодо, так би мовити, легальних конструкцій 
указаного терміна. Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність» від 7 грудня 2000 року, контроль розуміється як «безпосереднє або опосередковане 
володіння частиною в юридичній особі, одноосібне або разом з іншими особами, що презен-
тує еквівалент 50 чи більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або 
можливість справляти вирішальний вплив на управління, або діяльність юридичної особи на 
основі угоди або будь-яким іншим чином» [1]. Як слушно вказує П.С. Лютіков, у цьому За-
коні контроль не розглядається з погляду функції управління й водночас не є категорією 
адміністративного права загалом. У цьому випадку мова йде про контроль як характеристи-
ку обсягу права власності чи володіння юридичною особою, тобто контроль у тексті цього 
Закону є правовою категорією в рамках господарського й корпоративного права [2, с. 11].

Натомість Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами 
товарів військового призначення та подвійного використання» від 20 лютого 2003 року 
визначає державний експортний контроль як комплекс заходів із контролю за міжнародними 
передачами товарів, їх використанням юридичною чи фізичною особою, що здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері держав-
ного експортного контролю, та іншими державними органами з метою забезпечення захи-
сту інтересів національної безпеки й відповідно до міжнародних зобов’язань України [3]. 
Указане визначення контрольної діяльності у відповідній галузі також має низку недоліків, 
оскільки воно фактично не передбачає перманентних ознак контролю в цій сфері відносин.

У свою чергу, загалом досить змістовне визначення державного контролю закріплено 
в Законі України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові про-
дукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» 
від 18 травня 2017 року. Відповідно до цього акта, державний контроль – це діяльність ком-
петентного органу, його територіальних органів, державних інспекторів, державних вете-
ринарних інспекторів, помічників державного ветеринарного інспектора й уповноважених 
осіб, що здійснюється з метою перевірки відповідності діяльності операторів ринку вимо-
гам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також 
усунення наслідків невідповідності й притягнення до відповідальності за порушення відпо-
відних вимог. Державний контроль включає також діяльність щодо перевірки відповідності 
законодавству про побічні продукти тваринного походження під час увезення (пересилання) 
таких продуктів на митну територію України [4].

На рівні підзаконних актів також відмічається не дуже усталена практика щодо фор-
мулювання відповідної дефініції. Зокрема, в адміністративно-правовій літературі наголошу-
ється на помилковості підходу законодавця до визначення правової дефініції «контроль» із 
його свідомим ототожненням із дефініцією «нагляд» або ж його зведення до певної системи 
нормативів, певного встановленого порядку чи режиму роботи. Наприклад, контрольні дії 
таких органів, як санітарно-епідеміологічні служби, пожежних інспекцій, називають «наг-
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лядом». Незважаючи на наявність у них усіх ознак саме контролюючого органу, наведене 
ставлення закріплено навіть у назві цих органів – органи пожежного нагляду, органи сані-
тарно-епідеміологічного нагляду тощо [2, с. 13; 5, с. 7]. Саме така термінологічна неузгодже-
ність призводить до того, що іноді близькі за завданнями та формами діяльності контролю-
ючі органи мають різну назву такої діяльності [2, с. 15; 6, с. 457; 7, с. 224]. 

Якщо вести мову про сферу вищої освіти як об’єкт державного контролю, то, як ви-
пливає з положень ст. 77 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року, освітнє 
законодавство в питаннях правових засад державного контролю спирається на терміноло-
гічну базу, закріплену в Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності» від 7 квітня 2007 року, відповідно до якого державний 
контроль також ототожнюється з державним наглядом. Зокрема, «державний нагляд (кон-
троль) – діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх тери-
торіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування 
в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням 
вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зо-
крема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населен-
ня, навколишнього природного середовища» [8]. 

До речі, подібне ототожнення двох неоднакових за змістом термінів допускається 
в доволі значному переліку нормативно-правових актів у сфері освіти (наприклад, у вже зга-
даному Законі Україні «Про вищу освіту», Законі України «Про освіту», Положенні про Дер-
жавну інспекцію навчальних закладів України, Порядку державного інспектування навчаль-
них закладів тощо). Як уже було підкреслено, вказаний підхід законодавця є помилковим, 
оскільки співвідносити поняття «контроль» і «нагляд», які хоча і є близькими за значенням, 
однак не є тотожними, не видається правильним, на чому автор наголосить більш детально 
далі в дослідженні.

Отже, в чинному законодавстві України, в тому числі й тому, що регулює відносини 
в галузі вищої освіти, існує розмаїття дефініцій державного контролю, що зумовлено специ-
фікою тої чи іншої сфери. При цьому таке розмаїття аж ніяк не говорить про якість, змістову 
наближеність і логічність нормативного матеріалу, оскільки наявні визначення в більшості 
згаданих законах і підзаконних нормативно-правових актах фактично нівелюють правову 
сутність державного контролю і створюють термінологічну неузгодженість, що істотно 
зменшує ефективність правового регулювання відповідних суспільних відносин.

Якщо вести мову про наукову та публіцистичну юридичну літературу, то варто під-
креслити, що проблематика контролю завжди привертала увагу вчених-юристів і, зокрема, 
вчених-адміністративістів у різні історичні періоди, оскільки унікальність такого явища, 
як державний контроль, зумовлює підвищену увагу до вивчення його потенціалу. 

Постановка завдання. У зв’язку з цим спробуємо дослідити й узагальнити наукові 
здобутки в царині державного контролю як правової категорії в адміністративно-правовій 
літературі в ретроспективі з визначенням сучасних і майбутніх тенденцій наукових пошуків 
у цій сфері.

Результати дослідження. Як слушно зауважує П.Д. Матвієнко, у дореволюційний 
період контроль розглядався переважно як спосіб забезпечення законності в державному 
управлінні [9, с. 32]. Саме в цей період у правовій доктрині переважав суто теоретичний 
підхід до проблематики контролю, «держава лише декларувала існування інституту контр-
олю за сферою державного управління, … не роблячи при цьому нічого для того, щоб за-
значені інститути, в т. ч. контролю, почали реально функціонувати» [10, с. 275]. На думку 
П.Д. Матвієнка, у вказаний період спостерігалося ґрунтовне дослідження інституту контро-
лю без упровадження теоретичних розробок у правотворчість і правозастосування, хоча саме 
в цей період розроблено концепцію законності в державному управлінні, систему способів 
її забезпечення [9, с. 32–33]. Варто також акцентувати увагу на тому, що в дореволюційній 
адміністративно-правовій науці контроль розглядався передусім як «каральний» механізм 
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впливу на підконтрольний об’єкт, і, на жаль, ця тенденція досить довго була характерною і 
для подальших етапів розвитку та формування адміністративно-правової доктрини.

На жаль, у 20–30-ті роки ХХ століття достатньої уваги з боку вчених-адміністративіс-
тів до засад державного контролю як засобу законності не приділялось. Більше того, в цей 
період більшість робіт, присвячених способам забезпечення законності в державному управ-
лінні, мала яскраво виражений ідеолого-агітаційний характер і була слабким науково-теоре-
тичним фундаментом [10, с. 298; 11, с. 48]. Фактично окремі аспекти дослідження контрольної 
діяльності можна знайти лише в роботах В.Л. Кобалевського, котрий приділив державному 
контролю свою увагу під час розгляду участі органів робітничо-селянської інспекції у справі 
охорони революційної законності, що, на його думку, і були основними суб’єктами, які здій-
снювали контрольні заходи. Можна стверджувати, що В.Л. Кобалевський визнавав не тільки 
й не скільки карально-репресивну модель державного контролю, а наголошував на тому, 
що контроль полягає й в аналітичній роботі, виявленні помилок під час діяльності підкон-
трольного об’єкта та формулюванні шляхів вирішення наявних відхилень від правильної й 
регламентованої роботи державного апарату. Отже, незважаючи на той факт, що з причин 
надмірної ідеологізації радянської адміністративно-правової науки «зазначений етап док-
тринального дослідження державного контролю можна охарактеризувати як певний крок 
назад на шляху наукового осмислення феномену державного контролю» [12, с. 45], деякі 
наукові здобутки в цей період, сформульовані окремими вченими, стали теоретичною ба-
зою для дослідження потенціалу державного контролю не тільки як діяльності, спрямованої 
на виявлення порушень і притягнення до відповідальності винних осіб, а і як способу підви-
щення ефективності роботи публічної адміністрації за рахунок аналізу причин виникнення 
порушень із подальшим формулюванням пропозицій щодо їх усунення.

Як зауважують Т.О. Коломоєць і П.Д. Матвієнко, починаючи з 40-х років ХХ сто-
ліття у вітчизняній правовій доктрині констатується багатобічний характер контролю, який 
здійснювався в кількох напрямах (за правильністю формування апарату управління, підбо-
ру та розстановки кадрів, за дотриманням вимог щодо впровадження наукової організації 
управлінської діяльності, підвищення кваліфікації кадрів, за виконанням вимог законності 
й державної дисципліни, за законністю актів управління, за дотриманням порядку, форми та 
методів здійснення управлінської діяльності). Окрім того, як слушно зазначає І.С. Грицен-
ко, на основі узагальненого аналізу доктринальних джерел відповідного періоду контроль 
визначається як діяльність державних органів і громадських організацій, спрямована на те, 
щоб підконтрольні об’єкти дотримувалися, не порушували законів і приписів вищих ла-
нок системи управління, виокремлюються його ознаки, хоча й невичерпний перелік, серед 
яких – систематичність, інформативний зв’язок, цілеспрямованість, у тому числі й щодо 
доцільності прийняття управлінських рішень і дій тощо, а також здійснюються спроби 
стосовно можливого класифікаційного поділу контролю на види, серед яких – загальний, 
спеціальний, внутрішній, зовнішній, попередній, наступний, позавідомчий, відомчий, гро-
мадський тощо (наприклад, роботи С.С. Студенікіна, В.М. Горшенєва, І.Б. Шахова, О.Є. Лу-
ньова, Н.Г. Саліщевої, М.С. Студенікіної, О.В. Шоріної та ін.) [9; 10, с. 30–308]. 

Варто підкреслити, що наприкінці 60-х років минулого століття з’являються перші 
вузькоспеціалізовані наукові дослідження засад державного контролю в різних сферах пу-
блічного адміністрування (в промисловості, у сфері фінансів, транспорту, сфері капітального 
будівництва, освіти тощо), що стало відправною точкою для подальшого розвитку наукових 
тенденцій у полі дослідження засад державного контролю з окресленням специфіки організа-
ційного-правового механізму контрольної діяльності залежно від родового об’єкта контролю.

Отже, підсумовуючи викладене, варто зазначити, що вказаний так званий радянський 
період розвитку адміністративно-правової науки (40–80 роки ХХ століття) ознаменувався 
суттєвими зрушеннями у сфері доктринального дослідження питань державного контролю. 
Учені-адміністративісти цього періоду розглядали державний контроль переважно як засіб 
забезпечення законності, функцію державного управління, правову форму діяльності дер-
жави тощо. Теоретичні моделі організаційно-правового механізму державного контролю, 
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сформовані в цей період, стали фундаментальною базою для подальших досліджень у цій 
сфері, а деякі науковими аксіомами й не піддаються сумнівам і науковим дискусіям і донині 
(зокрема такі ознаки контролю, як багатогранність, цілеспрямованість, втручання в опера-
тивну діяльність підконтрольного об’єкта, постійний і систематичний характер тощо). 

Сучасний етап історіографії дослідження державного контролю (з 90 років і до сьо-
годні) на початкових його стадіях ознаменувався суттєвою зміною акцентів у поглядах уче-
них-адміністративістів на сутність і призначення державного управління, його функцій, 
форм і методів. Представники науки адміністративного права намагались створити теоре-
тичний фундамент системи публічного адміністрування, налаштованої вже на модель рин-
кових відносин, і змінити пріоритети в механізмі правового регулювання публічно-правових 
відносин. Указані тенденції, врешті-решт, вилились у формування нової концепції науки ад-
міністративного права – так званої «людиноцентристської» концепції, головним ідеологом 
якої на зламі тисячоліть став В.Б. Авер’янов, котрий підкреслював, що на сучасному етапі 
українського державотворення необхідність оновлення адміністративно-правової доктри-
ни зумовлена пошуком адекватних відповідей на певні «виклики часу», що виникли перед 
адміністративним правом у нових політичних і соціально-економічних умовах розвитку 
України [13, с. 155]. Оновлене адміністративне право має бути орієнтоване на забезпечення 
максимально ефективної реалізації прав та інтересів людини та їх ефективний захист, тоді 
як сьогодні вітчизняне адміністративне право орієнтоване передусім на задоволення потреб 
держави [13, с. 155; 14, с. 69]. 

Такий розвиток і трансформаційні процеси адміністративно-правової науки вима-
гали якісно нових, зорієнтованих на утвердження принципу верховенства права підходів 
до дослідження проблематики фактично всіх інститутів публічного адміністрування, в тому 
числі і його функцій, форм і методів. Як наслідок, починають з’являтися наукові положен-
ня, новизна яких виявлялася не тільки у спробі їх авторів відійти від частини постулатів 
так званої радянської теорії державного контролю, а й навіть поставити під сумнів важли-
вість контрольної функції держави загалом. Зокрема, як доречно підкреслювала О.Ф. Ан-
дрійко, на початку законодавчого закріплення різних форм власності в Україні, в 1990-х ро-
ках, контроль як одна з важливих функцій державного управління взагалі заперечувався, 
а застосування демократичних принципів у державному управлінні дехто намагався тлума-
чити як вседозволеність [15, с. 14]. 

Аналіз сучасного періоду ґенези дослідження державного контролю в адміністра-
тивно-правовій доктрині доводить, що нові практичні проблеми управлінських відносин, 
які виникли після розпаду СРСР, довели потребу перегляду завдань державного контролю, 
форм і методів його здійснення. В аспекті оновлення адміністративно-правової доктрини 
відбувся змістовний перегляд сутності, призначення та завдань державного контролю. Ос-
новними сучасними тенденціями в дослідженні проблематики державного контролю стали 
розгляд контролю як багатоаспектного, комплексного явища (функції публічного адміні-
стрування, його форми, методу, принципу публічного адміністрування тощо) і спеціалізація 
наукових досліджень із деталізацією організаційно-правових засад державного контролю 
в різних сферах публічного адміністрування, зокрема таких як сільське господарство, митна 
справа, освіта й наука, місцеве самоврядування, безпека дорожнього руху, господарська та 
підприємницька діяльність, економічна конкуренція, сфера спеціального водокористування, 
нотаріальна діяльність, автомобільні перевезення, судноплавство, зв’язок, атомна енергети-
ка, чорна металургія, нафтогазовий сектор, паливно-енергетичний комплекс, будівництво, 
економіка загалом (наприклад, роботи Д.О. Бакая, О.Г. Бондаря, І.Б. Гончаренко, А.Л. Дер-
кача, Р.О. Ємця, А.П. Калініченка, Н.В. Карнарук, Т.В. Корнєвої, М.Ю. Кравчук, В.І. Курила, 
М.Н. Курка, П.Д. Матвієнка, А.В. Матвійчука, С.М. Міщанюка, П.С. Лютікова, В.О. Невя-
довського, А.М. Новицького, В.О. Ромаської, А.Є. Рубана, Н.О. Трегубець, О.А. Смоляра, 
А.О. Собакаря, В.І. Опацького, І.С. Орєхової, П.М. Чистякова та ін.). 

Як було вказано вище, спеціалізація наукових досліджень у царині державного контр-
олю не оминула й сферу вищої освіти. При цьому, як правило, у працях вітчизняних уче-
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них-адміністративістів (наприклад, Є.А. Огаренко, В.І. Опацький, Є.М. Хриков, Л.В. Го-
ловій, В.М. Савіщенко, Н.Л. Губерська та ін.) державний контроль у сфері вищої освіти 
розглядається як комплексна категорія, що охоплює різні сфери та напрями діяльності ви-
щих навчальних закладів (далі – ВНЗ) та інших суб’єктів освітнього процесу. Разом із тим 
у більшості джерел вплив контрольних повноважень зводиться лише до діяльності ВНЗ 
щодо надання окремих освітніх послуг, а інші суб’єкти і процеси в цій сфері залишаються 
поза увагою дослідників. Зокрема, питання підготовки та проведення зовнішнього незалеж-
ного оцінювання (далі – ЗНО), що належать до повноважень Українського центру оцінюван-
ня якості освіти як спеціально уповноваженої державної установи, яка здійснює ЗНО, нині 
не було в полі зору наукових досліджень саме як об’єкт державного контролю. Не досить 
ґрунтовно досліджувались й аспекти контрольно-наглядової діяльності засновників вищого 
навчального закладу, лише в окремих роботах (наприклад, О.Ю. Меліхової та ін.) вивчалось 
питання державного контролю під час процедури здобуття наукового ступеня доктора філо-
софії (який одночасно, відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», є ступенем 
вищої освіти й першим науковим ступенем) і доктора наук (другий науковий ступінь). Інши-
ми словами, контрольно-наглядові відносини у сфері вищої освіти потребують подальшого 
поглибленого дослідження.

Повертаючись до питання встановлення змісту правової категорії «державний кон-
троль», варто зауважити, що відповідь на нього є неможливою без здійснення класифікації 
державного контролю за різноманітними критеріями, оскільки класифікаційний розподіл 
дає змогу розглянути досліджуване явище чи процес як певну систему, встановити її скла-
дові елементи і зв’язки внутрішнього та зовнішнього характеру, врешті-решт, виявити всі 
перманентні риси явища загалом за допомогою узагальненого аналізу відповідних ознак 
усіх його складових елементів.

У контексті визначення змісту державного контролю як правової категорії велике зна-
чення має її співвідношення з іншими правовими поняттями й категоріями (зокрема наг-
ляд, моніторинг, аудит, перевірка, ревізія, інспектування, облік тощо). Як слушно зазначає 
О.Г. Бондар, думки дослідників щодо змісту і співвідношення категорій «контроль» і «наг-
ляд» можна поділити на три групи: 1) поняття «контроль» і «нагляд» тотожні (Б.А. Борьян, 
І.П. Ільїнський, М.В. Руденко та ін.); 2) нагляд є різновидом контролю (О.В. Головкін, 
П.Т. Василенков, О.Ю. Піддубний, В.С. Симов’ян, М.С. Студенікіна); 3) контроль і нагляд – 
самостійні форми юридичної діяльності (В.П. Беляєв, А.В. Денисова, О.В. Кацуба, Л.І. Со-
пільник, В.М. Тюн) [16, с. 32]. 

На нашу думку, контроль усе ж таки доцільно відрізняти від нагляду, хоча вони дійсно 
мають низку однакових рис. Про їх спільні риси може говорити їх однакове розуміння в за-
гальномовному розумінні. Контроль і нагляд мають спільну мету – забезпечення законності 
й дисципліни в публічному адмініструванні, можуть здійснюватись в однакових формах. 
Проте державний контроль, на відміну від нагляду, є повсякденним, безперервним, здійс-
нюється як органами законодавчої, виконавчої влади, судами, так і численними спеціально 
утвореними для цього контролюючими органами. Головне, що відрізняє його від нагляду, – 
це те, що контролюючий орган має право втручання в оперативну діяльність підконтроль-
ного об’єкта (іноді аж до підміни собою керівного органу цього об’єкта), а також те, що 
контролюючі органи мають право самостійно притягувати винних осіб до юридичної відпо-
відальності [2, с. 29]. 

У свою чергу, моніторинг, відповідно до словниково-довідникової літератури, визна-
чається як безперервне стеження за яким-небудь процесом з метою виявлення його відповід-
ності бажаному результату [17, с. 538]. Як слушно зазначає О.Ф. Андрійко, моніторинг варто 
розглядати як різновид контролю, його певну форму, що порівняно з наглядом за наслідками 
впливу можна зарахувати до його пасивної форми [6, с. 433].

Помилковим є ототожнення контролю та обліку. Облік – це засвідчення, встановлен-
ня наявності з’ясування кількості чого-небудь; реєстрація людей із занесенням у відповідні 
списки для їх використання де-небудь, з’ясування їх наявності, переміщення тощо; система 
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реєстрації процесів якої-небудь діяльності в її кількісному та якісному виявах з метою спря-
мування контролю [17, с. 641]. Видається, що облік є формою державного контролю, який 
здійснюється під час попереднього контролю. Також контроль є більш широким поняттям, 
ніж інспектування, яке також, як і облік, є видом, формою, методом контрольної діяльності. 
Невиправданим є асоціювання державного контролю й аудиту, оскільки останній за своєю 
природою та сутністю є протилежним державному контролю, тому що не передбачає опе-
ративного втручання в діяльність об’єкта, а також застосування примусових заходів (у тому 
числі санкцій) у випадках виявлення порушень законодавства. 

Як зазначає П.С. Лютіков, установленню співвідношення термінів «контроль» і «ревізія» 
вчені-юристи приділяли увагу ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть. Учені-адміністрати-
вісти того часу вбачали відмінність контролю від ревізії в тому, що контроль має суспільний ха-
рактер нагляду за тим, що здійснюється, тоді як ревізія має справу з фактом, який уже здійснив-
ся; контроль має своїм об’єктом динаміку, спостерігає факти і їх рух, а ревізія розглядає статику, 
досліджує результати дій та аналізує факти, що здійснилися, з погляду законності й доцільності 
[2, с. 31; 18, с. 40]. На нашу переконливу думку, ревізія є формою державного контролю, що під-
тверджується аналізом чинного законодавства і практики його застосування.

Висновки. Отже, аналіз вказаного співвідношення дає підстави припустити, що кон-
троль є родовим поняттям щодо вищезгаданих суміжних понять (нагляд, моніторинг, аудит, 
перевірка, ревізія, інспектування, облік тощо), яке охоплює їх як певні форми, методи чи 
окремі різновиди.

Отже, на підставі аналізу історіографії дослідження засад державного контролю, роз-
гляду законодавчих дефініцій «контроль» і «державний контроль», співвідношення контр-
олю з іншими правовими категоріями та поняттями й узагальненого огляду класифікацій 
державного контролю серед властивостей державного контролю можна окреслити такі: 
державний контроль є складником соціального контролю та державної діяльності, виявом 
його функції; характеризується спеціальним суб’єктом здійснення – спеціально уповнова-
жені державні органи (посадові особи); має постійну основу й державно-владну природу; 
передбачає оперативне втручання уповноважених державних органів у діяльність об’єктів і 
можливість застосування заходів примусу в разі виявлення порушень законодавства.

Визначивши сутність і призначення державного контролю, проаналізувавши його 
властивості, можна дійти висновку, що, у свою чергу, державний контроль у сфері вищої 
освіти як правова категорія – це об’єктивно зумовлена діяльність спеціально уповноважених 
суб’єктів, що здійснюється на постійній основі, передбачає оперативне втручання уповнова-
жених державних органів у діяльність підконтрольних об’єктів (закладів вищої освіти), 
полягає у спостереженні за функціонуванням відповідного підконтрольного об’єкта, в от-
риманні об’єктивної та достовірної інформації про стан законності й дисципліни в ньому, 
застосуванні заходів щодо запобігання порушенням законодавства й усунення їх, виявленні 
причин та умов, що сприяли порушенням правових норм, наданні підконтрольним структу-
рам організаційної та правової допомоги, у разі необхідності – застосуванні заходів щодо 
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні норм чинного законодавства, 
в тому числі й освітнього, виявленні фактичного стану справ у сфері вищої освіти, наданні 
об’єктивної інформації про стан суспільних відносин у цій сфері тощо.
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СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ

У статті досліджується система спеціальних заходів з попередження насиль-
ства над дітьми. Зазначається, що ці заходи є видом адміністративного стяг-
нення, адже за своєю правовою природою вони є близькими. Висвітлюються 
проблеми правового регулювання захисту дітей від насильства. 

Ключові слова: насильство в сім’ї, спеціальні заходи, адміністративна від-
повідальність, діти, неповнолітні особи, органи і служби у справах дітей. 

В статье исследуется система специальных мероприятий по предупрежде-
нию насилия над детьми. Отмечается, что эти меры являются видом админи-
стративного взыскания, ведь по своей правовой природе они близки. Освеща-
ются проблемы правового регулирования защиты детей от насилия.

Ключевые слова: насилие в семье, специальные мероприятия, администра-
тивная ответственность, дети, несовершеннолетние лица, органы и службы 
по делам детей.

The article examines the system of special measures to prevent violence against 
children. It is noted that these measures are a kind of administrative penalty, because 
they are in their legal nature close. The problems of legal regulation of protection of 
children from violence are highlighted.

Key words: domestic violence, special measures, administrative responsibility, 
children, minors, organs and services for children.

Вступ. Поняття «насильство» утвердилось в свідомості людини ХХI століття. Насильство 
щодо дітей, насильство в засобах масової інформації, незаконне насильство в поліції, насильство 
на вулицях, насильство влади щодо громадян, насильницькі способи вирішення господарських 
спорів, рейдерство, економічне насильство, насильство як спосіб вирішення конфліктів тощо. 

Про гостроту проблеми насильства в сім’ї в Україні свідчить перш за все статис-
тика Міністерства соціальної політики України. Так, за відомчою статистикою упродовж 
2016 року зареєстровано 96 тис. 143 звернення щодо насильства в сім’ї, із них від дітей –  
821 звернення [1]. Проте слід зазначити, що насильство в сім’ї є латентним правопорушен-
ням і існуючі статистичні дані не відображають його реальних масштабів. 

Наукову розробку та дослідження насильства у сім’ї здійснювали: О.М. Бандур-
ка, А.Б. Блага, О.В. Бойко, П.О. Власов, І.В. Дроздова, Г.Є. Запорожцева, О.В. Ковальова, 
Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюк, Т.Я. Назар, Ю.В. Рахівський, В.О. Тюріна, Н.Б. Шамрук, 
В.В. Шафар, М. Шульгин та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей здійснення спеці-
альних заходів із попередження насильства щодо дітей, передбачених чинним законодавством 
України.
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Результати дослідження. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 
15 листопада 2001 р. передбачає систему спеціальних заходів з попередження насильства 
в сім’ї, які належать до запобіжних заходів [2]. Ці заходи виступають формою реагування з 
боку держави на вчинення особою актів сімейного насильства з метою індивідуальної про-
філактики насильницької поведінки та запобігання вчиненню сімейного насильства в осо-
бливо тяжких формах.

Вищезгаданим законом передбачено перелік спеціальних заходів із попередження 
насильства в сім’ї: винесення офіційного попередження про неприпустимість вчинення 
насильства в сім’ї; взяття на профілактичний облік; направлення для проходження корекцій-
ної програми; винесення захисного припису; стягнення коштів на утримання жертв насиль-
ства в сім’ї у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім’ї. 

Зазначені заходи є за своєю суттю видом адміністративного стягнення, адже за своєю 
правовою природою вони є близькими. Вважаємо, що їх необхідно класифікувати як спе-
ціальні норми, які передбачають адміністративну відповідальність за вчинення насильства 
в сім’ї [3, с. 147]. 

Члену сім’ї, який вчинив насильство, виноситься офіційне попередження уповнова-
женими підрозділами органів Національної поліції про неприпустимість вчинення насиль-
ства в сім’ї за умови відсутності в його діях ознак злочину, про що йому повідомляється під 
розписку. Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї може 
бути винесено осудній особі, яка на момент його винесення досягла 16-річного віку.

У разі вчинення особою насильства в сім’ї, після отримання нею офіційного 
попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, ця особа направляється 
до кризового центру для проходження корекційної програми, а також щодо неї у випадках і 
в порядку, передбачених цим Законом, може бути винесено захисний припис.

 Членів сім’ї, яким було винесено офіційне попередження про неприпустимість вчи-
нення насильства в сім’ї, уповноважені підрозділи органів Національної поліції беруть 
на профілактичний облік.

Зняття з профілактичного обліку членів сім’ї, які вчинили насильство, проводиться 
органами, які брали особу на такий облік, якщо протягом року після останнього факту вчи-
нення насильства в сім’ї особа жодного разу не вчинила насильства в сім’ї [2]. 

Згідно з п. 4 ст. 3 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», захисним 
приписом особи, стосовно якої він винесений, може бути заборонено чинити певну дію (дії) 
стосовно жертви насильства в сім’ї, а саме: 

– чинити конкретні акти насильства в сім’ї; 
– отримувати інформацію про місце перебування жертви насильства в сім’ї; 
– розшукувати жертву насильства в сім’ї, якщо вона за власним бажанням перебуває 

у місці, що невідоме особі, яка вчинила насильство в сім’ї; 
– відвідувати жертву насильства в сім’ї, якщо вона тимчасово перебуває не за місцем 

спільного проживання членів сім’ї; 
– вести телефонні розмови з жертвою насильства в сім’ї [2].
Підтримуємо думку багатьох науковців про те, що у захисному приписі повинні бути 

зазначені не тільки заборонні дії, а й певні зобов’язальні (наприклад, з’являтися за викликом 
суб’єкта попередження насильства в сім’ї у визначений час). 

Захисний припис, відповідальність за невиконання якого передбачена ч. 1 ст. 173-2  
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), згідно зі ст. 13 За-
кону України «Про попередження насильства в сім’ї», виноситься щодо особи, яка вчи-
нила насильство в сім’ї після отримання офіційного попередження про неприпустимість 
вчинення насильства в сім’ї. У свою чергу, офіційне попередження про неприпустимість 
вчинення насильства в сім’ї виноситься на підставі ст. 10 зазначеного Закону члену сім’ї, 
який вчинив насильство. З цього випливає, що винесення щодо особи захисного припису 
означає, що насильство в сім’ї нею вчинено принаймні двічі – перед винесенням офіційного 
попередження та після цього, перед винесенням захисного припису. Тобто особа, яка вчини-
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ла порушення захисного припису, заподіяла більшу шкоду правоохоронюваним відносинам 
порівняно з особою, яка вчинила передбачене ч. 1 ст. 173-2 КУпАП насильство в сім’ї впер-
ше. За таких умов, незалежно від того, чи була ця особа протягом року піддана адміністра-
тивному стягненню за вчинення насильства в сім’ї, її відповідальність має наставати не за  
ч. 1 ст. 173-2 КУпАП, а на підставі ч. 2 цієї статті [4, с. 145]. 

Подібну аргументацію можна навести й щодо відповідальності за непроходження ко-
рекційної програми. Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім’ї» [5], 
у ч. 1 ст. 173-2 КУпАП були внесені зміни, які передбачають відповідальність за непроход-
ження корекційної програми. Згідно п. 13 ст. 1 Закону України «Про попередження насильства 
в сім’ї», «корекційна програма – програма, спрямована на формування гуманістичних ціннос-
тей та ненасильницької моделі поведінки в сім’ї особи, яка вчинила насильство в сім’ї» [2].

