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КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕРНЕТ-ПРАВОВІДНОСИН В СУЧАСНІЙ ДОКТРИНІ ПРАВА УКРАЇНИ

Постановка проблеми. З розвитком кіберпро-
стору та перенесення зв’язків суб’єктів права 
у віртуальну реальність сформувалась концепція 
виникнення нового виду правовідносин. Її про-
довженням є інша концепція у вигляді доведення 
доцільності інституалізації віртуального права як 
окремої галузі на основі виникнення вказаного 
нового виду правовідносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання кібервідносин та їх регулювання вже до-
сліджувалися науковцями, серед яких за основу 
написання статті взято праці таких науковців 
як І.В. Безверхня, І. В. Діордіца, С.В. Демедюк, 
Р.Є. Єннан, О.О. Козуб, І.М. Кочан, В.А. Ліпкан, 
Л.В. Перевалова, О.М. Селезньова та інших.

Невирішені раніше проблеми. Однак, чи ви-
никають нові правовідносини? Чи то вже визнані 
в доктрині права Україні правові відносини реа-
лізуються в іншому просторі? Це питання потре-
бує відповіді задля вирішення шляхів правового 
регулювання питань кібербезпеки, реалізації су-
спільних відносин у кіберпросторі, побудови наці-
ональної системи кібербезпеки.

Метою даної статті і критична оцінка концеп-
ції кібервідносин (інтернет-відносин) як окремого 
виду суспільних відносин, врегульованих правом; 
визначення необхідності узагальнення особливос-
тей кіберпростору як середовища для реалізації та 
охорони суспільних відносин та на цій основі роз-
робки та впровадження нових норм законодавства 
України, якими б враховувалися ці особливості.

Виклад основного матеріалу. У процесі роз-
витку високих технологій, доводять В.А. Ліпкан 
та І. В. Діордіца, виникло принципово нове сере-
довище – кіберпростір, що формується із соціаль-
ної, технічної, телекомунікаційної, інформацій-
ної, мережево-комп’ютерної складової частини 
[1, с. 174]. Сюди зі сфери безпосереднього міжособи-
стнісного спілкування переносяться суспільні від-
носини [2, с. 61]. А тому нагальним для вирішення 
питанням є формування поняття кіберпростору.

Порівнюючи підходи до поняття «кіберпро-
стір», що пропонуються науковцями з США, 
офіційними документами, вітчизняними науков-
цями, Д. Дубов доходить висновку про доціль-

ність застосування американського підходу, коли 
здійснюється орієнтація на можливість викори-
стання визначень у суто практичній діяльності 
(формування ефективних стратегій національної 
безпеки, доктринальних документів у сфері кібер-
безпеки для тих родів військ чи силових відомств, 
на які покладається обов’язок його захисту) 
[3, с. 28]. Наприклад, Брайан Р. вважає, що кібер-
простір можна розбити на чотири під концепції: 
місце, відстань, розмір і маршрут. На основі цієї 
подібності вчена показує, що ми можемо застосу-
вати низку філософських позицій щодо фізичного 
простір до кіберпростору. Однак, при цьому вона 
не стверджує, що кіберпростір точно подібний до 
фізичного простору, а тому може бути включений 
під одну конкретну теорію фізичного простору. 
Кіберпростір являє собою новий захоплюючий 
носій, який дозволяє нам спілкуватися, навчати, 
вчитися та розуміти способами, які ніколи раніше 
не уявляли [4, с. 153]. При чому на Заході концеп-
ція кіберпростору відділена від концепції Інфра-
структури інформаційних технологій [5, с. 1784].

Кібернетичний простір (кіберпростір), як кон-
статує І.М. Кочан, являє собою сполуку нових 
форм людської діяльності, нових форм комуні-
кації, нових соціальних груп (різні віртуальні 
суспільства включно) тощо. Tобто це середовище, 
яке виникає в результаті функціонування на осно-
ві єдиних принципів і за загальними правилами 
інформаційних, телекомунікаційних та інформа-
ційно-телекомунікаційних систем [6, с. 280]. 

Згідно підп. 11. ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки Украї-
ни» кіберпростр являє собою «середовище (вірту-
альний простір), яке надає можливості для здійс-
нення комунікацій та/або реалізації суспільних 
відносин, утворене в результаті функціонування 
сумісних (з’єднаних) комунікаційних систем та 
забезпечення електронних комунікацій з вико-
ристанням мережі Інтернет та/або інших глобаль-
них мереж передачі даних» [7]. Як було доведено 
вище, адміністративні правовідносини реалізу-
ються і охороняються у відповідному специфіч-
ному середовищі. Як вказує С.В. Демедюк, «сьо-
годні у світі відбувається глобальне перенесення 
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соціальної й економічної активності індивідів 
у кіберпростір, який стає невід’ємною складовою 
сучасного суспільства, частиною сучасного навко-
лишнього середовища» [8, с. 119]. О.О. Козуб до-
ходить висновку, що «виникнувши спочатку як 
один із засобів прискорення передачі інформації, 
дуже швидко Інтернет перетворився на цілісну 
саморегульовану систему стосунків та зв’язків» 
[9, с. 176]. І таке перенесення та формування ново-
го простору для комунікацій суб’єктів права стало 
поштовхом для розробки теорії інтернет-відносин 
як нового типу правовідносин.

С.В. Демедюк вказує, що «суспільні відносини 
виникають у процесі накопичення, використання 
та збереження інформації між користувачами кі-
берпростору. Так, наприклад, коли одна особа, ко-
ристуючись можливостями кіберпростору, здійс-
нює продаж товарів, послуг або виконання певних 
робіт, інша особа здійснює перегляд інформації, 
за мовлення та оплату, що в комплексному вимірі 
можна охарактеризувати як різновид суспільних 
відносин» [8, с. 119-120]. Р.Є. Єннан виділяє «від-
носини, пов’язані з функціонуванням мережі Ін-
тернет (Інтернет-відносини), які, зокрема, стосу-
ються таких питань: регулювання змісту (контенту 
– інформаційного наповнення Інтернет-ресурсів); 
запобігання кіберзлочинності; захист конфіден-
ційної інформації та персональних даних; за-
хист прав інтелектуальної власності; електронна 
комерція (торгівля); захист прав споживачів; 
захист прав людини [10, с. 10-11]. Як ми вважа-
ємо, мова іде не про «новий» вид правовідносин. 

Якщо проаналізувати суб’єктний склад опи-
саних видів відносин, їх зміст, то виділяються 
підстави до віднесення кожного з видів до вже 
виділеного в теорії права виду правовідносин, за-
лежно від конкретних суб’єктів, змісту. Напри-
клад, запобігання кіберзлочинності як різновид 
соціально-профілактичної діяльності, що висту-
пає основним видом боротьби зі злочинністю, що 
здійснюється уповноваженими на це суб’єктами і 
головною метою якого є безпосередньо зниження 
рівня злочинності [11, с. 192] може бути визначне 
як адміністративні правовідносини. Для цього на-
явні підстави, якщо уповноважений на запобіган-
ня кіберзлочинності суб’єкт застосовує примус, 
імперативні методи впливу в рамках форм, відне-
сених до його правового статусу законом. 

Таким чином, суспільні відносини, які реалі-
зуються у кіберпросторі не змінюють правову при-
роду, не втрачають притаманних їм ознак, прина-
лежність до окремої з галузей права. Це означає, 
що адміністративні відносини, які реалізуються у 
кіберпросторі, залишаються адміністративними, 
оскільки зв’язки між їх суб’єктами не змінюють 
ознак імперативності, владності, обов’язковості 
приписів тощо, не зважаючи на перенесення ко-
мунікації у віртуальне середовище.

Це означає, що позицію Р.Є. Єннана щодо виді-
лення суспільних відносин, що виникають у зв’яз-
ку з використанням глобальних комп’ютерних 
мереж можливо поставити під сумнів, коли нау-
ковець визначає вказані відносини «особливими 
інформаційними відносинами, спрямованими на 
організацію руху інформації в суспільстві…, учас-
ники яких є носіями суб’єктивних прав і обов’яз-
ків у мережі Інтернет». Інтернет-відносини, на 
думку науковця, «це особливі суспільні відно-
сини, що виникають у результаті впливу норм 
інформаційно го, комп’ютерного, міжнародного й 
інших галузей права, міжнародних договорів на 
поведінку суб’єктів цих відносин. Інтернет-від-
носини – це новий тип суспільних відносин, які 
виникають, змінюються та припи няються в кі-
берпросторі». Він стверджує, що «інтернет-від-
носини зумовлені інформаційною природою 
комунікацій інформаційного суспільства, бути 
учасниками яких можливо лише за допомогою 
ЕОМ, підключеної до комп’ютерної мережі… 
Особливістю цих відносин також є наявність тех-
нічного компоненту, інформаційне наповнення, 
особливий суб’єктний склад. Це суспільні відно-
сини, що існують в електронно-цифровій формі 
у кіберпросторі», доходить висновку Р.Є. Єннан 
[10, с. 10-11]. Аналіз наведеної позиції з точки 
зору ознак правовідносин, які на сьогодні вже ви-
ділені в теорії права України, відкриває сумнів-
ність теорії «нового типу» суспільних відносин, 
в яких наявний технічний компонент. Вважаємо, 
що цей компонент не впливає на правову природу 
відносин, а характеризує спосіб зв’язку суб’єктів 
правовідносин. Сам Є.Р. Єннан, наполягаючи на 
виділенні кіберправовідносин (інтернет-відносин) 
вказує про «два типи цивільно-правових угод, які 
укладаються між операторами та провайдерами 
телекомунікацій та користувачами телекомуніка-
ційних послуг та між власниками інформаційних 
ресурсів і користувачами цих ресурсів. Цими уго-
дами можуть встановлюватися додаткові правила 
використання послуг і обладнання, доступу до ін-
формації та прав щодо користування нею. Далі на-
уковець продовжує, що «в інформаційних відно-
синах споживач комп’ютерної інформації завжди 
конкретний. Суб’єктами інформаційної діяльно-
сті можуть бути люди й соціальний колектив (на-
уковий, управлінський, виробничий тощо), які 
можуть отримувати, зберігати, перетворювати, 
передавати чи використовувати інформацію. Ви-
словлюючись інакше, до суб’єктів інформаційних 
відносин належать громадяни або організації, що 
отримують інформацію; її хранителі (бібліотечні 
працівники, працівники архівів, музеїв); особи, 
що обробляють інформацію (працівники обчислю-
вальних центрів, органів статистики, фінансових 
органів) і, споживачі інформації, котрі використо-
вують її у навчанні, побуті, практичній роботі» 
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[10, с. 13]. Наведена позиція означає, що дослід-
ник визначає цивільно-правову природу право-
відносин, які виникають між посередниками, які 
забезпечують електронні комунікації, та спожи-
вачами відповідних послуг. Інші відносини, які 
Р.Є. Єннан пропонує вважати інтернет-відносина-
ми, сам науковець визначає інформаційними. 

На наш погляд, не зрозумілою є одночасна кла-
сифікація правовідносин як інтернет-відносин та 
цивільно-правових відносин, інформаційних. На 
сьогодні суспільні відносини, що виникають з при-
воду встановлення режимів та форм обігу інфор-
мації, реалізації інформаційних прав і правового 
статусу суб’єктів інформаційних процесів і фор-
мування їх правомірної поведінки і зв’язків ста-
новлять предмет інформаційного права [12, с. 37].  
 І.В.Безверхня та Л.В. Перевалова пропонують 
інформаційними правовідносинами вважати 
суспільні відносини, які виникають з приводу 
одержання, перероблення, використання або збе-
рігання інформації [13, с. 261]. Їх структуру, як 
визначає О.М. Селезньова, складають 1) об’єкт – 
того, з приводу чого виникають інформаційні 
правовідносини; 2) суб’єкт – сторін інформацій-
них правовідносин, які володіють певною пра-
восуб’єктністю для реалізації інформаційних 
правовідносин; 3) зміст інформаційних правовід-
носин – комплексу суб’єктивних прав та юридич-
них обов’язків, що закріплюється за суб’єктами 
інформаційних правовідносин для здійснення ін-
формаційної діяльності [14, с. 184]. 

Предмет цивільного права формується на 
виокремленні загальної засади, яка і є істотною 
для визначення певних суспільних відносин ци-
вільно-правовими: приватноправовий характер 
суспільних відносин (майнові відносини, що відо-
бражають статику майнових прав; зобов’язальні 
відносини, що відображають динаміку майнових 
прав; відносини з реалізації прав вимоги тощо) 
[15, с. 67-68]. До основних специфічних (галузе-
вих) ознак цивільних правовідносин належать 
такі обставини: 1) учасники цивільних правовід-
носин щодо один одного виступають як юридично 
рівні суб’єкти, що володіють організаційно-пра-
вовою й майновою відособленістю; 2) цивільні 
правовідносини – це правовий зв’язок, що скла-
дається з приводу матеріальних і нематеріальних 
благ; 3) відносини сторін урегульовані на принци-
пах ініціативи учасників у встановленні правовід-
носин і диспозитивності правового регулювання; 
4) учасники цивільних правовідносин виступають 
як носії суб’єктивних цивільних прав і обов’язків; 
5) захист суб’єктивних прав і спонука до виконан-
ня суб’єктивних обов’язків здійснюється за допо-
могою впливу на матеріальну сферу учасників і, як 
прави ло, у позовному порядку; 6) підстави виник-
нення, зміни й припинення цивільних правовідно-
син значною мірою відрізняються від юридичних 

фактів в інших галузях права по видах, утриму-
ванню й характеру правових наслідків [16, с. 62].

Враховуючи викладене,  теорія виділення но-
вого типу правовідносин, наведена Р.Є. Єннаом 
[10, с. 12-13], видається непослідовною. Водно-
час, необхідно погодитись з науковцем в тому, 
що реалізація інформаційних, цивільних, адміні-
стративних та інших правовідносин у віртуально-
му просторі має особливості, які потребують вра-
хування при розробці норм, якими регулюються 
суспільні відносини окремих видів у відповідному 
середовищі, складаючи предмети галузей сучас-
ного права України. Іншими словами, доцільним 
вважаємо визначення особливостей реалізації 
правовідносин в кіберпросторі. Такі правовідно-
сини можуть бути різними за своєю правовою при-
родою і регулюватися нормами різних галузей 
права, але в той же час мати спільні особливості 
їх реалізації та охорони, обумовлені специфікою 
середовища в якому такі відбуваються. 

Підсумовуючи, зазначаємо, що у випадку ре-
алізації суспільних відносин у кіберпросторі вва-
жаємо за доцільне віднесення конкретних відно-
син за ознаками до певного з вже виділених видів 
правовідносин (адміністративні, цивільні, трудо-
ві, інформаційні і т.ін.). Це означає, що кібервід-
носини як окремий тип суспільних відносин під-
став виділити недостатньо. Доцільно вести мову 
про правовідносин (адміністративні, цивільні, 
трудові, інформаційні тощо), які виникли, зміню-
ються чи припинені у кіберпросторі. Зміна спосо-
бу комунікації суб’єктів правовідносин не змінює 
їх правової природи. А тому, наприклад,  коли 
особа в електронному вигляді отримує адміністра-
тивні послуги за допомогою особового кабінету чи 
в інший доступний спосіб електронної комуніка-
ції, виникають адміністративні правовідносини, 
реалізовані у кіберпросторі. 

Про відсутність кібервідносин як окремого 
виду правовідносин свідчить і термінологія, яку 
представлено у ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки Украї-
ни» від 05.10.2017 №  2163-VIII [7]. У статті при 
розробці категоріально-понятійного апарату за-
конодавець не використовує поняття кібервід-
носин, хоча ряд понять сфери кібербезпеки за-
кріплено. Дана позиція, на наш погляд, свідчить  
1) про відсутність кібервідносин (інтернет-від-
носин) як окремого виду суспільних відносин, 
врегульованих правом; 2) можливість реалізації 
суспільних відносин у кіберпросторі і їх регулю-
вання правом окремих галузей, залежно від пра-
вової природи, притаманних ознак; 3) існування 
особливостей реалізації та охорони суспільних 
відносин, обумовлених використанням кіберпро-
стору їх суб’єктами; 4) існування особливостей кі-
берпростору як середовища для реалізації та охо-
рони суспільних відносин.
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Підсумовуючи вказане, зауважимо, що не зва-
жаючи на заперечення теорії кібервідносин як 
нового типу правовідносин, ми визнаємо необхід-
ність узагальнення особливостей кіберпростору 
як середовища для реалізації та охорони суспіль-
них відносин та на цій основі розробки та впрова-
дження нових норм законодавства України, яки-
ми б враховувалися і особливості кіберпростору як 
середовища для реалізації та охорони суспільних 
відносин, так і особливості реалізації та охорони 
суспільних відносин, які виникають, змінюються 
чи припиняються з використанням кіберпростору 
їх суб’єктами. Зауважимо, що кіберпростір може 
бути як єдиним середовищем комунікації суб’єк-
тів, так і поєднуватися з комунікаціями фізични-
ми. Що знову ж таки свідчить про сталість право-
вої природи відносин, не залежно від особливостей 
середовища їх реалізації, способів комунікацій.
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Артеменко Я. В. Концепція інтернет-правовідно-
син в сучасній доктрині права України. – Стаття.

В статті здійснено критичну оцінку концепції кібер-
відносин (інтернет-відносин) як окремого виду суспіль-
них відносин, врегульованих правом; визначено необ-
хідність узагальнення особливостей кіберпростору 
як середовища для реалізації та охорони суспільних 
відносин та на цій основі розробки та впровадження 
нових норм законодавства України, якими б врахову-
валися ці особливості.
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Аннотация

Артеменко Я. В. Концепция интернет-правоот-
ношений в современной доктрине права Украины. –  
Статья.

В статье осуществлена критическая оценка концеп-
ции киберотношений (интернет-отношений) как от-
дельного вида общественных отношений, урегулиро-
ванных правом; определена необходимость обобщения 
особенностей киберпространства как среды для реали-
зации и охраны общественных отношений и на этой 
основе разработки и внедрения новых норм законода-
тельства Украины, которыми бы учитывались эти осо-
бенности.

Ключевые  слова: киберотношения, интернет-отно-
шения, правовое регулирование, право виртуального 
пространства, интернет-право.

Summary

Artemenko Ya. V. The concept of Internet legal rights 
in the current doctrine of the law of Ukraine. – Article.

The article critically evaluates the concept of cyber 
relations (Internet relations) as a separate type of law-
governed social relations; the necessity of generalization 
of features of cyberspace as an environment for realization 
and protection of public relations is determined, and on 
this basis the development and introduction of new norms 
of the legislation of Ukraine, which would take into 
account these features.

Key  words: cyber relations, internet relations, legal 
regulation, virtual space law, internet law.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ ІНТЕРЕСУ В ПАМ’ЯТКАХ ВІТЧИЗНЯНОГО  
КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ)

Постановка проблеми. У Конституції України 
поряд із правами та свободами людини і громадя-
нина майже двадцять разів вживається поняття 
«інтерес» як по відношенню до окремої людини, 
так й до різних суспільних утворень. При чому, 
гарантії захисту публічного інтересу явно прева-
люють над приватним. Звичайно, це не могло не 
відобразитися в КК України як крайньому засобу 
захисту людини, суспільства держави та людства 
від найнебезпечніших проявів протиправної пове-
дінки. Кримінальний закон майже сто разів у зов-
сім діаметрально протилежних значенням вживає 
поняття «інтерес» – від об’єкта злочинного пося-
гання до мотиву особи, яка вчиняє злочин. 

Звичайно, таке безсистемне вживання понят-
тя «інтерес» в КК України призводить до трудно-
щів як у тлумаченні певної кримінально-правової  
норми, що його місить, так і її застосуванні на 
практиці. 

Стан дослідження. Теоретичним і практич-
ним підґрунтям дослідження зазначених проблем 
стали роботи відомих вітчизняних та зарубіж-
них вчених у галузі теорії права, кримінального, 
кримінально-виконавчого права та кримінології, 
зокрема Ю.В. Бауліна, О.М. Бандурки, Р.В. Ве-
реши, В.К. Грищука, В.В. Голіни, О.М. Джужі, 
Т.А. Денисової, В.П. Ємельянова, О.О. Книжен-
ко, О.Г. Колба, І.М. Копотуна, О.М. Костенка, 
О.М. Литвинова, О.М. Литвака, М.І. Мельника, 
П.П. Михайленка, С.С. Мірошниченка, В.О. Нав-
роцького, В.І. Осадчого, М.І. Панова, А.В. Сав-
ченка, В.В. Сташиса, Є.Л. Стрельцова, В.Я. Та-
ція, В.П. Тихого, П.Л. Фріса, В.В. Шаблистого, 
Н.М. Ярмиш, О.Н. Ярмиша, С.С. Яценка та ін.

Відзначаючи безперечну значущість раніше 
проведених досліджень, разом із тим, представ-
ляється, що вони не вичерпують кола питань, що 
вимагають свого вирішення. Це стосується і кри-
мінально-правової дефініції «інтерес», його спів-
відношення із правами та свободами людини і гро-
мадянина, його історико-правового розвитку. 

Мета статті полягає в дослідженні істори-
ко-правового розвитку поняття інтересу в пам’ят-
ках вітчизняного кримінального законодавства 
(до початку ХХ століття). 

Виклад основного змісту. У будь-якій спра-
ві складно зробити крок вперед, розвиватись, не 
спираючись на певний набутий досвід. Саме дос-
від нагадує нам про зроблені помилки або ж на-
впаки – демонструє успішну модель поведінки, 

відтворивши яку (можливо, з певними змінами) 
можна вийти на якісно новий рівень.

Україна має велику історію, яка не обмежу-
ється періодом незалежності та нараховує сотні 
років. В різні часи території нашої Батьківщини 
входили до складу інших, як правило, сусідніх 
держав. Через це на наших землях поширювали 
свою дію не тільки вітчизняні, але і іноземні нор-
мативно-правові акти. Дослідження деяких з цих 
документів (переважно в галузі кримінального 
законодавства, хоча і не виключно, тому що по-
діл права на галузі відбувався не на всіх етапах 
розвитку нашої країни) дозволить не тільки вста-
новити момент появи поняття «інтерес» у зако-
нодавстві, яке в певні історичні періоди діяло на 
території України, але і зможе допомогти краще 
зрозуміти юридичну сутність даної категорії, 
проаналізувати діюче законодавство на фоні істо-
ричних пам’яток та віднайти недоліки у ньому та 
шляхи їх виправлення, або ж навпаки – підкрес-
лить переваги чинного законодавства та закцен-
тує увагу на помилках минулого, які не можна 
повторювати в майбутньому. 

Як слушно вказує Д.А. Шигаль, історико-пра-
вовий порівняльний метод являється багатосто-
роннім пізнавальним процесом, що діє в комп-
лексі з іншими методами та сучасним логічним 
апаратом. Поняття історико-правового порівняль-
ного методу ширше, глибше та специфічніше, ніж 
просте порівняння. Незважаючи на те, що порів-
няння як логічний прийом обумовлює об’єктивну 
природу компаративних досліджень, в епістемо-
логічному контексті функції історико-правового 
порівняльного методу не можна звести лише до 
встановлення моментів схожості та різниць у яви-
щах. Історико-правовий порівняльний метод на-
цілений не лише на конкретне дослідження своє-
рідності історико-правового матеріалу, але й на 
створення синтетичних історичних узагальнень 
[1, с. 1186].

Отже, наукові пошуки історії розвитку вико-
ристання поняття інтересу в пам’ятках вітчиз-
няного кримінального законодавства є не тільки 
доречними, але і необхідними.

Одним з перших нормативно-правових ак-
тів, в якому було згадано термін «інтерес» був 
«Звід законів кримінальних» 1832 р. (далі – 
Звід 1832 р.), що складався з двох книг. Перша 
книга мала назву «Про злочини та покарання 
взагалі» та поділялася на одинадцять розділів 
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(«Про сутність злочинів і різних видів страт та 
покарань», «Про злочини проти віри», «Про дер-
жавні злочини по першим двом пунктам», «Про 
злочини проти уряду», «Про злочини чиновників 
по службі», «Про злочини проти безпеки життя 
та проти суспільного стану осіб», «Про злочини 
проти уставів про повинності, уставів казенного 
управління та благоустрою», «Про покарання 
за злочини проти прав сімейного стану», «Про 
покарання за незаконне задоволення тілесних 
пристрастей», «Про покарання за злочини проти 
майнових прав» та «Про покарання за брехливі 
вчинки»), а друга – «Про судочинство по злочи-
нах» та поділялася на сім розділів («Про кримі-
нальне судочинство взагалі», «Про попереднє 
слідство», «Про формальне слідство», «Про су-
дочинство кримінальних справ у першому сту-
пені суду», «Про ревізію кримінальних справ у 
другому ступені суду», «Про виконання вироків 
по кримінальним справам», «Про особливі види 
судочинства по кримінальним справам»).

Таким чином, даний законодавчий акт поєд-
нував у собі норми матеріального та процесуаль-
ного права. Дослідивши обидві книги нами було 
виявлено єдину згадку терміну «інтерес». Від-
так, у ст. 1136 глави IV «Про ревізії криміналь-
них справ у Правлячому Сенаті» розділу п’ятого 
книги другої закріплювалось: «У кримінальних 
справах, пов’язаних з казенним інтересом, тобто 
з викраденням, збитком чи втратою казни, Прав-
лячий Сенат вимагає на загальній підставі вис-
новку від Міністрів за приналежністю (а); у кри-
мінальних справах удільного відомства вимагає 
висновку від Міністра Імператорського Двору (б); 
у справах же про кровозмішення погоджується 
попередньо зі Святійшим Синодом (в) [2, c. 337].

Таким чином, саме в другій книзі (прообраз 
кримінального процесуального кодексу») Зводу 
1832 р. вперше було вжито термін «інтерес». За-
уважимо, що цей інтерес відносився до казенно-
го (тобто державного). Не можна стверджувати, 
що законодавець визначив його як викрадення, 
збиток чи втрату казни. Скоріше, доцільно вести 
мову про те, що діяння, пов’язані з викраденням, 
збитком чи втратою казни заподіювали шкоду 
цьому самому державному (казенному) інтересу, 
проте визначення останнього терміну в даній нор-
мі, як і в самому Зводі 1832 р., відсутнє. 

З наведеного можна зробити висновок, що 
зміст «казенного інтересу» хоча і не розкривався 
в Зводі 1832 р., однак неухильно асоціювався із 
викраденням, завданням збитку чи втратою дер-
жавної казни. Сам же Звід 1832 р. ставив під охо-
рону виключно державний інтерес.

Всього лише через 13 років поняття «інтерес» 
з’явилося в нормах матеріального права. Так, 
у 1845 р. в Російській імперії набрало чинності 
«Уложення про покарання кримінальні та виправ-

ні» (далі – Уложення 1845 р.) – доволі змістовний 
законодавчий акт, що складався з 2224 статей.

Як зауважує А.О. Пухов, саме Уложення 
1845 р. стало першим формально відокремленим 
кодифікованим актом кримінального законодав-
ства в Російській імперії [3, c. 281]. Більше того, 
цей документ був першим в історії даної держави 
кодексом кримінального права, який складався 
з загальної та особливої частин, які поділялися 
на розділи, глави і статті [4, с. 93-98].

Отже, названий законодавчий акт задав вектор 
розвитку вітчизняного кримінального законодав-
ства та став прообразом сучасного КК.