Вважаємо, що необхідно підтримати пропозицію В.М. Вересова щодо необхідно-
сті виключення діяння у вигляді невиконання захисного припису особою, стосовно якої він 
винесений, а також непроходження корекційної програми особою, яка вчинила насильство 
в сім’ї, згідно з ч. 1 ст. 173-2 КУпАП, передбачивши його у ч. 2 ст. 173-2 КУпАП [4, с. 144-146].

Також однією з головних проблем, які сьогодні потрібно вирішити, є проблема про-
ходження корекційної програми особами, які вчинили насильство в сім’ї. У п. 13 ст. 1 Закону 
України «Про попередження насильства в сім’ї» наведено визначення поняття корекційна 
програма. Вважаємо, що це визначення потребує вдосконалення. По-перше, термін «про-
грама» є вузьким визначенням для кола завдань, які необхідно вирішувати в процесі її ре-
алізації. Під програмою прийнято розуміти наперед продуманий план будь-якої діяльності  
[6, с. 1148]. Подібної думки й М. Євсюкова, яка вважає, що з особою, яка вчинила насиль-
ство в сім’ї, повинна вестися корекційна робота, яка серед іншого має включати в себе ко-
рекційну програму, а не обмежуватися нею [7, с. 158]. 

У свою чергу, поняття «корекційна робота» теж не відповідає змісту необхідних дій, 
адже категорія «робота» не розкриває весь спектр дій, які необхідно виконати для досяг-
нення поставленої мети. Тому слід використовувати термін «комплекс заходів». Окрім того, 
корекційна програма повинна передбачати не тільки корекцію поведінки особи, яка вчинила 
насильство в сім’ї. Вона повинна містити заходи діагностичного та профілактичного харак-
теру, тобто попереджувати вчинення цих протиправних дій та виявляти на ранніх стадіях 
прояви насильства в сім’ї.

Коломоєць О.Д. вважає, що під корекційною програмою необхідно розуміти оснований 
на використанні різних методів, технік і прийомів комплекс заходів діагностичного, профі-
лактичного та корекційного характеру, спрямованих на виправлення девіантної поведінки 
особи, яка вчинила насильство в сім’ї [3, с. 155].

Слід зазначити, що існують певні суперечності у процесі застосування передбачених 
законодавством спеціальних заходів з попередження насильства щодо дітей. Так, частиною 1 
статті 13 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» передбачено, що захисний 
припис виноситься особі після отримання офіційного попередження про неприпустимість 
вчинення насильства в сім’ї. Таке положення викликає низку неузгодженостей. По-перше, 
в Законі не визначено термін, на який виноситься офіційне попередження про неприпусти-
мість вчинення насильства в сім’ї, що ускладнює можливість винесення захисного припису. 

По-друге, законодавство містить суперечність у правовому регулюванні порядку 
винесення захисного припису в разі вчинення насильства в сім’ї у формі злочину. Частиною 
першою ст. 10 Закону передбачено, що члену сім’ї, який вчинив насильство в сім’ї, виносить-
ся офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, за умови від-
сутності в його діях ознак злочину. Це означає, що згідно з Законом захисний припис у разі 
вчинення насильства в сім’ї у формі злочину може бути винесений тільки у тому випадку, 
якщо до цього особа, що вчинила злочин, скоїла насильство в сім’ї у формі іншого пра-
вопорушення та їй було винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення 
насильства в сім’ї. Такий підхід суперечить духу Закону, який передбачає винесення захис-
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ного припису в разі вчинення злочину незалежно від наявності офіційного попередження 
про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї [8, с. 38]. 

Цей висновок підтверджується тим, що законодавець передбачив спрощений порядок 
винесення захисного припису в разі вчинення злочину: за загальним правилом захисний 
припис виноситься працівниками уповноважених підрозділів органів Національної полі-
ції за погодженням з начальником відповідного органу Національної поліції і прокурором. 
Проте захисний припис не підлягає погодженню у разі наявності в діях особи, яка вчинила 
насильство в сім’ї, ознак злочину.

Однак з останнім положенням пов’язана інша колізія, яка знову-таки блокує винесен-
ня захисного припису в разі наявності в діях особи, що вчинила насильство в сім’ї, ознак 
злочину, а саме: як зазначалося, термін обмежень, передбачених захисним приписом, відра-
ховується з «дня погодження захисного припису з прокурором» (ч. 5 ст. 13 Закону). При цьо-
му законодавець не визначив, з якого моменту будуть встановлюватися обмеження, передба-
чені захисним приписом, у тому випадку, коли він не підлягає погодженню. 

Близька до описаної ситуація склалася і щодо запроваджених корекційних програм: 
виходячи з системного аналізу ст. 10 Закону, у разі вчинення насильства в сім’ї у формі 
злочину винну особу можуть зобов’язати пройти корекційні програми тільки у разі, якщо 
до цього вона скоїла насильство в сім’ї у формі іншого правопорушення та їй було винесе-
но офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї. Такий підхід, 
очевидно, не відповідає цілям запровадження корекційних програм, які мають передусім 
сприяти зміні антисоціальних моделей поведінки осіб, які вчиняють насильство в сім’ї в со-
ціально-небезпечно формах та становлять найбільшу загрозу для своєї родини.

Слід також наголосити на колізії між застосуванням спеціальних заходів з попередження 
насильства в сім’ї, що передбачені Законом України «Про попередження насильства в сім’ї», та 
заходів адміністративної відповідальності, передбачених ст. 173-2 КУпАП. Проблема полягає 
в тому, що законодавчо не визначена почерговість вживання спеціальних заходів з попередження 
насильства в сім’ї та накладання адміністративних стягнень за ці самі діяння. На практиці це 
призводить до ситуації, коли у разі вчинення насильства в сім’ї уповноважені підрозділи органів 
Національної поліції виносять офіційне попередження про неприпустимість вчинення насиль-
ства в сім’ї та складають протокол по ст. 173-2 КУпАП з подальшим направленням матеріалів 
до суду. У разі повторного вчинення насильства в сім’ї алгоритм дій повторюється, а винесення 
захисного припису взагалі ігнорується, що призводить до знецінення профілактичного потенці-
алу цього визнаного в усіх провідних країнах світу запобіжного заходу [8, с. 39].

Висновки. Насильство щодо дитини є порушенням прав людини та має визнаватися 
на рівні порушення права на життя. У процесі застосування передбачених законодавством 
спеціальних заходів з попередження насильства щодо дітей існують суперечності, які істот-
но ускладнюють реалізацію цих заходів та зменшують їх ефективність. Основним напрямом 
вирішення даної проблеми є ратифікація Україною Конвенцію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Пози-
тивним зрушенням у напрямку підготовки до ратифікації Конвенції є прийняття 17 листопа-
да 2016 року Верховною Радою України в першому читанні проектів законів України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству» від 20.10.2016 р.
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ПОСАДА СУДДІ-СПІКЕРА: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

У статті здійснено дослідження міжнародних стандартів відкритості судової гілки 
влади. На підставі аналізу міжнародних стандартів зроблено висновок про необхід-
ність запровадження в судах посади судді-спікера, який буде наділений обов’язками 
щодо налагодження ефективної комунікації судів та засобів масової інформації. Роз-
глянуто міжнародний досвід функціонування посади судді-спікера. Проаналізовані 
особливості запровадження посади судді-спікера в українських судах. 

Ключові слова: судова влада, суддя, суддя-спікер, комунікація, засоби масо-
вої інформації.

В статье исследуются международные стандарты открытости судебной ветви вла-
сти. На основе анализа международных стандартов сделан вывод о необходимости 
введения в судах должности судьи-спикера, который будет наделен обязанностями, 
касающимися эффективной коммуникации судов и средств массовой информации. 
Рассмотрен международный опыт функционирования должности судьи-спикера. 
Проанализированы особенности должности судьи-спикера в украинских судах. 

Ключевые слова: судебная власть, судья, судья-спикер, коммуникация, сред-
ства массовой информации.
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Адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право

The article is about research of international standards for judicial power branch 
openness. Based on international standards analysis a conclusion is madeto intro-
duce the position of judge-speaker, who will be responsible for organizing effec-
tive communication between courts and mass media. International experience on 
judge-speaker position functioning is reviewed. Specific traits of judge-speaker posi-
tion in Ukrainian courts are analyzed.

Key words: judicial power, judge, judge-speaker, communication, mass media.

Вступ. У країнах із розвинутою демократією суди створені та функціонують для того, щоб 
належно здійснювати правосуддя з прагненням до відкритості та достатньої прозорості у функ-
ціонуванні, поважаючи право громадськості на отримання публічної інформації. Адже довіра 
до судової влади залежить від упевненості громадськості в чесності, незалежності, неупередже-
ності, справедливості суду та поваги до судових рішень як мірила ефективності відновлення по-
рушеного права. Так, у Рекомендації № (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи «Щодо суддів: 
незалежність, ефективність та обов’язки» від 17 жовтня 2010 р. підкреслюється, що неможливо 
здійснювати правосуддя ефективно без довіри громадськості, яка є частиною суспільства, якому 
служать судді. Їм варто бути обізнаними щодо очікувань громадськості від судової системи та 
скарг на її функціонування (п. 20). Саме тому в демократичному суспільстві суди не можуть 
залишатися поза межами громадської дискусії щодо ефективності органів влади. Громадськість 
має бути в належний спосіб поінформована про стан речей у судовій системі.

Судді також повинні пам’ятати, що вони виконують в суспільстві чи не найважливішу 
роль – відправлення правосуддя. Європейська хартія про закон «Про статус суддів» передба-
чає, що судді під час здійснення правосуддя повинні виявляти доступність, повагу до грома-
дян і уважність, підтримуючи високий рівень компетентності, що потрібний для винесення 
рішень у будь-яких справах – рішень, від яких залежить гарантія особистих прав. Водночас 
Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюцією 2006/23 Економічної та Соці-
альної Ради Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) від 27 липня 2006 р. передбачають, 
що постійна увага з боку суспільства зобов’язує суддю прийняти на себе низку обмежень, і 
незважаючи на те, що пересічному громадянину ці обов’язки могли б здатися обтяжливими, 
суддя приймає їх добровільно та охоче [1; с. 28–29].

Водночас, незважаючи на вимогу дотримуватися максимальної відкритості в діяль-
ності суддів, етичні норми обмежують можливість суддів публічно захищати свої рішення. 
У багатьох країнах заведено вважати дії суддів некоректними, якщо вони подають позови, 
пов’язані з критикою їхніх рішень. В Україні ст. 12 Кодексу суддівської етики прямо забо-
роняє українським суддям робити публічні заяви, коментувати в засобах масової інформації 
справи, які перебувають у провадженні суду, та піддавати сумніву судові рішення, що набули 
чинності. Судді не дозволяється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв’язку 
з розглядом справи [2]. Саме зважаючи на це, в судах та установах судової влади признача-
ються особи для роботи із пресою та по зв’язках із громадськістю (прес-секретарі), а також 
обираються судді-речники (судді-спікери) [3]. В Україні посада судді-спікера є новою, що 
обумовлює необхідність її детального дослідження.

Варто зазначити, що темою досліджень, які проводилися в Україні, здебільшого було 
налагодження ефективної комунікації судової влади із громадськістю та засобами масової 
інформації. Такі питання були розглянуті в роботах А. Алексєєва, П. Гвоздик, О. Єрмака, 
М. Закаблук, М. Лашкіної, М. Логунової, Л. Опришко, Л. Панкратової, В. Петренко, П. Со-
ломона, Т. Суярко, Т. Якимця та інших. Через те що посада судді-спікера в Україні з’явилася 
нещодавно, дослідження основних теоретичних і практичних аспектів її функціонування 
перебуває на початковому рівні. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження міжнародних стандартів та між-
народного досвіду функціонування посади судді-спікера, а також особливостей запрова-
дження посади судді-спікера в українських судах. 
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Результати дослідження. Одним із стандартів діяльності суду в демократичному 
суспільстві є його обов’язок повідомляти громадськості суспільно важливу інформацію, 
комунікувати через засоби масової інформації (далі – ЗМІ). На необхідності інформуван-
ня громадськості через ЗМІ щодо справ, які становлять суспільний інтерес, наголошується, 
зокрема, в Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи [4]. Звертається увага на те, що 
така інформація має подаватись регулярно. Крім того, відповідно до принципу публічного 
здійснення правосуддя, громадськість має право бути поінформованою через медіа про стан 
організації судочинства, а суди зобов’язані забезпечити доступ журналістів та інших праців-
ників ЗМІ на судові процеси.

У Плані дій Ради Європи щодо посилення незалежності та неупередженості судової 
влади, схваленому 13 квітня 2016 р. на 1253-му засіданні заступників міністрів Комітету 
Міністрів Ради Європи, проголошено необхідність посилення громадської довіри до судової 
влади і ширшого визнання вагомості її незалежності та неупередженості, зокрема шляхом 
гарантування прозорості в роботі судової влади та її відносинах із виконавчою та законодав-
чою гілками влади, а також шляхом активної політики представників судової системи і судів 
щодо ЗМІ та поширення загальної інформації із зважанням на права сторони захисту та 
гідності потерпілих.

Європейським судом із прав людини також чітко сформульовано роль, яку відіграють 
ЗМІ та суди в суспільстві. Якщо місією судів є вирішення спорів, то засоби масової інформа-
ції повинні мати можливість отримувати інформацію про діяльність суду, про перебіг справ, 
які він розглядає. Європейський суд у своєму рішенні «Ворм проти Австрії» [5] зазначив, 
що «попереднє обговорення може відбуватися і в інших місцях: чи то спеціальні журнали, 
чи то широка преса, чи громадськість». Значення такого обговорення полягає в тому, що 
суспільство одержує можливість отримувати інформацію про стан судових справ і систе-
му судочинства загалом та відповідним чином їх оцінювати. Проте, як зазначено в рішенні 
Суду, «ЗМІ не мають виходити за межі, встановлені в інтересах належного здійснення пра-
восуддя, хоч на них також лежить і обов’язок поширювати інформацію та погляди щодо са-
мої діяльності судів, так само як і щодо інших сфер, які становлять безсумнівний суспільний 
інтерес <…>. Якщо інформація про судовий процес поширюється в такій формі, що веде 
до формування у громадськості власної думки про винуватість чи невинуватість особи ще 
перед рішенням суду, то це може викликати неповагу та недовіру до суду. Тому треба визна-
ти шкідливою практику, коли ЗМІ виконують невластиві їм функції, перебираючи на себе 
роль суду, і самостійно інтерпретують питання про винуватість тієї чи іншої особи».

Узагальненням позиції Організації Об’єднаних Націй із питань взаємодії судів та ЗМІ 
є твердження про те, що «функцією та правом ЗМІ є збір та поширення серед громадськості 
інформації, висловлювань та критичних тверджень про судочинство, а також висвітлення 
судових справ до, після та під час судового розгляду, не порушуючи водночас презумпції 
невинуватості» [6].

Отже, зважаючі на міжнародні стандарти, ЗМІ мають право збирати та поширювати 
серед широкого загалу інформацію про діяльність судової гілки влади та про розгляд справ 
у судах. За ними визнається право повідомляти не лише нейтральну інформацію, а й кри-
тичні висловлювання про перебіг судового процесу. Водночас інформування громадськості 
може здійснюватись не лише тоді, коли розгляд справи завершено і рішення суду оприлюд-
нено, а й до початку судового розгляду та під час судових слухань. Проте важливо, щоб 
ЗМІ відповідально ставились до висвітлення судових процесів і не виходили за встанов-
лені межі. Саме тому критика різних аспектів судочинства, до якої вдаються журналісти, є 
не лише можливою, а за певних обставин і цілком виправданою [7, с. 11–12].

Традиційно так склалося, що судді висловлюють свою позицію через ухвалювані 
ними рішення. Багато суддів, особливо в Україні, неохоче погоджуються на інтерв’ю, а де-
які країни надають спеціальний захист суддям, поки триває конфлікт із пресою. У багатьох 
країнах світу законодавством встановлюється, що суддя не має права давати інтерв’ю та 
коментарі щодо справ, які перебувають у його провадженні і щодо яких ще не прийнято та 
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не оголошено рішення не тільки через етичні міркування. Адже інакше може виникнути 
підозра в упередженості судді, що є підставою для його відводу. Суддя також не зобов’яза-
ний роз’яснювати ухвалене ним рішення, оскільки всі мотиви його ухвалення підлягають 
викладенню в його тексті, а рішення публічно оголошується й оприлюднюється. Втім, ча-
сто виникають ситуації, коли суддя виклав текст рішення суто юридичною мовою і стороні 
у справі важко зрозуміти його суть. Тоді суддя мусить роз’яснити своє рішення.

Між тим, зазначені обмеження не повинні перешкоджати судам інформувати громад-
ськість про справи, які мають суспільний інтерес. Судова гілка влади, як і законодавча та 
виконавча, повинні комунікувати з громадськістю для підтримання довіри до них. Саме ко-
мунікативні функції в багатьох країнах світу виконують судді-спікери чи судді-речники, які, 
часто у співпраці з прес-службою чи прес-секретарем, професійно коментують ті чи інші 
питання щодо діяльності судів.

Аналізуючи світову практику, можна зазначити, що сполучною ланкою між судовими 
органами та ЗМІ здебільшого є прес-служби, прес-секретарі та «спікери» суду. Такі посади 
сьогодні стали невід’ємною частиною ефективної судової системи в розвинутих країнах світу, 
а їх професійність та оперативність є суттєвим важелем у ставленні громадян до структури.

Оскільки одним із завдань статті є дослідження міжнародного досвіду функціонуван-
ня саме посади судді-спікера, проаналізуємо її становлення та розвиток у світі. Так, у своїй 
презентації «Порівняльний досвід у впровадженні судових комунікацій» [8] професор Пітер 
Соломон зазначив, що до кінця 1990-х рр. існували дві основні моделі комунікації судів із 
представниками засобів масової інформації та громадськості, а саме: європейська модель, 
згідно з якою функцію комунікації виконували конкретні судді (часто – голова суду), і аме-
риканська модель, коли ключовою фігурою, яка здійснює комунікації від імені суду, був 
працівник апарату суду (представник суду, відповідальний за інформування громадськості). 
Однак протягом останніх десятиліть у деяких країнах Європи відбулось поєднання згаданих 
двох підходів у теперішню модель, в якій суди мають і суддю-спікера, і консультанта з пи-
тань комунікацій.

Сьогодні в багатьох країнах Європи питаннями взаємодії з журналістами в судах за-
ймаються безпосередньо самі судді. Наприклад, у Германії в судах призначаються конкрет-
ні судді-спікери, які вивільняють частину свого робочого часу від виконання суддівських 
обов’язків для того, щоб присвятити його зв’язкам із громадськістю. До їхніх повноважень 
належить, серед іншого, надання відповідей на запитання журналістів стосовно конкретних 
судових справ. В Іспанії було запроваджено посаду представника суду з питань комунікацій, 
що не призвело до безумовного усунення суддів від процесу спілкування із пресою. Судді 
та представники суду з питань комунікацій спільно виконують функцію інформування ЗМІ 
про рішення, ухвалені в конкретних справах, зокрема їхні власні рішення. Представники 
судів із питань комунікацій разом із суддями готують стислі інформаційні довідки щодо 
справ для журналістів і громадськості, допомагаючи суддям викладати суть справи простою 
і зрозумілою мовою, разом готуються до прес-конференцій та інтерв’ю суддів і виконують 
інші функції задля налагодження ефективної комунікації зі ЗМІ.

У Нідерландах кожен суд має одного або кількох «суддів-спікерів» – ця посада набула 
свого розвитку ще у 1970-х рр. Наприкінці 1990-х рр., для забезпечення підтримки діяльно-
сті суддів-спікерів, суди почали запроваджувати таку штатну посаду, як «радник із питань 
комунікацій». Судді-спікери та радники з питань комунікацій співпрацюють, розподіляючи 
функції й обов’язки між собою. Основною функцією суддів-спікерів є пояснення деталей 
конкретних справ представникам ЗМІ. Радники з питань комунікацій займаються такими 
питаннями, як дати слухань, загальні відомості щодо справ, а також використання знімаль-
ної апаратури в судовій залі. Вони також організовують інтерв’ю із суддями та допомага-
ють останнім підготуватись до них. Інформаційне наповнення веб-сайту суду також входить 
до функціональних обов’язків радників із питань комунікацій. 

У Канаді форма відносин між громадськістю та ЗМІ різниться залежно від провінції. 
Так, багато судів провінцій і вищих судів у Канаді борються із браком фінансування й інших 
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ресурсів для комунікації – ситуація схожа на ту, що ми бачимо в Україні. Внаслідок цього 
в більшості юрисдикцій застосовують гібридний підхід, коли разом із суддями-спікерами 
працює низка людей, що мають інші обов’язки в судах, відповідають на запити ЗМІ та за-
ймаються питаннями доступу до інформації.

Що ж стосується України, то наразі ми можемо спостерігати, як судова влада нашої 
країни активно працює над створенням механізмів, які сприятимуть ефективному, без шко-
ди для здійснення неупередженого правосуддя, донесенню суспільно необхідної інформації 
до широкого загалу. Зокрема початком можна вважати розробку спільно Радою суддів Укра-
їни та Державною судовою адміністрацією України Стратегічного плану розвитку судової 
влади України на 2013–2015 рр., в якому серед пріоритетних завдань на відповідний період 
було зазначено підвищення громадської довіри до суду та пропонувалося вжити відповідних 
заходів: 1) забезпечити належний доступ громадськості до судової інформації, включаючи 
інформацію про судові процедури, функціонування судової системи та порядок захисту сво-
їх прав та охоронюваних законом інтересів, забезпечити доступ сторін у процесі до повної 
та зрозумілої інформації щодо конкретних справ, а також доступ до судових рішень тощо; 
2) розробити і впровадити національну концепцію комунікацій судової влади України, 
яка включатиме співробітництво зі ЗМІ, створення прес-центру судової влади для забезпе-
чення єдності й одностайності судової влади, належного реагування як на внутрішні, так 
і на зовнішні інформаційні запити й інформування суспільства про потреби, проблеми і 
досягнення української судової влади; 3) підтримувати відносини між судами і суспільством 
для підвищення правової культури суспільства та сприйняття роботи судів, водночас нала-
годжувати співпрацю таким чином, щоб запобігати конфлікту інтересів і не перешкоджати 
здійсненню правосуддя; включаючи належне й ефективне співробітництво із громадськими 
організаціями, навчальними закладами, зокрема, з метою виховання в дітей і підлітків пова-
ги до судової влади, формування знань про їхні права та їх захист, та про функціонування 
судової системи загалом.

У Стратегії розвитку судової системи в Україніна 2015–2020 рр., затвердженої рішен-
ням Ради суддів України від 11 грудня 2014 р., також наголошується на необхідності віднов-
лювати довіру суспільства до судової системи. Серед заходів, спрямованих на досягнення 
поставленої мети, у Стратегії виокремлюються такі: створення Комітету з питань комуніка-
цій у Раді суддів України; створення та забезпечення належного функціонування прес-цен-
тру при Раді суддів України, підрозділів по роботі із пресою в усіх апеляційних округах; 
проведення в судах прес-конференцій; підготовка прес-релізів за результатами розгляду гуч-
них справ; розробка практичних посібників та навчальних модулів у Національній школі 
суддів із питань PR та комунікацій та інші.

Крім того, у Кодексі суддівської етики, про який ми вже згадували, міститься норма 
стосовно того, що суддя повинен проявляти повагу до права на інформацію про судовий роз-
гляд і не допускати порушення принципу гласності процесу. Суддя у визначеному законом 
порядку має надавати ЗМІ можливість отримувати інформацію, не допускаючи водночас 
порушення прав і свобод громадян, приниження їхньої честі й гідності, а також авторитету 
правосуддя. У Коментарі до Кодексу суддівської етики також зазначається, що суддям треба 
мати на увазі, що функцією і правом ЗМІ є збирання інформації та надання її суспільству, 
а також виступи з коментарями з питань здійснення правосуддя, зокрема у зв’язку зі справа-
ми, щодо яких планується здійснити, здійснюється, або завершено судовий розгляд, не по-
рушуючи водночас принципу презумпції невинуватості.

У ст. 12 Кодексу зазначається, що суддя не може робити публічних заяв, коментувати 
в засобах масової інформації справи, які перебувають у провадженні суду, та піддавати сум-
ніву судові рішення, що набули чинності. Суддя не має права розголошувати інформацію, 
що стала йому відома у зв’язку з розглядом справи.

Правило щодо заборони коментування суддею справ, які перебувають у його 
провадженні, діє також у практиці Європейського суду із прав людини (далі – ЄСПЛ). Так, 
у справі «Лавентс проти Латвії» (Lavents v. Latvia, № 58442/00, 28 листопада 2002р.) суд 
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встановив порушення ст. 6 Європейської конвенції із прав людини (далі – ЄКПЛ) через те, 
що суддя до ухвалення рішення у справі дала інтерв’ю, з якого можна дійти висновку про її 
власне переконання в неможивості виправдання обвинувачених. Так, суддя зробила в пресі 
таку заяву: «Сьогодні я ще не можу сказати, чи вирок буде обвинувальним, чи міститиме 
часткове виправдання». Інше інтерв’ю містило ще одне висловлювання судді: «Чесно кажу-
чи, я не розумію захист і обвинувачених. Вони, бачите, не визнають себе винними! <…> Тоді 
доведіть свою невинуватість, от і все!». ЄСПЛ побачив в інтерв’ю ознаки упередженості 
та переконання судді у винуватості обвинувачених до розгляду справи по суті, та зазначив 
у рішенні, що такі твердження «явно вказували, що суддя вже переконана у вині заявника, 
принаймні за одним пунктом обвинувачення, і що вона виключає можливість того, що він 
виявиться цілковито невинуватим» [9].

Отже, у нормах як міжнародного, так і національного законодавства України заборона 
робити публічні заяви та коментувати в засобах масової інформації справи, які перебува-
ють у провадженні суду, тісно пов’язана з такими обов’язковими вимогами до відправлення 
правосуддя, як незалежність і об’єктивність (неупередженість). Така заборона пов’язана з 
тим, що заяви або коментарі судді щодо справ, які перебувають у провадженні суду, мо-
жуть викликати у громадськості сумніви щодо об’єктивності (неупередженості) судді під 
час розгляду справи, а також поставити під сумнів законність ухваленого рішення, тобто, 
що рішення ухвалено судом відповідно до норм матеріального права і з дотриманням вимог 
процесуального права та на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин у справі, підтвер-
джених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Водночас потрібно відмежовувати поняття публічних коментарів, що стосуються суті 
справ або питань, які знаходяться у провадженні судді, від інших питань. Наприклад, якщо 
ЗМІ або зацікавлені члени суспільства через ЗМІ критикують ухвалене судом рішення, судді 
рекомендовано самостійно не відповідати на таку критику шляхом письмового звернення 
до ЗМІ чи коментарів, наданих під час судового засідання. Але водночас суддя не може й іг-
норувати критику стосовно нього, тому актуальним є призначення в судах особи, уповнова-
женої відповідати на критичні висловлювання ЗМІ та громадськості. 

До того ж судді мають усвідомлювати і пам’ятати, що вони перебувають під постій-
ним і пильним контролем громадськості, яка часто бажає почути коментарі від суддів із 
багатьох інших питань, а не тільки стосовно ухваленого судом рішення. Саме тому для Укра-
їни стало вкрай необхідним запровадження в судах посади судді-спікера, який би мав змо-
гу активно співпрацювати зі ЗМІ та громадськістю і давати грунтовні професійні відповіді 
на порушені питання.

На необхідності запровадження посади судді-спікера наголошувалося в рекоменда-
ціях Міжнародної конференції «Зміцнення довіри до судової влади через покращення вза-
ємної комунікації», схвалених рішенням Ради суддів України №14 від 12 березня 2015 р. 
Саме для практичного впровадження згаданих рекомендацій багатьма судами України були 
розроблені відповідні Положення про суддю-спікера, які визначають статус і обсяг його 
повноважень.

Для прикладу можна розглянути Положення про суддю-спікера Хмельницького ок-
ружного адміністративного суду. Відповідно до вищезазначеного Положення, суддя-спікер – 
це суддя конкретного суду, який уповноважений висвітлювати офіційну позицію від імені 
суду, брати участь у публічних заходах за участі представників засобів масової інформації, 
а також має інші повноваження, спрямовані на реалізацію комунікаційної стратегії суду. 
Суддя-спікер обирається зборами суддів серед суддів відповідного суду, тож і підзвітний він 
зборам суддів.

Щодо повноважень судді-спікера, то перш за все, суддя-спікер координує роботу го-
ловного спеціаліста – прес-секретаря суду – щодо інформаційного супроводження та комуні-
кацій із засобами масової інформації та громадськістю. Окрім того, суддя-спікер: 1) здійснює 
інформаційний супровід засідань зборів суддів; 2) бере участь в регулярних або спеціальних 
прес-конференціях, брифінгах, інших заходах публічного характеру за участі представників 



192

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 4 / 2017

засобів масової інформації; 3) забезпечує інформування представників ЗМІ про заходи, які 
проводитиме суд; 4) бере участь в розробці комунікаційної стратегії суду, спрямованої на під-
вищення рівня довіри до суду як органу правосуддя; 5) надає офіційні коментарі, відповіді, 
інтерв’ю від імені суду представникам засобів масової інформації, зокрема у справах, що ста-
новлять суспільний інтерес; 6) погоджує прес-релізи, що готуються прес-секретарем суду; 7) 
вживає заходів щодо налагодження ефективної роботи між представниками засобів масової ін-
формації та судом; 8) пропонує та вносить на розгляд зборів суддів модель реагування на кри-
тичні публікації щодо діяльності суду; 9) на виконання рішень зборів суддів готує коментарі, 
статті тощо, відповідаючи на негативну або помилкову публікацію стосовно суду; 10) має інші 
повноваження щодо реалізації комунікаційної стратегії суду.

Зазначається також, що для реалізації своїх повноважень суддя-спікер має право: 1) 
отримувати від суддів, працівників апарату суду будь-яку інформацію, необхідну для здійс-
нення повноважень, передбачених п. 9 Положення; 2) звертатися до органів державної вла-
ди, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності й організаційного 
підпорядкування із запитами про надання інформації, необхідної для виконання обов’язків, 
зазначених у Положенні. 

Зокрема підкреслюється, що під час підготовки матеріалів щодо конкретних справ 
суддя-спікер співпрацює із суддями, які брали участь у розгляді зазначених справ.

Отже, суддя-спікер може бути уповноважений спілкуватися із засобами масової ін-
формації, надавати коментарі щодо законодавчих новел або роз’яснювати вимоги чинно-
го законодавства у тій чи іншій частині. Як показує практика, такими не завжди бувають 
коментарі із приводу резонансних чи просто цікавих кримінальних або цивільних справ, 
які розглядаються судами. Можуть бути питання щодо застосування суддями Європейської 
конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, рішень Європейського суду із 
прав людини, аналізу європейської судової практики, зокрема в частині звернень до ЄСПЛ 
громадян України, а також інформація про заходи, вжиті національними судами для реалі-
зації судової реформи. Для забезпечення об’єктивного висвітлення інформації суддям-спі-
керам необхідно бути обізнаними у справах, що перебували у провадженні суду, які мають 
суспільне значення. Під час надання інформації суддя-спікер має пам’ятати, що вона повин-
на бути надана в такій формі та її зміст має бути таким, щоб не допустити порушення прав і 
свобод громадян, які беруть участь у справі, убезпечити їхню честь і гідноість, не допустити 
розголошення конфіденційної інформації. Надана суддею-спікером інформація в жодному 
разі не повинна зашкодити авторитету правосуддя. Щодо розглянутих судом справ, то суд-
дя-спікер може говорити лише мовою тих доказів, на яких ґрунтується судове рішення [10].

Варто зазначити, що за останніми даними, у 675 судах уже налічується 730 суддів-спіке-
рів [11], що свідчить про популяризацію посади. Однак після запровадження посади судді-спі-
кера в українських судах залишається ще чимало спірних питань, які потребують уточнення з 
боку законодавця. Одним із таких є питання стосовно того, хто може звернутися до судді-спі-
кера за наданням коментарів. У Рішенні Ради суддів України (далі – РСУ), яким було реко-
мендовано судам обрати зі свого професійного складу суддів-спікерів, не визначено коло осіб, 
які можуть до них звертатися. Безперечно, передусім автори документу мали на увазі саме 
представників ЗМІ, які задіяні у процесі висвітлення проблематики функціонування судової 
системи. Водночас немає жодних заборон щодо зверненнь до суддів-спікерів громадян, які 
не пов’язані з журналістикою, за роз’ясненнями з тих чи інших питань. Втім, такі громадяни 
повинні розуміти, що суддя-спікер не коментуватиме перебіг їхньої справи та не надаватиме їм 
юридичної консультації, оскільки зазначене виходить за межі його компетенції.

Друге цікаве питання – чи не буде заважати виконання обов’язків судді-спікера здійс-
ненню правосуддя як основого обов’язку судді? Адже суддя-спікер повинен відкоригувати 
свій графік так, щоб належно виконувати і свої професійні обов’язки, і свою публічну функ-
цію, а це іноді зробити дуже важко, беручи до уваги наявне надмірне навантаження суддів. 
Деякі місцеві суди виходять із такого становища, призначаючи на посади суддів-спікерів тих 
суддів, у яких завершився п’ятирічний строк призначення на посаду судді і які поки пере-
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бувають на посаді без суддівських повноважень. Зазначимо, що в законодавстві немає жод-
ної норми, яка б регламентувала досліджуване питання. Суддя, позбавлений повноважень 
через закінчення 5-тирічного терміну, залишається суддею, тобто є членом професійного 
колективу, отримує заробітну плату, бере участь у зборах суддів і має право голосу, а тому 
може безперешкодно виконувати функції судді-спікера. 

Висновки. Звичайно, ми дослідили не всі проблемні питання, які виникають 
у процесі реалізаціїї суддями-спікерами їхніх повноважень. Але можна дійти висновку, що 
судова влада, запровадивши посаду судді-спікера, з кожним роком стає більш відкритою, 
хоча, безумовно, суди зробили лише перші кроки обраним шляхом. Безперечно, питання 
довіри до суду з боку суспільства дуже болюче та стане ще більш актуальним, а отже, можна 
спрогнозувати, що інститут судді-спікера розвиватиметься. Вже сьогодні статус судді-спіке-
ра набуває престижу в суддівських колективах. Сподіваємось, із розвитком посади судді-спі-
кера буде зростати взаєморозуміння між ЗМІ, громадськістю і суддями, а довіра до судової 
влади нарешті відновиться. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОСНОВНИХ 
КОНЦЕПЦІЙ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Статтю присвячено дослідженню основних концепцій, що пояснюють при-
чини й умови злиття і поглинання фінансових установ. Розкрито рівні реаліза-
ції процесу консолідації фінансових установ. Виділено чинники, що поясню-
ють причини невдач злиття та поглинання фінансових установ.

Ключові слова: злиття і поглинання, фінансова система, концепції, консолі-
дація, фінансові установи, інтеграція.

Статья посвящена исследованию основных концепций, объясняющих при-
чины и условия слияния и поглощения финансовых учреждений. Раскрыты 
уровни реализации процесса консолидации финансовых учреждений. Выделе-
ны факторы, объясняющие причины неудач слияний и поглощений финансо-
вых учреждений.

Ключевые слова: слияния и поглощения, финансовая система, концепции, 
консолидация, финансовые учреждения, интеграция.

The article is devoted to the study of key concepts that explain the causes and con-
ditions of mergers and acquisitions of financial institutions. The levels of implemen-
tation of the consolidation process of financial institutions are disclosed. Factors ex-
plaining the reasons for failures of mergers and acquisitions of financial institutions.

Key words: mergers and acquisitions, financial system, concepts, consolidation, 
financial institutions, integration.

Вступ. Фінансова система України в сучасних умовах перебуває на стадії свого онов-
лення та подальшого розвитку. У зв’язку з чим, незважаючи на досягнуту певну стабільність, 
фінансовий сектор країни досі не відіграє тієї визначальної ролі в розвитку держави, яка ха-
рактерна для фінансових установ (далі – ФУ) країн з розвиненою ринковою економікою. 
Невирішені сьогодні такі проблеми: високі ризики кредитування, недостатня капіталізація 
ФУ, нестача довгострокових грошових ресурсів, що значно обмежує розвиток інвестицій 
у реальний сектор національної економіки.

Одне з ключових завдань підвищення стабільності фінансової системи країни полягає 
в підвищенні капіталізації ФУ та забезпеченні достатнього рівня покриття капіталу прийня-
тих ФУ ризиків.

Із запровадженням вимог щодо рівня достатності та мінімального розміру власних 
коштів значна кількість вітчизняних ФУ постали перед проблемою недостатньої капіталіза-
ції. Уже нині чимала кількість ФУ, особливо в регіонах, відчувають нестачу власних коштів 
для забезпечення стабільної діяльності [1, с. 107].
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Постановка завдання. Потреба в надходженні капіталу до фінансової системи країни 
значною мірою пов’язана з тим, що в останні роки істотно посилилась роздрібна спрямова-
ність у діяльності ФУ, яка спричинена збільшенням операційних і адміністративно-господар-
ських витрат. Розширення сфери роздрібних фінансових послуг призводить до необхідності 
створювати філії та представництва, розвивати мережі банкоматів і розрахункових терміна-
лів на території торговельних майданчиків, впроваджувати новітні системи та використо-
вувати сучасні інформаційні технології у фінансовій сфері. Отже, зрбільшується штат кре-
дитних інспекторів, операціоністів, програмістів та інших фінансових спеціалістів. Усе це 
призводить, особливо на початкових етапах, до значного зростання витрат.

Одним із шляхів вирішення питань недостатньої капіталізації та інших проблем, які 
обмежують можливості розвитку ринку фінансових послуг, є зростаючий швидкими тем-
пами процес консолідації вітчизняного фінансового капіталу з використанням процедур 
злиття і поглинання (далі – ЗіП) та формування на цій основі фінансових холдингів. Так, 
у світовій практиці процедура ЗіП ФУ широко використовується як метод відбору найбільш 
ефективних і пристосованих до конкурентних умов ФУ. Чимала кількість національних та 
міжнародних ФУ виникли внаслідок численних ЗіП з конкуруючими установами.

Нині фінансовий сектор України стоїть перед необхідністю масштабних процесів кон-
солідації та розширення діючих ФУ. Недостатність висвітлення в теоретичному та методич-
ному плані процедур ЗіП ФУ, а також необхідність глибокого та всебічного аналізу умов їх 
ефективності і визначають актуальність статті.

Результати дослідження. У світовій науковій літературі існує низка теорій, що мають 
за мету пояснити причини та мотиви ЗіП ФУ. Найбільш поширена теорія підвищення додат-
кової вартості компанії (теорія синергії – І. А.).

Сутність теорії синергії щодо вітчизняної фінансової системи полягає в тому, що ФУ 1 
і 2 будуть йти на консолідацію лише в тому разі, якщо ФУ 3, утворена внаслідок їхнього ЗіП, 
збільшить статки акціонерів, тобто збільшиться чистий прибуток ФУ і зросте вартість їхніх 
акцій. Згідно з теорією синергії, ФУ, утворена внаслідок ЗіП, може використовувати широкий 
спектр переваг, які спричинені об’єднанням фінансових ресурсів установ, а саме: досягти еко-
номії на масштабах, зниження адміністративних, маркетингових та інших витрат за рахунок 
централізації функцій, розширення спектру фінансових послуг, збільшення частки ринку, гео-
графічної диверсифікації свого бізнесу, підвищення ефективності управління та ін.

Ще однією теорією, висунутою для пояснення мотивації ЗіП ФУ, є теорія гордині. За 
цією теорією, ЗіП не породжують ефекту синергії, а якщо він і спостерігається, то вплив 
такого ефекту, переважно, є занадто переоціненим.

Припущення щодо відсутності синергетичного ефекту в процесі ЗіП ФУ дозволило 
висунути теорію про те, що ЗіП – це результат індивідуально ухваленого рішення менеджера 
ФУ-покупця, який вважає, що саме його оцінка вартості ФУ-цілі правильна, а ринкова оцін-
ка вартості не повністю відображає потенціал її розвитку. Інакше кажучи, рішення про ЗіП 
може бути викликане лише ірраціональним рішенням менеджера ФУ-покупця у зв’язку з 
тим, що він може повністю визначити та розпізнати неіснуючу синергію.

Ще одна теорія мотивації ЗіП ФУ – теорія агентських витрат вільних потоків грошо-
вих коштів. У межах даної теорії менеджери є агентами акціонерів, а такі агентські взає-
мовідносини завжди спричиняють конфлікт інтересів. Джерело конфліктних ситуацій – це 
виплата грошових коштів акціонерам, що є однією з ключових проблем, яка тривалий час 
недооцінюється практикуючими фінансистами та науковцями. Так, менеджери можуть і 
не діяти найкращим чином в інтересах своїх акціонерів. Їхнім головним стимулюючим чин-
ником є власні інтереси, які взагалі можуть і не співпадати з інтересами акціонерів. Через 
конфлікт інтересів виникають агентські витрати у вигляді зловживань менеджерів і викори-
стання корпоративного майна в особистих цілях [2, с. 118].

Розглянуті концепції є найпоширенішими теоріями, що пояснюють мотивацію здійс-
нення ЗіП ФУ. Питання про те, яка з існуючих теорій найбільш точно відображає реальні 
мотиви ФУ, які планують свою консолідацію, є предметом наукової полеміки.
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Варто підкреслити, що оцінка результатів емпіричних досліджень, присвячених вияв-
ленню причин та умов ЗіП ФУ, надає підстави констатувати, що основним мотивом переваж-
ної більшості ЗіП ФУ є ефект синергії, тобто збільшення вартості ФУ в результаті активізації 
операційної діяльності консолідованої установи.

Водночас треба мати на увазі, що є достатня кількість випадків ЗіП ФУ, які в кінце-
вому підсумку не призводять до позитивного результату, тобто не збільшують вартість ФУ 
після консолідації. Це свідчить про високі ризики, що супроводжують процеси ЗіП ФУ та 
вимагають ретельної попередньої підготовки запланованих угод по ЗіП ФУ.

Як свідчить світова практика, останніми роками спостерігається прискорення 
процесу консолідації ФУ у Сполучених Штатах Америки (далі – США) та країнах-чле-
нах Європейського Союзу (далі – ЄС). В Україні ж процеси ЗіП ФУ розглядаються 
як найбільш перспективний напрямок розвитку фінансової системи країни. Зростання 
кількості ЗіП ФУ спостерігається на тлі прискореного процесу глобалізації фінансових 
ринків, зниження маржі банківського прибутку, посилення конкуренції як з боку транс-
національних ФУ, так і з боку небанківських фінансово-кредитних установ. Свою роль 
у прискоренні процесу консолідації ФУ США та країн-членів ЄС, зіграло ослаблення 
регулювання банківської діяльності з боку держави, яке дістало назву політики лібера-
лізації (дерегулювання).

В Україні ж однією з основних причин, що спонукає до консолідації ФУ, є посилення 
вимог Національного банку України, перш за все це стосується величини статутного капі-
талу. Так, згідно зі ст. 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність» мінімальний 
розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір 
здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 500 мільйонів гривень [3].

З іншого боку, держава має на меті стимулювати процес консолідації ФУ не лише 
за рахунок посилення нормативних вимог до них, але й завдяки спрощенню та здешевленню 
процедури ЗіП, створюючи відповідні фінансові та правові умови для реалізації цих завдань.

Зауважимо, що процес ЗіП ФУ включає стратегічний, тактичний і операційний рівні 
реалізації. Стратегічний рівень передбачає вибір об’єкта для ЗіП, якому передує ретельний 
аналіз можливих варіантів реалізації стратегії розвитку ФУ.

Тактичний рівень містить процедуру проведення аналізу поточної ситуації та виро-
блення на її основі концептуального і деталізованого плану заходів щодо реалізації ЗіП. На 
операційному рівні визначаються моделі інтеграції та їх координоване впровадження.

У процесі розробки угоди по ЗіП ФУ насамперед визначаються очікувані переваги 
у фінансовій сфері (зростання капіталізації, забезпечення нормативів ліквідності та плато-
спроможності), у фінансовій спеціалізації, ринків (особливо у сфері пропозиції нових фі-
нансових послуг), в людських ресурсах (підвищення продуктивності праці працівників), 
в організаційній структурі (нове делегування повноважень) та інформаційних мереж.

Аналіз угод ЗіП ФУ, проведений в останні роки в США та країнах-членах ЄС, дово-
дить, що угоди ЗіП у фінансовій сфері є найбільш ризиковими, а тому важко прогнозованими 
та керованими. Завдання ускладнюється ще і тим, що ЗіП ФУ окрім економії та додаткового 
прибутку створює і додаткові витрати, які часом досить важко передбачити. Дослідження 
свідчать, що стовідсоткового успіху по проведеним угодам ЗіП не існує. Це підтверджують 
і безпосередні учасники консолідаційних процедур. Причини невдач ЗіП ФУ, на наш погляд, 
пояснюються такими чинниками:

– труднощами інтеграції ФУ, які пов’язані з їхньою нездатністю співпрацювати між 
собою, втратою в процесі консолідації ключових працівників, відсутністю передачі досві-
ду. Найчастіше це обумовлено розходженням корпоративної культури ФУ, що проявляється 
в різній організаційній структурі, різних підходах до вирішення виникаючих проблем, від-
мінними цілям управління ФУ тощо;

– різними очікуваннями партнерів. Здебільшого ціна придбання ФУ виявляється 
настільки високою, що не дозволяє швидко відшкодувати витрати за угодою, або ж набуваю-
ча ФУ не бере до уваги витрати з налагодження функціонування консолідованої ФУ;
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– зміною загальноекономічних умов (уповільнення темпів зростання економіки, під-
вищення рівня інфляції тощо) чи норм банківського регулювання.

Варто зазначити, що на нинішньому етапі розвитку держави на вітчизняному фінан-
совому ринку існують проблеми, що потребують невідкладного розв’язання, зокрема: наяв-
ність ризиків, пов’язаних із стрімким зростанням обсягів кредитування, а також із розбалан-
суванням активів і пасивів за термінами погашення; наявність значних обсягів зобов’язань 
нерезидентів; зниження рівня ліквідності фінансової системи через відплив коштів фізич-
них осіб і зниження курсу національної валюти.

Важливими заходами щодо підтримки розширення можливостей ліквідності вітчиз-
няного фінансового ринку в умовах світової фінансової кризи є проведення діагностики ФУ 
для визначення слабких місць у їхній діяльності та надання їм фінансової допомоги [4, с. 97].

Для подолання проблем, які виникають в процесі ЗіП ФУ, необхідно зважати на те, що 
основні складнощі виникають на етапі інтеграції та подальшого розвитку консолідованої ФУ. 
Найважче домогтися інтеграції у сфері організації внутрішньої роботи ФУ, бухгалтерського 
обліку й аудиту, інформаційних систем, управління персоналом і відносин з клієнтами. Так, 
відкрита інформація про нову структуру управління ФУ, призначення на керівні посади ме-
неджерів вищої та середньої ланки, правильний вибір назви консолідованої ФУ сприяють 
подоланню проблем у сфері організації її внутрішньої роботи. Керівники консолідованої ФУ 
повинні визначити її корпоративну культуру з урахуванням того, що успіх ЗіП на фінансово-
му ринку значно більше, ніж в інших галузях, залежить від управління персоналом, оскільки 
понад половина працівників ФУ безпосередньо пов’язані з клієнтами. Для далекоглядних 
керівників саме захист інтересів клієнтів є одним із визначальних пріоритетів угоди ЗіП.

Принципово важливе питання угоди – методика об’єднання бухгалтерських балансів. 
Тому, ще до ЗіП необхідно адаптувати облікові політики ФУ, які консолідуються, включаючи 
номенклатуру балансових рахунків, звіти про прибутки та збитки, і домовитися про прове-
дення аудиторської перевірки достовірності балансів та іншої фінансової звітності.

Під час ЗіП ФУ існує суттєва імовірність того, що інформаційні системи ФУ, які кон-
солідуються, виявляться несумісними. У кращому випадку це може стати ще одним витрат-
ним чинником, а в гіршому – виявитися нездоланою перешкодою, загрозою консолідації ФУ 
в цілому. Найчастіше від вибору інформаційної системи залежить 50% успіху консолідації. 
Якщо цьому не приділяється належна увага, то в процесі консолідації можливі значні втра-
ти часу та статистичних даних, які можуть стати причиною втрати клієнтів, що в підсумку 
зведе нанівець позитивний ефект від скорочення витрат і зростання прибутку [5, с. 15–16].

Висновки. Насамкінець підкреслимо, що більш змістовну відповідь на питання 
про причини невдач консолідації ФУ та визначення комплексу заходів для подолання нега-
тивних результатів можна отримати лише в процесі розгляду конкретних угод ЗіП на фінан-
совому ринку.

Список використаних джерел:
1. Єгорова Г.А. Злиття та поглинання в Україні: проблеми визначення дефініцій та 

основні мотиви укладання угод / Г.А. Єгорова // Науковий вісник Ужгородського національ-
ного університету. – 2016. – № 6. – С. 105–108.

2. Петленко Ю.В. Теоретичні аспекти злиття та поглинання компаній / Ю.В. Петленко, 
П.О. Керімов // Фінанси України. – 2013. – № 8. – С. 113–121.

3. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121–ІІІ // 
Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6. – Ст. 30.

4. Козоріз М.А. Основні напрями підвищення рівня капіталізації і ліквідності банків-
ських установ / М.А. Козоріз, І.М. Лис // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 95–102.

5. Горелая Н.В. Слияния и поглощения как формы реорганизации коммерческих бан-
ков : автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.10. – «Финансы, денежное обращение 
и кредит» / Н. В. Горелая ; Высшая школа экономики. Национальный исследовательский 
университет. – Москва, 2007. – 20 с.



198

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 4 / 2017

ЛІСОВОЛ О. М.,
здобувач кафедри фінансового права 
та фіскального адміністрування
(Національна академія внутрішніх справ)

УДК 342+351

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

У статті досліджено сутність відносин у сфері валютного контролю, еволю-
цію систем валютного контролю в країнах із розвинутою економікою, проана-
лізовано українське валютне законодавство. Визначено актуальні напрямки 
вдосконалення системи валютного контролю в Україні.

Ключові слова: валютний контроль, лібералізація, валютні операції, ва-
лютне бюро, запобігання, відмивання, валютне регулювання.

В статье исследуется сущность отношений в сфере валютного контроля, 
эволюция систем валютного контроля в странах с развитой экономикой, анали-
зируется украинское валютное законодательство. Определены актуальные на-
правления усовершенствования системы валютного контроля в Украине.

Ключевые слова: валютный контроль, либерализация, валютные операции, 
валютное бюро, предотвращение, отмывание, валютное регулирование.

This article explores the essence of relations in the field of currency control, the 
evolution of currency control systems in countries with developed economies, and 
analyzes Ukrainian currency legislation. Actual directions of modern system of cur-
rency control in Ukraine are determined.

Key words: currency control, liberalization, currency operations, currency bu-
reau, prevention, washing, currency regulation.

Вступ. Державне валютне регулювання призначене для забезпечення економічної 
безпеки держави, сприяння більш високому розвитку її економіки за рахунок розширення 
зовнішньоекономічних зв’язків, створення умов для інтеграції економіки України у світове 
господарство. Проблеми валютного регулювання та контролю набули на сучасному етапі 
особливу гостроту в умовах, коли відбуваються процеси глобалізації, що розгортаються 
у світовому господарстві, за яких будь-які явища, який би локальний, обмежений характер 
вони не мали, можуть суттєво вплинути на економічне становище країн і регіонів.

Валютний контроль є одним із найважливіших напрямків фінансової діяльності дер-
жави, оскільки з його допомогою держава може стабілізувати курс національної валюти та 
протидіяти незаконному відтоку капіталу з України, відмиванню коштів, отриманих злочин-
ним шляхом. Суттєвим моментом у механізму валютного контролю є надання державним 
органам та іншим суб’єктам фінансових правовідносин спеціальних повноважень органів 
та агентів валютного контролю.

Питання валютного контролю досліджувалось у працях вітчизняних та закордонних 
вчених (Є. Алісова, С. Боринець, О. Барановський, Я. Белінська, О. Буторіна, Л. Відній-
чук-Вірван, Н. Вірван, А. Гальчинський, А. Гриценко, О. Дзюблюк, Ф. Журавка, А. Іоф-
фе, Дж. М. Кейнс, Є. Карманов, В. Кротюк, Д. Лук’яненко, І. Лютий, А. Мальчинський, 
С. Михайличенко, А. Мороз, Е. Ді Нольфо, О. Орлюк, О. Петрик, А. Поручник, І. Платонова, 



199

Фінансове право

В. Стельмах, А. Філіпенко, Дж. М. Флемінг, Л. Хамаганова, О. Чугаєв, А. Шмирева), проте 
організація системи валютного контролю досліджена фрагментарно.

Постановка завдання. Метою даної статі є аналіз закордонного досвіду щодо органі-
зації валютного контролю та формування актуальних напрямків удосконалення організації 
системи валютного контролю на підставі сучасних поглядів на структуру контролюючих 
органів у сфері валютного контролю держави.

Результати дослідження. Еволюцію ролі валютного контролю в країнах із розвину-
тою економікою доцільно розглянути, перш за все, на прикладі Франції, оскільки, як слушно 
зазначають фахівці, державне управління у сфері валютних відносин у Франції є одним із 
таких, що найбільш ефективно функціонує [14, c. 114].

Валютний контроль у Франції був уведений відповідно до Закону про валютне регу-
лювання й контроль у вересні 1939 р., тобто на початку Другої світової війни, коли Франція 
мала значні проблеми у валютно-фінансовій сфері. Валютний контроль охоплював усі види 
валютних операцій [13, c. 20]. Органами валютного контролю у Франції в той період були: 
Міністерство фінансів, у структурі якого Казначейське управління розробляло стратегічні 
напрями в галузі валютного регулювання й контролю, а Головне митне управління здій-
снювало контроль за інвалютними операціями «комерційного» характеру, а також нетор-
говельними операціями, пов’язаними з переміщенням через кордон валютних цінностей; 
Національний банк Франції, який здійснював регулювання та контроль за операціями фі-
нансового характеру в іноземній та національній валюті (кредити, позики) [10, c. 26]. Та-
ким чином, у Франції питаннями валютного контролю в межах своєї компетенції займалася 
низка уповноважених на те органів. При цьому валютний контроль за експортно-імпортни-
ми операціями включав: 1) контроль, що здійснювався уповноваженими банками, які мали 
право запобігати правопорушенням на стадії попередньої перевірки операції; 2) контроль, 
що здійснювався митними органами, які входили до складу Міністерства фінансів, хоча їхні 
функції в основному зводилися до застосування заходів відповідальності до правопорушни-
ків валютного законодавства.

Така державна політика у сфері валютного контролю, що проводилася до кінця 1970-х 
рр., сприяла зменшенню темпів інфляції та формуванню достатнього обсягу валютних ре-
сурсів у країні. На початку 1980-х рр. розпочався процес лібералізації зовнішньоекономічної 
діяльності та як наслідок – пом’якшення вимог щодо проведення валютних операцій [6, c. 
45]. Так, Наказом Президента Франції від 29.12.1989 р. № 89–938 був офіційно підтвердже-
ний перехід від жорсткої регламентації валютних відносин до більш ліберального їх регу-
лювання, де головний акцент був зроблений на зміцненні законодавства та вдосконаленні 
методів боротьби з легалізацією («відмиванням») злочинно отриманих капіталів [8, c. 15]. 
У 1990 р. у Франції була створена Група з розслідування незаконних фінансових операцій 
при Міністерстві економіки, фінансів та бюджету, функції його полягали в статистичному 
обліку й аналізі інформації з відмивання капіталів, отриманих злочинним шляхом. Таким 
чином, лібералізація валютного контролю у Франції відбувалася поступово, розпочавшись 
на етапі покращення динаміки руху валютних коштів та стабілізації економіки країни зага-
лом. Крім того, тут продовжують діяти правила, які забезпечують можливість збору статис-
тичних даних для створення платіжного балансу та дають можливість боротися з відмиван-
ням «брудних» грошей. Так, силами органів валютного контролю до цього часу зберігається 
практика статистичного та аналітичного обліку відомостей про торговельні та фінансові 
угоди, пов’язані з валютою, про їхніх учасників. Отже, вдається зберігати правонаступність 
у відслідковуванні, кваліфікації та розкритті незаконних фінансових угод.

Доцільно також розглянути особливості системи валютного контролю у Великобрита-
нії. Нормативно-правові акти, які становлять основу валютного контролю у Великобританії, 
включають закони: «Про валютний контроль», «Про імпорт та експорт» 1990 р. та розпоря-
дження «Про контроль за експортом товарів» [6, с. 23].

Британське казначейство є головним органом валютного контролю, однак воно повні-
стю делегувало свої повноваження Банку Англії, який також є органом валютного контролю. 
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Банк Англії керує діяльністю своїх філій, представництв, які із його дозволу здійснюють 
фінансові операції. Також до кола органів валютного контролю у Великобританії входять 
уповноважені банки, митні органи, органи акцизів, які контролюють рух валюти через кор-
дон [14, с. 109]. У Великобританії особливу увагу приділяють питанню боротьби із від-
миванням капіталів. Одним із заходів цієї боротьби було формування Об’єднаної групи, 
до складу якої увійшли спеціалісти фінансового сектору економіки. Національна служба 
Великобританії з фінансових розслідувань займається розкриттям злочинів, пов’язаних із 
незаконними фінансовими операціями. З вищевикладеного зрозуміло, що у Великобританії 
існує система валютного контролю у вигляді обмежень у сфері обігу валюти, система орга-
нів, яка здійснює контроль за інвестиціями та рухом іноземної валюти через кордон, а також 
активно ведеться боротьба з легалізацією злочинних доходів.

Зупинимося також на системі валютного контролю в Німеччині. Система валютного 
контролю у Німеччині здійснюється на основі таких законодавчих актів, як Федеральний 
Закон «Про Німецький федеральний банк» (Бундесбанк), Федеральний Закон «Про валют-
ний обіг і контроль за товарообігом» (Валютний Закон) [13, с. 111]. Згідно із законодавством 
Німеччини виняткова компетенція у сфері руху капіталів, здійснення операцій з іноземною 
валютою належить Федеральному банку. Слід відзначити, що за наявності вільного руху 
капіталу в Німеччині також проводиться контроль у вигляді обліку капіталів, що перетина-
ють державний кордон. Інформація про рух капіталів через кордон збирається та переда-
ється через банки та кредитні установи до Бундесбанку, де проводиться аналіз даних, який 
дозволяє розробляти конкретні заходи з регулювання валютного ринку [6, с. 25]. Внаслідок 
лібералізації валютного контролю в Німеччині гостріше постало питання щодо організації 
протидії використанню фінансових систем із метою відмивання грошей, отриманих злочин-
ним шляхом. З метою вирішення цього питання у 1993 р. було прийнято Федеральний Закон 
«Про виявлення доходів, одержаних в результаті здійснення тяжких кримінальних злочи-
нів». Згідно із даним Законом функція щодо контролю за фінансовими операціями покладе-
на на Федеральний банк Німеччини. Таким чином, система валютного контролю Німеччини 
виконує функції контролю за фінансовими операціями з іноземною валютою, протидії лега-
лізації злочинних доходів.

Однією з найбільш жорстких систем валютного контролю в Європі є італійська систе-
ма валютного контролю. Відповідно до Декрету від 11.12.1917 р. № 1956, головним органом 
валютного контролю довгий час (у 1945 р. його функції були покладені на Італійське валютне 
бюро) був Національний інститут із валютних операцій [7, c. 67]. Він отримав виключне право 
на купівлю валютних цінностей, також розміщення їх за кордоном. Через цей орган здійсню-
валися платежі в іноземній валюті за імпорт та грошові перекази іноземних резидентів.

У 1955–1956 рр. в Італії був прийнятий так званий рамковий Закон (пакет декретів 
стосовно валютного регулювання та контролю), основні положення якого зберігаються й 
у наш час. Так, Законом від 26.09.1955 р. № 852 було скасовано норми щодо обов’язкового 
продажу резидентами іноземної валюти Італійському валютному бюро. В уповноважених 
банках-агентах для них були відкриті спеціальні валютні рахунки, на які зараховувалася 
вся сума валютної виручки в іноземній валюті [5, c. 4]. Згідно із Законом від 25.07.1956 р. 
№ 786, фізичні та юридичні особи-резиденти були зобов’язані у встановлені Міністерством 
зовнішньої торгівлі строки надавати Банку Італії або уповноваженому банку-агенту інфор-
мацію про свої фінансові операції. Також зазначалося, що всі операції з іноземною валютою 
повинні здійснюватися через Банк Італії або банки, які одержали право на здійснення ва-
лютних операцій.