Розділ VIII «Про злочини і проступки проти 
суспільного благоустрою і благочиння» складався 
з наступних глав:

1. Про злочини і проступки проти постанов, що 
огороджують народне здоров’я (ст. ст. 1007-1113);

2. Про порушення постанов для забезпечення 
народного продовольства (ст. ст. 1114-1145);

3. Про порушення громадського спокою,  
порядку та постанов, що їх огороджують 
(ст. ст. 1146-1280);

4. Про злочини проти громадської моралі  
та постанов, що її огороджують (ст. ст. 1281-1305);

5. Про порушення постанов про цензуру 
(ст. ст. 1306-1318);

6. Про порушення постанов про виховання 
юнацтва (ст. ст. 1319-1322);

7. Про порушення правил благоустрою та госпо-
дарства у містах та поселеннях (ст. ст. 1323-1338);

8. Про порушення правил будівельного статуту 
(ст. ст. 1339-1371);

9. Про порушення правил безпеки від пожеж 
(ст. ст. 1372-1416);

10. Про порушення правил, встановлених для 
збереження шляхів сполучення (ст. ст. 1417-1523);

11. Про порушення поштових статутів 
(ст. ст. 1524-1566);

12. Про порушення постанов про кредит 
(ст. ст. 1567-1588);

13. Про порушення торгівельних статутів 
(ст. ст. 1589-1779);

14. Про порушення статутів фабричної, завод-
ської та ремісничої промисловості (ст. ст. 1780-1851).

Поняття «інтерес» зустрічається лише у відді-
ленні VII «Про порушення обов’язків Маклерами, 
Біржовими Маклерами, Гоф-Маклерами, Біржо-
вими Нотаріусами, Корабельними маклерами, 
Біржовими Аукціонистами та Диспашерами» 
глави XIII даного розділу. Ст. 1757 встановлюва-
ла: «Гоф-Маклери за упущення, зазначені у по-
передніх 1747-1756 статтях піддаються: стягнен-
ням, у цих статтях вказаних і на тих же засадах.

Крім того, за недоведення керівництву про 
будь-який незвичний для їх посади випадок, 
з якого можна передбачити утрату казенного ін-
тересу, або про слухи, що розповсюдилися на Бір-
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жі та шкідливі для торгівлі, або ж про відомості, 
які їм надійшли, що займає маклерську посаду 
особа, яка не має на то права, вони у перший раз 
піддаються грошовому стягненню від десяти до 
тринадцяти рублів; а у другий, окрім цього стяг-
нення, і відстороненню від посади» [5, c. 686].

Отже, вказаний нормативно-правовий акт 
також ставив під охорону інтереси держави. За-
значимо, що у дореволюційній Росії маклером 
визнавався професійний посередник в укладанні 
торгівельних та біржових угод [6]. 

Гоф-маклер (або гофмаклер в сучасному право-
писі) – це придворний чиновник, який у дорево-
люційній Росії спостерігав за біржовими маклера-
ми під час продажу казенних товарів [7].

Зрозуміло, що інші категорії осіб також пов’я-
зані з роботою на біржі. Думається, враховуючи 
обмежений обсяг нашого дослідження, розкрива-
ти їх зміст не є доцільним.

Випливає, дані особи своїми діяннями могли 
завдати збитки державі або ж не отримати мож-
ливий прибуток. Крім того, нагадаємо, що у Зводі 
1832 року категорія «казенний інтерес» вжива-
лася поряд з діяннями, пов’язані з викраденням, 
збитком чи втратою казни. На підставі цього мож-
на стверджувати, що під завданням шкоди казен-
ному інтересу в Уложенні 1845 р. малися на увазі 
збитки державній казні.

Наприкінці XIX cт. в Австро-Угорщині було 
видано «Угорське кримінальне уложення про 
злочини і проступки» 1879 р. (далі – Угорське 
уложення). Даний документ поширював свою дію 
на землі Угорського королівства, яке разом з Ав-
стрійською імперією складали єдину федератив-
ну державу. До складу першого федеративного 
утворення входила частина українських земель, 
а отже, вказаний нормативно-правовий акт до-
цільно розглянути в рамках нашого дослідження.

В указаному законодавчому акті зустрічається 
схожа за значенням з терміном «інтерес» катего-
рія «вигода». Відтак, у § 350 розділу XXVI «Гра-
біж та вимагання» вказано, що той, хто з метою 
отримати собі чи іншій особі незаконну майнову 
вигоду, силою або погрозами змушує іншу особу 
вчинити діяння, утриматися від його вчинення 
або відкласти його вчинення на певний строк, 
той, якщо його діяння не підлягає більш тяжкому 
покаранню, здійснює проступок вимагання та ка-
рається тюремним ув’язненням на строк до трьох 
років [8, с. 438-439].

Згадана норма містила згадку про незаконну 
вигоду суб’єкта злочину або іншої особи, на ко-
ристь якої вчиняв свій злочин. 

Зауважимо, що в Угорському уложенні всі 
протиправні діяння поділялися на злочини та 
проступки. Проступки несли меншу суспільну 
небезпеку, а отже, за їх вчинення були передбаче-
ні менш суворі покарання: ув’язнення у держав-

ній в’язниці на строк до трьох років, ув’язнення 
у в’язниці або грошовий штраф. За злочини ж до 
особи могли бути застосовані наступні санкції: 
смертна кара, ув’язнення у цухтгаузі, ув’язнення 
у державній в’язниці на строк не менше п’яти ро-
ків, ув’язнення у виправному будинку та штраф 
(в якості додаткового покарання) [8, с. 406].

З наведеного можна зробити висновок, що пе-
редбачене § 350 Угорського уложення діяння від-
носилося до проступків.

§ 351 був тісно пов’язаний з попереднім, адже 
встановлював те ж саме покарання за вимагання 
у вигляді погрози суб’єктом злочину потерпілому 
оприлюднити у друкованому виданні наклепу чи 
образливих тверджень з метою задовольнити собі 
або іншій особі майнової вигоди [8, с. 438]. 

Зазначене діяння фактично було шантажем та 
відносилося до проступків. Як і попередня нор-
ма, вказаний артикул розкривав приватну вигоду 
злочинця.

Безпосередньо ж термін «інтерес» зустріча-
ється лише у § 456 розділу XLI «Злочини та про-
ступки проти збройної сили», в якому встановлю-
ється:

«Державною в’язницею до п’яти років та гро-
шовим штрафом до чотирьох тисяч гульденів ка-
рається той, хто опублікує шляхом друку відомо-
сті про дислокацію, рух, чисельність та операції 
військової сили австро-угорської монархії, про 
стан фортець та укріплень, про кількість зброї, 
військового матеріалу та предметів екіпіровки, 
про збереження, кількість, якість та транспорту-
вання життєвих припасів, якщо надійшла забо-
рона розголошення таких відомостей або з самого 
змісту відомостей або з інших обставин виплива-
ло, що повідомленням подібних відомостей пору-
шується державний інтерес. Виключаються такі 
повідомлення, які містять у собі відомості, що 
були оприлюднені самими урядами» [8, с. 440]. 

Не дивлячись на наявність в цьому артикулі 
категорії «інтерес», її зміст прямо не розкривав-
ся, що, безперечно було суттєвим недоліком, через 
який суди могли виносити суб’єктивні рішення.

У § 471 розділу XLII «Злочини і проступки по 
службі та зловживання званням адвоката» було 
зазначено, що публічний чиновник, для того, щоб 
незаконно доставити іншому вигоду або завдати 
збитків, або яку-небудь шкоду, порушить своїми 
діями або розпорядженнями обов’язок служби, 
здійснює проступок зловживання владою та ка-
рається тюремним ув’язненням на строк до п’яти 
років [8, с. 443]. 

На нашу думку, враховуючи особу цього спе-
ціального суб’єкта злочину, більш доцільно було 
віднести наведене діяння до злочинів, а не про-
ступків. При цьому зазначимо, що в даному нор-
мативно-правовому акті не було розкрито зміст 
поняття «вигода».
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Отже, в Угорському уложенні поняття «інте-
рес» не є поширеним. В даному документі містить-
ся єдина згадка цього поняття, а сам інтерес відно-
ситься до державного. В той же час в тексті закону 
досить розповсюдженим є слово «вигода». Сама ж 
вигода відносилася до злочинної та була близькою 
за своїм змістом до мотиву. 

В другій половині XIX ст. – на початку ХХ ст. 
у Російській імперії була проведена ціла низка ре-
форм. Розвиток соціально-економічних відносин в 
країні поставив питання про необхідність удоско-
налення кримінального законодавства. У зв’язку 
з цим у 1903 році було прийнято наступне коди-
фіковане джерело кримінального права, історич-
не значення якого важко переоцінити і сьогодні. 
Йдеться про Кримінальне Уложення, затвердже-
не 22.03.1903 р. (далі – Уложення 1903 р.). І хоча 
цей нормативно-правовий документ у повному 
обсязі так і не набрав чинності, не дивлячись на 
високий рівень законодавчої техніки, він мав сут-
тєвий вплив як на подальший розвиток законо-
давства, так і на формування кримінально-право-
вої доктрини [9, c. 329].

Даний законодавчий акт містив ряд іннова-
ційних положень в частині видів та ступенів по-
карань. Проста людина все більше розглядається 
в цьому документі не як безправна істота, а як 
індивід. Втім, слід також звернути увагу на тому, 
що Уложення 1903 р. було прийнято зі значним 
запізненням, адже кріпацтво було скасовано ще 
у 1861 році, тобто потреби суспільства в кримі-
нально-правовій сфері були задоволені лише через 
42 роки після даної події. 

На актуальності прийняття Уложення 1903 р. 
наголошують і В.Б. Романовська та С.Л. Рогов, які 
зазначають, що основним джерелом кримінально-
го права на момент прийняття Уложення 1903 р. 
було Уложення про покарання кримінальні та ви-
правні 1845 року. Характерно, що останнє не мож-
на назвати дійсно цілим та єдиним законодавчим 
актом, а було скоріше збірником законодавчих 
актів останніх двох соліть. Ця обставина, безпе-
речно, породжувала повну невідповідність прин-
ципів між різними розділами Уложення 1845 р., 
різницю в самому погляді на поняття злочину 
і на істотні умови караності діяння [10, c. 183]. 

Отже, ціла низка причин (від недосконалості 
попереднього Уложення до ряду реформ в держа-
ві) сприяла виданню нового кодифікованого акта. 
На відміну від Уложення 1845 р., в новому доку-
менті широко вживався термін «інтерес». Впер-
ше ця категорія згадується у главі ХХІХ «Про 
розголошення таємниці». Відповідно до ст. 544 
Уложення 1903 р., особа, яка перебуває на службі 
в кредитній установі, акціонерному товаристві чи 
банкірському закладі, винна в умисному розголо-
шенні відомостей, що завідомо становлять тайну 
цих установ, товариств чи закладів і не підляга-

ють розголошенню, карається: арештом чи грошо-
вою пенею не більше п’ятисот рублів.

Якщо таке розголошення вчинено з метою заш-
кодити кредитору означених установ, товариств 
чи закладів або кредиту приватних осіб, які дові-
рили їм своє майно або майновий інтерес; або от-
римати собі майнову вигоду, то винний карається: 

тюремним ув’язненням на строк не більше ше-
сти місяців [11, с. 267-268].

З названого стає не зовсім зрозумілим співвід-
ношення термінів «інтерес» та «вигода». Законо-
давець не розкриває їх зміст, однак, судячи з кон-
струкції диспозиції цієї норми, дані категорії або 
вживаються в якості синонімів (тобто словосполу-
чення «отримати собі майнову вигоду» вживаєть-
ся в контексті «задовольнити власний майновий 
інтерес»), або ж, все ж таки, в якості хоча і близь-
ких за значенням, однак дещо різних понять. 

Така відсутність законодавчого тлумачення 
поняття «інтерес» є суттєвим недоліком, адже 
в більш ранніх нормативно-правових актах Ро-
сійської імперії (звісно в контексті кримінального 
законодавства), як було встановлено нами вище, 
категорія «інтерес» хоча і не розкривалася пов-
ністю, однак хоча б вживалася поряд з діяннями, 
пов’язані з викраденням, збитком чи втратою каз-
ни, асоціювалася з ними, а кримінально-правова 
норма захищала інтереси держави.

Не дивлячись на неврегульованість на зако-
нодавчому рівні визначення категорії «інтерес», 
запропонована норма стала в певній мірі револю-
ційною, тому що вперше в історії вітчизняного 
кримінального законодавства було поставлено 
під захист не казенний (або державний) інтерес, 
а приватний. Цей факт в черговий раз свідчить 
про перегляд законодавцем прав та свобод, сутнос-
ті і ролі в державі особи-індивіда. 

Згідно ст. 577 глави ХХХІ «Про неповідом-
лення про знахідку, привласненні чужого майна 
та зловживанні довірою», той, хто зобов’язаний 
відповідно до довіреності чи іншого законного 
повноваження піклуватися про чужі майно чи 
майновий інтерес, винний у використанні свого 
повноваження завідомо у шкоду довіреним йому 
майну чи майновому інтересу, якщо від цього 
зловживання настала шкода, карається:

тюремним ув’язненням на строк не менше 
трьох місяців [11, с. 284-285]. 

Вказана норма, як і попередня, захищала при-
ватний інтерес. Основним її недоліком, на нашу 
думку, є невизначеність верхньої межі покаран-
ня. Ст. 20 Уложення 1903 р. встановлювала, що 
тюремне ув’язнення може тривати від двох тиж-
нів до одного року, однак, по-перше, така верхня 
межа виглядає занадто м’якою, а, по-друге, більш 
цікавим, з урахуванням різноманітності злочинів 
та ступеня їх суспільної небезпеки, було б вста-
новлювати у кожному окремому злочині чітко ви-
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значені межі покарання. 
У другому та третьому абзацах даної статті 

було передбачено: «Якщо розмір заподіяної шко-
ди перевищує п’ятсот рублів або якщо це зловжи-
вання вчинено опікуном у шкоду піклувальнику, 
то винний карається:

ув’язненням у виправному будинку.
Цьому ж останньому покаранню підлягає опі-

кун, винний у привласненні чужого рухомого 
майна, що перебуває в його опікунському віданні» 
[11, с. 285].

Покарання у вигляді ув’язнення у виправному 
будинку на два ступені вважалося суворішим, нім 
тюремне ув’язнення (в ієрархії тяжкості покарань 
між ними розташовувалося ув’язнення у форте-
ці). Зазначена санкція не встановлювала ні ниж-
ньої, ні верхньої межі покарання, що, безпереч-
но, теоретично дозволяло суду приймати вельми 
суб’єктивні, навіть невиправдані рішення, адже 
відповідно до ст. 18 Уложення 1903 р. строк ув’яз-
нення у виправному будинку загалом міг склада-
ти від одного року та шести місяців до шести років 
[11, с. 15]. 

Думається, такий діапазон тривалості покаран-
ня виглядає необґрунтованим з огляду на ступінь 
суспільної небезпеки злочину, що підтверджує 
думку про необхідність встановлення чітко визна-
чених меж покарання для конкретного злочину. 

Абзаци 1 та 2 ст. 578 Уложення 1903 закрі-
плювали: «Службовець або особа, яка перебуває 
на службі у створених з дозволу уряду благодій-
ній або кредитній установі, товаристві взаємного 
страхування, товаристві на паях чи акціонерному 
товаристві, винні в зловживанні своїм службо-
вим становищем завідомо у шкоду довіреним їм 
по службі майну чи майновому інтересу якщо від 
цього зловживання заподіяна шкода, карається: 
ув’язненням у виправному будинку.

Якщо ж, залежно від значення шкоди, заподі-
яні важливі збитки скарбниці, або стався занепад 
кредитної установи, чи розорення багатьох осіб, 
то винний карається: каторгою на строк не більше 
восьми років» [11, с. 286].

Вказана норма охороняла всі види інтересів: 
від приватних (якщо, наприклад, установа кре-
дитна) до державних. Заподіяння шкоди остан-
нім вважалося більш тяжким злочином (наряду 
з іншими обтяжуючими обставинами). Можливо, 
такий підхід і був обґрунтованим, однак покаран-
ня у вигляді каторги в сучасному світі виглядає 
неприпустимими, особливо враховуючи умови 
відбування цього покарання на початку ХХ ст., 
адже таке покарання призводило, як правило, або 
до каліцтва або до смерті.

Таким чином, Уложення 1903 р. в ст. ст. 544, 
577 та 578 містило нову форму інтересів – майно-
вий інтерес, який, як правило, відносився до при-
ватного інтересу особи (хоча і міг охоплювати інші 

види: суспільний, державний). До цього законода-
вець Російської імперії в кримінально-правових 
законодавчих актах вживав виключно поняття 
«казенний інтерес». В той же час сутність такого 
«майнового інтересу» не була розкрита.

Глава ХХХIV мала назву «Про банкрутство, 
лихварство та інші випадки караної недобросовіс-
ності по майну». Ст. 612 декларувала: 

«Винний у підбурюванні сліпого підписати до-
кументи, які завідомо не відповідають волі остан-
нього, під видом таких, що відповідають інтересам 
даної особи, завдаючи шкоди майну чи майновим 
інтересам особи, яка підписала цей документ чи 
іншої людини, карається: ув’язненням у виправ-
ному будинку. 

Цьому ж покаранню і на цих же підставах під-
лягає винний у користуванні завідомо таким до-
кументом» [11, с. 311].

Таким чином, ст. 612 Уложення 1903 р. також 
захищала приватні інтереси. Цікавою виглядає 
ідея використання категорії «інтерес» з терміном 
«воля». В даному випадку можна констатувати, 
що ці категорії вживаються як синоніми. Врахо-
вуючи особу потерпілого, вважаємо, що визначене 
покарання було доволі справедливим, хоча в санк-
ції і не було встановлено верхньої та нижньої межі.

Ст. 613 Уложення 1903 р. передбачала: 
«Винний у виготовленні бланків з чужим під-

писом з заповненням тексту документа, завдаючи 
шкоди майну чи майновим інтересам особі, яка 
підписала цей бланк, завідомо невідповідачю-
чи дійсній волі особи, яка підписала, карається: 
ув’язненням у виправному будинку.

Цьому ж покаранню і на цих же підставах під-
лягає винний в користуванні завідомо таким до-
кументом» [11, с. 311].

Склад даного злочину схожий на попередній, 
так як в обох злочинах інтереси особи страждають 
внаслідок шахрайських дій суб’єкта злочину. На-
віть санкція цих статей є однаковою. Можливо, 
доцільно було об’єднати ці статтю в єдину, що зро-
било б Уложення більш лаконічним та зручним. 

Зустрічається термін «інтерес» і в главі XXXVII  
«Про злочинні діяння по службі державній та 
громадській». Відповідно до ст. 636, службовець, 
винний у вчиненні діяння по службі:

1) не дозволеного йому законом чи покладени-
ми на нього дорученнями, чи хоча і дозволеного, 
але вчиненого за відсутності законних на те під-
став;

2) без дозволу влади, якщо такий дозвіл був не-
обхідний відповідно до закону

за це перевищення влади, якщо воно вчинено 
умисно, або якщо воно вчинено через необереж-
ність і завдало важливої шкоди порядку управлін-
ня або для державного, суспільного чи приватного 
інтересу, карається:

арештом [11, с. 324].
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Отже, названа норма встановлювала кримі-
нальну відповідальність за перевищення службо-
вих повноважень. Відповідно до ст. 21 означеного 
законодавчого акта арешт призначався на строк 
від одного дня до шести місяців [11, с. 16]. Знову 
наголосимо на відсутності чітких меж тривалості 
даного покарання в санкції ст. 636. Також слід 
відзначити, що Уложенням 1903 р. арешт визна-
вався одним з найменш суворих видів покарання. 

В указаній статті також закріплювалося по-
няття службовця. Ним визнавалася особа, яка 
виконувала обов’язки або тимчасові доручення по 
службі державній чи громадській в якості посадо-
вої особи чи поліцейського, чи іншого вартового 
або службовця, або особи сільського чи міського 
управління [11, с. 325]. 

Враховуючи той факт, що держава довірила 
службовцям певні владні повноваження, відпо-
відальність за їх перевищення має бути доволі 
суворою. В той же час, законодавець передбачає 
за даний злочин лише один вид покарання, який 
не виглядає надто суворим. Думається, більш до-
цільно було б встановити альтернативні покаран-
ня в санкції даної норми, наприклад, тюремне 
ув’язнення на певний строк.

В абзацах 2-3 даної статті передбачалося:
«Якщо перевищення влади вчинено умисно 

і через це спричинено важливу шкоду порядку 
управління або казенному, суспільному чи при-
ватному інтересу, або створено небезпеку запо-
діяння такої шкоди, або якщо винний під час 
перевищення влади вчиняв насильство над осо-
бистістю чи «карану загрозу», чи якщо переви-
щення влади вчинено з корисливих мотивів, то 
винний карається: ув’язненням у виправному бу-
динку чи тюрмі.

Якщо ж від перевищення влади, вчиненого з 
корисливих мотивів, настала важлива шкода по-
рядку управління чи заподіяна шкода казенному, 
суспільному чи приватному інтересу або небез-
пека такої шкоди, то винний карається: ув’яз-
ненням у виправному будинку на строк не нижче 
трьох років» [11, с. 325].

Наведене дає підстави стверджувати, що скла-
ди злочинів, передбачених в абзацах 2 та 3 ст. 636 
є близькими, майже однотипними (особливо ч. 2 
з п. 2 ч. 1). Діяння службовця, який перевищен-
ням своїх повноважень завдав шкоди казенним, 
суспільним чи приватним інтересам могли квалі-
фікуватися за будь-яким з цих абзаців на вибір суду 
(навіть за ч. 3, адже корисливий мотив також вста-
новлювався судом (подекуди досить суб’єктивно). 

Висновки. Встановлено, що перша згадка ка-
тегорії «інтерес» в кримінальному законодавстві, 
що діяло на теренах нашої країни, була зафіксо-
вана у Зводі 1832 р. Інтерес розглядався в якості 
«казенного» та вживався поряд з діяннями, пов’я-
заними з викраденням, збитком чи втратою каз-

ни. Даний документ відносився до процесуального 
нормативно-правового акта. В матеріальному пра-
ві термін «інтерес» вперше зустрічається в Уло-
женні 1845 р. Під «завданням шкоди казенному 
інтересу» також малися на увазі діяння, що зав-
дали, або могли завдати збитків державній казні.
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Анотація

Глуховеря К. М. Історико-правовий розвиток по-
няття інтересу в пам’ятках вітчизняного кримінально-
го законодавства (до початку ХХ століття). – Стаття.

У статті досліджено ґенезу використання понят-
тя інтересу в пам’ятках вітчизняного кримінального 
законодавства (до початку ХХ століття). Встановлено, 
що перша згадка категорії «інтерес» в кримінально-
му законодавстві, що діяло на теренах нашої країни, 
була зафіксована у Зводі 1832 р. Інтерес розглядався 
в якості «казенного» та вживався поряд з діяннями, 
пов’язаними з викраденням, збитком чи втратою каз-
ни. Даний документ відносився до процесуального нор-
мативно-правового акта. В матеріальному праві термін 
«інтерес» вперше зустрічається в Уложенні 1845 р. 
Під «завданням шкоди казенному інтересу» також ма-
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лися на увазі діяння, що завдали, або могли завдати 
збитків державній казні.

Ключові слова: злочин, склад злочину, покарання, 
об’єкт злочину, інтерес, кримінальний закон.

Аннотация

Глуховеря К. Н. Историко-правовое развитие по-
нятия интереса в памятниках отечественного уголов-
ного законодательства (до начала ХХ века). – Статья.

В статье исследованы генеза использование поня-
тия интереса в памятниках отечественного уголовного 
законодательства (до начала ХХ века). Установлено, 
что первое упоминание категории «интерес» в уголов-
ном законодательстве, которое действовало на террито-
рии нашей страны, была зафиксирована в Своде 1832. 
Интерес рассматривался в качестве «казенного» и упо-
треблялся наряду с деяниями, связанными с похище-
нием, ущербом или потерей казны. Данный документ 
относился к процессуального нормативно-правового 
акта. В материальном праве термин «интерес» впервые 
встречается в Уложении 1845 Под «причинением вре-
да казенном интереса» также имелись в виду деяния, 

причинившие или могли нанести ущерб государствен-
ной казне.

Ключевые  слова: преступление, состав преступле-
ния, наказание, объект преступления, интерес, уголов-
ный закон.

Summary

Gluhoverya K. M. History and legal understanding of 
understanding in the memory of the most recent criminal 
legislation (to the cob of the twentieth century). – Article.

The article has been presented to understand the in-
terest in memory of the criminal criminal legislation (to 
the cob of the twentieth century). It has been established 
that the first mystery of the category of interests in crim-
inal legislation has been established, it was based on the 
terms of our country, the pool is secured at Zvodi 1832. 
Interest took a look at the fierceness of the “official” and 
got accustomed to the order of the dianyans, those who 
were tied to the weekends, and those who would repeat the 
execution. 

Key words: crime, composition of crime, punishment, 
object of crime, interest, criminal law.
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СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ПРИНЦИПІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Юридична наука 
та практика в процесі свого розвитку завжди 
відштовхується від набутої спадщини, пере-
осмислення якої є запорукою правового про-
гресу. Це в повній мірі стосується й характеру 
та змісту господарського судочинства, яке про-
тягом ХІХ – початку ХХІ сторіччя зазнало іс-
тотних змін. Тим не менш, його фундаментом 
завжди залишалися певні принципи, які ви-
значали зміст, характер господарсько-процесу-
альної діяльності, статус учасників господар-
сько-процесуальних правовідносин. Серед них 
важливе місце займають принципи, на яких 
базувалася діяльність радянського арбітражу.

Розуміння суті та значення принципів радян-
ського арбітражу, звичайно з урахуванням специ-
фічних рис правовідносин того періоду, може бути 
корисним і в умовах сьогодення, бо аналіз ґенези 
принципів господарського судочинства, як з точ-
ки зору сучасного праворозуміння, так і у порів-
няльно-правовому та історико-правовому вимірі 
є запорукою його успішного розвитку та функці-
онування в майбутньому.

Стан наукової розробки проблеми. У радян-
ській юридичній науці, перші роботи присвячені 
принципам арбітражного процесу почали з’явля-
тися ще у 1930-х рр. Зокрема, у роботах З. Шкунді-
на, В. Можейка, С. Бунцельмана, головний акцент 
робився на принципах соціалістичної законності 
та забезпечення на усіх стадіях розгляду справи 
госпрозрахункової самостійності сторін у спорі.

Протягом 1950-х – 1970-х рр. радянські прав-
ники активно дискутували з приводу того, на-
скільки принципи цивільного судочинства спів-
відносяться з принципами арбітражного процесу. 
Серед робіт даного спрямування, слід відзначити 
публікації цивілістів В. Семенова, К. Юдельсона, 
В. Зайцева, Р. Каллістратової тощо.

У 1980-х рр. головний внесок у вивчення прин-
ципів арбітражного процесу зробили Т. Абова, ав-
торству якої належить монографія «Арбітражний 
процес у СРСР: поняття основні принципи», та 
В. Тараненко, який захистив дисертаційне дослі-
дження, присвячене саме принципам арбітраж-
ного процесу. Обидва науковця підкреслювали 
непересічну значущість принципу арбітрування у 
господарсько-правових відносинах.

Втім, зміна багатьох науково-методологічних 
парадигм у порівнянні з радянським періодом, ви-

магає неупередженого аналізу здобутків та недо-
ліків радянської юридичної науки, що своєю чер-
гою, обумовлює постановку вказаного питання.

З огляду на це, метою роботи є аналіз принци-
пів діяльності радянського арбітражу як важли-
вої передумови об’єктивного історико-правового 
аналізу функціонування сучасної системи госпо-
дарського судочинства.

Виклад основного матеріалу. Під час перших 
років радянської влади стався повний демонтаж 
правової системи Російської імперії. Нова влада 
одразу задекларувала своє бажання повністю зла-
мати «буржуазні» соціальні інститути. Держава і 
право не були виключеннями.

Радянська влада, демагогічно стверджуючи 
про дотримання принципу «революційної закон-
ності», одразу завдала нищівного удару старій су-
довій системі. Визначальним, у цьому сенсі, став 
виданий більшовиками одразу після захоплення 
влади Декрет № 1 «Про суд», де у п. 3 йшлося 
про ліквідацію усіх судових установ: «Скасувати 
інститути судових слідчих, прокурорського наг-
ляду, присяжної та приватної адвокатури, що іс-
нували раніше…» [1, с. 30]. Безумовно, за таких 
обставин, такі фундаментальні принципи судо-
чинства, як змагальність, усність та гласність 
фактично ігнорувалися у судовій практиці.

Надалі, принципи радянського арбітражного 
процесу знайшли своє відображення у низці за-
конодавчих актів, зокрема у Конституції СРСР 
1977 р., загальносоюзних та республіканських 
Положеннях про Державний арбітраж, Правилах 
розгляду господарських спорів державними арбіт-
ражами, Законі про Державний арбітраж у СРСР 
від 30 листопада 1979 р. тощо.

Починаючи з Положення про державний ар-
бітраж 1931 р., підкреслювалося, що ключовим 
у діяльності арбітражів є неухильне дотримання 
принципу соціалістичної законності. Це передба-
чало, що при вирішенні спорів, арбітраж мав ке-
руватися законами і розпорядженнями централь-
них та місцевих органів влади, а також виходити 
з сутності економічної політики у СРСР. Прин-
цип дотримання соціалістичної законності також 
знайшов своє втілення у Законі «Про Державний 
арбітраж у СРСР» від 30 листопада 1979 р. Так, 
у ст. 1 йшлося, що органи держарбітражу вирішу-
ють господарські спори у точній відповідності  із 
законодавством Союзу РСР та союзних республік. 
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А у ст. 4 надавалося більш ширше трактування 
даного принципу: «Органи державного арбітра-
жу вирішують спори на підставі законів та інших 
законодавчих актів Союзу РСР і союзних респу-
блік, постанов і розпоряджень Ради Міністрів 
СРСР і Рад Міністрів союзних республік, інших 
нормативних актів та відповідно до державних 
планів економічного і соціального розвитку»[2]. 
Аналогічні норми щодо дотримання принципу со-
ціалістичної законності містилися й у Правилах 
розгляду господарських спорів держарбітражами 
1980 р. (ч. 1,ст. 6).

Знайшов своє відображення у законодавстві 
досліджуваного періоду й принцип об’єктивної 
істини. Правила розгляду господарських спорів, 
Положення щодо третейського суду формулюва-
лися таким чином, щоб забезпечити досягнення 
істини під час розгляду справи у арбітражному 
засіданні та з’ясування причин виникнення пра-
вопорушень. Передбачалося, що встановленню 
об’єктивної істини мали сприяти як дії арбітражу, 
так і представників сторін. Наприклад, порядок 
ведення засідання визначався головою, виходячи 
з необхідності забезпечення всебічного, повного 
та об’єктивного з’ясування усіх обставин справи, 
неухильного дотримання прав і обов’язків сторін, 
виявлення причин порушень законності та недо-
ліків у господарській діяльності (ст. 68 Правил 
1980 р.). Сторони також мали вживати заходів до 
всебічного, повного та об’єктивного дослідження 
всіх обставин справи (ст. 18) [3].

Принцип солідарності інтересів учасників ар-
бітражного процесу, був реалізований у Законі 
«Про Державний арбітраж у СРСР», завданнями 
якого було забезпечення прав та інтересів підпри-
ємств, установ, організацій під час вирішення 
господарських спорів; укріплення госпрозрахун-
ку та режиму економії; мінімізація втрат у на-
родному господарстві; збільшення ефективності 
суспільного виробництва та якості роботи з метою 
покращення кінцевих результатів господарської 
діяльності. Вочевидь, з сучасних позицій, даний 
принцип виглядає декларативно. Його поява була 
викликана бажанням законодавця продемонстру-
вати принципову відмінність системи радянсько-
го народного господарства від економік капіталіс-
тичних країн.

Принцип рівноправності учасників арбіт-
ражного процесу найбільш повно було розкрито 
у ст. 20 Правил розгляду господарських спорів 
державними арбітражами у редакції 1976 р. і 
ст. 18 у ред. 1980 р.: «Сторони у справі користу-
ються у державному арбітражі рівними процесу-
альними правами» [4]. При цьому не мало суттє-
вого значення чи беруть участь у розгляді справи 
представники сторін або ні, оскільки у випадку 
ухвалення рішення, з яким обидві сторони, або 
одна з них, не погоджуються, вони мали право 

оскаржити його та вимагати перегляду у встанов-
леному порядку.

Згідно ст. 26 Правил 1980 р., до участі у розгля-
ді спорів арбітражами могли бути залучені пред-
ставники громадських організацій та трудових 
колективів, установ та організацій, які виступа-
ють однією зі сторін у справі, з метою викладення 
думки організацій та колективів, що уповнова-
жили їх з приводу розгляду тієї чи іншої справи. 
Таким чином відбувалася реалізація ще одного 
принципу арбітражного судочинства – участь гро-
мадськості у арбітражному процесі. У цьому кон-
тексті також доцільно згадати Інструктивні вка-
зівки Держарбітражу СРСР від 21 жовтня 1976 р. 
«Щодо практики розгляду арбітражних спорів на 
підприємствах, в установах та організаціях» [5]. 
У них йшлося про обов’язковість заслуховування 
думки представників громадських організацій чи 
трудових колективів.

У п. 4 Правил розгляду господарських спорів 
передбачалося, що справа могла потрапити на 
розгляд арбітражу тільки після того, як сторони 
вжили усіх заходів задля безпосереднього врегу-
лювання спорів у встановленому порядку. Тобто, 
у даному випадку, діяв принцип безпосередньо-
го врегулювання суперечностей. Зауважимо, що 
вказівки на доарбітражне врегулювання спорів, 
зустрічаються ще у Положенні про органи дер-
жавного арбітражу 1931 року та Правилах розгля-
ду ними спорів 1934 року. Згідно з п.7 згаданих 
Правил із заявою до арбітражу мали додаватися 
матеріали, які засвідчували, що позивач ужив 
усіх необхідних заходів щодо безпосереднього ви-
рішення спору [6, с. 24].

Правила розгляду господарських спорів дер-
жарбітражами 1963 р.  теж передбачали аналогіч-
ні процедуру. Органи держарбітражу отримували 
право відмовляти у прийомі позовів та повертати 
їх позивачам, у тому випадку, якщо сторонами не 
було вжито відповідних заходів щодо попереднього 
врегулювання спору безпосередньо з відповідачем.

Затверджене Радою Міністрів СРСР 17 жовтня 
1973 р. Положення про порядок пред’явлення й 
розгляду претензій, врегулювання розбіжностей 
у господарських договорах, на думку Т. Абової, 
стало першим радянським нормативним актом, 
що встановлював процедуру безпосереднього 
врегулювання розбіжностей, який водночас мав 
обов’язковий характер і для державних коопера-
тивних та інших громадських організацій, під-
приємств та установ, незалежно від їх відомчої 
підпорядкованості. Стаття 6 Основ цивільного 
законодавства СРСР була доповнена нормою щодо 
обов’язковості для всіх соціалістичних організа-
цій звернення із претензією перед подачею позову 
до суду, арбітражу чи іншого органу. Таким чи-
ном, з фактом порушення прав та законних інте-
ресів підприємств пов’язувалося спочатку право 
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на звернення з претензією, і тільки згодом до ар-
бітражу [7, с. 112]. 

Наступним принципом закріпленим у радян-
ських законах був принцип арбітрування. Він 
визначався у ст. ст. 14 та 18 Закону «Про держав-
ний арбітраж у СРСР» та у ст. 5 та ст. 77 Правил 
розгляду господарських спорів держарбітражами 
у ред. 1980 р. Розглянемо їх більш докладно.

У статті 14 Закону передбачалося, що розгляд 
справ мав проводитися державним арбітражем у 
складі головуючого – державного арбітра або Го-
ловного державного арбітра або його заступника 
і представників сторін. Для розгляду складних 
питань головний державний арбітр або заступник 
Головного державного арбітра отримували право 
вводити до складу арбітражу додатково двох дер-
жавних арбітрів [2]. Але і в цьому випадку пред-
ставники сторін повністю не відсторонювалися 
від вирішення спору.

У статті 18 зазначеного Закону акцент робився 
на тому, що рішення з господарського спору при-
ймається державним арбітром та представниками 
сторін, які брали участь у розгляді справи за резуль-
татами обговорення усіх її обставин під час засідан-
ня державного арбітражу. При цьому державний 
арбітр має сприяти досягненню угоди між сторо-
нами. За умови, коли між представниками сторін 
не досягнуто згоди, або угода сторін не відповідає 
вимогам закону чи матеріалам справи, або спір 
розглядається без участі представників обох сторін 
або однієї з них, рішення приймається державним 
арбітром, а при розгляді спору трьома державними 
арбітрами – більшістю голосів арбітрів [2].

Сутність арбітрування полягала не тільки 
у спільному ухваленні рішень у справі. У процесі 
її вирішення арбітр та представники сторін мали 
спільно користуватися усіма правами держарбіт-
ражу, а саме – правом викликати посадових осіб 
підприємств, установ та організацій, вищестоя-
щих щодо до них органів з метою надання пояс-
нень за змістом спору, призначати експертизу, 
вимагати від підприємств, установ, організацій, 
зокрема й тих, що не виступають у ролі сторін, на-
дання документів, свідчень та висновків, необхід-
них для вирішення спорів, а також знайомитися 
з такими матеріалами безпосередньо на підприєм-
ствах в установах та організаціях. 

Враховуючи той факт, що основними учасни-
ками арбітражного провадження були сторони, 
котрі мали доводити свої вимоги чи заперечення, 
набував певного значення принцип змагальності. 
Його сутність розкривалася у ст. 29 Правил роз-
гляду господарських спорів держарбітражами 
у ред. 1980 р. Слід підкреслити, що принцип зма-
гальності діяв у повній мірі у тому випадку, коли 
фізичні особи – представники сторін, не брали 
участі у розгляді справи, а також на стадії безпосе-
реднього врегулювання розбіжностей. Втім, прин-

цип змагальності міг реалізовуватися не тільки 
через дії сторін. Згідно ст. 29 Правил, докази мог-
ли надавати й інші учасники процесу, зокрема, 
вищестоящі організації, які висували претензії 
та позови на захист інтересів своїх підприємств 
та організацій тощо. Необхідність дотримання 
принципу змагальності, нехай здебільшого декла-
ративно, також була зафіксована у положеннях 
ст. 30, 34, 37, згаданих Правил [3]. 

У низці інших нормативних положень радян-
ського законодавства було формалізовано прин-
ципи оперативності та економічності арбітраж-
ного процесу. Наприклад, згідно зі ст. 16 Закону 
«Про державний арбітраж у СРСР», держарбіт-
раж зобов’язувався передати позовні матеріали 
чи справу з нової підвідомчості не пізніше п’я-
ти днів після надходження позову. У контексті 
прискорення процесуальних дій слід розглядати 
й припис ст. 70 Правил розгляду спорів держар-
бітражами 1980 року, яка надавала арбітру мож-
ливість без представників обох сторін приймати 
рішення у справі.

У Законі «Про державний арбітраж у СРСР» 
знайшов своє нормативне втілення принцип ак-
тивного впливу під час вирішення господарських 
спорів на підприємства, установи, організації з ме-
тою зміцнення законності у їх діяльності. Ще ра-
ніше даний принцип було закріплено у постанові 
Ради Міністрів СРСР від 7 серпня 1970 р. «Щодо 
підвищення ролі органів державного арбітражу, 
арбітражу міністерств та відомств у народному 
господарстві» [8].

У радянській правовій науці існували різні 
погляди стосовно поняття і сутності принципів 
арбітражного процесуального права. По різному 
визначався їх кількісний склад та обсяг.

Одним з перших, свої судження щодо природи 
принципів арбітражного процесу зробив З. Шку-
ндін. На основі розгляду Правил розгляду і вирі-
шення майнових спорів органами держарбітражу 
1931 р., а також низки інструкцій, циркулярів та 
директив Держарбітражу при РНК СРСР, автор 
виділяв два принципи, які, на його думку, слід 
було вважати основними принципами арбітраж-
ного процесу. 

Перший – це принцип провідної ролі держав-
ного арбітру. Фахівець мотивував це тим, що, 
починаючи з моменту виникнення арбітражного 
спору, розгляд якого інколи навіть починається 
з ініціативи арбітра, і завершуючи контролем за 
виконанням винесеного рішення, державний ар-
бітр веде та направляє процес, знаходиться на сто-
рожі державної планової дисципліни, водночас 
охороняючи законні госпрозрахункові інтереси 
сторін спору, стимулюючи їх ініціативу у боротьбі 
за план та виконання договірних зобов’язань.

Другим засадничим принципом, згідно зі 
З. Шкундіним, був принцип забезпечення на усіх 
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стадіях розгляду справи госпрозрахункової само-
стійності сторін у спорі. Цей принцип передбачав, 
що арбітр не має виступати у ролі опікуна тієї чи 
іншої сторони, а захист своїх інтересів у спорі є 
обов’язком зацікавленої сторони. Таким чином, 
дотримання згаданого принципу є свідченням 
того, що революційна законність при вирішенні 
спорів між соціалістичними організаціями реалі-
зується як через провідну роль арбітру, так і через 
оперативно-господарську самостійність сторін, 
що є учасниками спору [9, с. 51–52]. Ті самі прин-
ципи арбітражного процесу відзначав у своїй ро-
боті й В. Можейко [10, с. 3–66].

Як бачимо, ці принципи не мали нічого спіль-
ного з тими, на яких базувалося комерційне судо-
чинство у дорадянські часи, проте, вони у повній 
мірі відповідали завданням радянського арбітра-
жу, а саме захисту інтересів соціалістичної влас-
ності та посиленню командно-адміністративних 
засад у економіці.

А. Добровольський до числа принципів ар-
бітражного процесу включав, наприклад, прин-
цип солідарності господарських інтересів сторін, 
принцип активного впливу арбітражу на підпри-
ємства та організації щодо усунення недоліків у їх 
діяльності, принцип швидкості і оперативності 
арбітражного провадження, принцип арбітруван-
ня, обов’язкового доарбітражного врегулювання 
спорів [11, с. 64–67].

Вагомий внесок у дослідження принципів ар-
бітражного процесуального права належить зна-
ному радянському вченому-цивілісту В. Семе- 
нову. Він пропонував розглядати принципи ра-
дянського процесуального права як такі, що обу-
мовлені економічним базисом суспільства та є 
його ідейно-політичними, нормативно-управлін-
ськими засадами [12, с. 56–57]. Звичайно, з точку 
зору сучасної юридичної науки, подібний підхід 
виглядає застарілим, проте у радянській період 
погляди В. Семенова суттєво вплинули на цілу 
низку фахівців як у питаннях цивільного, так 
і  адміністративного процесу.

Принципи господарської юрисдикції досліджу-
вав І. Побірченко. Він поділяв їх на міжгалузеві, 
притаманні як цивільному, так і адміністративно-
му процесу (об’єктивна істина, диспозитивність, 
рівність сторін, безпосередність та оперативність) 
і специфічні принципи, притаманні виключно гос-
подарській юрисдикції – добровільне врегулюван-
ня господарських спорів сторонами, відповідальне 
представництво, арбітрування, добровільне вико-
нання рішень, активний вплив на покращення ді-
яльності господарських органів тощо [13, с. 216].

Близькими до підходів І. Побірченка були й 
погляди К. Юдельсона, який говорячи про прин-
ципи правового регулювання арбітражної діяль-
ності, розрізняв: а) принципи, що є спільними для 
будь-яких форм захисту цивільних прав –  закон-

ність, дотримання об’єктивної істинності рішень, 
активна позиція органу, на який покладено місію 
захисту прав, диспозитивність та рівність сторін, 
змагальність, усність і безпосередність, швидке 
вирішення справ; б) принципи, що використову-
ються тільки з метою здійснення правового регу-
лювання арбітражу. Серед них – обов’язковість 
заходів, спрямованих на вирішення спірних пи-
тань сторонами, без їх звернення до арбітражу, 
відповідальне представництво сторін зацікав-
лених у вирішенні справи та вирішення спорів 
шляхом арбітрування, активна допомога з боку 
арбітражу стосовно оптимізації роботи підпри-
ємств, установ та організацій. К. Юдельсон також 
виступав з позицій, які заперечували необхід-
ність спеціального розгляду загальних принципів  
[14, с. 16–20]. На наш погляд, це стало наслідком 
того, що науковець був переконаний – ані зміст 
цих принципів, ані практичне застосування істот-
но не відрізнялися від аналогічних позицій у ци-
вільному судочинстві.

В. Зайцев, серед усіх принципів, особливий на-
голос робив на принципі арбітрування, який, на 
його погляд, мав суттєвий вплив на формування ба-
гатьох інститутів арбітражного процесу. Зокрема, 
його дотримання дозволяє максимально спрости-
ти процедуру проведення арбітражного засідання, 
звільняючі його від низки процесуальних інститу-
тів притаманних цивільному процесу [15, с. 70]. 

Натомість Н. Церетелі піддавав сумніву діє-
вість принципу арбітрування. З його точки зору, 
цей принцип у повсякденній практиці арбітраж-
ного провадження, застосовувався дуже рідко, 
а спори фактично вирішувалися арбітром, який 
призначався державою. Дослідник також полемі-
зує з іншими авторами з приводу того, що для ви-
значення правової природи принципу арбітруван-
ня не має значення участь у арбітражному процесі 
відповідальних представників сторін. У контексті 
цієї думки, автор наголошував на тому, що коли 
звернення до арбітражу стало обов’язковим, вже 
не можна говорити тільки про право сторін, бо 
вони вправі та, разом з цим, зобов’язані звернути-
ся до державного арбітражу для вирішення того чи 
іншого господарського спору. Якщо ж господар-
ський спор, підсумовує Н. Церетелі, практично 
у всіх випадках фактично вирішується не сторо-
нами, а арбітром, значить принцип арбітрування 
не знайшов свого виправдання [16, с. 26–27].

Одним з провідних фахівців радянської доби 
у питаннях арбітражного провадження був  
В. Тараненко. У центрі уваги науковця перебу-
вав розгляд специфічних, притаманних саме ар-
бітражному процесу, принципам. Під принци-
пами арбітражного процесу дослідник розумів 
обумовлені державним устроєм, фундаментальні 
положення певної процесуальної системи, які 
знаходять своє втілення у законодавчих нормах та 
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віддзеркалюють її якісні особливості. Це, у свою 
чергу, надає можливість визначити сутність і 
призначення всіх основних інститутів і правил 
розгляду спорів шляхом арбітрування [17, с. 54].  
Науковець наполягав на тому, що система прин-
ципів арбітражного процесу відзначається са-
мостійністю та самодостатністю. При цьому, усі 
принципи він поділяв на дві групи. 

Першу групу, на його думку, становили прин-
ципи, які притаманні не тільки арбітражному 
процесу, але й системі цивільного судочинства. 
Переважно, їх дотримання дозволяє регулювати 
основи правозастосовної діяльності юрисдикцій-
них органів. Серед них такі фундаментальні прин-
ципи судочинства, як законність, змагальність, 
об’єктивна істина, диспозитивність, рівноправ-
ність сторін, усність, безпосередність [18, с. 19].

Навіть враховуючи близькість формулювань і, 
у більшості випадків, майже ідентичну конструк-
ція згаданих принципів, специфіка роботи орга-
нів держарбітражу, зумовлює наявність ряду від-
мінностей саме у площині їх реалізація в рамках 
арбітражного судочинства.

Наприклад, принцип об’єктивної істини у ар-
бітражному провадженні, на переконання В. Та-
раненка, мав істотні відмінності у порівнянні 
з аналогічним, але у рамках цивільного судочин-
ства. Це, з точки зору вченого, пояснювалося тим, 
що державні арбітри, встановлюючи істину, як 
правило, спираються на письмові докази, тоді 
як свідки, під час розгляду справ у арбітражі, не 
викликалися. У повсякденній практиці органи 
арбітражу перманентно відчувають необхідність 
спиратися на заздалегідь певні засоби доведення 
істини тією чи іншою стороною. 

Ще одним прикладом особливого характеру 
принципів арбітражного процесу може бути зміст 
принципу змагальності. Правник нагадує, що за 
радянських часів у документах з арбітражного 
провадження, були відсутні норми, за допомогою 
яких можна було регламентувати порядок розгля-
ду арбітражної справи по суті та алгоритм дослі-
дження доказової бази. В. Тараненко переконливо 
розкрив ту особливу роль, яку відігравали арбітри 
під час підготовчого етапу, що передував розгля-
ду справи, а також у процесі створення особливих 
правил, поява яких була викликана завчасним 
розкриттям учасниками судового процесу дока-
зової бази за тією чи іншою справою [19, с. 24]. 
Це, здебільшого, відбувалося у разі вірогідних не-
сприятливих наслідків, а також на етапі застосу-
вання до них заходів відповідальності.

В. Тараненко довів, що не можна ототожнюва-
ти і сутність принципу диспозитивності у цивіль-
ному та арбітражному процесах. Головна відмін-
ність, з точку зору науковця, полягала в тому, 
що враховуючи наявність у СРСР планової ди-
рективної економіки та абсолютного домінуван-

ня державного сектору у сфері народного госпо-
дарства, втручання держарбітражу мало значно 
більш ширший характер. У якості аргументації 
своєї тези, він посилався на Правила розгляду 
господарських спорів 1980 року. Вони надавали 
держарбітраж право за власної ініціативи розпо-
чинати процесуальні дії з метою розгляду тієї чи 
іншої справи. Більш того, ці ж Правила уповно-
важували арбітрів визначати коло осіб, які бра-
ли участь у справі, зокрема і у ролі позивачів.  
Арбітр міг виходити за межі заявлених вимог, та 
на свій розсуд вирішував чи приймати відмову 
від позовної заяви або її визнання [3]. Водночас, 
В. Тараненко послідовно критикував позицію 
тих правників, які висловлювали думку стосовно 
відсутності або істотного обмеження принципу 
диспозитивності у арбітражному процесі радян-
ського періоду [18, с. 22].

Не оминув своєю увагою науковець й особли-
вості взаємодії принципів писемності і усності 
у арбітражному процесі. Так, у рамках арбітраж-
ного процесу, він наголошував на можливості іс-
нуванні певних виключень з принципу усності. 
Вони потрібні тоді, коли розгляд справи відбува-
ється виключно на підставі здійснення сторонами 
обміну або надання ними письмових документів, 
за умови неможливості або відсутності необхідно-
сті їх безпосередньої участі у судовому засіданні.

Щодо другої групи, то до неї В. Тараненко відніс 
лише специфічні принципи, що притаманні саме 
арбітражу. Серед них: принципи арбітрування, 
активного впливу арбітражу на покращення по-
казників господарської діяльності, оперативності.

Відзначимо, що принцип арбітрування до спе-
цифічних процесуально-правових принципів при-
таманних саме держарбітражу, відносило чимало 
радянських науковців-юристів. Але на відміну 
від більшості, В. Тараненко вважав помилковим 
підхід, що обмежував дію принципу арбітруван-
ня лише процедурами примирення. Натомість, на 
сторінках власних публікацій, фахівець послідов-
но обстоював точку зору, що арбітрування, будучи 
основним способом вирішення справ арбітражем, 
мало визначальний вплив на природу процесуаль-
ної процедури, застосованої при розгляді тієї чи 
іншої справи у арбітражі, надаючи їй унікальних 
рис. З огляду на це, відбулося остаточне форму-
вання його поглядів на сутність арбітрування як 
особливого принципу арбітражного провадження 
– в арбітражі представників сторін включають до 
складу того органу, на який покладено вирішен-
ня спору. Вони, спільно з арбітражем, допомага-
ють у вирішенні справи не тільки шляхом участі 
у вивченні її обставин, але й маючи безпосередній 
вплив на прийняття рішення за нею [18, с. 23–24].

Отже, як було відзначено К. Машковою, від-
повідно до принципу арбітрування, сторони ви-
ступали не лише як учасники процесу, але й, вод-
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ночас, і у ролі арбітрів під час розгляду їх власної 
справи. Арбітраж у повному складі міг здійснюва-
ти будь-які дії, передбачені законодавством, з ме-
тою забезпечення правильного і своєчасного ви-
рішення спору. Рішення по переданій на розгляд 
державного арбітражу справі приймалося арбіт-
ром спільно з представниками сторін. Це ключове 
положення, відповідно до якого будувався увесь 
порядок розгляду і вирішення справи в державно-
му арбітражі в цілому [20].

В. Тараненко виділяв й принцип активного 
впливу арбітражу на оптимізацію господарської 
діяльності. Одразу декілька напрямків діяльно-
сті держарбітражів, на його переконання, могли 
сприяти його практичній реалізації, а саме: ар-
бітражі виступають ініціаторами порушення тих 
чи інших справ, проведення виїзних засідань ар-
бітражів на підприємствах, залучення керівни-
ків суб’єктів господарювання до безпосереднього 
діалогу з питань повсякденної арбітражної прак-
тики, видача суб’єктам господарювання приписів 
обов’язкових до виконання, поширення «арбіт-
ражних повідомлень», спрямованих на виправ-
лення недоліків та порушень, допущених під час 
господарської діяльності, активна участь у роз-
робці умов договорів, спрямованих на вирішення 
переддоговірних спорів.

Згадуючи принцип оперативності, науковець 
розумів його сутність у максимально повному, 
своєчасному та цілеспрямованому використан-
ню арбітражними органами усіх наявних засобів, 
з метою об’єктивного та невідкладного вирішення 
спірних питань, що є запорукою ефективного по-
долання недоліків, виявлених у процесі господар-
ської діяльності [19, с. 37].

Дещо інакше до питання щодо системи прин-
ципів підходила Р. Каллістратова. Виходячи з 
розуміння арбітражу як органу з подвійною при-
родою, вона припускала, що принципи його ді-
яльності слід розподілити на три групи: принципи 
організації арбітражу; його діяльності з вирішен-
ня господарських спорів; принципи, які мають 
управлінський характер [21, с. 86–142]. Дослід-
ниця вважала, що принципи різних груп не вза-
ємодіють один з одним. «Принципи діяльності 
арбітражу з розгляду спорів, – писала Р. Каллі-
стратова, – різко відмежовуються від принципів 
його управлінської діяльності, а група принципів 
характерна для організації арбітражу, у цілому 
відрізняється від принципів з управління народ-
ним господарством» [18, с. 139].

Водночас, у своїх міркуваннях, ця вчена, 
включивши до принципів організації арбітражу 
демократичний централізм, солідарність інтере-
сів, активний вплив на удосконалення господар-
ської діяльності та плановості, припускається 
певної колізії. Справа в тому, що ці принципи 
також відносяться до групи принципів, що ма-

ють управлінський характер. Ще менш аргумен-
тованим виглядає твердження щодо несумісності 
принципів організації арбітражу і його діяльності 
з вирішення спорів. 