У 1989 р. в Італії був прийнятий Декрет про валютне регулювання, що дозволило 
здійснювати будь-яку валютну діяльність, яка не суперечила закону. 3 1989 р. Італійське ва-
лютне бюро обслуговує обіг усіх коштів в іноземній валюті. Разом із Банком Італії цей орган 
також керує офіційними валютними резервами. Координація діяльності двох установ забез-
печується тим, що керуючий центральним банком є одночасно головою Італійського валют-
ного бюро. Контроль за експортно-імпортними валютними операціями також здійснюють 
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митні служби, які подають отримані ними відомості про протиправні дії у фінансовій сфері 
до Італійського валютного бюро та Фінансової гвардії.

У 1995 р. в Італійському валютному бюро створено спеціальне управління з боротьби із 
запобігання використанню фінансових інститутів з метою відмивання злочинних доходів [8, c. 26]. 
Таким чином, хоча прийнято вважати, що до 1988 р. Італія завершила лібералізацію валютного 
контролю, окремі елементи системи валютного контролю фактично продовжують застосовува-
тися. Зокрема, ефективно використовуються й поповнюються інформацією про валютні операції 
банки даних в Італійському валютному бюро та Фінансовій гвардії за допомогою різних методів 
валютного контролю, у тому числі за активною участю деяких інших державних органів (митних 
органів під час здійснення експортно-імпортних операцій). Основною метою застосування елемен-
тів системи контролю за валютними операціями відповідними державними органами є вирішення 
завдань фінансового моніторингу в частині контролю за виконанням валютного законодавства.

Розглянемо також систему валютного контролю у Польщі. Ця система валютного 
контролю здійснюється на основі Закону «Про валютне регулювання та валютний контроль 
в Польщі». Національний банк Польщі (далі – НБП) – це головний орган, який визначає ва-
лютну політику країни. Основною складовою валютної політики є впровадження механізму 
регулювання платіжного балансу країни, що є одним із найважливіших макроекономічних 
аспектів діяльності НБП. Для визначення стратегії проведення валютної та грошово-кредит-
ної політики, реформування зовнішнього сектора економіки Національний банк Польщі роз-
робляє також прогноз платіжного балансу, що використовується і як основа для переговорів 
з міжнародними організаціями про надання країні фінансової допомоги [15, с. 4].

Політика валютного регулювання Польщі реалізується через механізм валютних об-
межень і валютного контролю. Метою валютного контролю є забезпечення дотримання ре-
зидентами та нерезидентами валютного законодавства. Уповноважені банки Польщі здій-
снюють контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами і нерезидентами, 
через ці банки. До сфери валютного контролю належать: валютні операції, які здійснюються 
резидентами і нерезидентами на її території, а також зобов'язання щодо декларування ва-
лютних цінностей та іншого майна резидентів, що перебувають за межами Польщі [9, с. 7].

Контроль за дотриманням установленого порядку здійснення валютних операцій 
покладається на органи валютного контролю. Головним органом валютного контролю в кра-
їні є НБП, який: здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій 
на території держави і усіх питань; забезпечує виконання уповноваженими банками функцій 
щодо здійснення валютного контролю згідно з валютним законодавством Польщі.

Валютним законодавством Польщі передбачено відповідальність за його порушення. 
Підставами для застосування стягнень є: 1) здійснення комерційними банками або кредит-
но-фінансовими установами операцій з валютними цінностями без одержання генеральної 
ліцензії НБП; 2) торгівля іноземною валютою банками та іншими кредитно-фінансовими 
установами без ліцензії або з порушенням порядку і умов торгівлі валютними цінностями 
на міжбанківському валютному ринку Польщі; 3) невиконання уповноваженими банками 
Польщі зобов'язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку;  
4) порушення порядку організації розрахунків в іноземній валюті між резидентами та нере-
зидентами; 5) несвоєчасне подання, приховування або перекручування звітності про валют-
ні операції; 6) ухилення резидентів від установленого порядку декларування валютних цін-
ностей та іншого майна, які перебувають за межами Польщі [4, с. 28]. При його порушенні 
відповідні санкції застосовують НБП або його регіональні управління на місцях.

Національний банк Польщі як центральний банк держави виконує функції з регулю-
вання грошово-кредитної системи, валютної системи країни. Банк має монопольне право 
випускати гроші – злоті – і основним завданням НБП є забезпечення стабільності грошо-
вої одиниці. Також НБП керує золотовалютними запасами країни, застосовує такі ринкові 
інструменти грошово-кредитного регулювання, як обов'язкове резервування коштів комер-
ційних банків, кредитна політика і політика рефінансування комерційних банків, операції з 
державними цінними паперами на відкритому ринку тощо.
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Таким чином, можна стверджувати, що Національний банк Польщі виконує такі ж 
функції, як і центральні банки розвинених європейських країн. Враховуючи стабільність пра-
вової системи Польщі, НБП набуває такої популярності, як і Бундесбанк (Німеччина) чи Банк 
де Франс (Франція). Також необхідно зазначити, що валютне регулювання та контроль у Поль-
щі мають багато спільного з валютним регулюванням в Україні, хоча наша правова система й 
не має єдиного системного законодавчого акта в цій сфері, на відміну від Республіки Польща.

Слід відмітити, що українське законодавство не відносить до органів валютного контр-
олю такий орган, як Міністерство фінансів України. Саме цей державний орган, відповідно 
до практики здійснення валютного контролю в окремих розвинених європейських країнах, 
повинен бути наділений відповідними повноваженнями в цій сфері. Так, Міністерству фі-
нансів України слід надати повноваження у сфері координації діяльності окремих органів 
валютного контролю, зокрема, таких, як митні органи та податкові органи. Така координа-
ція, на наш погляд, сприяла би більш ефективному проведенню валютного контролю (зо-
крема, під час здійснення експортно-імпортних операцій резидентами та нерезидентами), 
оскільки завдання з організації валютного контролю повинні ставитися перед тими органа-
ми й установами, які мають об’єктивну можливість контролювати певну ділянку валютних 
відносин у межах своєї основної діяльності. У такому разі відпадає необхідність у створенні 
єдиного державного органу з відповідною розгалуженою структурою, покликаною охопи-
ти всі напрями валютного контролю, що вимагає залучення значних ресурсів. Як засвідчує 
зарубіжний досвід, утворення спеціальних органів валютного контролю в розвинених євро-
пейських державах не є типовим, а швидше винятком, зокрема в Італії, де це було зумовлено 
особливостями історичного розвитку.

Висновки. Ґрунтуючись на вищевикладеному, доходимо висновку, що на прикладі 
закордонного досвіду щодо системи валютного контролю, важливою метою реформуван-
ня системи валютного контролю в Україні є оптимізація зв’язків між органами валютного 
контролю, визначення чіткого переліку повноважень органів валютного контролю України. 
Необхідно також проводити поступову лібералізацію валютного контролю. З цією метою, 
на нашу думку, необхідно прийняти окремий законодавчий акт, котрий би був спрямова-
ний на усунення недоліків у системі валютного контролю в Україні, зокрема він сприяв би 
утворенню єдиної системи валютного контролю, яка б виключала дублювання повноважень 
органів валютного контролю, що позитивно позначилося би на якості валютного контролю 
в цілому. До єдиної системи органів валютного контролю слід було б віднести Міністерство 
фінансів України з визначенням чіткого переліку повноважень. Щодо уповноважених банків 
та органів фіскальної служби, то ці органи варто віднести до агентів валютного контролю 
та покласти на уряд України функцію координації діяльності органів та агентів валютного 
контролю. На наш погляд, дослідження особливостей зарубіжного досвіду фінансово-пра-
вового регулювання валютного контролю слід продовжувати і в подальшому. Зокрема, таке 
дослідження може допомогти під час фінансово-правових реформ в країні. Водночас, іно-
земний досвід фінансово-правового регулювання валютного контролю слід запозичувати з 
урахуванням національної специфіки та чинних здобутків.
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ПРИНЦИП ЕКОНОМІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ РЕПРЕСІЇ: 
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

У статті аналізується сучасний стан наукових досліджень питання прин-
ципу економії кримінально-правової репресії. Розглядаються основні підхо-
ди до визначення поняття принципу, його сутності та змісту. Наголошується 
на необхідності подальшої розробки доктринальних положень щодо місця 
принципу економії кримінально-правової репресії в системі принципів кримі-
нального права та його значення у процесі формування і реалізації криміналь-
но-правової політики держави.

Ключові слова: принципи кримінального права, принцип економії криміналь-
но-правової репресії, криміналізація, пеналізація, кримінально-правова політика.

В статье анализируется современное состояние научных исследований 
вопроса принципа экономии уголовно-правовой репрессии. Рассматриваются 
основные подходы к определению понятия этого принципа, его сущности и со-
держания. Отмечается необходимость дальнейшей разработки доктринальных 
положений о месте принципа экономии уголовно-правовой репрессии в систе-
ме принципов уголовного права и его значения в процессе формирования и ре-
ализации уголовно-правовой политики государства.

Ключевые слова: принципы уголовного права, принцип экономии уголовно-пра-
вовой репрессии, криминализация, пенализация, уголовно-правовая политика.

The article examines the current state of scientific research into the principle of 
economy of criminal law repression. It reviews the main approaches to defining this 
principle, its subject, and content. The article emphasizes a need for further develop-
ment of a doctrine to determine both the place of the principle of economy of criminal 
law repression in the system of criminal law principles and its significance of forming 
and implementing the criminal legal policy of the state.

Key words: principles of criminal law, principle of economy of criminal legal 
repression, criminalization, penalization, criminal law policy.

Вступ. В ідеалі, кримінальне право як один з елементів механізму соціального ре-
гулювання повинно містити чіткі параметри втручання держави в питання формування та 
функціонування системи суспільних відносин. І оскільки кримінальна відповідальність є 
найбільш суворою формою реагування на вчинення правопорушень, державна політика 
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у сфері створення і застосування кримінально-правових норм має ґрунтуватися на чітко 
визначених принципах. 

Як засадничі ідеї, що утворюють моральну й організаційну основу виникнення, 
розвитку та функціонування права, зокрема і кримінального, принципи треба розглядати 
як певну міру права, що виступає, по-перше, тими межами, в яких система права існує, 
по-друге, тим критерієм, зразком, з яким право зіставляється в цілому, а також окремими 
своїми формами, нормами, феноменами [1, с. 125]. 

Одним із значень категорії «міра» є помірність, уникнення надлишків, утримання від 
крайнощів. Саме до цього зобов’язує і законодавця, і правозастосовця принцип економії 
кримінально-правової репресії [2, с. 91]. 

Актуальність питання про сучасне значення принципу економії кримінально-правової 
репресії обумовлена динамічними процесами реформування кримінального права та змін 
у національній кримінально-правовій політиці. Науковці постійно закликають до карди-
нальної зміни кримінального законодавства, в якому повинна домінувати економія караль-
них засобів, здійснюватися заміна кримінально-правових заходів реагування на поведінку 
особи іншими юридичними засобами та більш широко застосовуватися засоби відновлю-
вальної юстиції.

Аналіз останніх законодавчих рішень, тенденцій сучасної правозастосовної практи-
ки, пропонованих у науці кримінального права теоретичних конструкцій спонукає виділити 
питання про дотримання принципу економії кримінально-правової репресії як фундамен-
тальну наукову проблему і показати, що принципи кримінального права дотепер піддаються 
потужному тиску, передусім із боку державних інституцій, відповідальних за формування 
кримінально-правової політики.

На доктринальному рівні про принципи права юристами написано багато наукових 
праць; у межах науки кримінального права проблема галузевих принципів, і серед них прин-
ципу економії кримінально-правової репресії також, досліджується тривалий час. 

Так, вивченням загалом системи принципів кримінального права або ж сутнісних 
ознак окремих із них, зокрема принципу економії кримінально-правової репресії, займа-
лися такі вітчизняні вчені, як: В.І. Борисов, М.Й. Коржанський, В.О. Навроцький, В.Т. Та-
цій, С.А. Тарарухін, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк, С.С. Яценко, О.О. Житний, В.О. Гацелюк, 
І.М. Гнатів, В.М. Махінчук, А.А. Митрофанов, О.О. Книженко, О.О. Пащенко, О.М. По-
ліщук, О.Є. Скакун, О.В. Степаненко, Д.А. Шевченко, О.А. Шевченко, С.П. Погребняк, 
О.І. Ющик. Серед провідних зарубіжних фахівців такі питання досліджували: Г.А. Злобін, 
П.В. Жестеров, С.Г. Келіна, В.М. Кудрявцев, О.І. Коробеєв, Н.М. Лопашенко, В.В. Мальцев, 
С.С. Пірвагідов, Ю.Є. Пудовочкін, В.Д. Філімонов, К.Є. Чередніченко та інші.

Постановка завдання. Вивчення наукових праць, присвячених дослідженню прин-
ципів кримінального права, показує, що, хоча проблема власне принципу економії кримі-
нально-правової репресії розробляється давно, сьогодні немає єдності, зокрема, у питаннях 
про найменування та визначення змісту принципу, про його місце і значення в системі прин-
ципів кримінального права, про доцільність нормативного закріплення у Кримінальному 
кодексі (далі – КК) України тощо. Обговорення таких складних проблем виходить далеко 
за межі однієї публікації. Не претендуючи на пошук однозначних відповідей на всі вказані 
вище питання, автор ставить за мету статті аналіз результатів наукової дискусії щодо визна-
чення поняття та змісту принципу економії кримінально-правової репресії.

Безумовно, означене завдання ускладнюється тим, що у фаховій літературі не виро-
блено єдиного підходу до визначення системи принципів кримінального права, їхньої іє-
рархії та співвідношення з іншими поняттями, а відсутність їх належного законодавчого 
закріплення сприяє досить вільному формулюванню переліку (системи) таких принципів, 
різним підходам до найменувань відповідних принципів, не кажучи про зміст кожного з них. 

Результати дослідження. В юридичних джерелах за темою цього дослідження можна 
знайти значну різноманітність позицій щодо найменування принципу економії криміналь-
но-правової репресії (варто зазначити, що деколи ті самі науковці в різних джерелах вжи-
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вають неоднакові терміни для позначення даного принципу): «економії репресії» (В.М. Ма-
хінчук, С.Г. Келіна, В.М. Кудрявцев), «економії кримінальної репресії» (С.А. Тарарухін, 
П.Л. Фріс, В.Я. Тацій, М.Й. Коржанський, В.В. Жестеров К.Є. Чередніченко, В.В. Маль-
цев,), «економії кримінально-правової репресії» (А.А. Митрофанов, О.О. Дудоров), «еконо-
мії заходів кримінальної репресії» (М.О. Беляєв), «економії заходів кримінально-правового 
примусу» (В.В. Полтавець), «економії кари» (В.О. Навроцький), «економії примусових за-
ходів» (П.А. Фефелов), «економії каральних засобів» (Л.В. Багрій-Шахматов, В.В. Похмел-
кін), «принцип економного використання кримінальним законодавством каральних засобів» 
(В.Д. Філімонов), «домірності санкцій та економії репресії» (Г.А.Злобін). Треба констатува-
ти, що в сучасній науці кримінального права загалом зберігається традиційний для радян-
ського періоду підхід до формулювання назви цього принципу.

Аналіз фахової літератури сприяє враженню, що дослідники не надають великого зна-
чення такій розбіжності в термінології, згадані терміни вживаються переважно як синоніми 
і суттєвих розходжень у їх розумінні немає, але такий підхід видається дещо спрощеним. 

 О.Ю. Хроленок, досліджуючи принципи призначення покарання (до яких і відносить 
принцип економії кримінально-правової репресії), пропонує відмовитися від застосування 
назви принципу «економії кримінальної репресії» і натомість застосовувати поняття прин-
ципу «адекватної міри караності», який є більш методологічно вірним, «більш вдалим як за 
змістом, так і за призначенням, оскільки сучасне кримінальне право України не наділене і 
не може мати ознак репресивності» [3, с. 7–8, 11]. Цілком зрозумілою (хоч і не досить пере-
конливою) є така пропозиція автора, зважаючи на його висновки щодо змістовних характе-
ристик і функціональної ролі аналізованого принципу у правотворчій та правозастосовній 
сфері регулювання кримінально-правових відносин. Але навряд чи можна беззаперечно 
погодитися з достатністю, насамперед, аргументу, пов’язаного з використанням терміну 
«репресивність» щодо сучасного кримінального права. За визначеннями, які подаються 
у словникових джерелах, під репресією розуміється, зокрема, захід державного примусу, 
покарання [4, с. 898], і, ймовірно, схоже (подібне – О.Б.) розуміння поняття репресії мають 
на увазі більшість дослідників, коли формулюють як назву, так і зміст принципу економії 
кримінально-правової репресії.

Проблемність у дослідженні питання принципу економії кримінально-правової ре-
пресії (а також його теоретична та практична вага – О.Б.) науковці вбачають не в назві, а, 
насамперед, у розумінні та формулюванні його сутності та змістовних характеристик. 

Вчені, намагаючись виразити сутність принципу кримінально-правової репресії 
в лаконічній юридичній формулі, пропонують різні варіанти формулювання. Здебільшого, 
визначення змістовних характеристик цього принципу кримінального права обумовлюють-
ся уявленнями про його основне завдання та сферу можливої реалізації – у процесі нор-
мотворчої діяльності під час криміналізації та пеналізації суспільно небезпечних діянь чи 
у процесі призначення покарання або інших заходів кримінально-правового впливу.

У багатьох джерелах автори обмежуються коротким викладом змісту принципу, що 
унеможливлює з’ясування цілісного та глибокого уявлення науковця про нього. Аналіз 
наукових позицій щодо поняття принципу економії кримінально-правової репресії дозволяє 
окреслити принаймні два основні підходи. Одні дослідники вбачають криміналізацію та пе-
налізацію суспільно небезпечних діянь як основну (і чи не єдину) сферу реалізації даного 
принципу кримінального права, інші наголошують на його комплексному впливі на законо-
творчі та правозастосовні процеси в кримінально-правовій політиці.

Загалом за першим підходом принцип економії кримінально-правової репресії, 
по суті, розглядається як принцип «останнього аргументу» чи принцип «крайньої необ-
хідності», який вимагає встановлення кримінально-правової заборони певного суспільно 
небезпечного діяння тільки у разі вкрай низької ефективності чи неможливості застосування 
інших правових засобів. Як стверджує О.О. Дудоров, принцип економії кримінально-право-
вої репресії передбачає, що звертатися до криміналізації тієї чи іншої поведінки варто лише 
в тому разі, коли бракує інших правових важелів впливу на неї [5, с. 9]. Наведене визначення 
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змісту принципу економії кримінально-правової репресії (принаймні при його формулю-
ванні у відповідних працях – О.Б.) характерне для наукових позицій А.А. Митрофанова [6], 
М.Й. Коржанського [7], Г.А. Злобіна [8], А.Д. Антонова [9] та інших вчених. Зокрема Т.Р. Са-
бітов зазначає, що економія репресії як принцип криміналізації передбачає встановлення 
кримінально-правової заборони тільки у разі, коли неможливо ефективно врегулювати від-
повідні суспільні відносини нормами інших галузей права. У сфері пеналізації принцип еко-
номії репресії вимагає встановлення такого покарання, яке є достатнім для виконання цілей 
загальної та спеціальної превенції [10, с. 139–140].

 Г.А. Злобін, визначаючи економію репресії як прояв справедливості кримінального 
права, пропонує його прочитання як загального правила: криміналізація діяння доцільна 
тоді і тільки тоді, коли немає і не може бути норми, яка достатньо ефективно регулює відпо-
відні відносини методами інших галузей права. Інакше кажучи, ефективний вплив на пра-
вопорушників заходами цивільного, трудового чи адміністративного права є достатньою 
підставою для відмови від криміналізації [8, с. 241]. 

На думку А.Д. Антонова, «для створення оптимальної моделі криміналізації потрібно 
розрізняти можливості кримінально-правового реагування на небажані явища та методів 
адміністративно-правового, цивільно-правового, дисциплінарно-правового характеру, ме-
тодів громадського впливу. Аналіз альтернатив є суттєвим аспектом процесу криміналіза-
ції. Можливо у зв’язку з цим повністю відмовитися від будь-яких форм державно-право-
вого реагування на дане явище через встановлення та застосування санкцій, обмежившись 
застосуванням інших методів здійснення соціального контролю. За певних умов така аль-
тернатива може виявитися найбільш правильною». Далі вчений дійшов висновку про те, що 
така важлива юридично-кримінологічна підстава криміналізації, як наявність необхідності 
впливу на суспільні відносини кримінально-правовими заходами, кореспондує з принципом 
економії репресії [11].

Досліджуючи систему спеціальних принципів кримінально-правової політики щодо 
злочинів проти власності, Ю.А. Дорохіна зазначає, що принцип економії кримінальної ре-
пресії має реалізовуватися шляхом ухвалення лише обґрунтованих і виважених рішень щодо 
визначення меж необхідних і достатніх покарань за діяння, криміналізація яких здійсню-
ється у зв’язку з необхідністю забезпечення всебічного захисту власності, передбачення 
інституту кримінального проступку, а також певною мірою декриміналізації злочинів, які 
втратили суспільну небезпечність [12, с. 41].

Згідно з другим науковим підходом до визначення поняття принципу економії кримі-
нально-правової репресії, його основоположне значення поширюється на всі стадії реаліза-
ції кримінально-правової політики держави. 

На підтвердження варто навести позицію П.Л. Фріса, який зазначає, що на стадії 
законотворчості здійснення принципу економії кримінально-правової репресії, як принципу 
кримінально-правової політики, означає віднесення до числа злочинних тільки тих діянь, із 
якими дійсно необхідно боротися кримінально-правовими засобами. На стадії застосування 
норм принцип економії репресії реалізується у виборі правозастосувачем таких криміналь-
но-правових засобів впливу на злочинця й застосування їх у такому обсязі, які з якнаймен-
шими витратами можуть привести до найбільшого ефекту, яким є досягнення цілей, що 
стоять перед кримінальним покаранням [13, с. 14–15]. 

На думку В.О. Навроцького, принцип економії кари як принцип кримінального права 
проявляється у тому, що законодавець повинен встановлювати види та розміри покарання, 
які адекватні посяганню, не є безпідставно суворими, а під час призначення покарання суд 
повинен обирати найменше (за видом і розміром) покарання, яке достатнє для досягнення 
його цілей [14, с. 58]. 

Російська дослідниця Н.М. Маршакова вбачає вираз принципу економії репресії 
і в законотворчості, і в правозастосуванні, й у тлумаченні кримінального закону. Під час 
реалізації такого принципу економію репресії в концентрованому вигляді авторка вбачає 
не тільки у віднесенні того чи іншого діяння до числа злочинних і караних, а й у звіль-
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ненні особи від кримінальної відповідальності та покарання за наявності законних підстав; 
у призначенні більш м’якого покарання, ніж передбачено законом; у призначенні покарання 
за наявності пом’якшуючих обставин. Також, на думку авторки, реалізація згаданого прин-
ципу виявляється і в герменевтиці – правильному всебічному роз’ясненні положень кримі-
нального закону у процесі його застосування [15, с. 14].

Залишаючи за принципом економії кримінально-правової репресії його вплив на нор-
мотворчічть та правозастосування, В.М. Махінчук, у межах дослідження питання адекват-
ності кримінального права, чітко визначає цей принцип як один із принципів призначення 
покарання, який потрібно розглядати в контексті засобів забезпечення адекватності пока-
рання. Водночас він виділив такі елементи структури аналізованого принципу: 1) відповідно 
до конкретного історичного контексту суспільного буття визначається коло суспільно небез-
печних діянь, які підлягають криміналізації; 2) у разі вчинення особою злочину суд в кож-
ному конкретному випадку повинен вирішувати питання про можливість не застосовува-
ти кримінальне покарання, водночас використовуючи щодо цієї особи інші передбачені 
законом засоби впливу; 3) оскільки чинний КК не містить абсолютно визначених санкцій, 
які б не давали можливості суду варіювати і визначати конкретне покарання, суд у кожному 
конкретному випадку має вирішувати питання про вид і розмір покарання, яке має бути 
застосоване, виходячи з принципу економії репресії, і яке б максимально наближалося до ре-
алізації мети, яку переслідує кримінальне покарання [16, с. 70]. 

У визначенні правозастосовного значення принципу економії заходів кримінальної 
репресії В.М. Махінчук поділяє позицію М.А. Беляєва, який стверджує, що сутність цьо-
го принципу проявляється у двох моментах: по-перше, якщо при притягненні винуватого 
до відповідальності та його засудженні з’ясовується, що цього разу можна обійтися без при-
значення кримінального покарання і закон дозволяє це зробити, покарання не повинне 
призначатися; по-друге, призначаючи покарання суд має виходити з того, що як покарання 
повинен бути обраний передбачений для даного випадку законом захід, наділений наймен-
шою репресивністю [17, с. 48].

Окремі науковці для визначення змісту аналізованого принципу використовують 
занадто широкі формулювання, які дають підстави вбачати в них не лише кримінально-пра-
вові елементи змісту економії кримінально-правової репресії, а і кримінально-процесуальні, 
кримінально-виконавчі, а також матеріальні й організаційні аспекти протидії злочинності 
як напрямку державної політики. Так, П.В. Жестеров визначає, що такий принцип перед-
бачає отримання найкращих результатів кримінально-правової боротьби зі злочинністю і 
досягнення цілей покарання з мінімальними витратами каральних заходів, матеріальних та 
організаційних ресурсів [18, с. 134]. Такий підхід є виправданим лише у разі, якщо, віднося-
чи такий принцип до принципів кримінально-правової політики, дослідник надає поняттю 
останньої широкого тлумачення, яке включає кримінально-процесуальну, кримінально-ви-
конавчу, кримінологічну складову [19, с. 6–15]. На наш погляд, таке розширене поняття 
принципу економії кримінально-правової репресії ускладнює виконання ним ролі керівної 
засади, не відповідає його призначенню, оскільки має бути чітко сформульована концепція 
його змісту. Хоча справедливим буде зазначити, що кримінально-правова, кримінально-про-
цесуальна, кримінально-виконавча та інші складові державної політики у сфері протидії 
злочинності взаємопов’язані та спрямовані на досягнення однієї стратегічної мети.

 Отже, в результаті узагальнення наведених позицій постає питання – наскільки прин-
циповими є розбіжності у формулюванні змісту принципу економії кримінально-правової 
репресії і визначенні сфери його реалізації? 

Серед фахівців, які вивчають питання принципів кримінального права, не викликає 
заперечень висновок про те, що принципи кримінального права поширюють свій вплив 
як на законотворчу, так і на правозастосовну діяльність [19, с. 45, 48; 20, с. 20–21]. Як за-
значає Т.В. Кленова, принципи, як наукова абстракція більш високого ступеню, виявляють 
самостійний вплив на суспільні відносини, що складають предмет правового регулювання 
(наприклад, коли визначають політику законотворчості та правозастосування) [21, с. 54]. 
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Тому цілком логічним здається, що вплив принципу економії кримінально-правової репресії 
здійснюється (повинен здійснюватися) на кожному з цих етапів реалізації кримінально-пра-
вової політики.

Отже, на основі аналізу наукових підходів до визначення змісту принципу економії кри-
мінально-правової репресії можна зробити узагальнений висновок щодо основних змістовних 
аспектів даного принципу. До них відносять такі: 1) криміналізації підлягають тільки такі ді-
яння, які мають відповідний ступінь суспільної небезпеки, і ефективно протидіяти яким мож-
на лише кримінально-правовими засобами, оскільки засобів інших галузей права для такої 
протидії недостатньо; 2) під час пеналізації суспільно небезпечних діянь має бути забезпечене 
оптимальне співвідношення між ступенем суспільної небезпечності діяння та суворістю виду 
(видів) і розміру покарання, що передбачається за його вчинення; 3) у правозастосовній ді-
яльності суду в конкретному кримінальному провадженні мають бути обрані такі криміналь-
но-правові засоби впливу на особу, що вчинила злочин, і застосовані в такому обсязі, які є 
необхідними та достатніми для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів.

Висновки. У підсумку треба констатувати, що в сучасній науці кримінального права 
зберігається певна невизначеність у розумінні сутності та формулюванні змісту принципу 
економії кримінально-правової репресії, що призводить до нівелювання його значення як од-
нієї з вихідних засад кримінального права, його регулятивного впливу на правотворчість і 
правозастосовну діяльність у кримінально-правовій сфері. Так само потребують подальшо-
го вивчення та вирішення питання: визначення місця згаданого принципу в системі кримі-
нально-правових принципів; його співвідношення та взаємодії з іншими принципами кри-
мінального права та кримінально-правової політики, а також обумовлюючими його зміст 
соціальними явищами; про вплив на законотворчу і правозастосовну діяльність державних 
органів; про протиріччя між принципом економії кримінально-правової репресії та запитом 
сучасного суспільства на таку репресію. 
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НАСЛІДКИ ПЕРЕШКОДЖАННЯ СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

У статті проаналізовано наслідки вчинення злочинів, пов’язаних із пере-
шкоджанням службовій діяльності працівників правоохоронних органів. Роз-
глянуто фізичну, матеріальну та моральну шкоду, заподіяну злочинами проти 
правоохоронців.

Ключові слова: наслідки злочинності, матеріальна, фізична і моральна шко-
да, перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів.

В статье проанализированы последствия совершения преступлений, связан-
ных с препятствием служебной деятельности сотрудников правоохранитель-
ных органов. Рассмотрены физический, материальный и моральный ущерб, 
причиненный преступлениями против правоохранителей.

Ключевые слова: последствия преступности, материальный, физический 
и моральный вред, препятствование служебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов.

The article analyzes the consequences of committing crimes related to the ob-
struction of official activities of law enforcement officers. Considered physical, ma-
terial and moral damage caused by crimes against law enforcement.

Key words: consequences of crime, material, physical and moral harm, obstruc-
tion of official activities of law enforcement officers.

Вступ. Як відомо, одним із показників злочинності є її наслідки. Вони різняться та є 
специфічними для кожного її виду. Характерними є і наслідки перешкоджання службовій 
діяльності працівників правоохоронних органів, оскільки основною ціллю їх діяльності є 
охорона прав та інтересів, держави людини та громадянина. Стаючи на заваді законній ді-
яльності правоохоронних органів, злочинці підривають основи існуючого в державі право-
порядку. Це призводить як до послаблення авторитету самих органів, так і до збільшення 
почуття безкарності серед громадян.