Основні принципи процесуальних галузей зу-
мовлені особливостями форм захисту, завдання-
ми, що поставлені перед відповідними органами 
на які покладена місія їх здійснення, специфікою 
прав та інтересів, що знаходяться під охороною. 
Приблизно ті самі фактори виділяв і згаданий 
вище В. Тараненко, хоча він й характеризував ок-
ремі принципи дещо інакше. 

Принципи арбітражного процесу також до-
сліджувалися Т. Абовою. Вона виходила з того, 
що витоки арбітражного процесу знаходяться під 
впливом принципів, притаманних державному 
управлінню і господарському управлінню, так 
як діяльність з вирішення господарських спорів 
стосується саме цієї сфери [7, с. 80]. Дослідниця 
запропонувала розділити усі принципи арбітраж-
ного процесу на дві великі групи: ті, які визнача-
ють організацію вирішення господарських спорів, 
та ті, що пов’язані з розвитком та динамізмом са-
мого процесу.

Т. Абова стверджувала, що між вказаними гру-
пами не існує чіткого розмежування, а сам поділ є 
достатньо умовним. Принцип відноситься до тієї 
чи іншої групи в залежності від того, яких елемен-
тів (які визначають організацію процесу чи його 
рух), у ньому більше. До першої групи, Т. Абова 
вважала доцільним віднести принципи соціаліс-
тичної законності, об’єктивної істини, солідар-
ності інтересів сторін спору, рівності учасників 
процесу та їх процесуальних можливостей, залу-
чення громадськості до розгляду справи.

Принципами, що визначають розвиток, дина-
мізм процесу, фахівець вважала: вирішення госпо-
дарських спорів безпосередньо його учасниками, 
керівна роль арбітру, змагальність, забезпечення 
за рахунок держарбітражу найбільш ефективного 
поєднання загальногосподарських інтересів та го-
спрозрахункових інтересів організацій, вплив на 
удосконалення господарської діяльності учасни-
ків процесу, оперативність та економічність.

З огляду на цей поділ, Т. Абова ставила під сум-
нів приналежність до арбітражного процесу прин-
ципів диспозитивності, усності, безпосередності, 
відповідального представництва і добровільного 
виконання рішень [7, с. 83]. Стосовно принципу 
диспозитивності, дослідниця вказувала, що, так 
як диспозитивність як свобода у розпорядженні 
об’єктом захисту не є рушійним початком арбіт-
ражного процесу, її не можна розглядати і у якості 
її принципу. Зауважимо, що відсутність у радян-
ському арбітражному процесі принципу диспози-
тивності також підкреслювалася Я. Федоровим та 
В. Семеновим, які вважали диспозитивність спе-
цифічним галузевим принципом цивільного про-
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цесуального права, не притаманним арбітражній 
діяльності [22, с. 236; 23, с. 244].

Повертаючись до Т. Абової, то відсутність ус-
ності серед принципів арбітражного процесу, вона 
пояснювала, що сутність цього процесу полягає у 
необхідності зачитування заяв та доказів. То, що 
не було оголошено, не може бути покладено в ос-
нову рішення. Специфіка арбітражного процесу 
цього не вимагала. З точки зору вченої, викори-
стання такого принципу буде мати негативні на-
слідки для арбітражного процесу та приведе до 
його штучного затягування. 

Висновки. Принципи арбітражного прова-
дження – це важлива науково-методологічна 
основа пізнання діяльності державних арбітра-
жів радянської доби. Їх дослідження має особли-
во важливе значення, оскільки важливо не лише 
з’ясувати особливості сучасного розуміння госпо-
дарського судочинства, а й звернути увагу на те, 
що полягає у його основі, спираючись при цьому 
на історико-правовий аналіз. 

Специфічний характер завдань та функцій 
притаманних радянському арбітражному проце-
су, з огляду на предмет розгляду господарських 
суперечок та його організаційні основи, на наш 
погляд, дозволяє виділити низку особливих рис не 
лише стосовно процедурної частини, але й прин-
ципів на яких базувалася радянська модель арбіт-
ражу. Так, у період між 1917 та 1991 рр. практика 
вирішення господарських спорів базувалася на 
дещо інших засадах, адже не вважалася формою 
здійснення правосуддя. 

Поступово в діяльності арбітражних комісій, 
а згодом держарбітражів розвиваються та набува-
ють значення здебільшого інші принципи, такі, як 
законність, об’єктивна істина, диспозитивність, 
процесуальна рівність сторін, усність арбітражного 
процесу, безпосередність, арбітрування, принцип 
активного впливу держарбітражу на поліпшення 
господарської діяльності, оперативності тощо. 
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Анотація

Жельне С. Ч. Становлення й розвиток принципів 
господарського провадження у радянській Україні. – 
Стаття.

У статті всебічно охарактеризовано принципи ді-
яльності арбітражного провадження радянської доби. 
Автором проаналізовано відповідну нормативно-право-
ву базу, зокрема Конституцію СРСР 1977 р., загально-
союзні та республіканські Положення про Державний 
арбітраж, Правила розгляду господарських спорів дер-
жавними арбітражами, Закон про Державний арбіт-
раж у СРСР від 30 листопада 1979 р. тощо.

Також, автором були висвітлені різні погляди 
стосовно поняття і сутності принципів арбітражного 
процесуального права, представлені у радянській пра-
вовій науці. Зроблено висновок щодо специфічного ха-
рактеру завдань та функцій притаманних радянському 
арбітражному провадженню, з огляду на предмет роз-
гляду господарських спорів та їхньої організаційної 
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основи. Це дозволило виділити низку особливих рис 
не лише стосовно процедурної частини, але й принципів 
на яких базувалася радянська модель арбітражу. Так, 
у період між 1917 та 1991 рр. практика вирішення гос-
подарських спорів базувалася на дещо інших засадах, 
адже не вважалася формою здійснення правосуддя. 

Поступово в діяльності арбітражних комісій, а зго-
дом держарбітражів розвиваються та набувають зна-
чення здебільшого інші принципи, такі, як законність, 
об’єктивна істина, диспозитивність, процесуальна рів-
ність сторін, усність арбітражного процесу, безпосеред-
ність, арбітрування, принцип активного впливу дер-
жарбітражу на поліпшення господарської діяльності, 
оперативності тощо.

Ключові слова: господарське провадження, принци-
пи діяльності радянського держарбітражу, принципи 
процесуального права, соціалістична законність, ар-
бітрування.

Аннотация

Жельне С. Ч. Становление и развитие принципов 
хозяйственного производства в советской Украине. – 
Статья.

В статье всесторонне охарактеризованы принципы 
советского арбитражного процесса. Автором проанали-
зирована соответствующая нормативно-правовая база, 
в частности Конституция СССР 1977 г., общесоюзные 
и республиканские Положения о Государственном ар-
битраже, Правила рассмотрения хозяйственных спо-
ров государственными арбитражами, Закон о Государ-
ственном арбитраже в СССР от 30 ноября 1979 г. и др.

Освещены различные подходы относительно пони-
мания и сущности принципов арбитражного процес-
суального права, представленные в советской право-
вой науке. Сделан вывод о специфическом характере 
задач и функций, присущих советскому арбитражно-
му процессу, с учетом предмета рассмотрения хозяй-
ственных споров и его организационных основ. Это 
позволило выделить ряд особых черт не только в от-
ношении процедурной части, но и принципов на кото-
рых базировалась советская модель арбитража. Так, 
в период между 1917 – 1991 гг. практика решения 
хозяйственных споров строилась на несколько иных 
принципах, поскольку она не считалась формой осу-
ществления правосудия.

Постепенно в деятельности арбитражных комиссий, 
а впоследствии госарбитража, развиваются и приобре-
тают значение преимущественно другие принципы, 
такие, как законность, объективная истина, диспози-
тивность, процессуальное равенство сторон, устность 
арбитражного процесса, арбитрирования (активного 
воздействия госарбитража на улучшение хозяйствен-
ной деятельности), оперативности.

Ключевые  слова: принципы советского арбитраж-
ного процесса, принципы процессуального права,  
социалистическая законность, арбитрирование, диспо-
зитивность, законность.

Summary

Zhelne S. Ch. Formation and development of princi-
ples of economic production in Soviet Ukraine. – Article.

The article thoroughly describes the principles of the 
Soviet arbitration process. The author analyzes the rele-
vant regulatory framework, in particular the Constitution 
of the USSR 1977, the Union and Republican Regulations 
on State Arbitration, the Rules of consideration of eco-
nomic disputes by state arbitrations, the Law on State Ar-
bitration in the USSR of November 30, 1979, and others.

The various approaches to the understanding and es-
sence of the principles of arbitration procedural law pre-
sented in Soviet legal science are highlighted. The conclu-
sion is drawn about the specific nature of the tasks and 
functions inherent in the Soviet arbitration process, tak-
ing into account the subject of consideration of economic 
disputes and its organizational bases. This made it possi-
ble to highlight a number of special features not only with 
regard to the procedural part, but also to the principles on 
which the Soviet model of arbitration was based. Thus, in 
the period between 1917-1991. The practice of resolving 
economic disputes was based on several other principles, 
since it was not considered a form of justice.

Gradually, other principles, such as legality, objective 
truth, dispositiveness, procedural equality of parties, 
oral argument of the arbitration process, arbitration (ac-
tive influence of state arbitration), develop and acquire 
importance mainly in the activities of arbitration com-
missions, and subsequently state arbitration.

Key  words: principles of the Soviet arbitration pro-
cess, principles of procedural law, socialist law, arbitra-
tion, dispositiveness, law.
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ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ІНФРАСТРУКТУРА»

Загальна постановка проблеми. Стрімкі зміни 
у життєдіяльності суспільства, пов’язані з дина-
мікою запровадження інформаційно-техноло-
гічних процесів у всі сфери буття держави, ство-
рюють нові виклики та загрози, що потребують 
свого наукового осмислення задля своєчасного 
прийняття адекватних управлінських рішень на 
підставі адміністративно-правового регулюван-
ня. У такий спосіб, виникає необхідність чіткості 
й парадигмальності розуміння ключових понять. 
Якщо йдеться про категорії сегменту національ-
ної безпеки, важливість концептуально-методоло-
гічних засад питання набуває особливого значен-
ня, адже від вірності обраного шляху врешті-решт 
залежить реалізація умов повноцінного існування 
суверенної та незалежної держави. Тож, проблема 
виходить далеко за межі суто наукових інтересів, 
а розширює діапазон до меж законотворчої та пра-
возастосовної діяльності. 

Аналіз публікацій. Термін «інфраструктура» 
на теперішній час перейшов до когорти номінацій 
високочастотного вживання. Свідченням цьому є 
той факт, що при його згадці у пошуковій систе-
мі Google в україномовному сегменті виділяється 
8 мільйонів 200 тисяч посилань [1], у російсько-
мовному – 45 мільйонів 500 тисяч [2], в англомов-
ному – 2 мільярди 580 мільйонів [3] згадок. Фено-
мен поняття полягає в тому, що через термін воно 
функціонує не тільки в науковому, а й в офіцій-
но-діловому стилях, включаючи юридичний, за-
конодавчий, адміністративний, дипломатичний 
підстилі, все частіше потрапляє до текстів публі-
цистичного стилю. З позицій науки, він повно-
правно застосовується в економічних, соціологіч-
них, політологічних, правових, управлінських, 
технічних і навіть лінгвістичних дослідженнях. 

У сфері права різні аспекти поняття від-
найшли своє віддзеркалення у наукових розвід-
ках за авторством Д. С. Бірюкова, С. О. Гнатюка, 
С. І. Кондратова, В. А. Ліпкана, В. М. Лядовської, 
М. О. Рябого, Г. П. Ситника, О. М. Суходолі, 
С. С. Теленика та ін. Слід відзначити, що основна 
увага вчених зосереджена на правовому механіз-
мі захисту окремих складових інфраструктури,  
зокрема, критичної, що, на думку науковців, 
є  найбільш важливими з позицій забезпечення 
національної безпеки. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Попри значну кількість публікацій, 
присвячених дослідженню інфраструктури, саме 

по собі родове поняття «інфраструктура», особли-
во в ракурсі правового змісту значення, поступа-
ється проблематиці, пов’язаній із видовим понят-
тям «критична інфраструктура». У цьому зв’язку 
виникає необхідність усунення існуючих прога-
лин білів у категорійно-понятійному апараті прав-
ничої науки на прикладі конкретного поняття. 

Метою статті є визначення правового змісту 
поняття «інфраструктура». 

Досягнення поставленої мети потребує вирі-
шення наступних завдань: 

1) встановити шляхи інституціоналізації по-
няття й набуття загальнонауковим терміном юри-
дичної спеціалізації; 

2) доповнити сучасну теорію наукового пізнан-
ня узагальненнями щодо етапів становлення пев-
ного поняття; 

3) висвітлити підходи до розуміння правового 
змісту ключового поняття на підставі порівняль-
ного аналізу лексикографічних, законодавчих і 
доктринальних підходів; 

4) запропонувати методику встановлення се-
мантико-правового потенціалу терміну «інфра-
структура» з метою рекомендацій щодо подальшо-
го його вживання у законодавчій, нормотворчій та 
науковій сферах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Етимологічний аналіз ключового поняття «інфра-
структура» свідчить про те, що його витоки мають 
латинське походження, де перша частина слова 
(«інфра») містить вказівку на те, що знаходить-
ся нижче, під чимось [4, с. 269], а друга («струк-
тура») означає внутрішню будову чогось, певний 
взаємозв’язок складових частин цілого [4, с. 580]. 

На перших етапах свого застосування термін 
скоріше можна було віднести до сфери будівниц-
тва, адже спочатку під ним розумілося буквально 
те, що знаходиться під домами, мостами та інши-
ми об’єктами. Дане поняття активно використо-
вувалося у середньовічній Франції, Англії, а зго-
дом потрапило й до Сполучених Штатів Америки. 
При територіальному розповсюдженні й активіза-
ції вживання поняття поступово відбувається роз-
ширення його семантичного поля: воно починає 
означати доволі крупні об’єкти, а згодом і групи 
масштабних об’єктів, включаючи сюди й діяль-
ність, пов’язану з їх створенням та подальшим 
функціонуванням. 

Справедливості заради слід вказати на те, що 
саме поняття інфраструктури існувало задовго 
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до його номінації та позначення терміном. На це 
вказують американські вчені Д. Фертіс та А. Фер-
тіс, які ще у 1998 році опублікували дослідження 
«Історична еволюція інфраструктури: 15 тисяч 
років історії». [5] На їх думку, у витоків формулю-
вання поняття та його поширення у п’ятому сторіч-
чі до нашої ери був відомий філософ Сократ, який 
звертав увагу на умови повноцінного існування 
людини і вважав, що для цього необхідна безпека, 
соціальний порядок і товари. Це, на думку вчених, 
створило засади для поширення поняття й на вій-
ськову сферу, адже ті об’єкти, від яких залежало 
життєзабезпечення, потребували свого захисту.

Враховуючи універсальність значення, тер-
мін став інтернаціоналізмом. Свідченням тому 
є те, що у різних незначних фонетичних інва-
ріантах він представлений практично у всіх 
європейських мовах: infrastructure (англ.), 
l’infrastructure (фр.), die Infrastruktur (нім.), 
la infraestructura (ісп.), l’infrastruttura (італ.), 
de infrastructuur (нідерл.), infrastrukturen 
(датськ.), infrastrukturen (норв.), infrastruktura 
(польс.), a infraestrutura (португ.), infrastructura 
(румун.), infraštruktúra (словац.), infrastrukturo 
(словен.), infrastrukturu (хорват.), infrastruktura 
(чеськ.), infrastrukturen (швецьк.) та ін.

Проте в українській мові термін почав вжива-
тися відносно недавно, а сутність поняття, особли-
во у своєму правовому змісті, ще знаходиться на 
етапі становлення. В якості аргументу можна на-
вести той факт, що в такому вагомому академічно-
му виданні, яким був семитомний «Етимологічний 
словник української мови», виданий у 1985 році, 
зазначене поняття взагалі не представлено [6]. 

До речі, відсутнє воно і в більш сучасному спе-
ціалізованому виданні – шеститомній «Юридич-
ній енциклопедії», виданій у 1998 році [7]. 

Разом із тим, «інфраструктура» в якості ок-
ремої словникової статті потрапила до додатково-
го одинадцятого тому Академічного тлумачного 
словника української мови у 1980 році, де трак-
тувалася як «сукупність галузей та видів діяль-
ності, що обслуговують як виробничу, так і не-
виробничу сфери економіки (транспорт, зв’язок, 
комунальне господарство, загальна і професійна 
освіта, охорона здоров’я, тощо) [8, с. 686]. В яко-
сті прикладів у словниковій статті наводяться 
фрагменти з текстів газет, присвячених сільсько-
господарській та військовій тематиці, датованих 
початком 70-х років.

Принагідно зазначу, що є всі підстави встано-
вити певну невідповідність між датами фіксації 
ключового терміну у лексикографічних джерелах 
сучасної літературної української мови та відомо-
стями, наведеними в окремих наукових працях, 
згідно з якими початок застосування поняття 
«інфраструктура» у вітчизняному обігу наукової 
сфери датується кінцем 40-х років ХХ сторіччя 

[9; 10, с. 373]. Останні твердження можна квалі-
фікувати як констатацію, що не знаходить своєї 
аргументації посиланням на конкретні публікації 
того часу у вітчизняних виданнях. 

Даний приклад рельєфно ілюструє процес, 
який є принципово важливим для методології на-
уки, зокрема для розуміння етапів становлення 
понятійно-категоріального апарату на рівні його 
складових елементів. 

Узагальнюючи, подаю власне бачення стадій 
наукового пізнання, які проходить певне поняття: 

1) існування окремих речей і фактів, які до пев-
ного часу не потрапляють до поля зору спостеріга-
чів, а тому не вирізняються з-поміж інших об’єктів; 

2) фіксація реалій та явищ, що супроводжують 
певне поняття, а завдяки цьому дають поштовх 
для спостереження, а згодом і його детального пі-
знання; 

3) виокремлення поняття на підставі виявлен-
ня властивостей, притаманних лише йому; 

4) винахід спільних та відмінних рис та яко-
стей в процесі порівняння даного поняття з інши-
ми, його первинний опис; 

5) структурування наявних знань і підтвер-
дження певної автономності поняття; 

6) підбір назви поняття (процес номінації); 
7) інституціоналізація поняття в якості загаль-

нонаукового чи галузевого; 
8) підвищення індексу частотності застосуван-

ня терміну на позначення поняття в мові науки; 
9) за його відсутності в інших мовах – запо-

зичення поняття разом із назвою та її розповсю-
дження у певних стилях мови. 

В якості факультативних стадій можна роз-
глядати процеси розростання семантичного поля 
терміну, поширення сфери його функціонуван-
ня, визнання в якості спеціалізованого у певних 
суміжних галузях науки, або ж, навпаки, – так 
звана детермінологізація, коли номінація не об-
межується колом науки, а починає активно засто-
совуватися поза його межами. 

Непростий шлях становлення терміну «інфра-
структура», який, як мені здається, не заверше-
ний й донині, пояснюється постійною трансфор-
мацією семантики даного поняття, що зумовлено 
невід’ємним зв’язком з розвитком науки. Ще у да-
лекому 1999 році С. Л. Стар зазначив, що інфра-
структура є як реляційною, так і екологічною: 
вона означає різні речі для різних груп і є части-
ною балансу дій, інструментів та створеного сере-
довища, невід’ємного від них [11, р. 377]. 

Рішення проблеми, на думку автора, супрово-
джується вивченням структури інфраструктури, 
розумінням як прозорих, так і непрозорих її па-
радоксів, визначенням епістемологічного статусу 
індикаторів. Не зважаючи на те, що від дати пу-
блікації вказаної статті минуло майже двадцять 
років, основні її положення не втратили актуаль-
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ності до цього часу. Особливо важливим є розу-
міння того, що поняття, яке розглядається, може 
і має вивчатися водночас і в цілісному неподіль-
ному комплексі, і з урахуванням своїх галузевих 
особливостей. 

На мій погляд, досліджуючи такі специфічні 
категорії та корелюючи їх з певною галуззю пра-
ва, слід брати до уваги індикатор, який я пропо-
ную називати семантико-правовий потенціал тер-
міну. Поясню детальніше. Далеко не всі терміни, 
що належать до когорти загальнонаукових або 
термінів неправових наук, мають перспективи на-
буття статусу юридичних. У цьому зв’язку важли-
во виявити, чи існує у певного поняття правовий 
зміст та наскільки семантика терміну відображає 
специфіку правничих реалій і процесів.

З метою визначення правового змісту понят-
тя «інфраструктура», а відтак встановлення його 
семантико-правового потенціалу, варто застосу-
вати методику, яка, за моїм баченням, базується 
на методах семантичного та кореляційного ана-
лізу і передбачає такі етапи: 1) встановлення ос-
новних значень ключового терміну залежно від 
сфери застосування на підставі дефініцій із лекси-
кографічних джерел; 2) проекція виявлених сем 
багатозначного терміну на можливості правотвор-
чої, правозастосовної діяльності; 3) порівняння 
отриманих результатів із основними положення-
ми чинних нормативно-правових актів України 
в контексті перспектив подальшого розвитку ад-
міністративно-правового регулювання державної 
інфраструктурної політики. Запропонована мною 
методика застосовується вперше, а відтак, під час 
проведення дослідження відбувається її апробація.

Тож, звертає на себе увагу, що більшість тлу-
мачних словників сучасної української мови 
[8, с. 686; 12, с. 403; 13] при трактуванні ключо-
вого поняття спираються на ключове словосполу-
чення «сукупність галузей та видів діяльності» 
або ж «сукупність підприємств, закладів, систем 
управління, зв’язку» [4, с. 269]. У такий спосіб, 
йдеться саме про сукупність, а значить, мається 
на увазі не якийсь окремий об’єкт, а їх структур-
не об’єднання. По-друге, у визначеннях містить-
ся вказівка на те, що інфраструктура охоплює не 
тільки виробничу, а й соціальну сферу (освіту, 
охорону здоров’я тощо). 

Більш деталізовано поняття, що розглядаєть-
ся, представлено в «Енциклопедичному словнику 
з державного управління», в якому інфраструк-
тура пояснюється як «базисна фізична структура 
суспільства або організації, комплекс виробничих 
і невиробничих галузей, які забезпечують умови 
відтворення та надання послуг технічного, техно-
логічного, соціально-економічного, маркетинго-
вого, фінансового, юридичного, інформаційно-ко-
мунікативного, освітнього та іншого характеру» 
[14, с. 302]. Для розуміння правового змісту по-

няття «інфраструктура» важливим у наведе-
ній дефініції є те, що воно репрезентовано як на 
макро-, так і на мікрорівні, представлений комп-
лексний характер функціонування, до переліку 
сфер включено й юридичну складову.

З метою порівняння розгляну трактування да-
ного терміну в англомовних тлумачних словни-
ках. Так, Кембриджський словник дає доволі зву-
жене уявлення про поняття, що розглядається, а 
саме: «Базові системи і послуги такі, як транспорт 
та джерела живлення, які країна або організація 
використовує для ефективної роботи» [15]. Подіб-
не тлумачення здається мені не досить вдалим, 
оскільки безпідставно звужує семантичне поле 
поняття аж до рівня його примітивізації. 

Більш релевантним поняттю, але не вичерп-
ним, на мій погляд, є його тлумачення у Британ-
ському зведеному електронному словнику. Зафік-
совано, що термін вживається з 1925-1930 років, 
враховано його полісемію і представлено такі зна-
чення: «1. База, базова структура або особливос-
ті системи чи організації. 2. Основні засоби і сис-
теми, що обслуговують країну, місто або район, 
такі, як транспортні й комунікаційні системи, 
електростанції і школи. 3. Запас основного облад-
нання в країні, включаючи заводи, дороги, школи 
тощо, що розглядається як визначальний чинник 
економічного зростання. 4. Військові об’єкти кра-
їни» [16]. 

Американський бізнес-словник вкладає у зміст 
ключового поняття базову структуру організації 
або системи, необхідну для її функціонування, 
особливо воду, енергію і системи спільного корис-
тування для зв’язку і транспорту [17, p. 134].

При порівнянні дефініцій поняття, яке дослі-
джується, в україномовних та англомовних лек-
сикографічних виданнях виникають підстави 
стверджувати, що вітчизняні джерела при фор-
мулюванні визначення віддають перевагу систем-
ному підходу, відображаючи інфраструктуру в її 
цілісності та синергії, у той час, як зарубіжні 
словники тяжіють до конкретизації об’єктів з орі-
єнтацією на галузеву приналежність і оминаючи 
те, що в сучасній науці відноситься до сфери соці-
альної, інноваційної інфраструктури.

Саме комплексний характер поняття зумовлює 
його багатовекторність. У зв’язку з цим на сучас-
ному етапі розвитку науки все нагальнішою стає 
потреба у створенні класифікації елементів інфра-
структури. 

Б. Р. Брунець констатує, що дослідники зазви-
чай виділяють виробничу (таку, що обслуговує ви-
робництво), соціальну (таку, що забезпечує жит-
тєдіяльність населення), ринкову (що забезпечує 
рух товарів, робіт, послуг) інфраструктуру. На 
думку вченого, в умовах постійного розширення 
соціально-економічних відносин наведений пе-
релік доповнюється інституційною (забезпечує 
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управління економікою), інформаційною (забез-
печує функціонування та розвиток інформацій-
ного середовища), інноваційною (обслуговує та 
забезпечує реалізацію інноваційної діяльності), 
екологічною (необхідною для охорони та покра-
щення навколишнього середовища), туристич-
ною (забезпечує потреби туристів у відпочинку та 
пізнавальній діяльності) [10, c. 374].

Наведене бачення структурних елементів за 
їх класифікаційними ознаками є важливим для 
повноти розуміння поняття, проте не може пре-
тендувати на вичерпність, адже до поля зору нау-
ковця не потрапили такі елементи, як транспорт-
на, фінансова, геодемографічна та деякі інші види 
інфраструктури. Зокрема, в умовах активізації 
гібридних війн, відкритого збройного протисто-
яння України з агресором на одне з перших місць 
виходить безпекова та військова інфраструктура, 
про які взагалі немає жодної згадки. 

Звертаючись до розуміння такого виду інфра-
структури, як соціальна, констатую, що укла-
дачі «Енциклопедичного словника з державного 
управління» розглядають його більш широко, 
включаючи сюди не тільки комплекс матеріаль-
них об’єктів, а й «громадських суб’єктів та не-
матеріальних чинників, за допомогою яких за-
безпечується реалізація і захист прав та свобод 
громадян, виявлення, задоволення й узгодження 
потреб та інтересів населення». [14, с. 303] При 
подальшій деталізації виділяються елементи 
соціально-вітальної, соціально-побутової, соці-
ально-економічної, соціально-освітньої, соціаль-
но-культурної, соціально-комунікаційної та соці-
ально-правової інфраструктури [14, с. 303]. 

Правові норми та нормативну базу автори від-
носять до нематеріальних чинників інфраструк-
тури. Подібна позиція є доволі дискусійною, адже 
абстрагованим, нематеріальним може бути лише 
концепт. Як тільки правова норма реалізується 
на рівні текстів законів, підзаконних актів, відо-
бражається у періодичних виданнях вона одразу 
матеріалізується. Проте не це є головним. Найсут-
тєвіше те, що колектив вчених не тільки не запе-
речує правового змісту інфраструктури, а й виді-
ляє в понятті вагому правову компоненту. 

Узагальнюючи, варто говорити, що на тепе-
рішній час семантичне поле терміну суттєво роз-
ширилося і корелюється не тільки з економічною, 
а й з правовою сферою.

Інтеграція в понятті «інфраструктура» еконо-
міки і права є цілком природним і це знаходить 
своє підтвердження у теорії права. Так, на думку 
О. Ф. Скакун, право:

 – закріплює сформовані економічні відносини, 
гарантує їх стабільність (право як закріплювач); 

 – стимулює створення і розвиток нових еконо-
мічних відносин, якщо для цього є відповідні умо-
ви (право як стимулятор); 

 – підтримує і охороняє існуючі економічні від-
носини, особливо такі, що знов виникли (право як 
охоронець) [18, с. 283].

Розвиваючи наведені положення, можна кон-
статувати, що існують усі підстави вважати по-
няття «інфраструктура» правовим. 

По-перше, при його застосуванні у сфері права, 
по суті закріплюються відносини в управлінській 
сфері, що потребують свого нормативно-пра-
вового регулювання, зокрема, у транспортній 
галузі, в галузі будівництва, охорони праці і 
здоров’я населення, охорони природи й природо-
користування, дотримання правил землеустрою, 
водокористування, використання паливно-е-
нергетичних ресурсів, підтримання об’єктів тварин-
ного й рослинного світу, впливу на довкілля тощо.  
Тож, маємо проекцію на такі усталені галузі й під-
галузі права, як адміністративне, цивільне, тран-
спортне, екологічне, аграрне, земельне, трудове, а 
також певною мірою – на інформаційне, медичне 
й освітнє, які знаходяться на етапі своєї інститу-
ціоналізації.

По-друге, з урахуванням стрімкої інформати-
зації суспільства є підстави розглядати поняття 
інфраструктури як одне з ключових в інформацій-
ному праві. 

По-третє, беручи до уваги сучасну політичну, 
зокрема геополітичну ситуацію, набуття силами 
протиборства принципово нових засобів реаліза-
ції потенційних і реальних загроз національній 
безпеці у формі терористичних актів, кібератак, 
різноманітних складових гібридних війн, інфра-
структура і як концепт, і як сукупність матері-
альних і нематеріальних об’єктів має стати одним 
із найголовніших понять у сфері адміністратив-
но-правового регулювання інфраструктурної по-
літики України. 

Наведене не залишає сумнівів щодо високого 
рівня семантико-правового потенціалу терміну 
«інфраструктура». Попри це, спостереження за 
його вживанням у нормативно-правових актах 
України дозволяє констатувати, що у законода-
вчій та нормотворчій діяльності звернення до ньо-
го є безпідставно мінімізованим. Достатньо кон-
статувати, що ключовий термін відсутній на рівні 
законів, в тому числі в кодексах, а представлений 
лише у підзаконних актах, зокрема у постановах 
Кабінету Міністрів України, а також у норматив-
но-розпорядчих документах Міністерства інфра-
структури України. Складається парадоксальна 
ситуація, за якої відповідне міністерство є, а саме 
ключове поняття у правовому сенсі ще не набуло 
належної легітимації і свого застосування.

Аналіз нормативно-правових актів, що міс-
тяться на сайті Верховної Ради України, дозво-
ляє встановити, що термін «інфраструктура» веде 
відлік застосування у правових актах України 
з 1992 року, спочатку на рівні міжнародних доку-
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ментів («Угода про порядок утримання і викори-
стання об’єктів космічної інфраструктури в інтер-
есах виконання космічних програм» [19]), а потім 
і у внутрішньодержавних підзаконних актах (Роз-
порядження Президента України [20; 21], розпо-
рядження Кабінету Міністрів України [22-24]). 

Аналіз нормативно-правових актів, до сфери 
регулювання яких потрапляє інфраструктура, за 
весь час існування незалежної держави засвід-
чує, що у розумінні нормотворця за майже 30-річ-
ний період нічого не змінилося. Інфраструктура 
у нього асоціюється лише з первинним об’єктним 
значенням без опертя на її комплексний і багато-
векторний характер, потужні можливості синер-
гії. Найяскравішим аргументом наведеної тези 
є те, що у «Положенні про Міністерство інфра-
структури України», затвердженому 30 червня 
2015 року (редакція від 22.08.2018) [25], відзна-
чається, що діяльність даного міністерства як 
головного органу в системі центральних органів 
виконавчої влади спрямована на формування і ре-
алізацію державної політики у транспортній сфе-
рі, включаючи автомобільний, залізничний, авіа-
ційний, морський, річковий транспорт, послуг 
поштового зв’язку, а також розвитку, будівниц-
тва, реконструкції та модернізації інфраструкту-
ри дорожнього господарства.

Цілком природно виникає питання: навіщо 
було перейменовувати колишнє Міністерство 
транспорту і зв’язку України, яке існувало в пе-
ріод з 2004 по 2010 рік, якщо по суті ніяких змін 
не відбулося? Більше того, перелік завдань, пе-
редбачених у Положенні про згадане вже не існу-
юче Міністерство, був значно ширшим, оскільки 
включав у себе не тільки послуги поштового зв’яз-
ку, а й телекомунікацій та інформатизації, корис-
тування радіочастотним ресурсом України [26].

Як це не прикро, але приходиться визнати, що 
скоріш за все перейменування зазначеного цен-
трального органу виконавчої влади було даниною 
моді, а не глибинною трансформацією. Сам текст 
«Положення про Міністерство інфраструктури 
України» не тільки не враховує сутності й багато-
векторності ключового поняття, його реляційного 
характеру, а по суті є ізоляціоністським. Усе ро-
зуміння інфраструктури охоплюється лише тран-
спортом і зв’язком. Тож поза межами залишають-
ся енергетичні та інформаційно-комунікаційні 
системи, ціла низка видів економічної діяльності, 
пов’язаної з функціонуванням та розбудовою інф-
раструктури у широкому розумінні цього понят-
тя. До того ж текст положення, яке розглядаєть-
ся, перенасичений мовними кліше і штампами, 
за якими практично нічого не стоїть. Чого варто 
формулювання такого завдання Міністерства, як 
сприяння інтеграції сфери надання послуг пошто-
вого зв’язку у світовий інформаційно-комуніка-
ційний простір. При цьому слово «інтернет» у по-

ложенні не згадується жодного разу. 
Суттєвим недоліком документа вважаємо і те, 

що він абсолютно не враховує специфіку поточно-
го моменту, не містить жодної згадки про об’єк-
ти критичної інфраструктури, державну інфра-
структурну політику, адже міністерство по суті і 
має її формувати та реалізовувати. Звідси – Мініс-
терство не позиціонується як суттєва складова на-
ціональної безпеки України і досі не виступає цен-
тральним органом виконавчої влади, що формує та 
реалізує державну інфраструктурну політику. По-
дібний стан речей свідчить про те, що нерозуміння 
сутності правових понять на практиці призводить 
до суттєвих деформацій в управлінській діяль-
ності. Це, своєю чергою, не може не відбитися на 
загальному низькому рівні як координації та вза-
ємодії уповноважених суб’єктів, так і взагалі на 
рівні реалізації зазначеної мною вище політики.

Висновки. Проведене мною наукове досліджен-
ня дозволило не лише визначити сутність поняття 
«інфраструктура», виявити його правовий зміст, 
а й дослідити окремі аспекти методології науки 
в частині стадій становлення поняття, здійсни-
ти апробацію методики визначення семанти-
ко-правового потенціалу терміну. Завдяки цьому 
вдалося встановити, що ключове поняття, яке 
досліджувалося, в змозі відображати реалії, без 
яких неможливе існування й життєзабезпечення 
сучасної держави, забезпечення його обороноз-
датності. Попри це воно незаслужено ігнорується 
у нормотворчості та правозастосуванні, що в кін-
цевому рахунку призводить до зменшення ефек-
тивності усіх видів державної діяльності. 
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Анотація

Зубко Г. Ю. Правовий зміст поняття «інфраструк-
тура». – Стаття.

Попри високу частотність застосування поняття 
«інфраструктура» у наукових дослідженнях, доте-
пер визначення його правового змісту залишалося 
поза увагою вчених. Це і стало метою даної статті, 
в якій здійснений порівняльний аналіз тлумачення 
терміну в лексикографічних джерелах різних мов, а та-
кож при доктринальних підходах з проекцією на право. 
З позицій методології науки, запропоновано бачення 
стадій становлення окремого елемента понятійно-ка-
тегоріального апарату, уведено до наукового обігу по-
няття «семантико-правовий потенціал терміну». При 
застосуванні авторської методики виявлено, що понят-
тя «інфраструктура» має високий потенціал, проте він 
не використовується повною мірою у нормотворчій та 
правозастосовній діяльності, що необхідно врахувати 
при адміністративно-правовому регулювання держав-
ної інфраструктурної політики.

Ключові  слова: інфраструктура, правова природа 
поняття «інфраструктура», види інфраструктури, ін-
ституціоналізація поняття «інфраструктура», методо-
логія науки, семантико-правовий потенціал терміну.

Аннотация

Зубко Г. Ю. Правовое содержание понятия  
«инфраструктура». – Статья.

Несмотря на высокую частотность употребления 
понятия «инфраструктура» в научных исследовани-
ях, до этого времени определение его правового содер-
жания оставалось вне поля зрения ученых. Это и обу-
словило цель данной статьи, в которой осуществлен 
сравнительный анализ толкования термина в лексико-
графических источниках различных языков, а также 
при доктринальных подходах с проекцией на право. 
С позиций методологии науки предложено видение 
стадий становления отдельного элемента понятий-
но-категориального аппарата, в научный оборот введе-
но понятие «семантико-правовой потенциал термина». 
При использовании авторской методики выявлено, 
что понятие «инфраструктура» имеет высокий потен-
циал, однако он не используется в полной мере в нор-
мотворческой и правоприменительной деятельности, 
что необходимо учесть в дальнейшем.

Ключевые  слова: инфраструктура, виды инфра-
структуры, методология науки, семантико-правовой 
потенциал термина.

Summary

Zubko H. Yu. Legal content of the concept “іnfra-
structure”. – Article.

Despite the high frequency of the use of the concept of 
“infrastructure” in scientific research, its legal content 
in Ukrainian science has remained insufficiently studied. 
This determined the purpose of this article. The author 
set himself the tasks: to establish ways of institutional-
izing a concept, to supplement the theory of scientific 
knowledge by summarizing the stages in the formation 
of a certain concept, to highlight approaches to under-
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standing the legal content of a key concept. The author 
of the article carried out a comparative analysis of the in-
terpretation of the term in the lexicographic sources of 
various languages, in the atoristic interpretations of sci-
entists, as well as in regulatory legal acts. He introduced 
the concept of “semantic and legal potential of the term” 
into scientific circulation and established that the term 
“infrastructure” has high potential in the field of law. An 
analysis of the texts of normative legal acts of Ukraine 
revealed that the concept of "infrastructure" is not used 
at the level of laws, and in by-laws is used without tak-

ing into account the completeness of the semantics of the 
term. This situation is not limited to the scope of a sci-
entific problem. Misunderstanding of the essence of the 
concept leads to a deformation of managerial and law en-
forcement activities. In this regard, the author proposes 
to make appropriate changes to existing legal acts, as well 
as to take into account the legal content of the term when 
creating new ones. 

Key  words: infrastructure, types of infrastructure, 
methodology of science, semantic and legal potential of 
the term.
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО ЕВОЛЮЦІЇ ДОКТРИНАЛЬНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ  
ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В ПРАВОВИХ ДОКТРИНАХ ПРОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

Постановка проблеми. Конституційне закрі-
плення визнання та дії в Україні принципу вер-
ховенства права привертає увагу вітчизняних 
вчених та дослідників до проблеми визначення 
змісту цієї політико-правової категорії, адже цен-
тральне місце та фундаментальне значення цього 
принципу для становлення демократичної право-
вої держави, її правової системи, розвитку всіх 
галузей національного права та законодавства – 
беззаперечно визнано не тільки європейськими 
державами, але й міжнародними організаціями 
універсального та регіонального характеру в рам-
ках міжнародного співтовариства [2].

В юридичній літературі слушно зазначається, 
що актуальність доктринального осмислення під-
ходів, що сформувалися у зарубіжних досліджен-
нях щодо визначення змісту, значення, критеріїв 
належного нормативно-правового закріплення та 
правозастосування принципу верховенства права 
обумовлюється, перш за все, відсутністю трива-
лої традиції демократичного розвитку правової 
системи України, недостатнім доктринальним 
опрацюванням змісту цієї правової категорії для 
потреб подальшого розвитку сучасної конститу-
ційно-правової науки, на основі європейських 
правових принципів та стандартів [2]. Крім того, 
важливість дослідження змісту та значення прин-
ципу верховенства права обумовлюється і потре-
бами перегляду вітчизняної системи принципів 
конституційного права, адже врахування прин-
ципу верховенства права як фундаментального 
(засадничого) в системі принципів конституцій-
ного права України, як єдиної в її правовій сис-
темі провідної, профілюючої (єдиної), фундамен-
тальної галузі [5, с. 4], дозволить вирішити низку 
теоретико-правових та методологічних проблем 
розвитку вітчизняної конституційно-правової га-
лузі в цілому.

З урахуванням вищевикладених положень, 
особливий науковий та праксеологічний інтерес 
являє розгляд еволюції доктринального тлумачен-
ня принципу верховенства права у правових док-
тринах провідних європейських держав. Поряд 
з цим, врахування природно-правового, євроінте-
граційного та міжнародно-правового контекстів 
значення принципу верховенства права, відпові-
датиме не лише завданням реалізації євроінтегра-

ційної та євроатлантичної політики Української 
держави, але й, що не менш важливо, потребам 
подальшої демократизації правової системи неза-
лежної держави, доктринальному перегляду ос-
новоположних засад правового регулювання від-
носин у публічно-правовій сфері, реформуванню 
системи законодавства країни. 

Позитивний потенціал цього принципу вже 
доведений століттями його використання як в фі-
лософській, правовій, політичній науках, так й 
соціально-політичній та державотворчій практи-
ці. Як відмічає П. М. Рабінович, деякі елементи 
концепції верховенства права містяться ще у тво-
рах давньогрецьких і давньоримських мислителів 
(Аристотель, Цицерон, Сенека) та релігійних дія-
чів і філософів доби Середньовіччя (Ф. Аквінський 
та ін.). На думку зазначеного автора, ця концеп-
ція інтерпретувалася у найширшому її розумінні, 
тобто як визнання необхідності підпорядкування 
«позитивного» (встановленого чи санкціоновано-
го державою) права «непозитивному» (природні 
права людини, потреби людської природи, вимо-
ги розуму, моралі тощо) [5, с. 4]. На нашу думку, 
наведена квінтесенція найбільш чітко відображає 
систему відносин держави і особистості, акценти 
та пріоритети в нормативній регламентації блоків 
їх нормативного регулювання, та розстановку сил 
в межах демократичної правової державності.

Сучасне розуміння принципу верховенства 
права в європейській юридичній думці хоча і роз-
винулося на доктринальних позиціях, сформова-
них А. Дайсі, але значним чином трансформува-
лося в контексті глобалізаційних, європейських 
інтеграційних та інших аспектів реформування 
світового правопорядку, набуваючи не тільки 
більш широкий змістовно-прикладний, але й тех-
нологічно-процесуальний зміст та наповнення.

В цьому контексті треба зазначити, що най-
більш вагомий внесок у розвиток концепції вер-
ховенства права, її відмежування від суміжних 
концепцій правової держави та законності зроби-
ли такі західні вчені та дослідники як Дж. Адамс, 
Дж. Гаррингтон, К. Гессе, Т. Джефферсон,  
І. Кант, Б. Констант, А. де Лобадер, Дж. Локк, 
Дж. Мілль, Т. Пейн, Б. Б. Спіноза, С. Резерфорд, 
Ш. де Секонда (барон де Монтеск’є), Ф. Хайек та 
багато інших.
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Розробці сучасного доктринального розумін-
ня та інтерпретації принципу верховенства пра-
ва присвятили свої праці відомі західні вчені  
Ж. Зіллер, Ж. Раз, Р. Феллон, М. Фромонт, 
Ю. Шварценберг та деякі інші.

Метою цієї статті є аналіз еволюції доктри-
нального тлумачення принципу верховенства 
права в правових доктринах провідних європей-
ських держав.

Виклад основного матеріалу. Розвиток док-
тринальних уявлень про зміст принципу верхо-
венства права, а також про місце та роль права 
у державі, його співвідношенні з законом та іде-
єю законності, – необхідно розглядати, переду-
сім, у тісному взаємозв’язку з особливостями 
розвитку національних правових систем, зокре-
ма для цілей даного дослідження нами обрано 
правові системи Великої Британії, Франції та 
Німеччини, де фактично дістали доктринального 
визначення і розвитку в історичній ретроспек-
тиві, відповідно, принцип панування (верховен-
ства) права, принцип законності та концепція 
правової держави.

Принцип законності був запроваджений 
у французькій правовій доктрині після Великої 
Французької Революції 1789 р. для протистав-
лення королівській сваволі, унеможливлення 
покарання особи без суду та слідства, всебічного 
захисту прав і законних інтересів людини та гро-
мадянина. На думку відомого французького вче-
ного, видатного державного діяча А. де Лобадера, 
принцип законності означає, що «адміністративні 
власті зобов’язані у рішеннях, що вони прийма-
ють, дотримуватися закону чи, точніше, законно-
сті, тобто сукупності правових норм, багато з яких 
(та не всі) містяться у формальних законах» [10]. 
Сучасне доктринальне тлумачення принципу за-
конності у французькій правовій доктрині пропо-
нує визначати даний принцип як частину більш 
загального принципу, яким встановлюються ви-
моги щодо дотримання всієї сукупності правових 
норм. Таким загальним принципом, який має 
засадниче, основоположне значення, визнається 
принцип верховенства права.

Обрання саме такого засадничого принципу, 
як зазначає відомий французький вчений М. Фро-
монт, відповідає вимогам щодо визнання, утвер-
дження та забезпечення реалізації принципу вер-
ховенства права, що знайшли своє відображення 
в основних джерелах європейського та міжнарод-
ного права [4, с. 232 ].

Своєю чергою, теорія правової держави (нім. – 
Rechtsstaat), на думку німецького вченого К. Гес-
се, створює, структурно організовує та гарантує су-
купність юридичного порядку, необхідного як для 
існування особи, так і для суспільного життя. Спе-
цифічним засобом цього порядку є закон. Остан-
ній визначає юридичне положення особи, регулює 

життєві умови та упорядковує їх. Правова держа-
ва є державою закону (нім. – Gesetzesstaat) [10].

Правова держава в оригінальному значенні ні-
мецької теорії була імплементована у національні 
правові системи низки європейських держав та 
закріплена у їх основоположних законодавчих ак-
тах – конституціях: ст. 1 Конституції Королівства 
Іспанії (1978 р.), ст. 2 Конституції Республіки 
Португалії (1976 р.), ст. 2 Конституції Угорської 
Республіки (2011 р.), ст. 1 Конституції Словацької 
Республіки (1992 р.), ст. 2 Конституції Республі-
ки Словенія (1991 р.) [4, с. 232 ].

У деяких інших державах принцип правової 
держави був закріплений у конституціях в онов-
леному, модифікованому значенні – з викорис-
танням лише окремих термінологічних положень 
німецької правової доктрини. Наприклад, у ст. 5 
Конституції Королівства Швеції закріплені на-
ступні положення: «Принципи діяльності дер-
жави регулюються правом. Право є основою та 
рамками діяльності держави. Діяльність держа-
ви має відповідати публічним інтересам та бути 
пропорційною визначеним цілям». Аналогічні 
положення містяться у ст. ст. 7, 8, 9 Конституції 
Польщі (1977 р.), де визначено: «Органи держав-
ного управління діють на основі та в межах права. 
Конституція є вищим правом Польщі» [4, с. 232].

Також важливо відмітити, що у Великій Бри-
танії принцип правової держави у згаданому зна-
ченні ніколи не використовувався. Британська 
доктрина та неписана Конституція закріпили 
принцип верховенства права (або панування пра-
ва), який вагомим чином вплинув як на розвиток 
континентальних правових доктрин, так і на су-
часне розуміння змісту принципу верховенства 
права, у нормативних документах провідних регі-
ональних європейських організацій.

Разом з тим, слід відзначити, що на сьогодні 
доктринальне тлумачення принципу верховен-
ства (панування) права у британській правовій 
доктрині наблизилося до континентального розу-
міння цієї правової категорії. Але певні відмінно-
сті все ще залишаються, зокрема, вони стосують-
ся загальних засад відправлення правосуддя.

Як вище зазначалось, принцип верховенства 
(панування) права отримав доктринальне тлума-
чення як центральний елемент британської Кон-
ституції завдяки відомому англійському вчено-
му-конституціоналісту А. Дайсі, який вважав, що 
для досягнення максимального ефекту від засто-
сування ідеї верховенства права, необхідно відріз-
няти три близькі за своїм змістом концепції:

- панування права – ніхто не може бути зо-
бов’язаний нести негативні наслідки у встанов-
леному законом порядку сам або своїм майном, 
окрім як у випадку прямого порушення закону, 
в передбаченому законом порядку, в суді загаль-
ної юрисдикції;
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- верховенства права – не лише те, що жодна 
людина не може бути над законом, але й те (і це є 
важливим моментом), що до кожної людини, не-
залежно від посади або умов застосовуватиметься 
один (загальний, звичайний) закон, а справа під-
лягає розгляду в одному (загальному, звичайно-
му) суді;

- панування духу законності – проникність змі-
сту Конституції верховенством права завдяки за-
гальним конституційним принципам (наприклад, 
право на особисту свободу, право на публічні збо-
ри), які є результатом судових рішень, що визна-
чають права індивідів у окремих справах, розгля-
нутих судами, та оскільки у багатьох іноземних 
конституціях надаються гарантії прав індивідів, 
які виникають, або можливо виникли з загальних 
принципів конституції [8, р. 112,114].

Загалом, як зазначає згаданий автор, верхо-
венство права було властиве Англії ще з часів 
Нормандської навали, та характеризувалося дво-
ма основними рисами: 1) всемогутністю (англ.  – 
omnipotence) та безспірним (англ.  –  undisputed) 
верховенством на території усієї країни централь-
ного уряду; 2) пануванням (англ. – rule) або верхо-
венством (англ. – supremacy) права [8, р. 112,114].

У сучасному тлумаченні та інтерпретації захід-
ними фахівцями-конституціоналістами доктрина 
верховенства права А. Дайсі, складається з трьох 
основних ідей:

1. Право є вищим та протилежним деспотичній 
владі. Тільки у випадку, якщо діями особи було 
порушено закон, їй буде призначено покарання 
судом у встановленому законом порядку. Також 
підкреслено, що уряди не повинні мати широких 
дискреційних повноважень, вони обов’язково ма-
ють бути хоча б певною мірою обмежені;

2. Кожна людина має бути рівною перед зако-
ном – це означає, що незалежно від того, ким вона 
є, чи державним службовцем, чи селянином, у ви-
падку порушення закону розгляд у суді буде від-
буватися за тими ж законами;

3. Норми конституції не є основним джерелом 
права, а основним джерелом виступають природ-
ні права людини. Кожна людина у суспільстві по-
винна мати свої права та свободи, які дозволяють 
їй робити все, що вона бажає. Кожний, чиї права 
порушені, має право на судовий захист [10; 1].

Враховуючи на конституційну модернізацію 
в державах пострадянського простору та в рам-
ках європейського міждержавного інтеграційного 
об’єднання, сучасні зарубіжні дослідники приді-
ляють традиційно велику увагу вивченню змісту 
принципу верховенства права в національних 
правових системах, що є відображенням об’єкти-
візації та актуалізації зазначеної проблематики 
в процесі побудови демократичної правової дер-
жавності, а також якості рівня її доктринального 
супроводження і забезпечення. Разом з тим, за-

кріплення принципу верховенства права на рівні 
конституцій багатьох європейських держав, що 
вже відбулося, засвідчує, по-перше, не тільки 
важливе значення концепції та принципу вер-
ховенства права в контексті їх реалізації в кон-
ституційно-правовій практиці, але й, по-друге, 
актуалізацію їх належного та оптимального док-
тринального супроводження; а також, по-третє, 
зростання їх праксеологічного значення в сфері 
публічного управління.

Такий підхід, відносно останнього напряму, ми 
бачимо в доктринальних підходах французького 
вченого-адміністративіста Ж. Зіллера, відомого в 
Україні своїми фундаментальними конституцій-
но- та адміністративно-правовими дослідженнями 
в сфері євроінтеграції та адміністративної конвер-
генції. Саме він зазначає, що концепції правової 
держави, законності та верховенства права розви-
валися у різних державах, проте, не будучи іден-
тичними, принцип законності, Rechtstaatlichkeit 
та rule of law – разом передбачають підкорення ад-
міністративному праву, а отже, судовому контро-
лю. У цьому, як зазначає згаданий автор, полягає 
основа адміністративного права в усіх країнах За-
хідної Європи у ХХ столітті [4, с. 232]. 

Отже, наведена доктринальна позиція є свід-
ченням прагматичного та інструментально-галу-
зевого підходу до використання наведених прин-
ципів, коли вони з рівня конституційного права 
«спускаються» в адміністративне право – право 
управління, для практичного використання в по-
всякденній діяльності органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування, підпадаючи 
під контроль органів судової влади та конститу-
ційної юрисдикції.

Необхідно наголосити на тому, що з середи-
ни ХХ ст. принцип верховенства права отримав 
не тільки широке міжнародно-правове застосу-
вання, а й відповідно міжнародно-правові лега-
лізацію та легітимацію в міжнародному співто-
варистві та його державах-членах у вигляді їх 
міжнародно-правових зобов’язань. Дійсно, ви-
моги щодо його утвердження та дотримання як 
на міждержавному, так й, насамперед, на рівні 
держав-підписантів були закріплені в багатьох 
міжнародних договорах, угодах, деклараціях 
та хартіях, статутах та документах провідних 
міжнародних (наприклад, ООН) та європейських 
регіональних організацій (ЄС, РЄ, ОБСЄ та ін.). 
Саме з урахуванням наведених тенденцій в нор-
мативній та організаційно-діяльнісній сфері на-
були розвитку євроінтеграційний та глобалізаці-
йний аспекти розуміння концепції та принципу 
верховенства права, а в ЄС на основі останньої 
було запроваджено принцип верховенства пра-
ва ЄС, як основоположний інституційний прин-
цип її існування, функціонування, оперативного 
управління та розвитку [2].
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Як вже зазначалося на початку цього дослі-
дження, принцип верховенства права на сьогод-
нішній день вже не обмежується рамками суто 
національної правової системи, він вийшов за 
її межі та завдяки своєї концептуальної універ-
сальності був застосований міжнародною нор-
мативною системою. Адже його зміст, поряд із 
традиційним розумінням змісту та ролі консти-
туційного принципу верховенства національ-
ного права, зазнав певних трансформацій, що 
проявилися у використанні базового змісту да-
ної категорії, його «нормативної формули», про-
відними європейськими регіональними органі-
заціями в контексті правового супроводження, 
забезпечення і стимулювання євроінтеграційних 
процесів та заснування нових форм співробітництва  
(союзів, правових просторів та їх підвидів). 

Так, європейські регіональні організації – ЄС, 
РЄ, ОБСЄ – нормативно закріпили принцип вер-
ховенства права як засадничий, основоположний 
по відношенню до правових систем як власне цих 
організацій, так і правових систем держав-членів 
зазначених міжнародних організацій в цілому. 
Тобто, цей принцип набув універсального значен-
ня при всій відповідній різниці його змістовної 
наповненості в залежності від рівнів його застосу-
вання – державних та міжнародного.