У науках кримінального права та кримінології досі склалося нечітке уявлення про по-
няття наслідків злочинності. Так, у кримінальному праві наслідки злочинів можуть обчис-
люватися в розмірі заподіяної шкоди в числовому вимірі, а також тяжкі та особливо тяжкі 
наслідки, коли йдеться про загибель людей, великі руйнування. У матеріальних складах 
злочинів наслідки враховуються як обтяжуюча вину обставина [1, c. 36]. Учені-криміна-
лісти зосереджують власну увагу саме на цих аспектах розгляду злочинних наслідків або ж 
присвячують дослідження характеристиці наслідків, які прописані у відповідних диспозиці-
ях статей Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Ширше і глибше інтерес до наслідків злочинів виражений у кримінологічній науці. 
Соціальні наслідки злочинності мають практичну значущість для дослідників [1, c. 36]. 
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У кримінології існують різні точки зору щодо розуміння поняття наслідків злочинності. 
Його зміст розкривається як сукупний результат вчинення усіх злочинів, а на більш високо-
му рівні наукових узагальнень – як руйнівний вплив злочинності на соціальну дійсність [2, 
c. 11]. Згідно з іншим підходом це реальна шкода, що завдається злочинністю і яка має свій 
вираз у сукупності прямих та непрямих, безпосередніх й опосередкованих негативних змі-
нах соціальних та економічних цінностей суспільного життя [3, c. 91].

Одним із дослідників, який зробив значний внесок у розробку проблематики соціаль-
них наслідків злочинності, є М.М. Бабаєв. На його думку, саме тяжка шкода від протиправної 
поведінки певної частини членів суспільства зумовлює потребу в протидії злочинності [4, c. 3].  
Під соціальними наслідками злочинності пропонується розуміти реальну шкоду, завдану 
злочинністю суспільним відносинам. Вона виражається в сукупності прямих і непрямих, 
безпосередніх і опосередкованих негативних змін, яким у кінцевому рахунку піддаються 
соціальні (економічні, моральні, правові та ін.) цінності, а також сукупність економічних 
та інших витрат суспільства, пов’язаних з організацією боротьби зі злочинністю [4, c. 21].  
М.М. Бабаєв погоджується з думкою А.Е. Жалінського про нерівнозначність соціальної шко-
ди від злочинності і матеріальної шкоди від злочинів. Перша категорія не завжди піддається 
вартісному вираженню, тому складно визначити, які витрати несе суспільство у зв’язку з 
необхідністю ускладнювати перебіг економічних процесів через небезпеку злочинних пося-
гань [5, c. 60]. З функціональної точки зору кримінологічна категорія «соціальні наслідки 
злочинності» виступає інтегративним критерієм оцінки суспільної небезпечності явища 
злочинності на підставі аналізу обсягу, характеру і тяжкості його проявів [4, c. 36].

Постановка завдання. Метою статті є розглянути наслідки групи злочинів, пов’яза-
них із перешкоджанням службовій діяльності працівників правоохоронних органів.

Результати дослідження. У зв’язку з професійною віктимністю працівники правоохо-
ронних органів виявляють підвищену уразливість перед злочинними посяганнями [6, с. 8]. 
Порівняно частіше вони стають жертвами злочинів через виконання професійних обов’язків 
із охорони правопорядку та протидії злочинності. Як заначає Б.М. Головкін, наслідками ві-
ктимізації є збільшення кількості жертв злочинів, як зареєстрованих, так і латентних; сукуп-
на шкода матеріального й нематеріального характеру; зниження рівня соціальної безпеки та 
зростання страху перед злочинністю; створення умов для повторної віктимізації населення і 
окремих соціальних груп та подальшої криміналізації суспільства [7, с. 95].

Як і будь-які наслідки інших видів злочинності, наслідки перешкоджання службовій 
діяльності працівників правоохоронних органів матимуть свій вираз у прямій та непрямій 
шкоді. Спочатку розглянемо пряму шкоду, що складається з фізичних, матеріальних та мо-
рально-психологічних наслідків. Фізичні наслідки проявляються в нанесенні шкоди життю 
та здоров’ю працівників правоохоронних органів, матеріальні – в збитках, завданих майну 
потерпілих правоохоронців або державі, морально-психологічні – шкода психічному здо-
ров’ю правоохоронців та/або членів їх сімей. 

Фізичні наслідки можна проаналізувати за даними офіційної статистичної звітності 
Департаменту інформаційних технологій МВС України, а також Єдиного реєстру досудових 
розслідувань Генеральної прокуратури України. Період аналізу охоплює 8 років (2009–
2016 рр.). Для початку розглянемо кількість потерпілих осіб із числа представників право-
охоронних органів. Нагадаємо, що такими слід вважати громадян України, які який працю-
ють у створюваних державою утвореннях (органах, службах, установах, підрозділах тощо) 
та на яких покладено завдання протидії правопорушенням, виконання яких ставить під за-
грозу не лише реалізацію службових обов’язків, а й особисті цінності працівників.

За допомогою даних державної статистики можливим є обрахування динаміки зміни 
кількості потерпілих серед працівників правоохоронців протягом періоду з 2009 по 2016 роки 
(табл. 1):
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Потерпілі різних 
відомств

РОКИ

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Органи 
прокуратури

73 
(особи)

92+26% 111+52% 80+9% 89+21% 154+110% 105+43% 105+-%

Органи 
внутрішніх справ

1242
(особи)

1334+7% 1240+0,16% 774-37% 1013-18% 1520+22% 1133-8% 1133+-%

Органи безпеки
32 

(особи)
71+121% 52+62,5% 49+53% 32+-% 68+112% 54+68% 54+68%

Органи ДФС – – – – 10(осіб) 19+90% 16+60% 12+20%

Митна служба – – – – 91(особа) 44-52% 45-50% 39-57%

Прикордонна 
служб1 – – – – 34(особи) 183+438% 55+61% 52+52%

Переважна більшість потерпілих серед співробітників правоохоронних органів нале-
жить до органів внутрішніх справ \ Національної поліції. Такі дані пояснюються тим, що 
співробітники Національної поліції щодня вступають у протидію з кримінально активною 
частиною населення. Поведінка правоохоронця зумовлена його соціально-рольовою позиці-
єю, службовим обов’язком та об’єктивно вимагає від нього ініціативних дій антикриміно-
генного характеру, що пояснює його підвищену, порівняно з іншими особами, віктимність 
[8]. Співробітники Національної поліції є, так би мовити, найбільш наближеними до кримі-
нальних елементів і безпосередньо виконують функцію протидії злочинності.

Безперечно, різкий стрибок динаміки в 2014 році пов’язаний із загальновідомими по-
діями, які стались у нашій країні. Це стосується і подій на Сході України, і цим пояснюється 
збільшення кількості жертв серед прикордонників. Теж саме стосується і органів безпеки, 
органів прокуратури і органів Національної поліції. 

Серед детермінант такої віктимності слід виділити звичку населення засуджувати 
жертв-співробітників правоохоронних органів (це відбувається через високий рівень недові-
ри до цих органів), численні провокації, корупцію всередині правоохоронних органів, полі-
тичну кризу тощо[7, c. 93].

Матеріальні наслідки перешкоджання службовій діяльності працівників правоохо-
ронних органів полягають у шкоді завданій безпосередньо майну співробітників правоохо-
ронних органів або їх сімей.

Більш-менш реальну картину матеріальних збитків відображає Єдиний реєстр судових 
рішень. Так, проаналізувавши вироки щодо кримінальних проваджень за відповідними стат-
тями КК України, які раніше були нами віднесені до категорії перешкоджання службовій 
діяльності працівників правоохоронних органів (а саме, ч. 3 ст. 296 КК України, ст. 341. ч. 2 
ст. 342 КК України, ст. 343, ст. 345, ст. 347, ст. 348, ст. 349, ст. 391 та ст.392 КК України), ми 
отримали такі дані. У 2016 році було винесено 1,013 обвинувальних вироків по вищезазна-
ченим статтям, і лише у 138 кримінальних провадженнях було заявлено цивільні позови по-
терпілими особами. Загальна сума відшкодованої матеріальної та моральної шкоди за наши-
ми приблизними підрахунками становить приблизно 2 080 575 грн. Звісно, наші підрахунки 
не носять характер офіційних та навряд чи можна стверджувати про таку цифру, здійснивши 
лише вибірковий аналіз судової статистики. Однак навіть відповідно до цього підрахунку 
можна побачити, що збитки від цієї групи злочинності складають мільйони гривень.

Відсоток кримінальних проваджень, де за цивільним позовом судом було прийнято 
рішення про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, становить 13,6%. Відзначи-
мо, що не у всіх випадках щодо цих злочинів відшкодовувалась матеріальна шкода. Напри-
клад, стосовно злочинів, передбачених ст. ст. 341, 343, 391, 392, цивільні позови по спра-

1 У період з 2009 по 2012 державною статистикою не враховувались потерпілі серед співробітників органів 
державної фіскальної служби, митної та прикордонної служб.
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вах у 2016 році взагалі не заявлялись. В інших випадках цивільний позов у кримінальному 
провадженні не було заявлено, або судом було відмовлено у задоволенні позовних вимог. 
Причинами відмови суду в задоволенні позовних вимог найчастіше є несплата судового 
збору або ж недотримання вимог, встановлених цивільним процесуальним законодавством 
до таких позовних заяв. Чи скористались потерпілі правом пред’явити позовні вимоги в по-
рядку цивільного судочинства, залишається невідомим. Нерідко суди зменшують розмір 
відшкодування заподіяних матеріальних збитків від суми, заявленої в цивільному позові  
[9, c. 83]. До того ж, потрібно враховувати і цивільні позови, які були подані стороною об-
винувачення-прокурорами в інтересах держави та які стосувалися відшкодування шкоди 
державним лікарським установам, де проходили лікування потерпілі від цієї групи злочинів. 

Серед причин неподання цивільного позову про відшкодування матеріальної та мо-
ральної шкоди, завданої злочином, слід виділити примирення між потерпілим та обвинува-
ченим та завчасне відшкодування шкоди.

На жаль, сучасна державна статистика не відображає статистику матеріальних збит-
ків від кожного окремого виду злочинності. Зазначається лише загальна сума матеріальних 
збитків, що завдана державі та відповідній територіальній громаді, та збитки, які пов’яза-
ні з конкретним об’єктом злочину (наприклад, сума несплачених податків та зборів, сума 
неповерненого кредиту, вартість продукції, що реалізується з порушенням авторських та 
суміжних прав тощо).

Морально-психологічна шкода від злочинів, пов’язаних із перешкоджання службо-
вій діяльності працівників правоохоронних органів, не має арифметичного виразу. Втім, її 
вплив на службову діяльність та її результати важко переоцінити.

Як вже було вказано нами раніше, видами перешкоджання службовій діяльності пра-
цівників правоохоронних органів є внутрішнє та зовнішнє перешкоджання, яке складається 
як всередині системи, так і з зовнішніх впливів на елементи цієї системи. Зазвичай це прояв-
ляється в незаконному впливі на співробітника правоохоронного органу з боку службових осіб 
державних органів, установ та організацій або ж з боку кримінальних структур. На думку 
науковців, важливим в цьому випадку є психологічна стійкість правоохоронця. Правоохоро-
нна діяльність характеризується наявністю в її складі таких стресових ситуацій, як соціальна 
оцінка, невизначеність, повсякденна рутина, ризик для життя та здоров’я тощо. Криміногенні 
впливи є окремою особливістю екстремального характеру для професійної діяльності право-
охоронця, оскільки часто супроводжуючись умовлянням та корупційними пропозиціями та, 
водночас, погрозами і шантажем, несуть реальну потенційну небезпеку як для його життя і 
здоров’я, так і для членів його сім’ї [10]. Прояви перешкоджання службовій діяльності мають 
значний вплив на морально-психологічну стійкість правоохоронця. Враховуючи складність 
повсякденної діяльності співробітників правоохоронних органів, можна стверджувати, що це 
є потужним фактором деморалізації особового складу і дестабілізації роботи правоохоронного 
органу в цілому, девальвації їх моральних цінностей, деформації індивідуальної психології, 
нищить духовні та моральні цінності, сприяє поширенню кримінальної психології всередині 
організації, змінює мотивацію службових осіб. Явище перешкоджання службовій діяльності 
працівників правоохоронних органів дає підстави вважати його вкрай небезпечним, оскільки 
воно призводить до професійно-психологічної деформації правоохоронців [11].

Дослідниками стверджується, що під впливом негативних впливів правоохоронців 
може розвинутися так звана професійна деструкція – негативні наслідки робочих стресів, 
що поступово накопичилися у вигляді стійких змін структури й змісту професійної діяльно-
сті, а також структури особистості суб’єкта. До неї можуть призвести, зокрема, зовнішні та 
внутрішні фактори впливу на особистість. Негативні емоційні стани, що часто повторюють-
ся зі зростанням стажу роботи, призводять до зниження толерантності правоохоронців. Такі 
чинники носять загальний стресовий характер та в окремих випадках не завдають шкоди 
професійному розвитку працівника, а, навпаки, сприяють йому. Проте коли вказані фактори 
є постійними та мають хронічну форму, можна говорити про загрозу розвитку в працівника 
професійної деструкції [12, c. 250].
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Такі злочини, як умисне знищення майна працівника правоохоронного органу, пося-
гання на життя працівника правоохоронного органу та погроза або насильство щодо такого 
працівника, справляють неабиякий вплив на психіку не тільки самого правоохоронця, але і 
його близьких родичів. До того ж, за рахунок морального пригнічення правоохоронців внас-
лідок злочинного перешкоджання їх діяльності існує ризик збільшення кількості не тільки 
цієї групи злочинів, але й злочинності загалом.

Зазначені вище види прямої шкоди виступають базовим (первинним) елементом при-
чинного ланцюга, розгортання якого може здійснюватись на вторинному та похідних від 
нього рівнях спричинення негативних змін, що зазнають найвищі соціальні блага, таких 
як власність, фізичний та психічний статус особи, громадська безпека [9, c. 84].

Висновки. Проаналізувавши вищесказане, ми приходимо до такого висновку. Внас-
лідок перешкоджання законній діяльності співробітників правоохоронних органів порушу-
ються не лише їх права та обов’язки, але й стабільне функціонування існуючого в країні 
правопорядку. Соціально-економічні, соціально-правові та соціально-психологічні наслідки 
цих злочинних проявів впливають на суспільство в цілому, оскільки дестабілізація робо-
ти сфери кримінальної юстиції призводить до збільшення злочинних проявів, порушення 
прав і свобод громадян, передбачених законодавством. Теоретичне усвідомлення негатив-
них наслідків від цієї групи злочинів є необхідним підґрунтям задля подальшої ефективної 
діяльності із запобігання злочинним проявам у суспільстві.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА НЕПРАВОСУДНИХ РІШЕНЬ

Актуальність теми, що розглядається, полягає у тому, що на теперішній час 
порушено багато кримінальних справ щодо суддей за статтею 375 Криміналь-
ного кодексу України. З метою забезпечення конституційного порядку в сфері 
функціонування судової влади в Україні, дотримання принципів верховенства 
права, основних засад здійснення судочинства, поваги до прав й основних сво-
бод людини, а також з метою виключення ситуацій підміни понять у правоза-
стосовній діяльності на теперішній час, гостро постає проблема кваліфікації 
злочинів, передбачених статтею 375 Кримінального кодексу України. 

Ключові слова: неправосудне рішення, незаконний вирок, стаття 375 Кри-
мінального кодексу України, неправосудність, незаконність, суддя, сфальсифі-
коване рішення.

Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что в настоящее вре-
мя имеется много уголовных производств в отношении суддей по статье 375 
Уголовного кодекса Украины. С целью обеспечения конституционного порядка 
в сфере функционирования судебной системы в Украине, соблюдения принци-
пов верховенства права, основных положений осуществления судопроизвод-
ства, уважения к правам и основным свободам человека, а также с целью 
исключения ситуаций подмены понятий в правоприменительной деятельности 
на сегодняшний день, дисскусионной и требующей внимания является пробле-
ма квалификации преступлений, предусмотренных статьей 375 Уголовного ко-
декса Украины.

Ключевые слова: неправосудное решение, незаконный приговор, статья 
375 Уголовного кодекса Украины, неправосудность, незаконность, судья, фаль-
сифицированное решение.

The relevance of the topic covered by this article lies in fact that to date there 
have been initiated a lot of criminal proceedings in respect of judges in accordance 
with article 375 of the Criminal Code of Ukraine. In order to ensure constitutional 
order in the sphere of functioning of the judicial authority in Ukraine, to abide by the 
principles of the supremacy of law, basic means of implementing the procedure in 
Ukraine, respect to the fundamental human rights and freedoms, and with a view to 
exclude cases of the concept confusion in law-enforceable activity, at the moment the 
problem of definition of the crimes foreseen by article 375 of the Criminal Code of 
Ukraine is particularly acute.

Key words: unjust decision, unlawful sentence, article 375 of the Criminal Code 
of Ukraine, miscarriage of justice, illegality, judge, falsified judgment.
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Вступ. Відповідно до статті 375 Кримінального кодексу України (далі – КК України), 
а саме – постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали 
або постанови, в державі Україна закріплено відповідальність за посягання на одну з най-
важливіших суспільно-правових відносин, які виникають при здійсненні правосуддя. 

Актуальність теми, що розглядається, полягає у тому, що на теперішній час поруше-
но багато кримінальних справ щодо суддей за статтею 375 КК України. Так, внесено до бази 
ЄРДР 542 кримінальні провадження, в яких згадується підозра за ст. 375 КК, і немає жодного 
розуміння щодо складу самого злочину за цією статтею [1]. Ще у 2012 році Тютюгін В.І., 
Капліна О.В. та Тітко І.А. зазначали протилежне: «Доволі позитивним фактом вважали те, 
що вищевказана норма кримінального закону застосовувалася вкрай рідко» [2, с. 42].

Ситуація, яка склалася на сьогодні з кількістю порушених проваджень щодо суддів 
за ст. 375 КК складна, про що свідчить звернення Вищої ради правосуддя із запитом до Ге-
нерального прокурора про надання інформації стосовно розкриття і розслідування внесених 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяв щодо постановлення суддями завідомо не-
правосудних рішень.

Відповідно до частини четвертої статті 62 Основного Закону України: «У разі 
скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну 
шкоду, завдану безпідставним засудженням».

Водночас зазначена норма Основного Закону України не розкриває змісту поняття «як 
неправосудного», внаслідок чого практична реалізація цього поняття призводить до неод-
накового тлумачення, зокрема органами досудового розслідування, конкретних дій суддів 
з ухваленням судових рішень та, з іншого боку, формує щоденне неоднозначне (довільне) 
тлумачення цього поняття в разі практичного його застосування.

Постановка завдання. Метою статті є розгляд проблем кваліфікації злочинів, перед-
бачених статтею 375 Кримінального кодексу України та тлумачення терміну «неправосуд-
не», вжитого в частині 4 статті 62 Конституції України.

Результати дослідження. Практична необхідність офіційного тлумачення терміну 
«неправосудне», вжитого в частині четвертій статті 62 Конституції України, у взаємозв’язку 
з наслідками скасування вироку зумовлена тим, що зазначене поняття не отримало конкре-
тизації в поєднанні з поняттями «незаконність» і «необґрунтованість» у жодному законодав-
чому акті України, а це є ризиком порушення прав громадян на справедливий судовий захист 
і гарантійну залежність суддів під час здійснення ними правосуддя.

Однією з ключових вимог до судового рішення є його правосудність. Це юридичний 
критерій, дотримання якого перевіряють суди вищих інстанцій. Правосудність є основною 
вимогою якості судового рішення, порушення якої є підставою для скасування чи зміни 
судового рішення.

Єдиний закон, у якому вжито, але не розкрито поняття «неправосудний», є стаття 375 
Кримінального кодексу України, положеннями частини першої якої передбачено, що «по-
становлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або поста-
нов – карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від 
двох до п’яти років».

При цьому всі інші законодавчі акти матеріального й процесуального права не оперу-
ють поняттями «неправосудне рішення», «неправосудний вирок», а містять у своєму змісті 
поняття «незаконне рішення», що підкреслює практичну необхідність тлумачення сполу-
чення слів «як неправосудного», вжитого в частині четвертій статті 62 Конституції України.

Так, згідно з частиною першою статті 1176 Цивільного кодексу України «шкода, 
завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення 
до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, незакон-
ного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи 
виправних робіт, відшкодовується державою у повному обсязі незалежно від вини посадових 
і службових осіб органу, що здійснює оперативно- розшукову діяльність, досудове розсліду-
вання, прокуратури або суду». Зазначена норма має сім частин, і в кожній ідеться про незакон-



218

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 4 / 2017

не судове рішення. Порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями чи 
бездіяльністю суду, визначений частиною сьомою цієї статті, передбачає, що відшкоду-
вання такої шкоди встановлюється законом. Таким є Закон України від 1 грудня 1994 року  
№ 266/94-ВР «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними ді-
ями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслі-
дування, прокуратури і суду». Практична реалізація забезпечення відшкодування зазначеної 
шкоди гарантується щорічним закріпленням певної суми коштів у коді програмної класифі-
кації № 3504030 у додатку 3 до законів України «Про Державний бюджет України».

Отже, практична реалізація порядку відшкодування шкоди, завданої незаконним 
судовим рішенням, у цілому відповідає частині четвертій статті 62 Конституції України, що 
дає змогу дійти до висновку про певне ототожнення понять «неправосудність» і «незакон-
ність» під час їх застосування, незважаючи на відсутність офіційної інтерпретації статті.

Також чинні процесуальні кодекси України містять вимоги до судового рішення. Так, 
відповідно до частини першої статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України, 
частини першої статті 213 Цивільного процесуального кодексу України, частини першої 
статті 370 Кримінального процесуального кодексу України, судове рішення повинно бути 
законним й обґрунтованим.

З аналізу вказаних статей процесуальних кодексів України випливає, що в усіх випад-
ках, коли суд вищого рівня скасовує рішення суду нижчої інстанції, він установлює пору-
шення судом норм матеріального та/або процесуального права, внаслідок чого судове рішен-
ня, яке скасовується, є незаконним. Або ж суд вищого рівня встановлює неповноту судового 
розгляду та/або невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні фактич-
ним обставинам кримінального провадження, внаслідок чого судове рішення скасовується 
як необгрунтоване.

Ототожнення поняття «неправосудність» із поняттям «незаконність» та/або «необ-
ґрунтованість» призведе до того, що всі судові рішення, які були скасовані судами апеля-
ційної чи касаційної інстанцій, у тому числі рішення, у яких суд помилково чи передчасно, 
однак за відсутності грубої недбалості чи злочинного наміру, дійшов певних висновків, і які 
вплинули на ухвалення ним рішення, повинні визнаватися неправосудними. Проте зазначе-
не суперечить конституційно-правовим засадам існування правосуддя в цілому.

Так, практична реалізація підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 106 Закону  
№ 1402-УІІІ, зокрема, щодо «іншого істотного порушення норм процесуального права під 
час здійснення правосуддя, що не дало учасникам судового процесу реалізацію наданих їм 
процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення 
правил щодо юрисдикції або складу суду» може призвести до підміни понять «дисциплі-
нарна відповідальність судді» та «кримінальна відповідальність судді» в розрізі питання 
притягнення судді до відповідальності внаслідок недбалості .

Зазначене вище також переконує в необхідності офіційного тлумачення поняття «як 
неправосудного» в частині 4 статті 62 Конституції України. 

Адже, відповідно до пункту 66 Рекомендацій СМ/Кес (2010) 12 Комітету Міністрів 
Ради Європи, державам-членам щодо суддів установлено, що тлумачення суддями закону, 
оцінювання фактів та доказів не повинно бути приводом для цивільної або дисциплінарної 
відповідальності, за винятком випадків злочинного наміру чи грубої недбалості. 

Викладене підкреслює необхідність чіткого розмежування понять «неправосудність», 
«незаконність» та/або «необґрунтованість» для досягнення мети захисту судді від необгрун-
тованого обвинувачення.

На наше переконання, з метою дотримання конституційного принципу «обов’язко-
вості судового рішення, що набрало законної сили», окрім тлумачення терміну «неправо-
судний», потребує з’ясування також момент виникнення «неправосудності», зокрема, у разі 
скасування судового рішення, у разі набрання судовим рішенням законної сили та в разі, 
якщо таке рішення не оскаржувалося та/або не підлягає оскарженню згідно з приписами 
чинного процессуального законодавства.
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У частині четвертій статті 62 Конституції України закріплено застереження 
про обов’язкові наслідки постановлення суддею особливого рішення – скасування вироку 
як неправосудного.

Отже, якщо сторони не оскаржили судове рішення, виникає необхідність визначення 
моменту виникнення неправосудності, виходячи із законної сили рішення та конституційної 
вимоги скасування вироку як неправосудного та з огляду на такий конституційний принцип 
забезпечення стабільності правопорядку, як обов’язковість судового рішення.

Водночас зазначений аспект порушує також принцип рівності громадян перед законом 
та створює правову невизначеність, оскільки за наслідками ухвалення аналогічних судових 
рішень, суддя, рішення якого було оскаржено і скасовано, та суддя, рішення якого не оскар-
жувалося, опиняться в різному правовому становищі. Так, діяння першого буде вважатися 
злочинним, а діяння другого – ні.

Конституційний Суд України у своїх рішеннях неодноразово зазначав, що, згідно з 
частиною першою статті 8 Основного Закону в Україні, визнається й діє принцип верховен-
ства права. Складовою верховенства права є принцип правової визначеності, основою якого 
є ідея передбачуваності очікування суб’єктом правовідносин визначених правових наслід-
ків (правового результату) своєї поведінки, яка відповідає наявним у суспільстві норматив-
ним приписам. Конституційний Суд України у своїх рішеннях неодноразово наголошував 
на тому, що принцип правової визначеності вимагає ясності й однозначності правової норми 
та забезпечення того, щоб ситуації й правовідносини залишалися передбачуваними (правові 
позиції Конституційного Суду України в рішеннях від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005, 
від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010, від 22 грудня 2010 року № 23 -рп/2010, від 11 жовтня 
2011 року № 10-рп/2011) [3, 4, 5, 6].

Також у Рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Реквеньї протии Угор-
щини» від 20 травня 1999 року зазначено: «Норма не може вважатися «законом», якщо 
вона не сформульована з достатньою чіткістю, яка надає громадянину можливість керувати-
ся нею у своїх діях: він повинен бути здатним (якщо необхідно, то за допомогою відповід-
них консультацій) передбачити достатньою мірою за певних обставин наслідки, які можуть 
бути спричинені такою дією. Передбачуваність цих наслідків з абсолютною впевненістю 
не потрібна: досвід показує, що цього досягнути неможливо. Хоча певність, безумовно, ба-
жана, прагнення забезпечити її може призвести до надмірної ригідності (складності), хоча 
закон має завжди відповідати обставинам, що змінюються» (п. 34) [7].

Крім того, відповідно до пунктів 5.2 та 5.3 Європейської хартії про закон «Про ста-
тус суддів» м. Лісабонвід 10 липня 1998 року, державою гарантується відшкодування збит-
ків за шкоду, заподіяну в результаті протиправної поведінки або незаконних дій судді під час 
виконання ним своїх обов’язків. Законом може передбачатися можливість, аби держава могла 
порушити справу з метою примусити суддю компенсувати суму, виплачену державою за шкоду, 
заподіяну ним, у разі грубого й невиправданого порушення правил, що регулюють виконання 
обов’язків суддями. Кожна особа повинна мати можливість оскаржити неправильно винесене 
рішення в конкретній справі до незалежного органу без необхідності дотримання окремих 
формальностей. Там, де в результаті повного та ретельного розгляду цей орган виявить без-
перечне порушення з боку судді, як це зазначається в пункті 5.1, цей орган має повноваження 
передати справу на розгляд дисциплінарної інстанції або принаймні рекомендувати здійснити 
таку передачу органу, що має відповідну компетенцію, згідно із судовим законом [8].

Також, гарантована ст. 126 Конституції України недоторканність і незалежність суддів 
полягає, крім іншого, в тому, що суддю не можна притягати до відповідальності за винесене 
ним судове рішення. Проте дане положення Конституції на сьогоднішній час зухвало попи-
рається окремими працівниками правоохоронних органів. 

Чинна редакція ст. 375 КК України є інструментом замаху та залякування суддів, роз-
прав над ними, триманням «на короткому повідку», щоб зробити їх слухняними та зруч-
ними. Через викладене вище судді стали боятися, втратили ініціативу та рішучість, ділову 
корпоративність.
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В наукових працях вказується, що вирок може бути або правосудним, тобто законним 
та обгрунтованним, або неправосудним, тобто незаконним та необґрунтованим [9]. Науко-
вець Карташов О.Ю. визначає неправосудність вироку як його невідповідність фактичним 
обставинам юридичного конфлікту, який підлягає судовому розгляду, що виражається у не-
правильному застосуванні норм матеріального та (або) процесуального права [10]. Н.Д. Квас-
невська вважає, що філософсько-правове поняття «неправосудність судового рішення» озна-
чає виражену в неправильному застосуванні некомпетентним або (і) упередженним суддею 
норм матеріального і (або) процесуального права [11].

Аналіз наукових визначень поняття «неправосудний» свідчить про його асоціацію із 
порушенням закону, порушенням права, а, як наслідок, і з обов’язковим скасуванням або 
зміною судового рішення в порядку апеляційного (касаційного) перегляду.

Таким чином, вважаємо, що у сукупності з іншими обставинами обов’язковою обста-
виною для кваліфікації діяння за статтею 375 КК України, є наявність скасованого рішення 
суду та встановлення апеляційною та (або касаційною) інстанцією незаконності. Окрім того, 
враховуючи специфіку суспільних відносин, на які посягає розглядуваний злочин, на нашу 
думку, вести мову про неправосудність можливо лише за наявністю встановлення грубих 
порушень норм матеріального та (або) процесуального права як апеляційною, так і касацій-
ною інстанцією. Вказане обґрунтовується тим, що існування триланкової судової системи 
передбачає можливу помилку суду і на стадії апеляційного розгляду та сприяє її усуненню 
шляхом встановлення істини декількома ланками.

Аналізуючи наукову літературу, вбачається, що поняття «неправосудність» і «неза-
конність» є тотожними, синонімами і несуть ідентичне нормативно-змістове навантаження. 
Проте деякі фахівці зазначають, що синонімія в нормативних актах взагалі неприпустима. 
На нашу ж думку, у споріднених галузях права слід використувавати одні й ті самі право-
ві терміни, оскільки у протилежному допустимо вкладення у понятті різного значення та, 
як наслідок, виникнення помилок у кваліфікації під час застосування кримінального права. 

Також нормальним у функціонуванні судової системи є скасування рішень суду пер-
шої інстанції вищими судами. Не всі незаконні рішення суддів передбачають кримінальну 
відповідальність за статтею 375 КК України. Так, судова помилка відрізняється від завідомо 
неправосудного рішення, які, хоч і мають однаковий наслідок – скасування в порядку апеля-
ційного або касаційного перегляду, проте не однаково тягнуть кримінальну відповідальність 
за статтею 375 КК України. 

Важливим для визначення змісту поняття «неправосудний» має така ознака, як наперед 
відоме постановлення такого вироку. Так, суддя, який хоч і винес незаконний судовий акт, 
не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за ст. 375 КК України, якщо він 
не усвідомлював незаконності вироку через службову недбалість, недостатню обізнаність та 
кваліфікацію. Вищевказана ознака дає змогу розмежовувати злочин, передбачений статтею 
375 КК України із суміжними статтями КК України, наприклад, 367 статтею. 

Спірним також є момент вчинення розглядуваного злочину. Так, вважається, що поста-
новлення судового акту завершується його проголошенням, тобто доведенням його змісту 
до учасників процессу. Тож, злочин вважається закінченим неправосудним судовим актом, 
незалежно від часу набуття законної сили, його виконання та негативних наслідків. Як приклад, 
деякі науковці ведуть мову про наявність складу злочину у разі постановлення судового рі-
шення без належного судового розгляду, який передує постановленню цього рішення.

Так, у Рівненській області було встановлено, що суддя впродовж декількох років фак-
тично не брав участі у розгляді справ, знаходився поза межами суду під час розгляду та 
постановлення судових рішень. Судові засідання проводив керівник апарату суддів, а суддя 
згодом ставив свій підпис. Вважається, що у таких випадках безумовно слід констатувати 
наявність злочину, передбаченного статтею 375 КК України. Проте, на нашу думку, така 
позиція, враховуючи особливість суб’єкта даного злочину, не є вірною.

Ніхто не веде мову про пріоритетність судді перед іншими суб’єктами злочину, проте 
ми відстоюємо позицію того, що рішення може бути визнаним неправосудним тільки у разі 
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встановлення порушень у вигляді неправосудності лише апеляційною або касаційною ін-
станцією. І тільки якщо рішення є остаточним після винесення його судом першої інстанції 
та набрало законної сили, то за наявністю встановлення ознак неправосудності органами 
досудового розслідування, а у подальшому судом. Таку правову позицію сформулював Кон-
ституційний суд Російської Федерації 18.10.2011 р., де було визначено, що норми Кримі-
нально-процесуального кодексу РФ не відповідають Конституції і Закону «Про статус суддів 
в Російській Федерації», які дозволяють порушувати кримінальну справу за обвинувачен-
ням судді у винесенні свідомо неправосудного рішення у разі, коли це рішення не скасовано.

Посилання на те, що при перегляді кримінальної справи судом апеляційної чи каса-
ційної інстанції не завжди є можливість зробити висновок про постановлення суддею свідо-
мо неправосудного рішення та наявність такої можливості лише шляхом проведення слід-
чих дій у ході доказування у кримінальній справі є хибним через те, що якщо безумовним 
вважати обов’язкову наявність порушень і матеріального права для кваліфікації діяння, 
то не вбачається неможливість становити такі порушення, перекручування норм та свідомо 
неправильне їх застосування. 

Так, у ситуації, яка склалася у Рівненській області, кваліфікувати діяння судді за стат-
тею 375 КК України слід було б лише у разі скасування винесенних із порушенням рішень 
вищими судами. У протилежному випадку, враховуючи те, що кримінальна відповідаль-
ність є крайнім заходом відповідальності, за наявністю такої поведінки судді до нього слід 
застосувати заходи дисциплінарної відповідальності у вигляді, наприклад, звільнення з ме-
тою виконання превентивної функції кримінального права – недопущення такої поведінки 
у майбутньому або кваліфікації його діянь за іншою статтею КК України (наприклад ст. 366 
КК). Враховуючи викладене, порушення лише процесуального права при постановленні рі-
шення без поєднання із порушенням матеріального права не є достатнім для наявності скла-
ду розглядуваного злочину. Так, порушення процесуального права є підставою для скасуван-
ня рішення, але не є підставою для визнання його неправосудним. 

Саме у такому контексті Таганцев М.С. роз’яснював ст. 366 Уложення про покаран-
ня кримінальні та виправні 1885 року: «при встановленні ознак неправосуддя суд повинен, 
не торкаючись фактичних даних, у визнанні яких він керується переконанням сумління, пе-
рейти до обговорення – чи виконано суддею згідно з вимогами закону форми і обряди судо-
чинства, необхідні для постановлення рішення і чи не застосовано закони, вказані в рішенні, 
всупереч позитивному їх значенню» [12].

Окремо слід наголосити, що кваліфікація за злочин, передбачений статтею 375 КК 
України, є допустимою не лище у разі скасування, а й внаслідок зміни незаконного судового 
акту судом вищої інстанції.

Цікавим є питання розмежування злочину, що розглядається, із суміжними злочина-
ми, наприклад із злочином, передбаченим статтею 366 КК України. 

Так, колишній голова Морозівського районного суду Ростовської області без прове-
дення судового засідання, з метою уникнення покарання за затягування розгляду справи, 
виніс постанову про відмову в заміні раніше засудженому громадянинові П. умовного пока-
рання реальним після того, як останній вчинив адміністративне правопорушення. Рішен-
ня суду було сфальсифіковане, в ньому вказувалось, що у судовому засіданні нібито брали 
участь підсудний, його захисник, прокурор, начальник установи виконання покарання. За 
цим фактом було порушено кримінальну справу та ухвалено вирок, яким суддя визнанний 
винним у вчиненні злочинів – винесення суддею завідомо неправосудного рішення, службо-
ве підроблення [13]. 

Проте, враховуючи наявність порушення лише процесуального права (відсутня вка-
зівка на завідомо неправильне застосування норм матеріального права щодо відмови у заміні 
умовного покарання), на нашу думку, кваліфікувати діяння слід було б лише за статтею КК, 
якою передбачено відповідальність за службове підроблення. Інтелектуальне підроблення 
мало б місце у разі перекручування норм матеріального права. Нехтування ж норм процесу-
ального права не є інтелектуальним підробленням.
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Також окремому розгляду підлягає специфіка притягнення суддів до кримінальної 
відповідальності за постановлення неправосудного рішення в інших галузях права – цивіль-
ному, адміністративному, господарському. Так, цікавим є питання можливості визначення 
неправосудності заочного рішення. 

Спірним у науці кримінального права залишається питання щодо моменту закінчення 
злочину, передбаченного статтею 375 КК України, оскільки його не було законодавчо визна-
чено та закріплено у диспозиції. 

Висновки. Таким чином, безумовно, стаття 375 КК є нормою, що виконує свою охо-
ронну функцію, і судя може притягатися до відповідальності за вчинення такого злочину. 
Одна з найбільших проблем — відсутність в Україні стабільної касаційної судової практики 
(або усталеної прецедентної судової практики) щодо будь-якого складу злочину, в тому чис-
лі, стосовно тлумачення ст. 375 КК.

Саме практика тлумачення тієї чи іншої норми права, наприклад у США, Канаді, Ве-
ликій Британії, Німеччині, Польщі, Латвійській Республіці (таку роботу здійснюють вер-
ховні суди цих країн), за встановлених фактичних обставин справи має визначити ознаки 
складу злочину певної статті КК як підстави (умови) кримінальної відповідальності. Тоді 
прокурор за відсутності підстав не може ініціювати кримінальне провадження щодо будь-
якої особи, в тому числі щодо судді за ст. 375 КК.

Для того, щоб урегулювати підстави і процедуру притягнення суддів до кримінальної 
відповідальності за ст. 375 КК, спираючись на досвід згаданих країн, касаційна практика 
спочатку повинна визначити критерії дисциплінарної і кримінальної відповідальності за до-
пущені суддею порушення у випадку скасування судового рішення. До того ж, про необхід-
ність установлення таких підстав йдеться у ч. 3 ст. 126 Конституції в новій редакції. 

Таким чином, розглянута тема є багатоаспектною та різнобічно проблемною у право-
застосовній діяльності, а тому є відкритою для подальшої наукової розробки. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОРУПЦІЇ 
ТА ЇЇ ЗЛОЧИННИХ ПРОЯВІВ У МИТНІЙ СФЕРІ

У статті систематизовано результати оцінювання рівня корупції у приват-
ному секторі економіки і митній сфері, розглянуто методику вимірювання ко-
рупційних злочинів. Констатовано значну поширеність корупційних практик 
у митно-процедурних відносинах, створення нелегального ринку корупційних 
послуг і недослідженість корупційних злочинів у різних галузях економіки.

Ключові слова: митна сфера, корупційні злочини, митні процедури, мето-
дика дослідження. 

В статье систематизированы результаты анализа уровня коррупции в част-
ном секторе экономики и таможенной сфере, рассмотрена методика измерения 
коррупционных преступлений. Констатирована значительная распространен-
ность коррупционных практик в таможенно-процедурных отношениях, созда-
ние нелегального рынка коррупционных услуг и не достаточная изученность 
коррупционных преступлений в разных отраслях экономики.

Ключевые слова: таможенная сфера, коррупционные преступления, тамо-
женные процедуры, методика исследования. 

The article summarizes the results of assessing the level of corruption in the pri-
vate sector of the economy and customs, and consider the methodology for measur-
ing corruption. The significant prevalence of corruption practices in customs-proce-
dural relations, the creation of an illegal market for corruption services and the lack 
of investigation of corruption crimes in various sectors of the economy have been 
established.

Key words: customs sphere, corruption crimes, customs procedures, research 
methods.

Вступ. Згідно з Антикорупційною стратегією на 2014–2017 рр., розроблення сис-
теми антикорупційних заходів має здійснюватися на основі результатів аналізу достовір-
них даних про корупцію та чинників, що до неї призводять. Проте, як зазначає директор із 
наукового розвитку Центру політико-правових реформ М.І. Хавронюк, Кабінетом Міністрів 
України досі не організовано і не проведено щорічні дослідження рівня корупції [1, ]. Уяв-
лення про стан корупції та її злочинні прояви в митній сфері можна сформувати за сукуп-
ністю результатів національних соціологічних опитувань і експертних оцінок міжнародних 
організацій щодо поширення корупційних практик у приватному секторі економіки, а також 
на підставі тематичних досліджень проблеми. 

Так, у підсумковому моніторинговому звіті Американської торговельної палати (The 
Chamber of Сommerce) щодо результатів ведення бізнесу на українському ринку за 25 років 
зазначається, що 80,8% компаній-членів зазначеної міжнародної організації стикаються з 
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корупцією працюючи в Україні; 40,0% вважають корупцію головним чинником збільшення 
витрат на юридичну підтримку та комплаєнс; 19,2% опитаних не бажають розширювати 
бізнес в Україні; 12,5% заявляють про відмову контрагентів співпрацювати з українськими 
компаніями; 11,7% зазначають високі ризики закриття бізнесу [2, с. 40–41].

Міжнародне рейтингове оцінювання компанією Ernst & Young ситуації з хабарниц-
твом, корупцією, ризиками шахрайства у сфері бізнесу показало, що 2017 р. Україна зайняла 
перше рейтингове місце за рівнем корупції серед 41 країни-учасниці опитування. На думку 
88% респондентів, хабарництво і корупція залишаються на неприйнятно високому рівні [3]. 

У підсумковому звіті щодо порівняльного аналізу загальнонаціональних досліджень 
про стан корупції в Україні за 2007, 2009, 2011 та 2015 рр. зазначається, що митний контроль 
і митне оформлення посідає 6-те місце в рейтингу 20 найбільш корумпованих сфер сус-
пільного життя. Причому корумпованість митних органів зросла з 42,1% у 2007 р. до 53,0% 
у 2015 р. [4, с. 40–41]. 

Отже, попередній аналіз результатів різних міжнародних і національних досліджень 
щодо сприйняття корупції бізнес-структурами свідчить про стабільно складну ситуацію і нега-
тивні тенденції поширення корупційних практик в економіці та митній сфері. Корупція нале-
жить до системних проблем не тільки державного управління, але й національної економіки.

Постановка завдання. Метою статті є систематизація результатів оцінювання рівня 
корупції у приватному секторі економіки і митній сфері, а також визначення методики дослі-
дження корупційних злочинів, що тут вчиняються.

Результати дослідження. В умовах кланово-олігархічного капіталізму і функціону-
вання корпоративної бюрократії високий рівень поширення корупційних практик у зовніш-
ньоекономічній діяльності цілком закономірний результат [5, с. 62–63]. Ринок зовнішньої 
торгівлі корпоратизований, значна його частина перебуває в тіні. Відтак, розподіл і пере-
розподіл ресурсів здійснюється в ручному режимі на користь суб’єктів господарювання, 
об’єднаних із бюрократичним апаратом спільними комерційними інтересами. Тільки за офі-
ційними даними, щонайменше 35% економіки від обсягу офіційного валового внутрішнього 
продукту ( далі – ВВП) працює в тіні [6]. Реальні показники можуть сягати 40–45% ВВП. 
У тіньовому секторі економіки виробляються матеріальні блага, створюється додана вар-
тість, обертаються невраховані фінанси. А тому, контроль над цим сектором і його товар-
но-грошовими потоками становить основу корупційних практик у митній сфері. За при-
близними оцінками експертів Міжнародного фонду Блейзера, щороку в Україну надходить 
контрабанди мінімум на 10 млрд. дол. США [7]. Згодом незаборонені у цивільному обігу 
предмети контрабанди реалізуються на внутрішньому ринку під виглядом легальних товарів 
через торговельні мережі, а незаконні доходи частково переводяться на банківські рахун-
ки в офшори, частково йдуть на розширення оборотних коштів та нові капіталовкладен-
ня. Зрозуміло, що обіг контрабанди неможливий без корупційного сприяння або прикрит-
тя незаконної діяльності з боку службових осіб митниць, митних постів і правоохоронних 
органів. З цієї причини корупційна рента закладається підприємцями у вартість товарів і 
транспортних засобів, імпортованих в Україну.

Зазвичай корупцію пов’язують із різними видами службових зловживань органів дер-
жавної влади і місцевого самоврядування. Проте особливістю корупції в економіці та митній 
сфері є її договірний і взаємовигідний характер. Службові особи митних органів Державної 
фіскальної служби (далі – ДФС), використовуючи владну монополію на ухвалення рішень 
про пропуск або відмову у пропуску товарів на митну територію України та за її межі, ви-
ходять із пропозицією надання корупційних послуг у неофіційних відносинах із декларан-
тами, а бізнес-структури формують попит на такі послуги і готові їх оплачувати. Звідси 
гостро постає проблема залученості самих бізнес-структур до корупційних практик під час 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Міжнародна громадська організація “Transparency International Ukraine” (далі – ТІ Укра-
їна) вивчила питання прозорості корпоративної звітності найбільших приватних і державних 
українських компаній і дійшла таких висновків. Лише 38% із них працюють на засадах про-
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зорості та підзвітності, натомість 62% топ-компаній далекі від стандартів прозорості. Окрім 
того, 57% досліджених компаній не публікують текст антикорупційної програми на своїх 
сайтах або не мають її взагалі [8]. Наведені дані насторожують і дають привід для роздумів 
про корупційний потенціал суб’єктів господарювання. За даними міжнародного опитування 
компанії “Ernst & Young”, щоб допомогти бізнесу вижити, 37% респондентів готові запропо-
нувати грошову винагороду в обмін на укладення або продовження контракту [3]. На наш 
погляд, непрозорий характер господарської діяльності більшості українських підприємств, 
найімовірніше, свідчить про приховані корупційні практики, ухилення від сплати податків, 
недобросовісну конкуренцію, а головне – вказує на високу готовність до мінімізації необхід-
них витрат за рахунок корупційних угод із службовими особами митних і правоохоронних 
органів. На підтвердження обґрунтованості нашого твердження наведено деякі статистичні 
дані. Згідно з матеріалами доповіді по Болгарії, підготовленої Центром вивчення демократії 
(Centre for the Study of Democracy), середній розмір хабара складав майже 30% від суми 
несплачених митних платежів [9, с. 35]. В Україні ситуація навряд чи краща.

На сьогодні в суспільстві й експертному середовищі небезпідставно побутує дум-
ка про високий рівень корумпованості митної сфери. За різними даними через корупцію 
на митниці держбюджет щороку втрачає понад 50 млрд. грн. [10]. Проте спеціальних дослі-
джень проблеми не так і багато. 

Одне з перших вимірювань рівня корупції в митній сфері здійснено міжнародною 
дослідницькою компанією InMind (Київ) у 2007 і 2009 рр. під керівництвом корпорації 
Management Systems International (MSI) в межах проекту «Сприяння активній участі гро-
мадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна»», що є складовою Порогової програми 
«Виклики тисячоліття». У двох етапах дослідження сумарно взяло участь понад 800 підпри-
ємств-імпортерів та експортерів товарів. Його метою було встановлення показників корупції 
у сфері здійснення митних процедур, з’ясування ставлення до корупції митників і суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД), встановлення причин корупції та пошук мож-
ливих шляхів її подолання. Цільовою аудиторією опитування стали керівники або представ-
ники підприємств, які безпосередньо готують документи для імпортно-експортних операцій 
і перевезення вантажів через кордон України. Результати дослідження відображені у звіті під 
назвою: «Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні: митні процедури 
та транспортування товарів». Згідно з даними зазначеного опитування, 61% респондентів 
у 2007 р. і 64% у 2009 р. оцінюють рівень поширеності корупції в митній сфері як стабільно 
високий [11, c. 9]. Зросла питома вага суб’єктів ЗЕД з особистим досвідом корупції (з 36% 
до 43%) [11, c. 15]. Найчастіше корупційні практики виникають на етапі оформлення доку-
ментації (60–62 % відповідно), контролю тарифів та вартості товару (27–32%), а також під 
час здійснення фізичного огляду вантажу (28– 30%) [11, c. 19]. Головною причиною існу-
вання корупції в митній сфері визнано відсутність єдиної стратегії розвитку малого і серед-
нього бізнесу та низький рівень менеджменту в органах виконавчої й законодавчої влади, що 
створює умови для встановлення якомога вищих поборів для компаній під час проходження 
митних процедур [11, c. 13]. Найбільш корумпованими працівниками серед персоналу мит-
ної служби виявилися митні інспектори 68% (2007 р.) і 71% (2009 р.) і митні менеджери 24% 
і 23% відповідно [11, c. 18]. 

Інше міжнародне дослідження (2014 р.) присвячено проблемі оцінювання ефектив-
ності роботи морських портів України в межах міжнародного проекту місії Європейського 
Союзу із прикордонної допомоги Молдові й Україні (EUBAM). Серед його цілей зазначало-
ся встановлення чинників низької ефективності роботи морських портів, їх перевантажено-
сті, поширеності корупції, що заважає реалізації рамкових стандартів безпеки та сприяння 
світовій торгівлі WSO-FoS/SAFE.

Одразу зауважимо, що оцінювання рівня корупції в морських портах як такого, не здій-
снювалося. Виконавці опитування констатували закритість згаданої теми серед учасників мит-
ного процесу і водночас зазначали широке обговорення її серед обслуговуючого персоналу мор-
ських портів. А втім, зафіксувати дані про факти корупції на матеріальних носіях інформації 
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так і не вдалося. Довелося збирати інформацію про ситуацію з поширенням корупції з різних 
відкритих джерел: із мережі Інтернет, звернень профспілкових організацій до регіонального і 
центрального керівництва митних органів, матеріалів резонансних журналістських розсліду-
вань тощо. У підсумку, довелося обмежитися загальними висновками, більше заснованими 
на припущеннях, ніж на доведених фактах. Зокрема констатовано, що митна діяльність в портах 
і прилеглих терміналах вразлива для різних видів корупційної поведінки, починаючи з виплати 
неофіційних платежів для спрощення процедур і закінчуючи випадками великого шахрайства та 
іншої серйозної злочинної діяльності. Встановлено два типи корупції в митному відомстві: здир-
ництво і корупційна угода. Здирництво передбачає примус до хабарництва, коли створюється 
атмосфера непередбачуваності проходження митних процедур, виникають затримки в оформ-
ленні вантажів, проводяться додаткові перевірки з метою примусу до виплати незаконної гро-
шової винагороди за пришвидшення митного контролю і митного оформлення. Водночас прак-
тикуються таємні корупційні угоди між суб’єктами ЗЕД та уповноваженими ними особами і 
посадовими особами митної служби про незаконне зниження митної вартості товарів. Такі угоди 
укладаються на етапі попереднього митного декларування [12, с. 96–97].

Аналізуючи наведені тематичні дослідження варто зазначити, що їх предметом було 
явище корупції, а не корупційна злочинність у митній сфері. Поготів не підлягали вивченню 
корупційні злочини, що вчиняються під час здійснення митних процедур як основного на-
пряму митної діяльності. 

Отже, викладений матеріал дає підстави для загального висновку про деякі напрацю-
вання щодо моніторингу й оцінювання рівня корупції в митній сфері, за результатами яких 
попередньо констатовано високу корупціогенність митних процедур серед інших видів мит-
ної діяльності. Тим часом виявлено низку недоліків і проблем методичного характеру. Пере-
дусім, це неможливість порівнювати та співвідносити різні показники в часі, що є наслідком 
відсутності єдиної методології та універсальних індексів вимірювання корупції загалом, і 
диференційовано в окремих сферах та інститутах. Не аналізуються непрямі показники ко-
рупції, такі як: інституціональні можливості та стимули для корупції, практики корупційних 
дій, корупційні ризики, причини й умови вчинення корупційних правопорушень і злочинів, 
а також не оцінюється ефективність антикорупційних заходів [13, с. 35]. 

Не менш значущою є проблема якості отриманих даних, що забезпечується відповід-
ністю між метою, завданнями дослідження, з одного боку, і методами їх вирішення, систе-
мою показників вимірювання корупції й оцінювання ефективності антикорупційних заходів, 
процедурою збору й опрацювання даних, з другого. Велике значення має надійність показ-
ників і способів отримання інформації, узгодженість даних, отриманих із різних джерел, 
порівнянність результатів досліджень, репрезентативність вибірки. 

Для забезпечення повноти і надійності даних про досліджуване явище, надання все-
бічної та об’єктивної його характеристики, необхідно використовувати як офіційні, так і нео-
фіційні джерела інформації, застосовувати комбінацію різних методів і показників вимірю-
вання. Виходячи із предмету нашого дослідження, вважаємо за доцільне обрати такий набір 
методів вивчення корупційних злочинів під час здійснення митних процедур, як вивчення 
документів, опитування, експертні оцінки. Окремі завдання планується вирішувати непря-
мими методами вимірювання рівня поширеності корупційних практик.

Офіційним джерелом отримання даних про корупційні злочини, вчинені під час здійс-
нення митних процедур, залишаються документи, зокрема кримінальні провадження, рі-
шення суду (вироки, постанови), відомча статистична звітність. Матеріали кримінальних 
проваджень містять кримінологічно значущу інформацію про обставини вчинення злочину, 
конкретну життєву ситуацію, особу злочинця, потерпілого (за наявності), заподіяну шкоду. 
У рішеннях (вироках) суду конкретизується остаточна кваліфікація злочину, зазначаються 
обтяжуючі та пом’якшуючі вину обставини, вид і розмір призначеного покарання або під-
стави винесення виправдного вироку, інші важливі відомості. Відомча статистична звітність 
фіксує кількісні показники вимірювання явища, що у кримінологічних дослідженнях вико-
ристовуються для аналізу рівня, структури й динаміки певної групи злочинів, а також рів-
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ня судимості за такі злочини. Однак офіційні дані відображають лише ставлення держави 
до протидії корупційним злочинам у митній сфері. Водночас не береться до уваги позиція 
іншої сторони кримінально-правового конфлікту – жертв таких злочинів, а також потенцій-
них співучасників [13, с. 94]. Як зазначалося раніше, пріоритетною методикою вимірювання 
корупції є оцінювання рівня поширеності корупційних практик у реальних відносинах. Для 
цього проводяться опитування у виді анкетування цільових груп респондентів на предмет 
анонімного визнання факту заподіяння шкоди корупційними діями службових осіб, а та-
кож з’ясування питання щодо особистого досвіду корупційних практик протягом остан-
нього перед дослідженням року [14, с. 43]. Шляхом анонімного опитування цільових груп 
респондентів можна виміряти кількість потерпілих від вимагання неправомірної вигоди та 
службових зловживань, оцінити приблизний обсяг латентності корупційних злочинів, а та-
кож охарактеризувати корупційні відносини як передумову вчинення корупційних злочи-
нів службовими особами митних органів ДФС. Окрім того, анонімне опитування дозволить 
зібрати цінну інформацію не тільки про найбільш корупціогенні етапи і види митно-про-
цедурної діяльності, але і про нелегальний ринок корупційних послуг, його кон’юнктуру, 
механізм функціонування, суб’єктів корупційних відносин, допомагає оцінити корупційний 
потенціал суб’єктів ЗЕД.

Відкритим залишається питання щодо кола суб’єктів анонімного опитування. Таку 
роль частіше за все відіграють суб’єкти ЗЕД. Однак певна частина з них має досвід ко-
рупційних практик і може приховувати правдиву інформацію. Доцільно використовувати 
альтернативні джерела отримання даних. Наприклад, проводити опитування серед осіб, які 
надають послуги у сфері митної діяльності, вивчати думку представників громадських ор-
ганізацій, що займаються протидією корупції у митній сфері, керівників і членів профспіл-
кових об’єднань (експедиторів, перевізників та ін.). 

Через метод експертних оцінок можна зібрати і проаналізувати судження фахівців 
щодо поточної ситуації з поширенням корупційних злочинів у сфері митних процедур, орі-
єнтованого рівня їхньої латентності, мотивів, причин та умов злочинних посягань, а також 
виявити недоліки регуляторної політики та інші інституціональні можливості для поши-
рення корупційної злочинності, обрати комплекс першочергових заходів запобігання. Як 
експертів доцільно залучати оперативних працівників служби внутрішньої безпеки ДФС 
та Служби безпеки України (далі – СБУ), які безпосередньо займаються виявленням коруп-
ційних правопорушень і ознак корупційних злочинів у діях службових осіб митних органів, 
а також слідчих і прокурорів територіальних прокуратур, які проводять досудове розсліду-
вання даної категорії злочинів та підтримують державне обвинувачення в суді.

 Велике значення для розгляду питання детермінації явища корупційних злочинів 
у сфері митних процедур має дослідження зв’язків і залежностей з іншими видами злочинів, 
а також з явищами та процесами, що їх породжують і супроводжують. Для цього аналізу-
ються так звані індикативні показники, що характеризують тіньовий сектор зовнішньоеко-
номічної діяльності, інвестиційний клімат, динаміку надходжень до Державного бюджету 
України, а також суміжні злочини, вчинені під час переміщення товарів і транспортних засо-
бів через митний кордон, та ін. У комплексному застосуванні комбінація методів дозволяє 
досягти обґрунтованості теоретичних висновків і практичних рекомендацій і створювати 
основу для подальших наукових розвідок. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, варто зазначити недостатню дослідженість ко-
рупційної злочинності у митній сфері, складність пізнання її прихованих проявів, нерозро-
бленість методики вимірювання корупційних ризиків на різних етапах митних процедур, 
а також велику суспільно-політичну потребу в таких дослідженнях, пов’язану з удоскона-
ленням державної антикорупційної політики.
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ФУНКЦІЇ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

У статті досліджено питання щодо функцій норм кримінального процесу-
ального права. Доводиться, що ці норми виконують такі функції: правоохорон-
ну; регулятивну; службову; інструментальну; виховну. Стверджується, що одна 
процесуальна норма може виконувати декілька функцій.

Ключові слова: норма, кримінальне процесуальне право, функція, криміналь-
не провадження.

В статье исследован вопрос о функциях норм уголовного процессуального 
права. Обосновано, что эти нормы выполняют следующие функции: правоохра-
нительную; регулятивную; служебную; инструментальную; воспитательную. 
Утверждается, что одна процессуальная норма может выполнять несколько 
функций.

Ключевые слова: норма, уголовное процессуальное право, функция, уголов-
ное производство.

The article examined the question of the functions of the standards of criminal 
procedural law. It has been proved that these standards fulfill the following func-
tions: function of law enforcement; regulatory function; service function; instrumen-
tal function; educational function. It is affirming that one procedural standard can 
perform several functions.

Key words: standard, criminal procedural law, function, criminal proceedings.

Вступ. Сутність норм кримінального процесуального права та їхньої реалізації 
не можна вважати розкритою без дослідження їхнього функціонального призначення. Бо 
саме реалізація норм якраз і є їхнім функціонуванням, здійснюваним з певною метою. Саме 
мета утворення і дії норм кримінального процесуального права програмує функції, які 
вони виконують в перебігу їх реалізації. В науці кримінального процесу відсутні роботи, 
які б були присвячені питанню, що є предметом дослідження в цій статті. Частково цього 
питання торкалася автор статті у своїй монографічній роботі, виданій у 2007 р. [1] на основі 
Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК) 1960 р., який втратив чинність 
ще в 2012 р.

Постановка завдання. Метою статті є формування системи функцій норм кримі-
нального процесуального права та стисле розкриття змісту кожної з цих функцій.

Результати дослідження. Норми кримінального процесуального права виконують 
усі ті функції, що є притаманними нормам інших його галузей (звичайно із специфікою, що 
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обумовлена характером кримінальної процесуальної діяльності). Кримінальні процесуальні 
норми виконують декілька функцій.

Правоохоронна функція кримінальних процесуальних норм займає у кримінальному 
процесуальному праві не основне місце. Норм, що виконують цю функцію, небагато і охо-
роняють вони від порушення інші норми кримінального процесуального права. Основним 
елементом правоохоронних норм є санкція за порушення приписів, викладених у нормах, 
що виконують регулятивну, інструментальну та інші види функцій.

В.П. Бож’єв висловив позицію, згідно з якою «про правоохоронні норми криміналь-
но-процесуального права потрібно вести мову перш за все і головним чином тоді, коли кри-
мінально-процесуальне право, рівно як і кримінальне судочинство з притаманними йому 
суспільними відносинами, вивчається і порівнюється з іншими суспільними відносинами» 
[2, с. 22]. Уявляється, що саме такий зміст в розуміння норм кримінального процесуального 
права як правоохоронних вклав український законодавець в 2012 р., врегулювавши в КПК 
таке завдання кримінального провадження як «захист особи, суспільства та держави від 
кримінальних правопорушень (ст. 2). 

Регулятивна функція. Дослідження кримінального процесу, як і кримінального про-
цесуального права, можливо не тільки по відношенню до інших соціальних явищ – політи-
ки, економіки та ін. Вивчення кримінального процесуального права може бути звернене і 
всередину кримінального судочинства як самостійного соціального явища з притаманними 
йому зовнішніми та внутрішніми формами та змістом [3, с. 14].

«За такого підходу до вивчення норм кримінально-процесуального права потрібно 
відзначити їх регулятивний характер, оскільки вони спрямовані на регулювання суспільних 
відносин у сфері кримінального судочинства шляхом надання учасникам цих суспільних 
відносин прав і покладання на них юридичних обов’язків» [2, с. 22].