Отже, в основу правопорядку ЄС покладено 
фундаментальні принципи – «свободи, демо-
кратії, поваги прав людини і основних свобод, 
а також верховенства права», – що знайшло 
формальне закріплення у ст. 6 (колишній стат-
ті F) «Договору про Європейський Союз» [3]. Та, 
по-друге, необхідно акцентувати увагу на новацію 
права ЄС, відповідно до якої закріплюється новий 
принцип – «верховенство права ЄС», – який ви-
ступає ключовою домінантою у співвідношенні 
норм права окремих європейських держав-членів 
ЄС та «acquis communautaire» [3]. Наведений при-
клад нового аспекту значення і праксеологічного 
застосування базового розуміння змісту принципу 
верховенства права, в нашому випадку, як осново-
положного начала права ЄС та технологічного спо-
собу розмежування компетенційних повноважень 
між суб’єктами права ЄС, – свідчить, зокрема, про 
високий авторитет ідеї верховенства права як іде-
алу, спільного для європейських країн.

Вимоги щодо дотримання принципу верховен-
ства права закріплені у Преамбулі та ст. 3 Статуту 
РЄ, де визначено, що «Усі члени Ради ... визнають 
принцип  верховенства  права»  [3]. Крім того, за-
стосування принципу верховенства права визна-
ється необхідним у багатьох джерелах права РЄ. 
На наш погляд, тут ми бачимо визнання дослі-
джуваного принципу вже апріорі.

Крім цього, розроблений Директоратом з пра-
вових питань РЄ посібник «Адміністрація і Ви» 
(англ. – «Administration and You») визначає, що 

принципи адміністративного права ґрунтуються 
на тому переконанні, що держави приймають та 
практично застосовують основоположний кон-
ституційний принцип верховенства права, який 
складається з таких чинників: 1) кожна особа – фі-
зична або юридична – є суб’єктом права; 2) кожна 
особа повинна мати можливість знати свої права 
та обов’язки відповідно до закону; 3) додержання 
закону кожною особою можливе лише за умови 
здійснення контролю суддями, які є незалежни-
ми у реалізації своїх функцій і рішення яких є 
обов’язковими для виконання [7]. 

Системне тлумачення такого підходу є свідоц-
твом розповсюдження на національному рівні дії 
конституційного принципу верховенства права 
на інші важливі галузі національного законодав-
ства, в нашому випадку – адміністративного, але 
на такі відносини, що мають, по-перше, істотне 
значення для існування та стабільного функціо-
нування демократичної правової державності; а, 
по-друге, на такі відносини всередині держави, 
що підпадають під її міжнародно-правові зобов’я-
зання в сфері дотримання та захисту прав і свобод 
людини і громадянина, що були взяті в рамках 
міжнародних організацій, а потім інтерпретова-
ними в національне законодавство конкретної 
держави-члена таких міждержавних інституцій.

Наведене фактично нове змістовне та техно-
логічне тлумачення і розуміння змісту принципу 
верховенства права відображає сучасне його док-
тринальне тлумачення вченими та дослідника-
ми, які працюють в робочих групах та комітетах, 
створених при РЄ. Поряд з цим важливо відмі-
тити той факт, що згаданий посібник системати-
зує основні принципи адміністративного права 
та адміністративної процедури, які вважаються 
найважливішими для захисту приватних осіб у 
їх взаємостосунках з адміністративними органа-
ми. Звідси, можна стверджувати, що досліджу-
ваний нами принцип верховенства права володіє 
могутнім процесуально-процедурним потенці-
алом, який проявляється  як на національному 
рівні (ординарний підхід до дотримання і захисту 
прав і свобод людини на рівні конкретної держа-
ви в її управлінських та судових установах), так 
й на міжнародному рівні (екстраординарний під-
хід до дотримання і захисту прав і свобод людини 
на рівні міжнародних судових установ).

Хоча для держав-членів РЄ даний посібник 
не має обов’язкового характеру резолюції або ре-
комендації, прийнятої Комітетом Міністрів згід-
но зі Статутом РЄ, проте принципи, які містить 
у собі ця книга, є значною мірою відображенням 
системного нормативного комплексу не тільки 
права Ради Європи, а й права ЄС – тобто в широ-
кому розумінні європейського права: а) положень 
Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод 1950 року (так звана Європейська 
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конвенція з прав людини); б) деяких протоколів 
та інших документів РЄ в сфері захисту прав лю-
дини; в) прецедентного права Європейської Комі-
сії та Європейського суду з прав людини; г) а та-
кож конвенцій, рекомендацій і резолюцій РЄ, що 
стосуються адміністративного права.

Отже, можна констатувати, що на сучасному 
етапі розвитку інституту публічної адміністрації 
в європейській правовій доктрині побудова сис-
теми принципів адміністративного права здійс-
нюється під безпосереднім впливом та на осно-
ві визнання основоположного конституційного 
принципу верховенства права. Такий висновок 
не тільки ще раз підкреслює первинність та до-
мінування національного конституційного права 
над всіма іншими галузями національного права 
як єдиної профілюючої галузі права національно-
го, але й свідчить про зародження європейського 
конституційного та європейського адміністратив-
ного права, що знаходяться в такому же  стані під-
порядкування та взаємодії.

У цьому зв’язку, перш за все, необхідно враху-
вати те, що західними дослідниками проводиться 
чітке відмежування змісту принципу законності 
та принципу верховенства права. У вищезгадано-
му посібнику РЄ «Адміністрація і Ви» принцип 
законності визначається як відповідність до кон-
ституції, загальних принципів права, законам та 
підзаконним актам, звичаєвим або договірним 
нормам міжнародного права, що є частиною наці-
онального законодавства, судовим рішенням, що 
відповідно до національного законодавства мають 
юридичну силу, відповідних адміністративних ак-
тів, якщо вони можуть застосовуватися судом [7].

Тому обґрунтовано вважаємо, що сучасне ро-
зуміння принципу верховенства права в євро-
пейській юридичній думці хоча і розвинулося на 
доктринальних позиціях, сформованих А. Дайсі, 
але значним чином трансформувалося в контексті 
глобалізаційних, європейських інтеграційних та 
інших аспектів реформування світового правопо-
рядку, набуваючи не тільки більш широкий зміс-
товно-прикладний, але й технологічно-процесу-
альний зміст та наповнення.

Зарубіжні юристи та філософи наразі розділя-
ють три основних типи сучасного тлумачення змі-
сту принципу верховенства права: 

1) формальне; 
2) субстанційне (матеріально-правове) та 
3) функціональне.
В основу цього поділу покладено критерії, за 

якими може бути оцінено нормативне закріплен-
ня та можливості праксеологічної (практичної) 
реалізації принципу верховенства права.

1. Формальний  підхід ґрунтується на аналізі 
нормативного закріплення принципу верховен-
ства права в цілому та аналізі окремих критеріїв 
дотримання принципу верховенства права. Зокре-

ма, до таких критеріїв у європейських країнах від-
носяться: формальна незалежність та безсторон-
ність судової гілки влади; офіційно встановлений 
порядок прийняття законів; відсутність законів, 
які застосовуються тільки до окремих груп, кла-
сів осіб; відсутність зворотної сили законів; поло-
ження про судовий нагляд за діяльністю уряду.

2. Матеріально-правовий підхід керується мо-
ральними уявленнями про належну правову си-
стему та вимірює верховенство права відповідно 
до того, наскільки вдало за отриманими оцінками 
певна система досягає цього ідеалу. Наприклад, 
відомий європейський дослідник Р. Феллона за-
значає, що більшість сучасних концепцій верхо-
венства права визначають три основні «цінності 
та цілі, яким має слугувати верховенство пра-
ва: а) захист від анархії та війни усіх проти усіх;  
б) надання можливості людям планувати свою 
діяльність з розумною впевненістю, що вони мо-
жуть передбачити наперед наслідки різних дій 
(мається на увазі, в першу чергу дії органів пу-
блічної влади); в) гарантії від принаймні деяких 
видів саморозсуду /дискреції/ (свавілля) держав-
них посадовців» [11]. 

3.  Функціональний  підхід до визначення вер-
ховенства права подібний до матеріально-право-
вого (сутнісного) визначення, але зосереджується 
головним чином на тому, наскільки ефективно 
право та правова система в цілому виконують пев-
ні функції – наприклад, це заборона прийняття 
урядових рішень на власний розсуд та забезпечен-
ня передбачуваності юридичних рішень. Одним 
з прикладів такого підходу можна навести сус-
пільство, в якому наявна невелика або відсутня 
можливість прийняти рішення на власний розсуд, 
має високий рівень верховенства права, в той час 
як суспільство, у якому більша частина рішень 
приймається на власний розсуд, має мінімальний 
рівень верховенства права [12].

Доречно зауважити, що деякі вчені виділяють 
тільки  два  основі  типи  тлумачення  принципу 
верховенства  права: 1) «матеріально–правове» 
(субстанційне), відповідно до поданого вище зна-
чення, та 2) «формальне» або «процедурне» верхо-
венство права, що визначається як верховенство 
будь-яких законів, які генеруються законодавчим 
процесом [3].

Корисними у даному контексті є робочі мате-
ріали Світового Банку (грудень, 2005 року) під 
назвою «Світовий банк та Реформи Верховенства 
права» [9], що фактично містять методологічні 
підходи до виконання зазначених завдань. У цій 
роботі, зокрема, наводиться логічне обґрунтуван-
ня трансформації сучасного значення принципу 
верховенства права загалом та його використання 
в глобалізаційних та євроінтеграційних процесах. 
Особливо треба наголосити на запропонованому у 
даному дослідженні виділенні конкретних шля-
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хів запровадження та утвердження принципу вер-
ховенства права, а саме, виділення двох основних 
напрямків (способів) реформування на його основі: 

1) законодавства (щонайменше, це підготов-
ка та прийняття законів у п’яти основоположних 
сферах: власність; договори; компанії; банкрут-
ство; конкуренція); та 

2) інституцій (в тому числі реформування су-
дів, органів виконавчої влади; органів реєстрації 
права на власність; інституту омбудсмена; юри-
дичних навчальних закладів та центрів підготов-
ки судових працівників, асоціацій адвокатів; ви-
конавчої служби).

За слушним визначенням одного з провідних 
західних спеціалістів у сфері реалізації принципу 
верховенства права Ж. Раза «доктрина верховен-
ства права виходить з того, що закон має бути 
здатним  спрямовувати  поведінку  його  суб’єк-
тів» [14]. Виходячи з цієї базової ідеї відносно 
ролі права в діяльнісній детермінованості його 
суб’єктів, він визначає список принципів, які 
мають застосовуватися до будь–якого закону при 
перевірці його на відповідність принципу верхо-
венства права, а саме: «всі закони мають бути пер-
спективними, відкритими та зрозумілими; закони 
повинні бути відносно стабільними; та у розробці 
спеціальних законів (законів про спеціальні пра-
вові режими) необхідно керуватися відкритим, 
усталеним, зрозумілим та загальним порядком».

 Саме ці принципи визначаються Ж. Разам як 
«мінімальні вимоги» щодо того, щоб забезпечити 
народу «можливість обирати стиль та види жит-
тєдіяльності, визначати довгострокові завдання 
(цілі) та ефективно планувати своє життя на шля-
ху до них» [14].

Висновки та пропозиції. Таким чином, на під-
ставі аналізу доктринальних підходів щодо тлу-
мачення принципу верховенства права в євро-
пейській доктрині провідних держав світу, нами  
сформульовано наступні висновки: по-перше, 
сучасне розуміння принципу верховенства права 
в європейській юридичній думці хоча і розвину-
лося на доктринальних позиціях, сформованих 
А. Дайсі, але значним чином трансформувалося в 
контексті глобалізаційних, європейських інтегра-
ційних та інших аспектів реформування світового 
правопорядку, набуваючи не тільки більш ши-
рокий змістовно-прикладний, але й технологіч-
но-процесуальний зміст та наповнення. По-друге, 
зарубіжні юристи та філософи наразі розділяють 
три основних типи сучасного тлумачення змі-
сту принципу верховенства права: 1) формаль-
не;  2) субстанційне  (матеріально-правове) та 
3) функціональне. Деякі вчені виділяють тільки 
два основі типи тлумачення принципу верховен-
ства права: 1) «матеріально–правове» (субстан-
ційне), відповідно до поданого вище значення, та 
2) «формальне» або «процедурне» верховенство 

права, що визначається як верховенство будь-яких 
законів, які генеруються законодавчим процесом.

На нашу думку, в адміністративно-правовій 
доктрині України потребують розвитку усі пере-
лічені вище типи сучасних підходів щодо тлума-
чення змісту принципу верховенства права та їх 
праксеологічного застосування, адже вітчизняна 
традиція застосування цього принципу, як і ві-
тчизняна традиція демократичного розвитку пра-
вової системи України в цілому, є не достатньо 
тривалою для забезпечення належної реалізації 
принципу верховенства права.

В цьому аспекті також слід особливо відміти-
ти той факт, що принцип верховенства права на 
сучасному етапі його розуміння у західній юри-
дичній думці втрачає риси абстрактної моделі, що 
було особливо характерно античним філософським 
визначенням, набуваючи не тільки суто праксе-
ологічного, а й більш формалізованого, органі-
заційно-процесуального наповнення. Натомість 
простежується тенденція до його більшої техноло-
гізації, нормативної та організаційної деталізації, 
формалізації принципів та процедур, з застосу-
ванням інструментарію юридичної техніки та нор-
мопроектування – через які ідея верховенства пра-
ва має отримати конкретні практичні напрямки 
запровадження, втілення, прояву та утвердження.
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Анотація

Куровська І. А. До питання щодо еволюції доктри-
нального тлумачення принципу верховенства права 
в правових доктринах провідних європейських дер-
жав. – Стаття.

Стаття присвячена дослідженню еволюції доктри-
нального тлумачення принципу верховенства права 
у правових доктринах провідних європейських дер-
жав. Доводиться теза про те, що врахування природ-
но-правового, євроінтеграційного та міжнародно-пра-
вового контекстів значення принципу верховенства 
права, відповідатиме не лише завданням реалізації 
євроінтеграційної та євроатлантичної політики Укра-
їнської держави, але й, що не менш важливо, потребам 
подальшої демократизації правової системи незалеж-
ної держави, доктринальному перегляду основополож-
них засад правового регулювання відносин у публічно- 
правовій сфері, реформуванню системи законодавства 
України.

Ключові  слова: принцип верховенства права, євро-
пейська правова доктрина, Rechtstaatlichkeit, rule of 
law , законодавство зарубіжних держав, правова систе-
ма Ради Європи, правове  надбання ЄС, загальноєвро-
пейські цінності та ін.

Аннотация

Куровская И. А. К вопросу о эволюции доктриналь-
ного толкования принципа верховенства права в пра-
вовой доктрине ведущих европейских государств. – 
Статья. 

Статья посвящена исследованию эволюции док-
тринального толкования принципа верховенства 
права в правовых доктринах ведущих европейских 
государств. Доказывается положение о том, что учет 

природно-правового, евроинтеграционного и между-
народно-правового контекстов значения принципа 
верховенства права, будет отвечать не только задачам 
реализации евроинтеграционной и евроатлантической 
политики Украинского государства, но и, что не ме-
нее важно, потребностям дальнейшей демократизации 
правовой системы независимого государства, доктри-
нальному пересмотру основополагающих принципов 
правового регулирования отношений в публично-пра-
вовой сфере, реформированию системы законодатель-
ства Украины.

Ключевые  слова: принцип верховенства права, ев-
ропейская правовая доктрина, Rechtstaatlichkeit, rule 
of law, законодательство зарубежных государств, пра-
вовая система Совета Европы, правовое достояние ЕС, 
общеевропейские ценности и др.

Summary

Kurovskaya I. A. To the issue of the evolution of the 
rule of law principle doctrinal interpretation in the lead-
ing European states legal doctrines. – Article. 

The article is devoted to the study of the evolution of 
the doctrinal interpretation of the rule of law in the legal 
doctrines of the leading European states. It is proved the 
statement that the importance of the rule of law princi-
ple with taking into consideration the contest of natural 
law, European integration and international law, will 
correspond not only to the tasks of implementation of 
the European integration and Euro-Atlantic policy of the 
Ukraine, but, equally important, to the needs of further 
democratization of the legal system of an independent 
state, doctrinal review of the fundamentals of the public 
relations legal regulation, reform the system of legisla-
tion of Ukraine. 

Key words: rule of law principle, European legal doc-
trine, Rechtstaatlichkeit and rule of law, foreign law, 
Council of Europe legal system, EU law, pan-European 
values, etc.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРЕВЕНЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ (З ЧАСІВ ІСНУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДО СЬОГОДНІ)

Постановка проблеми. Історично склалось, 
що превенція існувала абсолютно на всіх етапах 
розвитку поліцейських та інших правоохоронних 
органів, у зв’язку із чим розглядати окреслене 
у статті питання доречно через призму еволюції та 
становлення зазначених відомств. Звернемо ува-
гу, що періодизація розвитку превенції в ключі 
роботи правоохоронних органів на сьогоднішній 
день ніяким чином не проводилась. Окремими 
вченими здійснювались спроби виділити історич-
ні етапи, наприклад, становлення правоохоронної 
системи України та світу, історичні аспекти роз-
витку окремих поліцейських підрозділів, фор-
мування та розвиток кадрової політику у право-
охоронних органах і таке інше. Втім, більшість 
науковців сходяться на думці, що саме з часів іс-
нування Російської імперії вказаний інститут по-
чинає свій активний розвиток.

Стан дослідження. Окремі проблемні питання 
щодо превенції у діяльності правоохоронних ор-
ганів у своїх наукових дослідженнях розглядали: 
І. Я. Терлюк, О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур, С.К. Бо-
стан, Г.Я. Дутка, М.В. Стащак, В.В. Шендрик, 
Г.Р. Парханов, К.О. Пісоцька, Д.О. Штанько, 
Т.А. Денисова, О.О. Книженко, В.Л. Кураков, 
А.Л. Кураков та багато інших. Однак, незважа-
ючи на чималу кількість наукових досліджень, 
в юридичній літературі відсутні комплексні до-
слідження присвячені історії становлення даного 
інституту, що є суттєвою прогалиною на теоретич-
ному та практичному рівнях.

Саме тому метою статті є: здійснити історико 
правовий аналіз становлення та розвитку превен-
ції у діяльності правоохоронних органів з часів  
існування Російської Імперії до сьогодні.

Виклад основного матеріалу. Розвиток превен-
ції в межах «імперського» періоду простежується 
не тільки у діяльності поліції. Загалом, в діяльно-
сті усієї правоохоронної системи того часу просте-
жується зміна вектору на запобігання правопору-
шенням, їх профілактику, а не суто припинення. 
Так, наприклад, саме протягом зазначеного ета-
пу було створено органи прокуратури. Зокрема, 
перший російський імператор Петро І у 1722 році 
запровадив французьку модель спеціального кон-
тролюючого державного органу «государевого 
ока» – прокуратури, яка повинна була наглядати 
за центральними та місцевими адміністративни-
ми органами. Прокурор безпосередньо підпоряд-

ковувався імператору і зобов’язаний був нагляда-
ти, окрім іншого, за діяльністю сенату та колегій. 
У 1864 році прокуратуру було дещо демократизо-
вано, вона вже не здійснювала тотального нагля-
ду, а виконувала переважно процесуальні функції 
у ході кримінального судочинства [1, с.10].

Активно використовувались попереджуваль-
ні заходи у діяльності політичної поліції – жан-
дармерії. Останній, як «вищій поліції» Російської 
імперії приділялася важлива роль у підтримці 
самодержавної влади й боротьбі зі злочинністю 
у всіх її проявах. Сфера її діяльності залежно від 
внутрішньополітичної ситуації в країні постійно 
розширювалась, але функціональний кістяк ді-
яльності даної організації становив нагляд за полі-
тичними настроями населення Російської Імперії, 
контроль «революційно-налаштованого» контин-
генту, ліквідація антиурядової пропаганди, наг-
ляд за політичними партіями, боротьба з револю-
ційними рухами тощо [2, c.198; 3]. Структурно 
корпус жандармів складався із штабу та округів 
на чолі з генералами. Округи поділялися на відді-
ли (по 1–3 губернії в кожному), очолювані штаб-о-
фіцерами. 1867 було прийняте нове Положення 
про Корпус жандармів (воно залишалося незмін-
ним до 1917). На місцях (крім Кавказу, Царства 
Польського й Сибіру) були утворені губернські 
жандармські управління (з 1870 їм встановлював-
ся додатковий штат для служби в повітах) і жан-
дармські управління залізниць [3].

Звернути увагу також слід на діяльність органі 
податково-фінансового контролю, в арсеналі яких 
активно застосовувались фінансові перевірки, 
керівництво процесом оподаткування, перевірки 
платоспроможності населення, забезпечення стя-
гування податків та притягнення до відповідаль-
ності порушників норм в даній сфері. При цьому 
на початковому етапі в структурі органів держав-
ної влади молодої Російської Імперії єдиного 
фіскального органу не існувало. Застосування 
вищевказаних заходів було розподіллено між різ-
ними установами: казенними палатами, палатами 
державних маєтностей та акцизними управління-
ми. Лише в 1885 році в країні було введено спеці-
альний інститут податкових інспекцій, які в своїй 
діяльності підпорядковувались Міністерству фі-
нансів [4, с. 193]. 

Отже, «імперський» етап історичного розвит-
ку превенції в діяльності правоохоронних органів 
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пов’язано із становленням та розвитком правоохо-
ронної системи на українських землях в цілому, 
які в цей час входили до складу Російської Імпе-
рії. Характерним моментом даного етапу стало те, 
що превенція набула ключового значення у діяль-
ності відомств, які виконували функції із проти-
дії правопорушенням в різних сферах суспільного 
життя, зокрема політичній, фінансово-податко-
вій, громадській тощо. Вона набула вираження 
у численних наглядово-контрольних процедурах, 
які набули популярності в роботі державно-влад-
ного апарату Російської Імперії, та призначались 
для забезпечення непорушності самодержавства. 

В багатьох аспектах закладені за «імперсько-
го» етапу тенденції превентивної діяльності 
правоохоронних органів були перейняті в по-
дальші роки, водночас, їх практичне та правове 
оформлення змінилось. Причиною цьому стали 
кардинальні історичні зміні, а саме революція 
1917 року, яка призвела до повалення самодер-
жавства та установлення радянської влади на те-
риторіях Російської Імперії. 

Правоохоронну систему радянського періоду, 
а точні ж процес її розвитку можна умовно поді-
лити на два часові відрізки, а саме: довоєнний – 
17–40-ві роки та післявоєнний – 50–90-ті роки 
ХХ століття. В довоєнні часи відбувалось установ-
лення радянських правоохоронних органів після 
тотальної зміни політичного устрою у державі. 
В цей час головною метою органів правопорядку 
була підтримка дії нової ідеології у державі, за-
безпечення утримання влади пролетаріатом, а та-
кож громадської безпеки у державі, сан якої було 
суттєво підірвано численними революційними 
подіями. Так, за даного періоду було створено ра-
дянську міліцію, нормативною основою діяльно-
сті якої став Закон «Про організацію міліції» від 
1919 року. Пролетарська, відверто класова приро-
да радянської міліції України визначала і її голов-
ний обов’язок – охорону революційного порядку. 
Вона конкретизувалася шляхом встановлення 
предметів і відання міліції, основних напрямів її 
діяльності. За характером суспільних відносин, 
їх змістом, завдання органів міліції визначалися 
такими основними напрямами: охорона основ ра-
дянського державного і суспільного ладу, забезпе-
чення виконання приписів радянських законів; 
охорона громадського порядку, підтримання гро-
мадського благоустрою, адміністративна діяль-
ність; боротьба зі злочинністю, здійснення попе-
реднього слідства з кримінальних справ; вжиття 
заходів процесуального характеру щодо сприяння 
і органам правосуддя [5]. 

Свого розвитку в цей час також набули органи 
державної безпеки, Всеросійська надзвичайна ко-
місія з боротьби з контрреволюцією і саботажем 
яка займалась яка була головним провідником 
політики, спрямованої на придушення, в тому 

числі засобами терору, будь-якого опору політич-
ному режиму [6, с. 19]. Пізніше цей орган було 
реорганізовано у Держполітуправління при Нар-
коматі внутрішніх справ. Нормативно-правові 
акти, які регулювали діяльність останнього, за-
кріпили за ним велике коло превентивних функ-
цій, а саме: збирання інформації та інформування 
відповідних державних установ щодо політич-
ної та економічної контрреволюції; агентурний 
нагляд за злочинними або підозрілими особами, 
групами та організаціями на території УСРР та 
за кордоном; видача дозволів на виїзд за кордон і 
в’їзд в СРСР чужоземних та російських громадян;  
перегляд поштово телеграфної та іншої кореспон-
денції, як внутрішньої, так і закордонної; здійс-
нення з метою розшуку арештів, обшуків, виїмок; 
витребування довідок, відомостей, виписок з ді-
лових паперів, звітів і доповідей; реєстрація ви-
критих і запідозрених у злочинних діяннях осіб; 
облік неблагонадійного адміністративного і керів-
ного персоналу в державних установах, промисло-
вих підприємствах тощо [6, с. 27].

Втім, основний розвиток правоохоронні орга-
ни набули у повоєнні часи, коли радянська влада 
була вже повністю установлена, а питання забез-
печення внутрішньодержавної ідеології відійшло 
на другий план. Так, у липні 1966 року відповід-
ним указом Президії Верховної Ради СРСР було 
утворено союзно-республіканське міністерство 
охорони громадського порядку СРСР, яке у ли-
стопаді 1968 року було перейменовано у Мініс-
терство внутрішніх справ СРСР в структуру якого 
увійшли такі управління: адміністративної служ-
би міліції, карного розшуку, боротьби з розкра-
данням соціалістичної власності та спекуляцією, 
державної автомобільної інспекції, спеціальної та 
транспортної міліції. В центральному апараті діяв 
підрозділ з штабними функціями – організацій-
но-інспекторське управління [7, с. 122]. 

Великого значення в цей час набуває превен-
тивна діяльність радянської міліції що відобра-
зилось у нормативно-правовій базі її діяльності, 
а саме: Наказі МВД СРСР від 1969 року якій ввів 
в дію Інструкцію з основ організації та тактики 
попередження злочинів органами міліції, Наказі 
міністра МВД СРСР від 1969 року «Про ввічливе 
та пильне відношення робітників міліції до гро-
мадян», Положенні затвердженого МВД СРСР 
у 1970 році «Про приймальники-розподільники 
для осіб, затриманих за бродяжництво або жебра-
цтво», Наказі МВД СРСР від 1970 року «Про ство-
рення нічної міліції і посилення охорони об’єктів 
народного господарства працівниками міліції, що 
вводяться замість сторожів і бригадирів обхідних 
постів позавідомчої охорони» [8]. 

Окрім того, у 1974 році спеціальним наказом 
МВС СРСР в апаратах карного розшуку створе-
но профілактична служба правопорушень. До її 
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складу передані всі підрозділи профілактики 
МВС, міськрайорганів внутрішніх справ, підроз-
діли по боротьбі зі злочинністю неповнолітніх, а 
також дільничні інспектори міліції зі збережен-
ням за ними їх службових функцій. Новоство-
рена служба займалася: вивченням причин, що 
породжують правопорушення, і умов, що сприя-
ють їх вчиненню; інформуванням адміністрації 
підприємств, установ і організацій про виявлені 
причини та умови, внесенням пропозицій щодо їх 
усунення; розробкою заходів щодо забезпечення 
виховно-профілактичного впливу на осіб, схиль-
них до правопорушень [8].