Регулятивна функція є головною функцією норм кримінального процесуального пра-
ва. Норм, що виконують регулятивну функцію у кримінальному процесуальному праві, пе-
реважна більшість. Сутність цієї функції полягає у визначенні (врегулюванні) порядку діяль-
ності органів досудового розслідування, прокуратури та суду у кримінальних провадженнях. 
Зазначені органи, окрім правових норм, у своїй діяльності керуються багатьма правилами 
(нормами) поведінки, серед яких, у першу чергу, варто назвати стандарти практичної ді-
яльності та тактичні прийоми й рекомендації, напрацьовані ученими-криміналістами. І ті й 
інші мають велике значення у повсякденній діяльності правоохоронних і судових органів, 
які мають повноваження на здійснення кримінальної процесуальної діяльності. Більш того, 
ці стандарти іноді мають для посадових осіб не менше фактичне значення, ніж законодавчі 
положення. 

І.Л. Петрухін так писав про значення стандартів у діяльності суду: «Ці неправові норми 
формуються вищестоящими судами на основі касаційної, наглядової практики; вони вико-
ристовуються як критерії для скасування і зміни вироків, рішень і оцінки якості правосуд-
дя в нижчестоящих судових інстанціях. Мова йде іноді про суперечність між визнаним 
судовою практикою, допустимим рівнем доведеності злочину і внутрішнім переконанням 
цього судді, який вважає цей рівень невисоким, таким, що не виключає можливості судових 
помилок. Зазначена суперечність нерідко вирішується на користь «допустимих стандартів» 
судової практики, до яких долучається суддя» [4, с. 26-27]. Негатив застосування подібних 
стандартів полягає в тому, що в справах про так звані резонансні злочини стандарти доведе-
ності винності особи можуть знижуватися. Тоді «умом суддя розуміє, що за даної сукупності 
доказів засудження невинного навряд чи виключається, але емоційно він не може встояти 
перед винесенням обвинувального вироку, тим паче, що сподівається на підтримку громад-
ськості і потурання вищестоящих інстанцій» [4, с. 27].

Тому всі практичні і криміналістичні стандарти мають підпорядковуватися правовим 
стандартам кримінальної процесуальної діяльності, встановленим нормами кримінального 
процесуального права. А отже, можна стверджувати, що регулятивна функція норм кримі-
нального процесуального права має й побічне значення (підфункцію) – визначення верхньої 
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межі допустимості застосування тактичних прийомів і рекомендацій криміналістики та 
стандартів практики під час кримінального провадження.

Доцільно зазначити, що правоохоронна і регулятивна функції норм кримінального 
процесуального права тісно пов’язані між собою саме через те, що існує зв’язок між ними 
та нормами кримінального права. У науковій літературі з кримінального процесу правильно 
зазначено: «Тільки при виконанні нормами кримінально-процесуального права регулятив-
них (правоустановчих) функцій можуть бути встановлені кримінально-правові відносини 
разом з юридичними фактами (злочинними діяннями), що викликали їх виникнення. Уста-
новлення ж кримінальних правопорушень визначає вирішення питання про можливість та 
необхідність застосування матеріально-правових санкцій, тобто приводить в дію механізм 
кримінальної відповідальності. Це, у свою чергу, означає виконання правоохоронних функ-
цій нормами кримінально-процесуального права та органами, які їх застосовують. Таким 
чином, хоча створення регулятивних норм у кримінально-процесуальному праві в кінцево-
му підсумку обумовлено забезпеченням виконання правоохоронних функцій кримінального 
судочинства, ефективність їх дій обумовлює виконання кримінально-процесуального пра-
вом правоохоронних завдань» [2, с. 22].

Службова функція норм кримінального процесуального права. Загальновідомо, що 
кримінальні процесуальні норми, так само як й інші норми процесуальних галузей пра-
ва, за субординацією займають нижчу сходинку, ніж норми кримінального (матеріально-
го) права. Службова функція кримінальних процесуальних норм проявляється у тому, що 
вони забезпечують реалізацію норм кримінального права. Останні без норм кримінального 
процесуального права залишалися б «мертвими», не діючими.

Норми кримінального процесуального права визначають процесуальний порядок 
(форму) встановлення фактичних обставин кримінального провадження, що забезпечує 
службовим особам компетентних органів можливість зіставити ці обставини з нормами ма-
теріального (кримінального) права. На думку Р. Циппеліуса, діяльність відповідних службо-
вих осіб із зіставлення практичної ситуації і норми права, є змістом функції розсудливості. 
Службова особа, яка має здатність підпорядкувати ситуацію тій чи іншій нормі, вміння пра-
вильно асоціювати ту чи іншу ситуацію з нормою права, що її регулює, є талантом розсуд-
ливості [5, с. 129]. 

Тісно пов’язаною зі службовою є інструментальна функція норм кримінального 
процесуального права. Приведення у дію норм матеріального права (кримінального права 
і норм, що визначають порядок організації правоохоронних і судових органів, яким норма-
ми кримінального процесуального права надані повноваження на здійснення кримінального 
провадження) неможливе без надання органам і посадовим особам, які його здійснюють, 
спеціального правового інструментарію, тобто засобів кримінальної процесуальної діяль-
ності. Останні у процесуальній літературі визначають як сукупність всіх процесуальних 
дій і процесуальних рішень, призначених для вирішення завдань кримінального процесу  
[6, с. 19-20]. Основним інструментом для реалізації норм кримінального права є засоби пі-
знання (засоби дослідження обставин кримінального провадження), до яких у першу чергу 
варто віднести слідчі (розшукові) дії.

Змістом виховної функції норм кримінального процесуального права є виховання 
у громадян поваги до приписів закону. Виховання поваги до закону (кримінального, кри-
мінального процесуального та інших) здійснюється нормами кримінального процесуаль-
ного права декількома способами. Основними серед них варто назвати: доступ громадян 
до правосуддя у кримінальному провадженні (ст. 21 КПК); гласність і відкритість судового 
провадження (ст. 27 КПК). КПК 1960 р. передбачав заохочення громадян шляхом доведення 
окремою ухвалою суду (постановою судді) до відома відповідного підприємства, установи 
або організації про виявлені громадянином високі свідомість, мужність при виконанні гро-
мадського обов’язку, які сприяли припиненню чи розкриттю злочину (ч. 3 ст. 232).

Окремі норми кримінального процесуального права в певні періоди існування про-
цесуальної системи нашої держави виконували також превентивну функцію, сутність якої 
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полягає у попередженні вчинення злочинів у майбутньому. Як приклад можна навести, 
насамперед, норми, що містилися у статтях 23, 231, 232 КПК 1960 р., змістом яких були 
приписи щодо виявлення державними органами, які ведуть процес, причин та умов, що 
сприяли вчиненню злочинів, та вжиття відповідних заходів до їхнього усунення. Чинний 
КПК не містить подібних норм. Таку позицію законодавця варто підтримати, бо основним 
призначенням кримінальних процесуальних норм є регламентація процедури досліджен-
ня обставин вчиненого злочину, а не попередження тих злочинів, що можуть бути вчинені 
у майбутньому. Норми кримінального процесуального права на мають відповідної сили, бо 
вони є засобом реалізації норм закону про кримінальну відповідальність, якщо є інформація 
про можливе їх порушення в ближчому чи віддаленому минулому. Це – по-перше. По-друге, 
ефективна процедура попередження «майбутніх» злочинів може бути предметом правово-
го, в тому числі й законодавчого, регулювання, однак не доцільно її включати до предмету 
кримінального процесуального права. Наявність таких процесуально-превентивних норм 
матиме наслідком затягування кримінальної процесуальної діяльності, бо вимагатиме їхньої 
реалізації в межах провадження з дослідження обставин конкретного кримінального право-
порушення. По-третє, норми кримінального процесуального права спрямовані на вирішення 
питання про те, чи варто певну норму кримінального права застосовувати до конкретного 
випадку (події), а не на попередження невизначеної кількості кримінальних правопорушень, 
які можуть бути вчинені, а можуть і не відбутися. По-четверте, дії і рішення (за терміноло-
гією КПК 1960 р. – «заходи») з попередження кримінальних правопорушень відбуваються 
поза межами кримінального процесу, а тому регламентація обов’язку слідчих, прокурорів, 
судів рекомендувати певним особам, органам вжити відповідних заходів буде нівельована 
відсутністю реальних механізмів контролю за виконанням цих заходів. В умовах дії КПК 
1960 р. посадовим особам органів виконавці заходів з попередження злочинів надсилали 
повідомлення про виконання вимог, викладених в поданні про усунення причин і умов, що 
сприяли вчиненню злочинів. Однак ці повідомлення здебільшого мали формальний і аб-
страктний характер. В.В. Лень на своє ж запитання «Чи спрацьовує цей механізм ?» (мається 
на увазі дія статті 23 КПК 1960 р. – С. К.) відповідає так: «Сучасна слідча, прокурорська і 
судова практика в Україні свідчить – не завжди, а точніше рідко. Це підтверджує і багато-
річний досвід служби у слідчих підрозділах МВС України на різних посадах автора цієї 
наукової праці (В.В. Леня – С. К.). І це слід визнати. У переважній більшості тут панує фор-
малізм. Хоча слід визнати, такий стан справ не є новим, так відбувалося і раніше. На жаль, 
така практика триває багато років» [7, с. 53].

На завершення зазначимо, що одна й та ж норма кримінально-процесуального права 
може виконувати не одну, а декілька функцій. Так наприклад, норма, згідно з якою свідок 
за невиконання обов’язку з’явитися до органу досудового слідства може бути підданий при-
мусовому заходу – приводу (ч. 3 ст. 140 КПК), виконує і регулятивну (регулює порядок 
покладання на свідка обов’язку з’явитися та порядок виконання свідком цього обов’язку), і 
правоохоронну (встановлює санкцію за нез’явлення свідка) функції. Але в будь-якому разі 
кожна норма кримінального процесуального права, будучи частиною більших за обсягом 
правових утворень (інститутів, галузі), робить більший чи менший внесок у реалізацію 
ними своїх функцій.

Висновки. На підставі викладеного в цій статті потрібно зробити такі висновки: 
1) норми чинного кримінального процесуального права виконують наступні функції: 

правоохоронну; регулятивну; службову; інструментальну; виховну; 
2) превентивну функцію процесуальні норми виконували за КПК 1960 р., наразі ця 

функція скасована; 
3) одна норма може виконувати декілька функцій.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ КЕРІВНИКА 
ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

У статті на базі аналізу функціонального призначення керівника органу 
досудового розслідування у кримінальному провадженні розкриваються харак-
тер і особливості його повноважень, які реалізуються ним під час розслідуван-
ня кримінальних правопорушень.

Ключові слова: досудове розслідування, відомчий контроль, керівник органу 
досудового розслідування, організація, повноваження, функції.

В статье на базе анализа функционального назначения руководителя органа 
досудебного расследования в уголовном производстве раскрываются характер 
и особенности его полномочий, реализуемых во время расследования уголов-
ных правонарушений.

Ключевые слова: досудебное расследование, ведомственный контроль,  
руководитель органа досудебного расследования, организация, полномочия, 
функции.

In the article, based on the analysis of the functional appointment of the head of 
the pre-trial investigation body in criminal proceedings, the nature and peculiarities 
of his powers realized during the investigation of criminal offenses are disclosed.

Key words: pre-trial investigation, departmental control, head of the pre-judicial 
investigation body, organization, powers, functions.
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Вступ. З моменту запровадження Кримінальним процесуальним кодексом (далі – 
КПК) України інституту керівника органу досудового розслідування (1966 рік) ці владні 
суб’єкти досудової стадії процесу, поряд з суто організаційно-управлінськими повноважен-
нями, визначеними відповідними підзаконними актами, наділялися ще й широким комплек-
сом кримінальних процесуальних прав владно-розпорядчого характеру з метою забезпечен-
ня належного розслідування кримінальних правопорушень підпорядкованими їм слідчими 
(ст. 114-1 КПК УРСР 1960 року).

Проте керівники органів досудового розслідування усіх рівнів виконували надані їм 
кримінальні процесуальні повноваження вкрай незадовільно і недбало, вважаючи їх не вну-
трішньо-контрольними, а зовнішньо-наглядовими, що належать не їм, а іншому владному 
суб’єкту досудового розслідування – наглядаючому прокурору [1, с. 214-216]. Прокурори, 
у свою чергу, теж всіляко перешкоджали керівникам органів досудового розслідування вико-
нувати їхні процесуальні повноваження, вважаючи це прямим вторгненням у прокурорську 
наглядову діяльність [2, с. 234]. Таким чином, враховуючи актуальність даного питання, важ-
ливого значення в сучасних умовах застосування положень чинного кримінального проце-
суального законодавства набуває дослідження процесуально-правового статусу керівника ор-
гану досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також визначення змісту та 
обсягу здійснюваних ним повноважень під час розслідування кримінальних правопорушень.

Розгляду питань щодо ролі та повноважень керівника органу досудового розсліду-
вання присвятили свою увагу такі науковці, як: О.М. Бандурка, О.В. Баулін, К.С. Ізбаш, 
А.Т. Комзюк, О.М. Ларін, П.І. Мінюков, В.Т. Нор, О.В. Пєтков, М.А. Погорецький, О.Ю. Та-
таров, В.П. Шибіко, М.Є. Шумило, В.М. Юрчишин, О.О. Юхно та інші. Вчені зробили зна-
чний внесок у вирішення зазначеної проблематики. Однак окремі питання щодо визначення 
характеру та особливостей повноважень керівника органу досудового розслідування потре-
бують подальшого комплексного дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження ролі та процесуально-правового 
статусу керівника органу досудового розслідування, визначення характеру і особливостей 
його повноважень, які реалізуються ним під час розслідування кримінальних правопорушень. 

Результати дослідження. Як свідчить аналітичний огляд точок зору різних авторів, 
позиції вчених-правознавців щодо визначення ролі керівника органу досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні розділилися. Одні з них вважали, що керівники орга-
нів досудового розслідування повинні виступати лише в якості організаторів роботи під-
порядкованих їм слідчих і здійснювати виключно організаційно-управлінське, ресурсне та 
матеріальне забезпечення досудового розслідування [3, с. 31-35; 4, с. 13], а другі визначали 
контрольну функцію керівників органів досудового розслідування суто процесуальною і об-
ґрунтовували необхідність значного розширення процесуальних повноважень цих владних 
суб’єктів досудового розслідування [5, с. 429-430; 6, с. 114].

Першу точку зору сприйняв український законодавець, приймаючи КПК України 
2012 року (ст. 39 КПК України), а другу точку зору сприйняв російський законодавець під 
час прийняття КПК Російської Федерації (ст. 39 КПК РФ). Час показав, що надання керівни-
кові органу досудового розслідування широких кримінальних процесуальних повноважень 
перетворило його в головного владного суб’єкта цієї стадії кримінального провадження, 
а прокурор, втративши свою роль і призначення, став декоративною фігурою на шталт «па-
перового змія», що потягло за собою тяжкі наслідки, які виражаються у масових беззакон-
нях з боку органів досудового розслідування. [7, с. 14].

Український же законодавець навпаки, керуючись п. 3 ст. 121 Конституції України, 
значно підсилив процесуальний статус наглядаючого прокурора у досудовому розслідуванні 
за рахунок надання його наглядовій функції за додержанням законів органами досудового 
розслідування форми процесуального керівництва та чіткого відмежування її від функції, 
покладеної на керівника органу досудового розслідування. В ст. 36 КПК України прямо 
відзначається, що прокурор «здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення 
досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням», 
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а в ст. 39 КПК України констатується, що керівник органу досудового розслідування лише 
«організує досудове розслідування». Більше того, усі повноваження прокурора є зовнішні-
ми і процесуально-правовими, а усі контрольні повноваження керівника органу досудового 
розслідування є внутрішньо відомчими і суто організаційно-управлінськими.

Вітчизняні вчені-правознавці О.Р. Михайленко і В.М. Юрчишин, які присвятили 
цій проблемі ряд своїх наукових праць, аналізуючи наглядові повноваження прокурора і 
повноваження керівника органу досудового розслідування відзначають, що навіть надані 
керівникам органів досудового розслідування ст. 39 КПК України повноваження, спрямова-
ні на забезпечення правильного перебігу і якісних результатів розслідування кримінальних 
правопорушень, є спрямованими в організаційно-управлінському напрямі, бо без додатко-
вої регламентації цих повноважень відомчими підзаконними актами даний вид керівництва 
унеможливлюється [3, с. 31-35; 8, с. 71-78].

Під терміном «керівник» розуміється фізична особа, яка очолює і організує певний 
вид діяльності, певний вид роботи, певну справу (дію) [4, с. 414]. Визначальна роль керівни-
ка виражається в тому, що ця посадова особа наділяється владними повноваженнями, в силу 
чого може приймати обов’язкові для підлеглих організаційно-управлінські рішення. Відпо-
відно до п. 8 ст. 3 КПК України до керівників органів досудового розслідування відносяться: 
керівники вищого рівня – начальники (керівники) головних слідчих управлінь центральних 
правоохоронних органів, в структурі яких діють слідчі підрозділи, та їх заступники; керів-
ники проміжного рівня – начальники (керівники) слідчих управлінь правоохоронних органів 
Автономної республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, в структурі яких діють 
слідчі підрозділи, та іх заступники; керівники низового рівня – начальники (керівники) міс-
цевих відділів і відділень місцевих правоохоронних органів, в структурі яких діють слідчі 
підрозділи, та їх заступники.

До правоохоронних органів України, у структурі яких діють слідчі підрозділи на усіх 
трьох рівнях, відносяться: органи Національної поліції; органи безпеки; органи, що здій-
снюють контроль за додержанням податкового законодавства; органи державного бюро роз-
слідувань; органи Національного антикорупційного бюро України (підрозділ детективів і 
підрозділ внутрішнього контролю) – ч. 1 ст. 38 КПК України. Основні організаційно-управ-
лінські повноваження керівників органів досудового розслідування, які використовуються 
ними під час здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих слідчих, визначені ст. 39 
КПК України та відомчими підзаконними актами.

Організаційно-управлінські повноваження керівники органів досудового розсліду-
вання здійснюють постійно (безперервно) з початку й до завершення розслідування кон-
кретних кримінальних правопорушень підпорядкованими їм слідчими. Крім того, керівнику 
органу досудового розслідування надано право за власною ініціативою самостійно здійсню-
вати розслідування у повному обсязі будь якого кримінального правопорушення, віднесено-
го до підслідності керованого ним слідчого підрозділу, набуваючи при цьому повноважень 
слідчого (п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України).

Як бачимо, зовнішний процесуальний прокурорський нагляд за додержанням зако-
нів органами досудового розслідування і внутрішньовідомчий організаційно-управлінський 
контроль, що здійснюється керівником органу досудового розслідування за роботою під-
порядкованих йому слідчих – це різні за направленістю і змістом види діяльності. Перша 
з них пов’язана з використанням прокурорами правових (кримінальних процесуальних) 
повноважень і направлена на забезпечення законності в разі використання слідчими проце-
суальних (правових), методичних, технічних і тактичних правил проведення розслідування 
кримінальних правопорушень, а друга – зосереджена на забезпеченні високоефективної ор-
ганізації праці слідчих і контролі за її виконанням [9, с. 24-28].

Досудове розслідування є однією із ключових (базових) стадій кримінального прова-
дження. Саме тут відбувається основне матеріально-пошукове збирання і формування дока-
зів, встановлюються усі причетні до кримінального правопорушення особи, визначається 
роль кожного з них у вчиненому кримінально-карному діянні, вживаються заходи забезпе-
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чення кримінального провадження, формується попереднє публічне обвинувачення тощо 
[10, с. 104]. У зв’язку з цим, досудове розслідування не може здійснюватися без участі таких 
владних суб’єктів, як слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор і слід-
чий суддя. З урахуванням означеного, КПК України конкретизує інституційну належність та 
функціональне призначення кожного з цих владних суб’єктів у досудовій стадії криміналь-
ного провадження, що не дозволяє, наприклад, керівнику органу досудового розслідуван-
ня здійснювати ні наглядових, ні судово-контрольних повноважень, а прокурору і слідчому 
судді – здійснювати організаційно-управлінське керівництво діяльністю слідчих. Це є демо-
кратичною, правильною і процесуально ефективною формою взаємовідносин між владними 
суб’єктами, діючими у досудовій стадії кримінального провадження [11, с. 33].

Правильна організація досудового розслідування, засоби її здійснення, їх найбільш 
оптимальний набір та послідовність реалізації дозволяють керівнику органу досудового роз-
слідування забезпечити правильне встановлення усіх обставин вчиненого кримінального пра-
вопорушення. Разом з тим, процедуру організації розслідування по кожному кримінальному 
правопорушенню забезпечити на нормативному рівні у повному обсязі практично неможливо, 
тому навіть у підзаконних актах організаційно-управлінський процес визначається у загально-
му плані. Такими загальними, типовими елементами організаційно-управлінської діяльності 
керівника органу досудового розслідування є: добір, розстановка, виховання кадрів та забез-
печення підвищення їх кваліфікації; своєчасне та правильне визначення завдань перед під-
леглими; здійснення дієвого контролю за своєчасним і якісним розслідуванням кримінальних 
правопорушень; матеріальне, технічне, методичне і правове забезпечення слідчої діяльності; 
належна постановка інформаційно-аналітичної діяльності, обліку і звітності [12, с. 150].

Особлива роль регламентації організаційно-управлінської діяльності керівника орга-
ну досудового розслідування належить відомчим наказам, розпорядженням, інструкціям, 
положенням щодо слідчої діяльності, які видаються керівниками органів досудового роз-
слідування вищого рівня. Так, організаційно-управлінські повноваження керівника органу 
досудового розслідування, діючого спочатку в системі МВС, а потім – Національної поліції 
незалежної України, регламентувалися: Положенням «Про органи попереднього слідства 
в системі МВС України», затвердженного наказом МВС України № 745 від 25 листопада 
1992 року; Положенням «Про організацію діяльності органів досудового слідства системи 
Міністерства внутрішніх справ», затвердженного наказом МВС України № 160 від 31 бе-
резня 2008 року; Тимчасовим положенням «Про органи досудового слідства Міністерства 
внутрішніх справ України», затвердженним наказом МВС України № 336 від 15 червня 
2011 року; Тимчасовим типовим положенням «Про слідче управління (відділ) головного 
управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Киє-
ві та Сивастополі на залізницях», затвердженим наказом МВС України № 336 від 15 червня 
2011 року та іншими [13, с. 384].

Аналогічними підзаконними правовими актами визначалися організаційно-управлін-
ські повноваження керівників органів досудового слідства, діючих в системі органів безпе-
ки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. Сьогодні 
організаційно-управлінські повноваження, наприклад керівників органів досудового розслі-
дування Національної поліції, визначаються різними нормативно-правовими документами.

Ми не будемо розкривати усі організаційні та управлінські повноваження, надані ке-
рівникові органу досудового розслідування. Зупинимося лише на найпроблемніших із них. 
В компетенцію означеного керівника входить – чітко розподілити обов’язки між слідчими з 
урахуванням спеціалізації та практичного досвіду кожного з них у розслідуванні криміналь-
них правопорушень. Розподіл обов’яків визначається шляхом видання відповідного наказу 
або розпорядження. Прикро, що деякі керівники органів досудового розслідування не завжди 
правильно розподіляють обов’язки між слідчими, у зв’язку з чим найдосвідченіших слідчих 
використовують для забезпечення високих загальних показників – масового розслідуван-
ня кримінальних правопорушень невеликого або середнього ступеня тяжкості, які розкриті 
і не потребують тривалого і складного розслідування. Проте молодим, ще недосвідченим 
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спеціалістам доручають розслідувати складні та резонансні справи, або навіть нерозкриті 
злочини минулих років [14, с. 39-43].

Покінчити з цією ганебною практикою складно, бо у наглядаючого прокурора ніяких 
прав для вирішення щодо цих питань немає. Вищі керівники органів досудового розслідуван-
ня теж не наділені правом змінювати чи скасовувати організаційно-управлінські рішення, при-
йняті керівниками нижчих органів досудового розслідування та їх заступниками. При вияв-
ленні необґрунтованого рішення вищий керівник лише може зобов’язати нижчого самостійно 
змінити або скасувати подібне рішення. Це суттєва прогалина діючого законодавства.

Ліквідувавши досудову стадію кримінального провадження, пов’язану з встановлен-
ням підстав для початку досудового розслідування та інститут зупинення досудового розслі-
дування при невстановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, законодавець 
завдав слідчої діяльності суттєвої шкоди, а точніше, майже паралізував її повністю. За 
наявності необмеженої кількості кримінальних правопорушень, які щоденно передаються 
слідчому, цей владний суб’єкт досудового розслідування вже не може просто орієнтуватися 
в них, у зв’язку з чим якість досудового розслідування не лише знижується, а стрімко падає 
до нуля. [15, с. 14-19]. Діяльність слідчих в умовах надзвичайного перенавантаження значно 
ускладнює і організаційно-контрольну діяльність їхніх керівників.

У зв’язку з тим, що керівник органу досудового розслідування повсякденно спілку-
ється лише зі слідчими та, контролюючи їхню діяльність, своєчасно виявляє і усуває по-
милки, недоліки та упущення, допущені при розслідуванні кримінальних правопорушень, 
а в разі необхідності надає кожному слідчому практичну допомогу і майже не взаємодіє з 
прокурором та слідчим суддею, то у деяких авторів склалося помилкове враження, що озна-
чений владний суб’єкт не є обов’язковим для кримінальної процесуальної діяльності.

Так, В.М. Юрчишин у своїй монографії прямо відзначає, що із-за суто організацій-
но-управлінських повноважень керівника органу досудового розслідування навіть такі 
учасники досудового розслідування, як підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, цивіль-
ний позивач і цивільний відповідач не завжди обізнані з тим, хто керує органом досудового 
розслідування і яка роль цього суб’кта у кримінальному провадженні. КПК України навіть 
не передбачає можливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності цього владного суб’єкта 
досудового розслідування, якщо він самостійно в якості слідчого не здійснює досудового 
розслідування [16, с. 229].

Висновки. Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що законодавець при вве-
денні у сучасне кримінальне провадження такого владного суб’єкта як керівник органу 
досудового розслідування виходив лише з того, що в умовах великого обсягу слідчої діяль-
ності та ускладненням її новими кримінальними правопорушеннями йому буде достатньо 
тільки одних класичних організаційно-управлінських повноважень для забезпечення інтен-
сифікації слідчої діяльності та підвищення якості розслідування кримінальних правопору-
шень. В такому разі не було й сенсу надавати керівникові органу досудового розслідування 
розширених повноважень. Звичайно, законодавець допустив грубу помилку, не включивши 
керівника органу досудового розслідування до кола владних суб’єктів, підлягаючих відводу 
від участі у кримінальному провадженні, хоча від його неправильних організаційно-управ-
лінських вказівок чи рішень можуть наступати негативні наслідки. Отже, подальше зміц-
нення функціонального призначення цього владного суб’єкта досудового розслідування є 
очевидним.
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ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ 
У КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ

У статті проаналізовано сутність концепції «асиметрії правил допустимості 
доказів» у кримінальному судочинстві. З цією метою також досліджено допу-
стимість як одну з властивостей доказів, а також її співвідношення з їх належ-
ністю та достовірністю. Обґрунтовано висновок про можливість застосування 
асиметричного підходу до оцінки виправдувальних доказів.

Ключові слова: асиметрична оцінка доказів, допустимість доказу, належ-
ність доказу, достовірність доказу. 

В статье проанализирована сущность концепции «асимметрии правил до-
пустимости доказательств» в уголовном судопроизводстве. С этой целью так-
же исследована допустимость как одно из свойств доказательств, а также ее 
соотношение с их относимостью и достоверностью. Обоснован вывод о воз-
можности использования асимметрического подхода к оценке оправдательных 
доказательств.

Ключевые слова: асимметрическая оценка доказательств, допустимость 
доказательства, относимость доказательства, достоверность доказательства. 

The article deals with the essence of the conception of “asymmetry of the rules 
of evidence admissibility” in criminal justice. With the same aim the admissibility of 
evidence as one of its qualities is studied, as well as its correlation with the relevance 
and credibilityis analyzed. The conclusion concerning the possibility of asymmetri-
cal approach to evaluation of exculpatory evidence is substantiated.

Key words: asymmetrical evaluation of evidence, admissibility of evidence,  
relevance of evidence, credibility of evidence.

Вступ. Проблеми, пов’язані із доказуванням у кримінальному судочинстві, завжди 
посідатимуть одне з чільних місць як у теорії, так і у практиці застосування процесуаль-
них норм. І це виправдано, адже усі питання кримінального судочинства вирішуються саме 
через призму зібраних, перевірених та оцінених доказів. Процес доказування є багатогран-
ним, а однією з його складових є оцінка доказів, яка згідно з ч.1 ст. 94 Кримінального про-
цесуального кодексу України (далі – КПК) спрямована на такі їх властивості: належність, 
допустимість, достовірність кожного доказу, а також достатність і взаємозв’язок зібраних 
доказів. Увагу буде присвячено саме питанням допустимості доказів. 

Постановка завдання. Варто насамперед відзначити, що КПК присвятив значно 
більшу увагу допустимості доказів, аніж Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року. На 
сьогодні процесуальним законом визначено поняття допустимості доказу, регламентовано 
підстави та порядок визнання доказів недопустимими. Водночас законодавцем закріплено 
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єдині правила допустимості доказів, незалежно від їх обвинувального чи виправдувального 
характеру. Натомість у теорії кримінального процесу та у законодавстві іноземних держав 
поширеним є і протилежний підхід – концепція «асиметрії правил допустимості доказів», 
згідно з якою допустимість виправдувальних доказів визначається на підставі менш суво-
рих критеріїв, аніж допустимість обвинувальних доказів. Цей підхід є далеко небезспірним 
у вітчизняній доктрині, що однак не означає можливості його безапеляційного відкидання. 
А тому у статті буде зроблено спробу оцінити концепцію «асиметрії правил допустимості 
доказів» з погляду норм КПК та практики кримінального судочинства. 