Здійснення окремих превентивних заходів 
в сфері забезпечення державної безпеки було по-
кладено на Комітет державної безпеки, який був 
уповноважений на: здійснення охорони керівни-
цтва партії та уряду, організацію шифрувальної 
та дешифрувальної справи, забезпечення контр-
розвідувальної роботи в Радянській Армії та Во-
єнно-Морському Флоті тощо [9, с. 19]. 

Виходячи з вищенаведеного, за радянських ча-
сів превенція в діяльності правоохоронних органів 
суттєво модернізувалась в аспекті перероблення 
правової бази та форм вираження. Найбільшу ча-
стину превентивних функції було віддано до ком-
петенції радянської міліції, як ключового органу 
підтримки соціалістичного строю, громадського 
порядку та безпеки суспільства. Так, превентивні 
повноваження міліції було зосереджено, переду-
сім, на роботу із громадянами СРСР які перебу-
вають в зоні ризику: жебраками та особами які 
займаються бродяжництвом, особами що зловжи-
вають алкогольними напоями, раніше засудже-
ними особами, неповнолітніми тощо. До того ж, 
велике значення відводилось інформативній та 
аналітичній роботі, в рамках якої визначались 
ключові детермінанти правопорушень та висвіт-
лювались шляхи їх подолання. 

Утім, перелічені позитивні моменти були не го-
ловним надбанням радянського періоду розвитку 
превенції в діяльності правоохоронних органів. 
Ключове значення мало те, що радянський досвід 
став основою розбудови правоохоронної системи 
вже у незалежній Україні до початку реформу-
вання внутрішньодержавних відносин за європей-
ським взірцем. 

Так, на основі численних напрацювань в об-
ласті діяльності правоохоронних органів було, на-
приклад, сформовано відомства міліції України – 
державного озброєного органу виконавчої влади, 
який захищав життя, здоров’я, права і свободи 
громадян, власність, природне середовище, інте-
реси суспільства і держави від протиправних пося-
гань. До ключових завдань міліції було віднесено: 
забезпечення особистої безпеки громадян, захист 
їх прав і свобод, законних інтересів; запобіган-
ня правопорушенням та їх припинення; охорона 

і забезпечення громадського порядку; виявлення 
кримінальних правопорушень; участь у розкрит-
ті кримінальних правопорушень та розшуку осіб, 
які їх вчинили, у порядку, передбаченому кримі-
нальним процесуальним законодавством; забезпе-
чення безпеки дорожнього руху; захист власності 
від злочинних та кримінально протиправних по-
сягань; виконання адміністративних стягнень; 
участь у поданні соціальної та правової допомоги 
громадянам, сприяння у межах своєї компетенції 
державним органам, підприємствам, установам 
і організаціям у виконанні покладених на них за-
коном обов’язків [10]. 

Важливо відмітити, що на органи української 
міліції покладалось здійснення адміністративно-
го нагляду – системи тимчасових примусових про-
філактичних заходів спостереження і контролю 
за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, який встановлювався з метою 
запобігання вчиненню злочинів окремими особа-
ми, звільненими з місць позбавлення волі, і здійс-
нення виховного впливу на них [11].

Невід’ємною складовою превентивної діяльно-
сті міліції стала робота патрульно-постової служ-
би, тобто, діяльність спеціальних нарядів міліції 
по охороні громадського порядку, безпеці і бо-
ротьбі з правопорушеннями на вулицях, площах, 
в парках, на транспортних магістралях, портах, 
в аеропортах та інших громадських місцях, а та-
кож при проведенні масових заходів, ліквідації 
наслідків аварії, катастрофи, стихійного лиха. Ос-
новними завданнями патрульно-постової служби 
міліції були: забезпечення особистої безпеки гро-
мадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів; 
запобігання правопорушенням та їх припинення; 
охорона громадського порядку і громадської без-
пеки; виявлення, запобігання, припинення та 
розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; 
захист власності від злочинних посягань [12].

Превенція також була присутня у діяльності 
прокуратури незалежної України до її реформу-
вання. ЇЇ основним вираженням був прокурор-
ських нагляд за додержанням і правильним засто-
суванням законів Кабінетом Міністрів України, 
міністерствами та іншими центральними органа-
ми виконавчої влади, органами державного і гос-
подарського управління та контролю, Радою мі-
ністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 
Радами, їх виконавчими органами, військовими 
частинами, політичними партіями, громадськи-
ми організаціями, масовими рухами, підприєм-
ствами, установами і організаціями, незалежно 
від форм власності, підпорядкованості та прина-
лежності, посадовими особами та громадянами 
здійснюється Генеральним прокурором України і 
підпорядкованими йому прокурорами [13].

Висновок. Підводячи підсумки проведеного 
наукового аналізу варто відмітити той важливий 
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факт, що превенція в усі часи займала місце у ді-
яльності правоохоронних органів, особливо полі-
цейської спрямованості. Найбільшого розвитку 
та обрамлення, в якості відповідного робочого на-
пряму в правоохоронній системі, превенція набу-
ла у Російській Імперії, а потім у Радянському Со-
юзі, досвід якого було використано при розбудові 
незалежної України. Історична обумовленість 
превенції в діяльності правоохоронних органів 
та заходів, здійснення яких вона передбачає, по-
казує позитивне значення останньої для суспіль-
ства, як запоруки його добробуту, а також необ-
хідність подальшого удосконалення механізмів її 
здійснення в роботі уповноважених відомств. 
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Анотація

Цанько Я. О. Історико-правовий аналіз становлен-
ня та розвитку превенції у діяльності правоохоронних 
органів (з часів існування Російської Імперії до сьогод-
ні). – Стаття.

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вче-
них, здійснено історико-правовий аналіз становлення 
та розвитку превенції у діяльності правоохоронних 
органів з часів існування Російської Імперії до сьогод-
ні. Обґрунтовано, що історична обумовленість превен-
ції в діяльності правоохоронних органів та заходів, 
здійснення яких вона передбачає, показує позитив-
не значення останньої для суспільства, як запору-
ки його добробуту, а також необхідність подальшо-
го удосконалення механізмів її здійснення в роботі 
уповноважених відомств.

Ключові  слова: історія, становлення, розвиток, 
превенція, правоохоронні органи, Російська імперія, 
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Аннотация

Цанько Я. А. Историко-правовой анализ становле-
ния и развития превенции в деятельности правоохра-
нительных органов (со времен существования Россий-
ской Империи до сегодняшнего дня). – Статья.

В статье, на основе анализа научных взглядов уче-
ных, осуществлен историко-правовой анализ становле-
ния и развития превенции в деятельности правоохрани-
тельных органов со времен существования Российской 
Империи до сих пор. Обосновано, что историческая 
обусловленность превенции в деятельности правоох-
ранительных органов и мероприятий, осуществление 
которых она предполагает, показывает положительное 
значение последней для общества, как залога его благо-
состояния, а также необходимость дальнейшего совер-
шенствования механизмов ее осуществления в работе 
уполномоченных ведомств.

Ключевые  слова: история, становление, развитие, 
превенция, правоохранительные органы, Российская 
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Summary

Tsanko Ya. O. Historical and Legal Analysis of the 
Formation and Development of Prevention in Law Enfor- 
cement (From the Time of the Russian Empire to the 
Present). – Article.

In the article, based on the analysis of scientific views 
of scientists, a historical and legal analysis of the for-
mation and development of prevention in the activities 
of law enforcement agencies since the existence of the 
Russian Empire until today. It is substantiated that the 
historical conditionality of prevention in the activities 
of law enforcement agencies and the measures it envisag-
es demonstrates the positive importance of the latter to 
society as a pledge of its welfare, as well as the need for 
further improvement of its mechanisms in the work of au-
thorized agencies.
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ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕМПОРАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО ВИМІРУ ПРАВОВОЇ СФЕРИ

Правова сфера – явище всеохоплююче та всю-
дисуще; своєрідне веретено із врахуванням усіх 
точок правового простору, в межах якого виника-
ють, змінюються та припиняються правові відно-
сини. Попри певну абстрактність поняття, право-
ва сфера, разом із тим, є явищем із конкретними 
величинами та координатами, основними серед 
яких є час та простір, що відображають стан пра-
вового розвитку. Своєю чергою, правовий розви-
ток є векторним процесом, який відбувається із 
урахуванням темпоральних характеристик пра-
ва. Правовий розвиток може виражатися в еволю-
ції чи революції, визначаючи поступ, або ж зане-
пад правової реальності. Поступальний рух в свою 
чергу є ознакою динаміки права, що демонструє її 
перманентний характер.

Просторово-часовий континуум права, по 
суті, можна синонімізувати з поняттям правової 
сфери, оскільки і те, і інше є системою правових 
координат, що детермінують та вказують на час 
та місце людини у праві, постають маркером її 
перманентного буття. Просторово-часовий кон-
тинуум у праві – своєрідна синтезована єдність 
простору і часу, який визначає буття на мікро- та 
макрорівнях та передбачає конкретно визначену 
правову реальність. Просторово-часова реаль-
ність, або темпорально-просторовий вимір буття 
дає відповідь на запитання стосовно правових ко-
ординат та окреслює межі «тут» і «зараз». Місце 
перетину двох величин – часу та простору – у тій 
чи іншій точці на системі координат правової 
сфери, визначають правове буття особи та нази-
ваються правовою реальністю. 

З’ясувавши суть дефініції темпорально-про-
сторової сфери постає логічне запитання: в яких 
одиницях вимірювати величини: правового часу 
– як темпоральної характеристики права, та 
правового простору, як його територіальної оз-
наки. Що означатиме правова синхронність і ді-
ахронність? Зміст оціночних понять: «негайно», 
«своєчасно», «одночасно», «розумний строк» а та-
кож як детермінувати приналежність до локаль-
ного і загального, мікро- та макро-, національного 
та міждержавного рівнів? Відповідь на ці запи-
тання споконвіків шукали вчені-філософи в ці-
лому та філософи-права зокрема. Для прикладу 
Ю. Шемшученко зазначає, що рух сутності права 
характеризує його дія. Розгляд права в аспекті 
його впливу демонструє одну із сторін важливих 

функцій права – здатність здійснювати реаль-
ний вплив на діяльність та правомірну поведін-
ку людей, а за її посередництвом – сприяти про-
гресивному поступу у конкретному суспільстві  
[1, с. 300]. В. Гойман пропонує розглядати дію 
права через призму його впливу на суспільні від-
носини та виокремлює загальноідеологічний та 
спеціальноюридичний вплив з метою встановлен-
ня режиму правового функціонування [2, с. 68].

Відчуття людиною часу, стосовно якої пра-
вове буття поділяється на минуле, сьогоднішнє і 
майбутнє визначається у контексті пасеїзму, ак-
туалізму та футуризму. На думку Л. Гумільова 
сприйняття і усвідомлення особою часу відбува-
ється у тісному зв’язку з її етнопсихологічними 
характеристиками [3, с. 342]. Цю точку зору спро-
стовує П. Гурєвич, який зазначає, що людина не 
народжується із відчуттям часу, а лише рецептує 
наявні в суспільстві до якого вона належить ча-
сові маркери [4, с. 205]. На думку ж І. Оборотова 
час не може бути зведений виключно до відобра-
ження тривалості існування і послідовності зміни 
станів – (об’єктивний час) – він також становить 
і переживання людиною світу (час суб’єктивний). 
Об’єктивним часом володіють явища, що лежать 
поза суб’єктом і не пов’язані із його психологіч-
ними особливостями. Суб’єктивним часом визна-
чається свідомість особи, її внутрішня рефлексія 
буття, все те, що було накопичене, пережите і від-
творене у свідомості [5, с. 41].

Якщо вдатися до питання про основні форми 
правового часу, то, окрім згаданого вище поді-
лу за критерієм об’єктивності та суб’єктивності, 
вчені схильні до визначення трьох його основних 
категорій: реального, концептуального та пер-
цептуального часу. Якщо реальний час у праві 
збігається із поняттям об’єктивності, а перцепту-
альний відображає суб’єктивність, то концепту-
альний зріз правового часу постає як деонтологіч-
ний, теоретичний, ідеальний вимір. 

Щодо форм, то усі форми правового часу мож-
на розглядати у системі фіксації дат, а також ка-
тегорій виміру тривалості, регулярності / однора-
зовості, синхронності / діахронності та етапізації. 

На теренах правової реальності загально при-
йнятими є обрахунки правового часу в межах пра-
вової комунікації, а саме – так званої хронології, що 
дає змогу говорити про лінійний відлік правового 
часу, а також релятивний час та квантування часу. 
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Як вже зазначалося, ключові поняття хроно-
логії у праві це – фіксація дат, а також категорій 
виміру тривалості, регулярності/одноразовості, 
синхронності / діахронності та етапізації тощо. 
Хронологія в праві пов’язана та зумовлена необ-
хідністю обчислення строків та термінів. При чому 
дефініціювання поняття строків та термінів у за-
конодавстві далеке від ідеали, оскільки в них не 
враховано важливість вказівки на початок перебі-
гу строків і термінів, і сам процес цього перебігу. 
Такий стан речей вказує на потребу внесення змін 
до конкретних процесуальних кодифікованих нор-
мативно-правових актів. Вони допомагають зафік-
сувати точні координати правомірних дій та подій 
за допомогою шкали «синхронності / діахронно-
сті, встановити демаркаційні межі між категорі-
ями «до», «після», «під час», визначити їх етапи. 

Ще одна із важливих для права категорій тем-
порального правового розвитку, що стосуються 
строку й терміну є категорія давності. Сама по собі 
давність є підтвердженням і наочною ілюстрацією 
строковості у праві. Як підвид строку давність сто-
сується меж, що з їх зміною настають ті чи інші 
наслідки, в той час як безпосередній перебіг її 
строків є таким, що байдужий праву. Темпоральні 
характеристики у праві характеризуються наяв-
ністю більшої чи меншої міри абстрактності, і, на 
підставі даного критерію поділяються на визна-
чені (як цілковито, так і відносно), так і оціночні. 
Останні, в свою чергу носять загально філософське 
забарвлення, що виходить із загально людського 
сприйняття та рефлексивного відображення часу. 
Такий стан справ зумовлює необхідність уточнен-
ня та категорії давності та її тлумаченні з ураху-
ванням конкретних обставин справи. З огляду на 
це, задля підтримання й збереження ефективної 
механізму дії права у вигляді конкретної норми, 
чи акту, що містять в собі категорію давності ре-
комендовано поєднувати визначені та оціночні 
темпоральні поняття. На нашу думку лінійний 
час, попри його повсякчасне спростування у зв’яз-
ку із переважно теоретичним характером, є пря-
мою, що вказує ритміку розвитку права. 

Релятивний правовий час це – особистісне та 
загально суспільне відчуття темпу, динаміки на-
явної та дійсної правової реальності. Як зазначає 
В. Солдатський дана обставина є ключової в кон-
тексті детермінації правової поведінки, оскіль-
ки особистісне та загально суспільне ставлення 
здатне вплинути на вибір особою варіанта пове-
дінки з урахуванням розуміння поточного часу  
[6, с. 45–49]. Оскільки категорія «час» запози-
чена в правовий термінологічний апарат із філо-
софської науки, на правах розуміння останньої як 
матері всіх соціо-гуманітарних дисциплін, то ціл-
ком логічним видається судження про те, що пра-
вовий лінійний та релятивний час є складовою фі-
лософського розуміння даного поняття. В межах 

правового часу розвивається правовий процес, 
вступають в дію та втрачають свою силу соціальні 
регулятори, його одиницями обраховуються дії та 
події, що сприяє гармонізації правового простору 
та пануванню права. Щодо питання про кванту-
вання правового часу, то тут йдеться перш за все 
про можливість його етапізації за певними крите-
ріями правових інтервалів – проміжків часу.

Розібравшись із основами термінологічно-
го апарату наукової статті, варто розібратися із 
особливостями темпорального аспекту в межах 
галузей, що представляють два діалектично про-
тилежні механізми правового регулювання: імпе-
ративний (публічний) та диспозитивний (приватний).

Почнімо із другого, оскільки він в нашому до-
слідженні представлений меншою мірою, значить 
згадати про нього детальніше варто бодай у пев-
них параграфах. Отож, диспозитивний механізм 
правового регулювання притаманний приватним 
галузям права. Норми приватного права існують 
з метою дії на правовідносини, покликані врегу-
льовувати сферу приватних інтересів. Виникнен-
ня приватних правовідносин передбачає вільне 
волевиявлення їх суб’єктів. Це означає, що у при-
ватних галузях права правовий статус учасників 
правовідносин формується зі їх бажанням. А це, 
в свою чергу, автоматично дає вказівку на договір-
не визначення їх тривалості. Проте, якщо контра-
генти не змогли дійти згоди щодо часового кри-
терію, в такому випадку має місце використання 
часових демаркаційних одиниць, що закріплені 
у закону, або так званих «розумних» термінів та 
строків (так званий принцип застосування диспо-
зитивних норм). Подекуди приватне право вда-
ється до наказових, імперативних методів впливу 
при тривалості даного типу правовідносин. І лише 
зрідка цивільне законодавство вдається до імпе-
ративу при регулюванні тривалості суспільних 
взаємин. Отож, строк у приватному праві – пев-
ний проміжок у часовому спектрі. Як і в загально 
філософському трактуванні, так і в цивілістиці, 
строки й час не існують поза територією та просто-
ром, саме тому мають сенс лише із врахуванням 
просторових детермінант. Без визначення просто-
рових меж дискусії про встановлення термінів та 
обчислення строків втрачають сенс, позаяк втра-
чають будь-яку конкретику. Набуття тої чи іншої 
міри об’єктивності строків у приватному праві 
відбувається шляхом переведення їх суб’єктами у 
реальну правову сферу.

Що стосуються поняття «термін» у диспози-
тивному процесуальному праві, то якщо детально 
розглянути більшість зобов’язальних відносин, 
побачимо, що встановлення їхнього початкового 
терміну, переважно, не становить якихось трудно-
щів. Він визначається або конкретним моментом у 
часі, встановленим сторонами чи нормативно, або 
вчиненням певного правочину. Так, зобов’язання 
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щодо передачі товару виникне після укладення 
відповідного договору купівлі-продажу або від 
певного терміну, якщо сторони такий початок від-
строчили. Воно також може з’явитися з моменту 
пред’явлення вимоги покупцем, коли контраген-
ти не визначили строк зобов’язання. Дещо склад-
ніше питання стоїть із визначенням кінцевого 
моменту зобов’язання. Будь-яке зобов’язальне 
відношення має свою тривалість, і строк є ключо-
вою його характеристикою та входить до змісту 
зобов’язання. Отже закінчення періоду дії права 
та відповідного обов’язку за ідеєю мусить при-
зводити до закінчення зобов’язання. Попри те, 
чинне законодавство не відносить сплив строку 
до чинників, котрі обумовлюють припинення зо-
бов’язань. У доктрині, та й у законодавстві також, 
переважно, наголошується, що сплив строку вико-
нання не означає закінчення обов’язку [7, с. 130].

Особливим видом зобов’язальних приватних 
правовідносин з точки зору темпоральності, і 
є відносини у сфері інтелектуальної власності, 
оскільки на відміну від інших особистих немайно-
вих прав фізичної особи вони не припиняються зі 
смертю творця і тривають безстроково. Здійснюю-
чи темпоральне регулювання часу виникнення та 
здійснення майнових прав інтелектуальної влас-
ності, законодавець враховує сутнісні відмінно-
сті правової природи різних об’єктів та суб’єктів, 
первинних та вторинних. Перші з них – це особи, 
котрі отримали права інтелектуальної власності 
внаслідок створення чи державної реєстрації прав 
на об’єкт творчої діяльності. Другі – суб’єкти, що 
не є власне, творцями, але набули відповідних 
прав інтелектуальної власності в результаті при-
дбання їх за цивільно-правовими угодами, внаслі-
док спадкування чи припису закону. 

Темпоральні критерії встановлені законом і 
для реалізації права слідування. У цьому випадку 
автор, або його спадкоємці впродовж встановлено-
го строку дії авторського права (законом визначе-
на його тривалість протягом усього життя автора, 
до кінця року його смерті та протягом наступних 
сімдесяти років), користуються невідчужуваним 
правом на одержання п’яти відсотків від ціни 
кожного наступного твору через аукціон тощо, що 
йде за першим його продажем, здійсненим авто-
ром твору [8, с. 28].

Таким чином, низка темпоральних особливос-
тей зобов’язального приватного права має свої 
особливості та найбільш репрезентативно виража-
ється у специфіці темпоральних аспектів у сфері 
регулятивних та охоронних зобов’язальних пра-
вовідносин, матеріальному праві та праві інте-
лектуальної власності. Темпоральні особливості 
у сфері публічного права, як і самі його норми, ін-
ститути та галузі носять більш імперативний ха-
рактер, попри те також виражаються переважно 
через призму строків і термінів, позовної давності 

та строків давності. Щоправда ці терміни й стро-
ки тут стосуються здебільшого обчислення темпо-
ральних характеристик слідчих дії, запобіжних 
заходів, відбуття покарання, а також встановлен-
ня факту деліктоздатності особи у зв’язку із до-
сягненням нею певного віку. 

Оскільки тема нашого дослідження апріорі 
стосується публічного права більшою мірою, аніж 
права приватного, ми не будемо надміру розгор-
нуто характеризувати суть зазначених вище ка-
тегорій у даному параграфі, оскільки говорили 
в попередніх та говоритимемо про них детальніше 
у наступних параграфах та розділах дослідження.

Отож, підсумувавши вище зазначене вар-
то здійснити наголос на виокремленні категорії 
«правовий час», її тлумаченні, що мало місце 
вище, а також на прикладі похідних від нього ка-
тегоріях лінійного та релятивного часу, процесу 
його квантування та етапізації. Темпоральний ас-
пект право доречно спостерігати через призму осо-
бливостей відношення до правового часу в межах 
поділу на імперативні (публічні) та диспозитивні 
(приватні) галузі права. Разом із тим не слід забу-
вати, що недаремно темпоральний аспект права 
розглядають паралельно із просторовим. Їх пере-
хресний синтез дає змогу побачити місце конкрет-
ної людини у системі координат правової реаль-
ності. Більше того, на відміну від правового часу, 
категорія правового простору більш чітка, зрозу-
міла і приземлена, з огляду на що її аналіз не по-
винен викликати надміру суперечностей, а, заод-
но, й не розтягуватися не десятки сторінок. Отож, 
категорія правового часу відносно часто ставала 
об’єктом наукового дослідження. Її коріння, як і 
коріння категорії «час» тягнеться із загально фі-
лософського блоку знань.

На думку О. Тихомирова, правовий простір до-
цільно інтерпретувати як «площину», «ракурс», 
«формат» правового мислення як мислення про-
стором і осмислення простору різними суб’єкта-
ми, в різних аспектах на різних рівнях [9, с. 262]. 
Прив’язка категорії «простір» до сфери права дає 
вказівку на те, що право не існує у певній ізоля-
ції від інших сфер соціального життя, проте має 
конкретно існує визначене середовище [10, с. 65]. 
Таким чином, ведучи мову про темпоральні осо-
бливості правової реальності, слід нагадати, що її 
оперантним терміном є «час», в контексті ж про-
сторових особливостей такими є «правова система» 
та «правова сім’я», а також часто вживаний у по-
буті дещо узагальнений термін «територія». Іноді 
ці два поняття синонімізовують, проте на нашу 
думку, робити детально розглядаючи зміст дослі-
джуваних понять невиправдано та некоректно. 

Щоразу частіше в літературі фігурує термін 
«компаративний або порівняльно-правовий». 
З однієї сторони він ніби має право на самодостат-
нє існування як ще одного із рівнів просторової 
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характеристики права, проте закони формальної 
логіки протестують проти цього, оскільки дана 
мисленнєва операція спрямована на конкретну 
дію – «порівняння», тобто виокремлення ознак та 
їх співвідношення, а не на вказівку на поширюва-
ність на конкретних територіях. Правовою тери-
торією є передбачений та встановлений законом 
правовий вакуум різного ступеня приватності та 
ізольованості. Межі правового простору доцільно 
розглядати на трьох основних рівнях: 1) локаль-
ному – рівні, що регулює правовідносини в межах 
невеликих автохтонних організацій та населених 
пунктів. Їх дія поширюється на конкретну віднос-
но невелику територію; 2) національному – рівні, 
котрий дозволяє забезпечити механізм дії права 
на усіх без виключення організаціях та територі-
ях незалежно від форми їх власності; 3) міжнарод-
ному, або глобальному рівні, який охоплює функ-
ціонування цілої низки згаданих вище територій. 
Ця класифікація актуальна як для визначення 
юридичної сили нормативно-правового акту на 
певній території, так і для правової оцінки підсуд-
ності й підвідомчості тих чи інших правових діянь 
та фактів. Отож, правовий простір має три основні 
рівні: локальний, національний та міжнародний. 
Просторові характеристики правового буття ви-
різняються філософською спрямованістю, і, як 
і час, характеризуються певною розмитістю, хай 
і не настільки. Ця так звана «розмитість» спро-
вокована рамками правового посибілізму – обме-
ження чогось рамками можливого.

Підсумовуючи доцільно підкреслити, що тем-
порально-просторові особливості правової сфери – 
це перехресний комплекс категорій-маркерів, 
таких як час (лінійний, релятивний, квантовий; 
об’єктивний та суб’єктивний) та правових систем, 
або їх об’єднань із відповідними рівнями (локаль-
ним, національним та міжнародним), що покли-
каний вказати на конкретну точку, що її займає 
людина у просторово-часовому континуумі. 

Характеристики особливостей темпораль-
но-просторової сфери суттєво відрізняються у 
відповідності до конкретних галузей права, а точ-
ніше – їх приналежності до імперативних (публіч-
них), чи диспозитивних (приватних). І хоч ключо-
ві терміни темпоральної складової (термін, строк, 
позовна давність та строки давності) практично 
збігаються між собою, а в просторовій складові – 
(правова система, правова сім’я) збігаються пов-
ністю, несуть вони дещо відмінне навантаження, 
зумовлене особливостями як предмета, так і меха-
нізму правового регулювання.
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Анотація

Сировацький В. І. Онтологічні засади темпораль-
но-просторового виміру правової сфери. – Стаття.

У статті проведено філософсько-правовий аналіз 
онтологічних засад темпорально-просторового виміру 
правової сфери. Обґрунтовано, що темпорально-про-
сторові особливості правової сфери – це перехресний 
комплекс категорій-маркерів, таких як час (лінійний, 
релятивний, квантовий; об’єктивний та суб’єктивний) 
та правових систем, або їх об’єднань із відповідними 
рівнями (локальним, національним та міжнародним), 
що покликаний вказати на конкретну точку, що її за-
ймає людина у просторово-часовому континуумі. Від-
так наголошується, що просторово-часовий континуум 
права, по суті, можна синонімізувати з поняттям пра-
вової сфери, оскільки і те, і інше є системою правових 
координат, що детермінують та вказують на час та 
місце людини у праві, постають маркером її перма-
нентного буття. З’ясовано, що темпоральний аспект 
права доречно спостерігати через призму особливостей 
відношення до правового часу в межах поділу на імпе-
ративні (публічні) та диспозитивні (приватні) галузі 
права. Разом із тим, не слід забувати, що недаремно 
темпоральний аспект права розглядають паралель-
но із просторовим. Їх перехресний синтез дає змогу 
побачити місце конкретної людини у системі коорди-
нат правової реальності. Більше того, на відміну від 
правового часу, категорія правового простору більш 
чітка, зрозуміла і приземлена, з огляду на що її ана-
ліз не повинен викликати надміру суперечностей, а, 
заодно, й не розтягуватися не десятки сторінок. У ході 
проведеного дослідження констатовано, що характе-
ристики особливостей темпорально-просторової сфери 
суттєво відрізняються у відповідності до конкретних 
галузей права, а точніше – їх приналежності до імпе-
ративних (публічних), чи диспозитивних (приватних). 
І хоч ключові терміни темпоральної складової (термін, 
строк, позовна давність та строки давності) практич-
но збігаються між собою, а в просторовій складові – 
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(правова система, правова сім’я) збігаються повністю, 
несуть вони дещо відмінне навантаження, зумовлене 
особливостями як предмета, так і механізму правового 
регулювання.