Результати дослідження. Варто відзначити, що такі наукові пошуки були започат-
ковані значно раніше. Можливість застосування цієї концепції аргументовано у працях 
М.М. Стоянова [1, с. 2], А.В. Панової [2, с. 170 – 171, 184], а О.В. Малахова додатково 
виокремила умови її застосування [3, с. 142 – 144]. На думку В.В. Тютюнника, застосування 
асиметрії є можливим, «але тільки з метою породження стороною захисту сумнівів у суду 
стосовно винуватості обвинуваченого, а також доведеності його винуватості стороною обви-
нувачення». Водночас дослідник слушно наголосив, що згідно зі ст. 86 КПК заборонено поси-
латися на недопустимі докази в процесуальних рішеннях [4, с. 86]. На думку І.Л. Чупрікової, 
ч. 3 ст. 96 КПК, яка закріпила за стороною захисту потерпілих право та способи збирання 
доказів, «значно розширює повноваження сторони захисту в процесі доказування і виклю-
чає необхідність впровадження «асиметрії правил допустимості доказів»» [5, с. 25 – 26].  
Як бачимо, у процесуальній літературі обґрунтовано різноманітні за своїм змістом погляди 
на концепцію «асиметрії правил допустимості доказів». Щоб оцінити можливість застосуван-
ня цієї концепції, потрібно передусім зосередитися на питанні допустимості доказів. Саме 
поняття допустимості доказу фактично є нормативним, оскільки його можна сформулю-
вати на підставі ч.1 ст. 86 КПК, тобто допустимість доказу – це його отримання у порядку, 
встановленому КПК. У ст. 87 КПК наведено критерії визнання доказів недопустимими та 
приблизний перелік випадків, коли допущено істотне порушення прав людини і основопо-
ложних свобод, а тому доказ безумовно визнається недопустимим. Аналіз цих обставин дає 
підстави для висновку, що поняття «допустимість доказу» характеризує доказ лише з фор-
мальної сторони, а не змістової. Під формальною стороною розуміється сукупність юри-
дично значимих дій, вчинення яких передувало та призвело до отримання доказу. Змістова 
ж сторона характеризує здатність конкретного доказу: по-перше, підтверджувати існування 
чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, інших 
обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи 
недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів, тобто належ-
ність доказу (ч. 1 ст. 85 КПК); по-друге, підтверджувати існування чи відсутність зазначених 
вище обставин відповідно дійсності, інакше кажучи, правдиво, тобто достовірність доказу 
(поняття достовірності у процесуальному законі окремо не сформульовано, проте його мож-
на вивести з положень, наприклад, ч. 1, ч. 2 ст. 96, п. 3 абз. 2 ч. 2 ст. 97, ч. 1 ст. 225, ч. 3, ч. 5 
ст. 356, ч. 3 ст. 358 КПК, у яких йдеться про з’ясування достовірності різних джерел доказів).

Намагаючись усвідомити сутність допустимості доказу як однієї із його властивостей, 
потрібно оцінювати норми не тільки доказового права, але й системно тлумачити увесь про-
цесуальний закон. Не можна оминути увагою завдання кримінального провадження, сфор-
мульовані законодавцем у ст. 2 КПК. У цьому контексті особливо заслуговують на увагу, 
зокрема, такі вимоги: охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 
провадження; щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному приму-
су; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна пра-
вова процедура. Цим завданням повинні підпорядковуватися усі процесуальні інститути. 
Аналізуючи завдання кримінального провадження, можна робити припущення щодо його 
сутності. А його сутністю є встановлення розумної рівноваги між приватними та публічни-
ми інтересами, які здебільшого взаємно суперечать у кримінальному провадженні, що вияв-
ляється у наступному: а) обґрунтоване та справедливе застосування покарання або заходів 
кримінально-правового характеру до особи, яка вчинила злочин або суспільно небезпечне 
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діяння, яке містить склад злочину, передбачений Кримінальним кодексом України; б) макси-
мально можливе відновлення порушених прав, законних інтересів потерпілого, справедлива 
компенсація заподіяної йому шкоди; в) запобігання невиправданому втручанню у права та 
інтереси людини1 під час здійснення процесуальних дій та допущення такого втручання, що 
адекватне меті досудового розслідування та дозволяє досягнути результат під час вчинення 
процесуальних дій. Водночас варто наголосити, що інтереси кримінального провадження 
не є і не можуть бути абсолютним критерієм визначення можливості його здійснення, свід-
ченням чого є встановлення часових, просторових, суб’єктних, а також інших рамок кримі-
нального провадження. Можна дійти висновку, що законодавцем акцент зроблено на правах 
та інтересах окремої людини, а не суспільства загалом. Ця позиція цілком відповідає ч. 2 
ст. 3 Конституції України, згідно з якою права і свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою ді-
яльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком дер-
жави. А тому кожна процесуальна дія у кримінальному провадженні повинна плануватися 
та проводитися уповноваженими органами держави крізь призму саме прав та законних 
інтересів людини. Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що сутністю правил 
про допустимість доказів є не лише встановлений КПК порядок отримання доказу, точні-
ше сказати, цей порядок є шляхом досягнення їх сутності. Сутністю цих правил є побу-
дова таких рамок для уповноважених органів державної влади, які наділені незрівнянно 
ширшими можливостями для збирання доказів (включаючи можливість провадити опера-
тивно-розшукову діяльність, слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії тощо), а тому у своїй 
діяльності можуть легко перейти межу нехтування правами людини, дотримуючись яких, 
кожній людині буде гарантовано захист від незаконного втручання у сферу її приватного 
життя. Урешті-решт уповноважені органи державної влади перш, ніж домогтися визнання 
судом особи винною у вчиненні злочину, повинні пройти шлях доказування, що складаєть-
ся із різноманітних процесуальних обмежень та заборон. У разі порушення хоча б одного 
обмеження чи заборони під час збирання доказів настає процесуальна санкція – визнання 
відповідних доказів недопустимими. У ч. 2 ст. 86 КПК сформульовано абсолютну заборону 
використання таких доказів при прийнятті процесуальних рішень. Аналіз судової практи-
ки свідчить, що ця норма виконується неухильно. Наприклад, у одному із кримінальних 
проваджень суд не прийняв як допустимий доказ показання свідка, який, на думку сторо-
ни захисту, мав підтвердити алібі обвинуваченого, оскільки сторона захисту не заявляла 
клопотання про допит цієї особи під час досудового слідства, та цей доказ не відкривався 
стороні обвинувачення. Окрім цього, суд визнав недопустимим доказом надані захисником 
фотокопії скриншотів інтернет-сторінок, оскільки вказані матеріали зібрані з порушенням 
ч. 3 ст. 93 КПК, хоча пізніше у вироку суд здійснив оцінку цих матеріалів [6]. У іншій спра-
ві суд визнав недопустимим доказом ксерокопію виписки із медичної карти амбулаторного 
хворого, оформленої на ім’я обвинуваченого, де зазначається наявність різаних ран на тілі 
обвинуваченого, оскільки копію не завірено лікувальним закладом [7]. Стаття не має на меті 
аналіз обґрунтованості процесуальної позиції суддів щодо вирішення провадження по суті 
чи визнання доказів недопустимими, ба більше, процесуальні позиції захисту у кожній 
справі, як вбачається з вироків, були спростовані сукупністю зібраних та перевірених дока-
зів. Проте описані ситуації, якщо абстрагуватися від обставин провадження, самі по собі є 
досить показовими, адже, як було зазначено вище, і обвинувальні, і виправдувальні докази 
проходять однакову процедуру перевірки та оцінки, регламентовану єдиними для усіх дока-
зів правилами доказування. А тому не можна виключати, що фактичні дані, які несуть ін-
формацію про обставини провадження та впливають на його вирішення, оскільки адекватно 
відображають події минулого, тобто відповідають вимогам належності та достовірності, що 
ставляться процесуальним законом до доказів, хоча і повинні, проте все ж таки не будуть 

1 Йдеться не лише про учасників кримінального провадження, а також і про інших осіб, права чи інтереси 
яких можуть бути поставлені під загрозу порушення під час здійснення кримінального провадження. 
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враховані при прийнятті остаточного рішення, бо не відповідатимуть ознаці допустимості. 
У контексті викладеного закономірно постає питання: чи можливо допускати винятки з пра-
вил оцінки доказів, якщо йдеться про виправдувальні докази2? Як видається, щоб обґрунто-
вано відповісти на це питання, недостатньо з’ясувати саму лише сутність властивості допу-
стимості доказів, а потрібно ще й проаналізувати її співвідношення з іншими властивостями 
доказів, а також дослідити, чи існує зв’язок між невідповідністю доказів одній властивості 
та відповідністю іншим властивостям. 

Для цього варто звернутися до матеріалів судової практики. У одному з криміналь-
них проваджень обвинуваченого було виправдано через відсутність події злочину, оскіль-
ки через допущені порушення під час проведення обшуку, вилучення та упакування речей 
(речовин), а також сумніви щодо присутності понятих під час проведення обшуку, було 
визнано недопустимими доказами протокол обшуку та висновок експерта, яким вилучені 
під час обшуку речовини визнано особливо небезпечними наркотичними засобами та пре-
курсорами, що, однак, не може підтверджувати належності та допустимості цих речей (ре-
човин) як доказів вчинення кримінальних правопорушень [8]. Проаналізувавши вирок суду, 
потрібно визнати, що запропонований вище поділ властивостей доказів на формальні та 
змістові є досить умовним, оскільки складно ці види чітко розмежувати. У цьому прикладі 
основне значення має саме властивість допустимості доказів, що заперечена низкою істот-
них процесуальних порушень. Водночас визнання доказів недопустимими заперечило та-
кож можливість визнання їх належними та достовірними (змістові сторони), бо, наприклад, 
порушення формальних правил їх вилучення та упакування спричинило непереборний 
сумнів у самому факті перебування цих речовин у володінні обвинуваченого, як і не могло 
гарантувати неможливості їх підміни в період після закінчення обшуку та до направлення 
їх для проведення експертизи. Тобто було застосоване так зване правило «плодів отруєно-
го дерева», закріплене у ч. 1 ст. 87 КПК. Цілком обґрунтовано постає питання: чи завжди 
недопустимість доказу автоматично свідчить про його неналежність та недостовірність? 
Частково відповідь на це питання випливає з проаналізованих вище джерел судової практи-
ки. У кожному випадку потрібно комплексно оцінювати процедуру отримання доказу, адже 
у теорії виділяють низку вимог щодо допустимості доказів, а саме: 1) законність джерела;  
2) законність способу отримання; 3) процесуальне оформлення ходу і результатів прове-
дення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій; 4) належний суб’єкт, 
що має право проводити процесуальні дії з отримання доказів [9, с. 229–231]. Наприклад, 
визнання доказів недопустимими як наслідок настає у разі: якщо після зупинення досудово-
го розслідування буде проведено слідчі (розшукові) дії, метою яких не є встановлення міс-
цезнаходження підозрюваного, але за їх результатами у кримінальному провадженні буде 
отримано нові докази, що прямо заборонено у ч. 5 ст. 280 КПК, або ж якщо слідчі (розшу-
кові) дії будуть проведені після закінчення строків досудового розслідування, крім їх прове-
дення за дорученням суду згідно ч. 3 ст. 333 КПК (ч. 8 ст. 223 КПК), або ж якщо співробіт-
ник оперативного підрозділу здійснив слідчу (розшукову) дію без письмового доручення 
слідчого, прокурора (ч. 1 ст. 41 КПК). Проте якщо в описаних ситуаціях будуть виконані усі 
інші приписи процесуального закону щодо підстав, часу, кола учасників, порядку проведен-
ня та фіксації отриманої інформації, то допущене процесуальне порушення не ставить під 
сумнів автентичність цієї інформації, а тому вона потенційно є належною та достовірною. 
Можна змоделювати приклад, коли на підставі ухвали слідчого судді у житлі підозрюва-
ного з дотриманням усіх процесуальних вимог проведено обшук, але не слідчим, визна-
ченим керівником органу досудового розслідування або ж який входить до складу слідчої 
групи, а іншим слідчим того ж органу досудового розслідування. Під час обшуку вилучено 
ніж, який, згідно з висновком експерта, є холодною зброєю, на зберігання якої у підозрюва-

2 Під виправдувальними доказами тут розуміються будь-які докази, використання яких може не лише при-
звести до виправдання обвинуваченого, засудженого, а й зменшити обсяг висунутого їм обвинувачення, ступінь їх 
винуватості або у інший спосіб покращити їх правове становище.
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ного не було дозволу. Згідно з правилами про допустимість доказів, цей предмет повинен 
визнаватися недопустимим, однак це лише формальна сторона питання. Фактична ж полягає 
у тому, що цей ніж насправді був вилучений у підозрюваного, упакований згідно процесу-
альних вимог та направлений для проведення експертизи, а тому підозрюваний повинен 
нести за це кримінальну відповідальність, проте його буде виправдано, адже ніж здобуто 
неналежним суб’єктом. З погляду нефахівця це звучить щонайменше дивно, проте навряд 
чи знайдуться правові аргументи, щоб оспорити законність цього рішення. І це закономірно, 
оскільки у приписах Конституції України зазначено, що народ здійснює владу через органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 5), яка охоплює законодавчу, 
виконавчу та судову гілки влади (ч. 1 ст. 6), водночас органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України (ч. 2 
ст. 19), а про пріоритети такої діяльності у розрізі Основного Закону України вже йшлося 
вище. У забезпеченні цих приписів, власне, і полягає призначення як правил доказування, 
так і кримінального судочинства загалом.

Правильність такого підходу законодавця з висловлених вище міркувань не викликає 
сумнівів, якщо йдеться про обвинувальні докази. Але так само, як і у вищеописаній ситуації, 
може бути отримано відомості, що мають виправдувальний характер, проте вони не можуть 
бути використані у доказуванні, бо є недопустимими. Якою ж тоді є цінність кримінального 
процесу як спеціального виду державної діяльності, який, з одного боку, на чолі засад кримі-
нального провадження поставив засаду законності, складовою якої є всебічність, повнота та 
об’єктивність встановлення обставин справи, проте, з другого боку, неспроможний забезпе-
чити законне вирішення справи через ним вже встановлені формальні перешкоди? Уся про-
цесуальна діяльність повинна орієнтуватися, насамперед, на справедливе та обґрунтоване 
реальними фактами вирішення справи та захист інтересів підозрюваного, обвинуваченого, 
засудженого, а тому оцінка виправдувальних доказів повинна регулюватися не так жорстко, 
як оцінка обвинувальних доказів.

Як видається, є теоретичні передумови для запровадження асиметричної оцінки до-
пустимості доказів у кримінальне судочинство. Акцент потрібно змістити на користь сто-
рони захисту, адже кримінальне провадження надає великого значення дотриманню про-
цесуальної форми, проте така її роль не є самоціллю, а слугує іншому, більш високому 
призначенню – бути однією із процесуальних гарантій дотримання прав та свобод людини 
у кримінальному провадженні. А тому недотримання порядку проведення процесуальної 
дії та використання отриманих під час цих дій доказів не може бути виправдане жодними 
аргументами, адже ці правила можна порівняти зі своєрідним «фільтром», який відмежову-
ватиме допустиму поведінку службових осіб від недопустимої. Передбачення у законі хоча б 
якихось винятків може стати небезпечним прецедентом, адже може сприйматися представ-
никами уповноважених державою органів як сигнал до того, що порушення процесуальних 
норм не спричинить санкцій. 

Іншою є ситуація, якщо йдеться про виправдувальні докази. Приводячи процесуальну 
діяльність уповноважених державою органів до єдиного стандарту, кримінальне проваджен-
ня водночас має на меті захистити законні інтереси осіб, які стали його учасниками. Захист 
законних інтересів учасників кримінального провадження не може залежати лише від до-
тримання органами держави норм закону. Як вище було проаналізовано, допустимість дока-
зу може впливати на його належність та достовірність. В одних випадках визнання доказу 
недопустимим може викликати сумніви у їх достовірності та належності, які іншими проце-
суальними засобами не вдається усунути. Тут не працюватиме принцип тлумачення сумнівів 
на користь особи, адже правила допустимості доказів чітко сформульовані у законі, а тому 
їх недотримання тягне за собою неможливість використання доказу. Окрім цього, питання 
вини особи вирішується на підставі сукупності усіх доказів, а не одного доказу. Водночас 
є випадки, коли порушення порядку отримання доказу не впливає на його належність та 
достовірність, оскільки порушення одних аспектів порядку отримання доказу компенсуєть-
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ся дотриманням низки інших. У таких випадках, якщо доказ є належним та достовірним, 
обґрунтовано вважати його також і допустимим та оцінювати у сукупності та взаємозв’язку 
з іншими доказами. 

Висновки. За результатами проведеного дослідження є підстави стверджувати, що 
застосування асиметричного підходу до оцінки допустимості виправдувальних доказів є 
можливим, якщо допущені під час їх збирання процесуальні порушення не перешкоджають 
визнанню їх належними та достовірними. Водночас умови та межі застосування асиметрії 
у доказуванні повинні бути предметом подальшого теоретичного аналізу. 
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СПОСОБИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ 
ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), 
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ, КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

ЧИ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ

У статті розглядаються проблемні питання визначення способу вчинення 
досліджуваного виду злочинів, пропонується класифікація та розкриваються 
деякі особливості даної криміналістичної категорії.

Ключові слова: несанкціоноване втручання, спосіб вчинення злочину, авто-
матизована система, комп’ютерна мережа, шкідливе програмне забезпечення.

В статье рассматриваются проблемные вопросы определения способа совер-
шения исследуемого вида преступлений, предлагается классификация и рас-
крываются некоторые особенности данной криминалистической категории.

Ключевые слова: несанкционированное вмешательство, способ совершения 
преступления, автоматизированная система, компьютерная сеть, вредонос-
ное программное обеспечение. 

In article considers problematic issues of determination of the method of com-
mitting an explored type of crime, proposing the classification and disclosing some 
features of forensic category.

Key words: unauthorized intervention, method of committing a crime, automated 
system, computer network, malicious software.

Вступ. Сучасний світ практично неможливо уявити без нових інформаційних техно-
логій, в основі яких лежить широке використання комп’ютерної техніки та новітніх засобів 
комунікацій. Сьогодні комп’ютери впроваджуються в різноманітні галузі людської діяльно-
сті. Усі найважливіші функції сучасного суспільства так чи інакше пов’язані з комп’ютера-
ми, комп’ютерними мережами і комп’ютерною інформацією.

Загальновідоме прислів’я про те, що хто володіє інформацією, той володіє світом, ха-
рактеризує роль інформації у сучасному суспільстві. На нинішньому етапі розвитку суспіль-
ства масштаби злочинних посягань на конфіденційні відомості різко зросли. Інформація 
про результати чужих прикладних і фундаментальних досліджень дає змогу заощадити 
власні сили й кошти та зосередити увагу на виробництві й маркетингу. Подальший розви-
ток науково-технічного прогресу, збільшення потоку патентів і жорстка конкуренція роблять 
викрадення чужих таємниць особливо прибутковою, а тому дуже перспективною справою. 
Все більше видів інформації у сучасному суспільстві зберігається в електронному вигляді. 
В Україні практично всі реєстри та бази даних державних установ та органів влади і управ-
ління переведені чи переводяться на електронні носії із розміщенням у локальних мережах 
чи з доступом до них через Інтернет. Така зручність у збиранні, обробці та використан-
ні інформації створює велику спокусу незаконного отримання конфіденційних відомостей 
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про конкретну особу, об’єднання громадян, підприємства, установи з метою використання 
в подальшому в протиправних цілях.

Розвиток методів обробки інформації за допомогою комп’ютерів призвів до застосуван-
ня цих машин в усіх галузях національної економіки та інших сферах суспільного життя. 
Значна кількість таких машин об’єднана комп’ютерними мережами, деякі з них набули ін-
тернаціонального характеру.

В усьому світі постійно з’являються повідомлення про кібератаки та несанкціоноване 
втручання в роботу комп’ютерних мереж. Так, у 2003 році через використання комп’ютер-
ного вірусу Slammer була значно уповільнена робота мережі Інтернет у Північній Америці 
та Європі, а Південна Корея взагалі на деякий час була відключена від всесвітньої мережі. 
У квітні 2009 року кіберзлочинці змогли подолати захист комп’ютерних систем Пентагону 
та викрали інформацію щодо нового багатоцільового винищувача п’ятого покоління F-35 
Lightning II. Хакерам вдалося скопіювати декілька терабайт даних, які стосувалися дизайну 
та електронної системи літака. У вересні 2010 року президент Ірану Махмуд Ахмадінежад 
заявив, що зловмисники через несанкціоноване проникнення змогли створити локальні про-
блеми у роботі центрифуг комплексу збагачення урана. У 2017 році світ сколихнули дві 
масштабні комп’ютерні вірусні атаки. У травні з’явилися повідомлення про втручання в ро-
боту сотні тисяч електронних машин у 150 країнах світу за допомогою вірусу WannaCry. Зо-
крема, вірус вразив низку комп’ютерних систем німецького залізничного концерну Deutsche 
Bahn. У Великій Британії були заражені комп’ютерні системи багатьох лікарень. У червні 
з’явилася нова загроза штатній роботі електронно-обчислювальних машин, автоматизова-
них систем та та мереж електрозв'язку. Злочинцями був застосований новий шифрувальник 
файлів Petya.A. Жертвами його застосування стали сотні державних та приватних компаній 
у всьому світі, у тому числі й в Україні. 

Постановка завдання. Сьогодні з’являються нові, раніше невідомі способи вчинення 
злочинів у сфері використання електронно-обчислюваних машин, систем та комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку, де предметом посягання виступає різного роду інформація, 
що зумовлює необхідність розроблення ефективних методик виявлення й розслідування цих 
злочинних деліктів. 

Проблемі дослідження злочинів у сфері інформаційних технологій приділялася пев-
на увага у вітчизняній криміналістичній науці [2, 4, 5, 6, 7]. Однак постійне вдосконален-
ня існуючих та поява нових способів вчинення робить цю проблему досить актуальною 
для України сьогодні.

Результати дослідження. У Кримінальному кодексі передбачена відповідальність  
(ст. 361) за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що 
призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки 
інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Обов’язковим елементом злочинного механізму даного виду злочинів є «несанкціоно-
ване втручання в роботу». На жаль, законодавство України не дає однозначного визначення 
цієї категорії. У Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах» наводиться така дефініція як «несанкціоновані дії щодо інформації в системі», 
до яких відносяться такі, що провадяться з порушенням порядку доступу до цієї інформації, 
встановленого відповідно до законодавства. Згідно зі ст. 1 зазначеного Закону доступ до ін-
формації в системі – отримання користувачем можливості обробляти інформацію в систе-
мі. Порядок доступу до інформації в системі – умови отримання користувачем можливості 
обробляти інформацію в системі та правила обробки цієї інформації. Обробка інформації 
в системі – виконання однієї або кількох операцій, зокрема: збирання, введення, запису-
вання, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрації, приймання, отримання, 
передавання, які здійснюються в системі за допомогою технічних і програмних засобів.

Виходячи з аналізу наведених категорій, можна зробити висновок, що несанкціонова-
не втручання в роботу – це порушення користувачем умов та правил отримання і обробки ін-
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формації. Такі умови та правила отримання і обробки інформації встановлюються володіль-
цем інформації. Порядок доступу до державних інформаційних ресурсів або інформації з 
обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, перелік користувачів 
та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються законодавством. Згідно зі ст.ст. 5 
та 6 Закону власник системи забезпечує захист інформації в системі в порядку та на умовах, 
визначених у договорі, який укладається ним із володільцем інформації, якщо інше не перед-
бачено законом. Власник системи надає користувачеві відомості про правила і режим робо-
ти системи та забезпечує йому доступ до інформації в системі відповідно до визначеного 
порядку доступу. Закон України «Про телекомунікації» у п. 3 ст. 9 зобов’язує операторів і 
провайдерів телекомунікацій (електрозв’язку) вживати відповідно до законодавства технічні 
та організаційні заходи із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, ін-
формації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, 
що передається цими мережами. 

Таким чином, вести мову про незаконне втручання в роботу електронно-обчислю-
вальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 
електрозв’язку можна за сукупністі умов: 1) володільцем інформації повинні бути визна-
чені умови та правила отримання і обробки інформації; 2) власник (розпорядник) електро-
нно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж 
чи оператор (провайдер) мереж електрозв’язку повинні розробити та впровадити заходи 
захисту інформації в системі; 3) власник (розпорядник) комп’ютерів, систем та оператор 
(провайдер) мереж повинні розробити правила роботи системи; 4) між власником (опера-
тором, провайдером) системи та володільцем інформації повинен бути укладений договір 
щодо захисту інформації в системі; 5) злочинець виконав хоча б одну із операцій, зокрема: 
збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстра-
ції, приймання, отримання, передавання інформації.

Способи несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку мо-
жуть бути класифіковані за різними підставами.

1. За місцем знаходження (локалізацією) злочинців існує внутрішнє та зовнішнє втручання.
Внутрішнім доступом вважається несанкціоноване втручання до мережі або системи, 

яке здійснюється з комп’ютерів, під’єднаних до однієї локальної або корпоративної мережі. 
Цей вид несанкціонованого доступу виконати легше, адже брандмауери, які повинні захи-
щати дані у мережі, налаштовані на «атаку ззовні» і, здебільшого, не відстежують нелегіти-
мні дії всередині мережі. Крім того, більшість таких мереж будується на принципах довіри 
стосовно інших локальних пристроїв, а робота зловмисника всередині мережі є, як правило, 
легальною. До зовнішнього несанкціонованого доступу належить дистанційний доступ, який 
здійснюється з комп’ютера, що не належить до мережі, на яку спрямовано посягання [8, с. 55].

2. За кількістю злочинців несанкціоноване втручання може бути одноосібне та групове.
3. За ступенем участі злочинця – особисте активне втручання, програмне (опосеред-

кована участь) та комбіноване.
До першого виду належать ситуації, коли особа безпосередньо за допомогою клаві-

атури або іншого пристрою вводу даних надає команди до комп’ютера. Для цього може 
застосовуватися вільний доступ сторонньої особи до службового комп’ютера, власна елек-
тронно-обчислювальна машина зловмисника або таємне проникнення до приміщення, де 
встановлені комп’ютерно-технічні засоби. Після отримання фізичного доступу до необхід-
ного комп’ютера проникнення до системи (мережі) здійснюється за допомогою чужих паро-
лів та логінів. Для цього попередньо обстежують робочі місця з метою виявлення паперових 
нотатків з необхідними даними або вивчають на комп’ютері певні реєстрі, де фіксуються на-
брані раніше паролі, які, як правило, ніхто із співробітників установ, організацій не видаляє.

Іншим варіантом отримання пароля для наступного незаконного проникнення 
в систему (мережу) є так званий «соціальний інженеринг». При цьому інформація отриму-
ється в процесі спілкування (телефонного або через повідомлення на телефон чи електронну 
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почту). Злочинець представляється системним адміністратором, співробітником комп’ю-
терної фірми, що обслуговує систему, іншим колегою та запитує у співрозмовника пароль 
для доступу [1, с. 309].

Як різновид – це фізичне підключення до мережі шляхом під’єднання на комутуючих 
шафах або дротових лініях. Даний спосіб можна порівняти з роботою двох паралельних 
телефонних апаратів, підключених до одного абонентського номеру: якщо один телефон 
знаходиться в активному режимі (ведеться розмова з абонентом) та на другому апараті під-
німається слухавка, то коли розмова на першому закінчена, вона може бути продовжена 
на другому апараті. 

Програмне (опосередковане) втручання має на увазі використання різного роду про-
грамних засобів, де злочинець тільки ініціює роботу спеціальних комп’ютерних програм, 
а все інше програма виконує сама. На відміну від описаного вище способу, в даному випадку 
добір пароля для доступу здійснює спеціально розроблена програма, наприклад, Password 
Cracker, Office Key, Accеnt Office Password Recovery та інші, яких сьогодні велика кількість. 

Також одним із видів програмного забезпечення, що використовують злочинці, є шкід-
ливі «комп’ютерні віруси». Залежно вiд середовища iснування розрiзняють такi типи вiрусiв. 
Файлові віруси - проникають у файли, що виконуються (exe, com, bat), у системнi файли, 
файли драйверiв (sys, drv, vxd), файли бiблiотек (DLL), а також у ряд iнших типiв файлiв. 
Пiсля вкорiнення файловi вiруси починають розмножуватися пiд час кожного запуску файла. 
Завантажувальнi вiруси - заражають завантажувальний сектор диска (Boot сектор) або сектор, 
що мiстить програму системного завантажувача вiнчестера (Master Boot Record). Такий вiрус 
замiщає собою програму в завантажувальному секторi, внаслiдок цього потрапляє до опе-
ративної пам’ятi й перехоплює керування вiдразу пiд час завантаження операцiйної систе-
ми. Файлово завантажувальнi вiруси можуть проникати як у файли, так i в завантажувальнi 
сектори. До таких вiрусiв належать, зокрема, стелс-вiруси i найнебезпечнiшi екземпляри по-
лiморфних вiрусiв. Макровiруси проникають у файли документiв (пакет Microsoft Office) й 
iншi файли, пiдготовленi в додатках, що мають свою мову макрокоманд. Формально цi вiру-
си є файловими, але заражають вони не файли, що виконуються, а файли даних. Небезпека 
макровiрусiв не стiльки в їхнiй руйнiвнiй дії, скiльки в поширеності документiв, пiдготовле-
них у популярних системах Word i Excel. Мережнi вiруси поширюються по комп’ютернiй ме-
режi. Особливiсть цих вiрусiв полягає в тому, що вони заражають тiльки оперативну пам’ять 
комп’ютерiв i не записуються на носiї iнформацiї. У зв’яку з існуванням різних способів за-
раження використовують терміни «резидентний» і «нерезидентний» вірус. Резидентні віруси 
потрапляють до оперативної пам’яті комп’ютера і можуть постійно виявляти свою активність 
аж до вимикання або перезавантаження комп’ютера. Нерезидентні віруси, навпаки, до пам’яті 
не потрапляють і активні лише протягом часу, пов’язаного з виконанням певних завдань [3].

При комбінованому втручанні злочинець виконує фізичні дії з підключення до мережі 
або встановлення спеціального технічного пристрою (наприклад, на банкомат) з наступним 
запуском програмного продукту, що виконує прописані злочинцем алгоритми роботи.

Висновки. В контексті останніх подій у світі у сфері інформаційних технологій про-
блема боротьби із кіберзлочинністю видається досить актуальною для України. Досліджен-
ня такого елемента криміналістичної характеристики як спосіб вчинення несанкціоновано-
го втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих 
систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку має велике значення для вдоскона-
лення існуючих та створення нових мікрометодик розслідування злочинів у сфері інфор-
маційних технологій та кібербезпеки. Знання типових ознак цієї криміналістичної катего-
рії дає слідчому можливість правильно кваліфікувати протиправне діяння, висувати версії 
щодо причетних осіб, визначати напрями розслідування.
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Науковий журнал Виходить шість разів на рік

Українською, російською та англійською мовами

Підписано до друку 08.09.2017 р. Формат 70х100/16. Папір офсетний. 
Обл.-вид. арк. 23,56. Ум. друк. арк. 29,53. Наклад 300 прим. Ціна договірна.
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