Ключові слова: онтологія, право, простір, час, пра-
вова сім’я, правова сфера, суспільство, держава, люди-
на, примус, філософія права.

Аннотация

Сыровацкий В. И. Онтологические основы темпо-
рально-пространственного измерения правовой сфе-
ры. – Статья.

В статье проведен философско-правовой анализ он-
тологических основ темпорально-пространственного 
измерения правовой сферы. Обосновано, что темпо-
рально-пространственные особенности правовой сфе-
ры – это перекрестный комплекс категорий-маркеров, 
таких как время (линейное, релятивное, квантовое; 
объективное и субъективное) и правовых систем, 
или их объединений с соответствующими уровнями (ло-
кальным, национальным и международным), который 
призван указать на конкретную точку, занимаемую 
человеком в пространственно-временном континууме. 
Поэтому отмечается, что пространственно-временной 
континуум права, по сути, можно синонимизировать 
с понятием правовой сферы, поскольку и то, и другое 
является системой правовых координат, детермини-
рующих и указывающих на время и место человека 
в праве, возникающие маркером ее перманентного бы-
тия. Выяснено, что темпоральный аспект права умест-
но наблюдать через призму особенностей отношение 
к правовому времени в пределах разделения на им-
перативные (публичные) и диспозитивные (частные) 
отрасли права. Вместе с тем, не следует забывать, 
что не зря темпоральный аспект права рассматривают 
параллельно с пространственным. Их перекрестный 
синтез позволяет увидеть место конкретного челове-
ка в системе координат правовой реальности. Более 
того, в отличие от правового времени, категория пра-
вового пространства более четкая, понятная и призем-
ленная, учитывая, что ее анализ не должен вызывать 
чрезмерно противоречий, а, заодно, и не растягиваться 
не десятки страниц. В ходе проведенного исследова-
ния констатировано, что характеристики особенностей 
темпорально-пространственной сферы существенно 
отличаются в соответствии с конкретным отраслям 
права, а точнее – их принадлежности к императивным 
(публичным) или диспозитивным (частным). И хотя 
ключевые термины темпоральной составляющей (срок, 
исковая давность и сроки давности) практически совпа-
дают между собой, а в пространственной составляющие 

(правовая система, правовая семья) – совпадают полно-
стью, несут они несколько отличное нагрузки, обуслов-
леные особенностями как предмета, так и механизма 
правового регулирования.

Ключевые  слова: онтология, право, пространство, 
время, правовая семья, правовая сфера, общество, го-
сударство, человек, принуждение, философия права.

Summary

Syrovackyi V. I. Ontological foundations of the tem-
poral-spatial dimension of the legal sphere. – Article.

The article deals with the philosophical and legal 
analysis of the ontological foundations of the temporal 
and spatial dimension of the legal sphere. It is substan-
tiated that the temporal and spatial features of the legal 
sphere are a cross-set of categories of markers, such as 
time (linear, relational, quantum; objective and subjec-
tive) and legal systems, or their associations with the rel-
evant levels (local, national and international), which is 
intended to point to a specific point occupied by a person 
in the space-time continuum. Therefore, it is emphasized 
that the spatial-temporal continuum of law can, in fact, 
be synonymous with the concept of the legal sphere, since 
both are a system of legal coordinates that determine and 
indicate the time and place of a person in law, marking 
his or her permanent existence. It has been found out 
that it is appropriate to observe the temporal aspect of 
law through the prism of peculiarities of the relation to 
legal time within the division into imperative (public) and 
dispositive (private) branches of law. At the same time, 
it should be remembered that the futile temporal aspect 
of law is considered in parallel with the spatial one. Their 
cross-synthesis enables one to see the place of a particular 
person in the legal reality coordinate system. Moreover, 
unlike legal time, the category of legal space is clearer, 
clearer and more grounded, in view of the fact that its 
analysis should not cause too much controversy, and, at 
the same time, should not stretch for dozens of pages. In 
the course of the conducted research it was stated that 
the characteristics of the features of the temporal-spa-
tial sphere differ significantly according to the specific 
branches of law, and more precisely – their belonging to 
the imperative (public) or dispositive (private). Although 
the key terms of the temporal component (term, term, 
statute of limitations and statute of limitations) are prac-
tically the same, and in the spatial component – (legal 
system, legal family) are completely identical, they car-
ry somewhat different load due to the peculiarities of the 
subject, and the mechanism of legal regulation.

Key words: ontology, law, space, time, legal family, le-
gal sphere, society, state, man, coercion, philosophy of law.
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ПОЛІВАРІАТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ  
«ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА» ТА «ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК»

Актуальність тематики. Права і свободи люди-
ни і громадянина є невід’ємним елементом укра-
їнської державності, а їх забезпечення найбільш 
пріоритетною задачею спеціально створених для 
цього органів охорони правопорядку. Комплекс 
прав і свобод людини і громадянина як елемента 
громади, може укріплюватись із поступовим за-
безпеченням громадської безпеки та громадського 
порядку. Поліваріативність підходів до розуміння 
даних понять знаходить своє відображення в бага-
тьох працях вчених, але чіткого їх розмежування 
на сьогоднішній день в науці немає. 

На нашу думку, саме детальний розгляд ети-
мологічного значення вказаних вище слів, а саме 
«безпека», «порядок» в контексті громади може 
дати підстави стверджувати про їх однаковість 
чи натомість – різність. Проте належить акцен-
тувати, що саме від правильного їх тлумачення 
залежить ефективність та дієвість відповідних 
категорій в якості норм закону, що схвалюється 
законодавцем у законотворчому процесі. Поряд із 
цим, додаткового аналізу потребує питання тлу-
мачення поняття «громади», оскільки в вітчизня-
ній юриспруденції не склалося єдиної думки і про 
даний термін, також. 

Саме тому, автором обрана відповідна тема-
тика, оскільки виключно за умови правильного 
визначення понятійно-категоріального апарату 
можливе ефективне та злагоджене виконання ор-
ганами охорони правопорядку всіх поставлених 
перед ними завдань, що дасть можливість пози-
тивно впливати на рівень забезпечення прав і сво-
бод людини і громадянина окремо та в цілому.

Разом із тим, вказана тематика вже неоднора-
зово поставала наріжним каменем у дослідженнях 
багатьох досвідчених і авторитетних вітчизняних 
вчених, а саме: В. Авер’янова, О. Бандурки, Ю. Би-
тяка, І. Голосніченка, В. Колпакова, А. Комзюка, 
Ю. Козлова, О. Кузьменко, С. Кузніченка, О. Коб-
заря, А. Коваленка та багатьох інших, але зважа-
ючи на недостатньо приділену увагу розмежуван-
ню понять «громадська безпека» та «громадський 
порядок», вказана тематика набуває нового нау-
кового значення та потребує подальших розвідок.

Метою статті є окреслення сутності та значен-
ня понять «громадська безпека» та «громадський 
порядок» в контексті їх забезпечення з метою їх 
порівняння та розмежування, що дозволить під-
вищити ефективність роботи органів охорони пра-
вопорядку в даному контексті. В свою чергу, по-

ставлена мета, зумовила необхідність розв’язання 
ряду дослідницьких завдань, а саме: 1. З’ясуван-
ня сутності та значення поняття громадська без-
пека, виокремлення його ознак; 2. З’ясування 
сутності та значення поняття громадський по-
рядок, виокремлення його ознак; 3. Проведення 
порівняльного аналізу, з метою встановлення то-
тожності чи розмежування відповідних проаналі-
зованих понять.

Об’єктом статті виступають суспільні відноси-
ни, в сфері забезпечення громадського порядку та 
безпеки в Україні.

Предметом дослідження є механізм забезпе-
чення громадського порядку та безпеки в Україні.

Виклад основного матеріалу статті. Підхо-
дів до розуміння та співвідношення понять гро-
мадського порядку та громадської безпеки існує 
декілька, проте для сутнісної її характеристики 
слід провести детальний етимологічний та юри-
дичний аналіз.

На сьогоднішній день, не існує єдиного визна-
чення громади у науковій літературі. Словнико-
ві видання, також тлумачать відповідне поняття 
по різному, а саме Юридична енциклопедія тлу-
мачить дану категорію як «жителів, об’єднаних 
постійним проживанням у межах села, селища, 
міста, що є самостійними адміністративно-тери-
торіальними одиницями» [1, с. 636], поряд із цим 
Великий тлумачний словник сучасної української 
мови містить поняття «громада», під яким розумі-
ється група людей, об’єднаних спільністю стано-
вища, інтересів та об’єднання людей, що ставить 
перед собою певні спільні завдання [2, с. 199]. 

Тобто, слід звернути увагу, що не зважаючи 
на плюралізм думок у даному аспекті, безальтер-
нативними є ознаки громади: наявність жителів; 
спільність їх проживання в межах певної тери-
торіальної одиниці та спільна приналежність до 
певної держави (в контексті спільності інтересів 
та завдань по відношенню до виконання громад-
ського обов’язку). 

Поряд із цим, вчені М. Баймуратов та І. Бут-
ко та інші, визначаючи поняття територіального 
колективу, акцентують увагу на спільності інте-
ресів, зокрема територіальний колектив (місце-
ве співтовариство) визначається як сукупність 
фізичних осіб, які постійно мешкають на певній 
території і пов’язані територіально-особистісни-
ми зв’язками системного характеру. Таке місцеве 
співтовариство об’єктивно здатне виробляти ха-
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рактерні інтереси і реалізовувати їх на рівні міс-
цевого самоврядування [3, с. 97; 4, с. 38]. 

Також, В. Медведчук вважає, що громада – 
це сплетіння соціальних відносин між людьми, 
які мають множину загальних інтересів, потреб; 
це спільноти, що можуть найбільшою мірою за-
безпечити здійснення і задоволення цих інтересів 
і потреб [5].

Таким чином, слід звернути увагу, що грома-
дою є – певна кількість осіб, що проживають на 
одній адміністративно-територіальній одиниці, 
мають спільні інтереси та потреби. 

Поряд із цим, з точки зору забезпечення гро-
мадської безпеки чи порядку, в науковій літера-
турі не склалось єдиної думки також, що дозво-
ляє різноманітні маніпуляції в даній площині та 
спричиняє нормативну невизначеність під час 
тлумачення норм законодавства.

Автором пропонується почати із тлумачення 
поняття «безпеки» загалом та «громадської безпе-
ки», зокрема.

Безпекою мислителі античності та нового часу 
вважали забезпечення безпечних умов життя, 
розвитку і життєдіяльності людини, тож аналі-
зуючи їх погляди, Г. Ситник робить висновок, 
що безпека – це забезпечення всім громадянам 
держави належних умов для їх самореалізації, 
захист їх життя, свободи, власності від посягань 
з боку будь-якої окремої людини, організації, су-
спільства чи держави [6]. 

Даний висновок цілком обгрунтований, однак 
щодо нього необхідно зробити певне зауваження з 
огляду на те, що при забезпечені безпеки основна 
увага повинна бути приділена передусім проблемі 
захисту життя та умов, від яких це життя зале-
жить – свобода, власність тощо, а далі вже може 
йтися про створення належних умов щодо само-
реалізації та розвитку. Саме в такій послідовності 
доцільно розглядати проблему безпеки, беручи 
до уваги теорію потреб А. Маслоу [7]. 

Безпеку, згідно з ієрархією людських потреб, 
можна розглядати як потребу людини у впевне-
ності, стабільності життя, захисту від того, що 
може йому зашкодити (і відповідно до цієї теорії, 
потреба у забезпечені безпеки фігурує на першо-
му плані після задоволення фізіологічних потреб 
у їжі, воді, сні та інших благах, необхідних для 
підтримання життя). Одночасно безпека є умовою 
забезпечення інших людських потреб: соціальних 
потреб, потребі в повазі та самовираженні. Отже, 
потреба у безпеці є однією із базових людських по-
треб, яка полягає передусім у необхідності захи-
сту людського життя, забезпечення стабільності 
умов його існування, від чого залежить задоволен-
ня інших її потреб [8].

Позиція вчених збігається на тому, що система 
безпеки охоплює такі основні елементи: наукову 
теорію (філософію), доктрину (концепцію), полі-

тику, стратегію і тактику забезпечення безпеки, 
а також сукупність міжнародних, державних і 
громадських (недержавних) інститутів та органі-
зацій, які забезпечують безпеку особи, суспіль-
ства, держави; засоби, способи і методи забезпе-
чення безпеки [1].

З аналізу законодавчих актів, які тлумачать 
поняття безпеки, стає зрозумілим, що безпекою 
може бути: відсутність неприпустимого ризику, 
пов’язаного з можливістю завдання будь-якої 
шкоди для життя, здоров’я та майна громадян, 
а також для навколишнього природного середо-
вища [9]; відсутність неприпустимого ризику, 
пов’язаного з травмуванням або загибеллю лю-
дей, заподіянням збитків навколишньому се-
редовищу [10]; властивість об’єкта забезпечувати 
відсутність ризику завдання шкоди здоров’ю лю-
дей, майну та навколишньому середовищу [11]; 
комплекс заходів, а також людські та матеріальні 
ресурси, які призначені для захисту від актів не-
законного втручання й інших протиправних пося-
гань стосовно цивільної авіації [12].

Таким чином, на підставі проаналізованих да-
них, слід підкреслити, що безпекою є такий стан 
особи, за якого їй забезпечені належних умови для 
її самореалізації, захист основних та необхідних 
для життя благ від посягань з боку будь-якої окре-
мої людини, організації, суспільства чи держави.

В науці не сформувалось єдиного бачення по-
няття «громадська безпека», існуючі погляди 
різняться, наприклад Л. Попов розглядає громад-
ську безпеку як систему суспільних відносин, що 
складаються відповідно до правових, технічних, 
будівельних та інших норм при використанні 
об’єктів і предметів, які становлять підвищену 
небезпеку для людей і суспільства в цілому, або 
при настанні особливих умов у зв’язку зі стихій-
ними лихами чи іншими надзвичайними обста-
винами соціального або техногенного характеру 
[13, с. 663], подібну думку висловлює О. Серьо-
гін, який громадську безпеку вважає системою 
суспільних відносин, що складаються відповідно 
до правових норм при використанні об’єктів, що 
становлять підвищену небезпеку для суспільства, 
чи під час настання особливих умов [14, с. 16]. 

Проте, як зауважує Ю. Небеський, громадська 
безпека залежить від багатьох соціальних чинни-
ків, зокрема, стану правопорядку в країні, бла-
гоустрою міст, обладнання об’єктів, що призна-
чені для масового відвідування тощо [15, с. 128; 
16, с. 83; 17, с. 20], автор вважає за можливе під 
громадською безпекою розуміти загальну захи-
щеність, що відповідає інтересам суспільства і 
громадян, стан суспільних відносин, що запобігає 
загрозі спричинення шкоди і забезпечує тим са-
мим їх нормальне функціонування. «Громадська 
безпека, – зазначає науковець, – повинна бути 
спрямована на охорону державного і громадсько-
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го порядку, забезпечення нормальних умов тру-
дової діяльності та відпочинку громадян, у той же 
час громадська безпека тісно пов’язана з безпекою 
кожної людини як члена суспільства» [17, с. 20]. 

Визначення безпеки, що надає В. Ліпкан 
[18, с. 57], на нашу думку, є найбільш повним, він 
вважає, що «безпека – це гарантована конститу-
ційними, законодавчими і практичними захода-
ми захищеність і за безпеченість життєво важли-
вих інтересів об’єкта від зовнішніх і внутрішніх 
загроз». Таким чином, з останнього визначення 
можна надати таку класифікацію безпеки за ви-
дом загрози життєво важливим інтересам: – зов-
нішня безпека – це захищеність національних ін-
тересів, національних цінностей і способу життя 
від загроз, що виходять ззовні. – внутрішня безпе-
ка – до якої відносять ті суспільні відносини, що 
пов’язані з запобіганням або усуненням загрози 
для життя і здоров’я людей, їхнього майна (влас-
ності) всередині країни [19, с. 40–41].

Тож, наведені вище аргументи та позиції уче-
них, надають підстави стверджувати, що громад-
ською безпекою є такий стан загальної захищеності 
осіб, що відповідає інтересам суспільства і грома-
дян та за якого їм забезпечені належні умови для 
їх самореалізації, захист основних та необхідних 
для життя благ від посягань з боку будь-якої окре-
мої людини, організації, суспільства чи держави.

Після цього, автором пропонується досліджен-
ня поняття порядку та дефініції «громадського 
порядку» загалом.

У сучасній літературі із міжнародних відно-
син, особливо американській, це поняття – понят-
тя порядку, одне з найпоширеніших, як вважає 
Дж. Айкенберрі центральною проблемою між-
народних відносин є проблема порядку: як він 
збудований, як він руйнується і як він відновлю-
ється» [20, с. 22]. Поряд із цим, у філософському 
словнику під редакцією Г. Шмідта зазначено, що 
порядок – прозора і чітка організація будь-якої 
сфери діяльності. Переконливий приклад поряд-
ку – природний порядок у тому вигляді, в якому 
він втілюється в організмі [21, с. 464]. Х. Булл 
зауважує, що сказати про деяку кількість речей, 
що разом утворюють порядок – це означає ска-
зати у найпростішій і загальній формі, що вони 
співвідносяться один із одним певним чином, що 
їх відносини мають не випадковий характер, а по-
будовані у співвідношенні з деяким чітко визначе-
ним зразком, тобто, ряд книжок, що стоять на по-
лиці, становлять порядок, чого не можна сказати 
про купу книг на підлозі [22, с. 3].

Філософський енциклопедичний словник ви-
значає поняття порядку, як зрозумілу і чітку ор-
ганізацію певної сфери дійсності (у відношенні до 
людського існування) [23, с. 356], тоді як юридич-
ні джерела трактують поняття громадського по-
рядку, як урегульовану правовими та іншими со-

ціальними нормами систему суспільних відносин, 
що забезпечує захист прав і свобод громадян, їх 
життя і здоров’я, повагу честі та людської гідно-
сті, дотримання норм суспільної моралі [1, с. 356]. 

Саме такі філософські та юридичні підходи да-
ють змогу проаналізувати поняття порядку в його 
глибинному сенсі та усвідомити, що порядком є 
не випадкове співвідношення речей відповідно до 
конкретного зразку. 

Такий підхід, дає підстави трактувати питання 
порядку в контексті громади, як чітко сформова-
ний тип соціальних відносин, що має певну си-
стему та співвідноситься із загальноприйнятими 
нормами.

Деякі вчені розрізняють підходи до розуміння 
поняття громадського порядку в широкому розу-
мінні як політико-правову категорію, і громад-
ський порядок та у вузькому розумінні як предмет 
конкретної охоронної діяльності [24, с. 38]. 

В. Нагребельний визначає громадський поря-
док як систему суспільних відносин, урегульовану 
правовими та іншими соціальними нормами, яка 
забезпечує захист прав і свобод громадян, їх жит-
тя і здоров’я, повагу до честі та людської гідності, 
дотримання норм суспільної моралі [25, с. 639].

У працях О. Скакун, Ф. Колонтаєвського та 
М. Корнієнка, найбільша увага приділяється гро-
мадському порядку, як стану упорядкованості 
соціальними нормами (нормами права, моралі, 
корпоративними правами, нормами-звичаями) 
системи суспільних відносин і їх дотримання. 
В даному випадку громадський порядок розгля-
дається як система суспільних відносин, що вини-
кають та існують головним чином у громадських 
місцях, а дотримання норм права та інших соці-
альних норм, спрямованих на забезпечення осо-
бистої безпеки громадян та громадської безпеки, 
а також створення сприятливих умов для нор-
мального функціонування підприємств, установ, 
організацій і громадських об’єднань, виступають 
в даному контексті найбільш пріоритетними за-
вданнями [26, с. 492; 27, с. 9-13; 28, с. 5-7] .

Поряд із цим, вищезазначені вчені підкреслю-
ють, що проблема громадського порядку та його 
охорони має декілька важливих елементів, що 
впливатимуть на її вирішення лише в комплексі, 
а саме наукове та практичне значення, оскільки 
зміст громадського порядку та активність його 
забезпечення здійснюють значний вплив на ста-
більність прав громадян, всебічне задоволення їх 
матеріальних і духовних потреб.

А. Колодій, В. Копєйчіков та С. Лисенков пред-
ставляють окрему групу вчених, думка яких роз-
криває сутність та зміст поняття громадського 
порядку. дещо по-іншому. Вони акцентують ува-
гу на тому, що громадський порядок являє собою 
правильно налагоджений стан усієї сукупності су-
спільних відносин, урегульованих не тільки пра-



48 Прикарпатський юридичний вісник

вовими, а й всіма іншими соціальними нормами  
[29, с. 317]. Саме таким чином, питання забезпечен-
ня громадського порядку набуває розширення та 
його реалізація може лежати поза межами правово-
го регулювання, в контексті діяльності із забезпе-
чення громадського порядку окремими органами.

М. Єропкін та Л. Попов розглядають громад-
ський порядок як чітку структурну систему пра-
вових суспільних відносин, що виникають як 
у громадських місцях, так і поза цими місцями. 
Таке розширене тлумачення сфери суспільних 
відносин, що складають зміст громадського по-
рядку, далеко не цілком розкриває зміст поняття 
«громадський порядок» [30; 31].

Поряд із цим, існує група учених, що підкрес-
люють та акцентовують увагу на обігу поняття 
«публічний порядок», що за своїм сутнісним на-
повненням має схожі риси із поняттям, що нами 
аналізується. Ж. Ведель використовує термін 
«публічний порядок» в якості необхідної умови 
нормального функціонування суспільства, умови 
забезпеченої певним мінімумом державних га-
рантій. Зміст публічного порядку, на його думку, 
залежить від стану суспільних відносин, тобто за-
безпеченості безпеки моральних та майнових ін-
тересів особи, захисту суспільства від протиправ-
них посягань на його інтереси, створення умов 
для нормального життя і спокою [32, с. 12]. Проте 
необхідно звернути увагу, що поняття публічно-
го порядку, охоплює значно вужче коло інтересів 
окремо взятої громади, а саме тому, хоч і має міс-
це в законодавчому обігу (переважно для органів 
охорони правопорядку, що мають завдання із його 
забезпечення, наприклад, Національна поліція 
України) проте в даному контексті не може бути 
застосоване.

Являючись частиною суспільних відносин, що 
регулюються нормами права, правилами співжит-
тя і звичаями, громадський правопорядок охо-
плює інше, набагато менше коло суспільних від-
носин. Громадський правопорядок необхідно 
розглядати як стан соціальної урегульованості, 
при якому забезпечується життя, здоров’я грома-
дян, їх права і свободи, громадський спокій, мо-
раль, людська гідність. Відносини громадського 
правопорядку в багатьох випадках встановлюють-
ся нормами права.

О. Кобзар підкреслює, що громадський право-
порядок у вузькому розумінні можна визначити 
як категорію «громадський правопорядок у юри-
дичному значенні». Слід підкреслити, що поняття 
громадського правопорядку являє собою катего-
рію, яка головним чином складається з трьох еле-
ментів: зміст громадського правопорядку; засоби 
його регулювання; цілі встановлення громадсько-
го правопорядку [33].

Поряд із цим, у Кодексі України про адмі-
ністративні правопорушення, під громадським 

порядком розуміється неухильне дотримання 
громадянами правил поведінки в громадських 
місцях (на вулицях, площах, стадіонах, в парках, 
гуртожитках, жилих будинках і т.п.), що забезпе-
чує спокійні умови для суспільно-корисної діяль-
ності, побуту та відпочинку людей [34, с. 3-12]. 
Окрім вказаного, поняття громадського порядку 
у тотожному значенні згадується в Законі Укра-
їни «Про особливості забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки у зв’язку з підго-
товкою та проведенням футбольних матчів» [35] 
та деяких інших нормативно-правових актах.

Як зазначає Я. Радюшин відсутність єдиного 
розуміння поняття громадського прядку сприяє 
різночитанням, смисловим підмінам, синоніміза-
ції різних за значенням понять і на певному етапі 
стає гальмом у розвитку тієї або іншої галузі нау-
кових знань. На практиці неоднозначне визначен-
ня понятійної бази призводить до нечіткості цілей 
і завдань, якісної невизначеності суб’єктів діяль-
ності, багатозначності і дублювання функціональ-
них зв’язків між ними [36, 4, с. 12]. 

Досліджуючи зміст громадського порядку, вче-
ні вважають, що слід приділити увагу принципам 
діяльності суб’єктів його забезпечення, оскільки 
саме вони є основоположними засадами, на них 
має базуватися діяльність таких суб’єктів, адже 
дотримання цих принципів дозволить започат-
кувати і впровадити демократичну політику дер-
жави у вказаній сфері. При чому такі принципи і 
обов’язковість їх дотримання має бути реальною. 
Саме принципи вказують на суттєві аспекти у змі-
сті та значенні громадського порядку, а також на 
сталість суспільних i державно-правових відно-
син у цій сфері [37, с. 54-57]. 

Слушною є думка О. Бандурки, який з цього 
приводу зазначає, що принципи – це вихідні, ос-
новні правила, керівні настанови, норми діяльно-
сті для впровадження системи, управління загаль-
ними процесами [38, с. 32]. На думку науковців, 
що досліджували відповідні праці, принципи ма-
ють ґрунтуватися на об’єктивних законах, зако-
номірностях, виявлених у процесі управлінської 
діяльності, а безпосередньо під принципами забез-
печення громадського порядку можна розуміти ті 
основоположні ідеї, що відображають закономір-
ності, які відбуваються в суспільних відносинах і 
пов’язані із забезпеченням належного стану гро-
мадського порядку [37, с. 54-57].

Звертаючись, в свою чергу, до загальних ста-
тистичних даних, належить навести наступну 
інформацію, що в Україні в період із січня по 
червень, спираючись на дані прес-служби Дер-
жавної служби статистики, 2017 року було скоєно 
317 633 злочини [39].

Із загальної кількості зафіксованих правоохо-
ронними органами кримінальних проявів виді-
ляють такі види: 36% – тяжкі та особливо тяжкі, 
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(зазначається, що за перше півріччя відбулося 834 
умисних вбивства і замахів на вбивство, а також 
1050 умисних тяжких тілесних ушкоджень – 
1050, 144 зґвалтування і замахи на зґвалтуван-
ня). Крім того, зафіксовано понад 160 тисяч кра-
діжок, 25,6 тис. випадків шахрайства, а також по 
1,6 тис. розбоїв і хабарництва. Кількість потерпі-
лих від злочинів у січні – червні 2017 року стано-
вила 223,7 тис. осіб, серед яких 80,9 тис. – жінки, 
13,4 тис. – особи похилого віку та з інвалідністю 
1 і 2 груп, 2,6 тис. – неповнолітні та 1,2 тис. – діти 
до 14 років [40].

Із зростанням злочинності, збільшенням кіль-
кості насильницьких злочинів, ростом неповно-
літньої злочинності та через масштаби діяльності 
організованих злочинних груп, втрачається темп 
та високий рівень забезпечення громадського по-
рядку зокрема, та безпеки загалом, а саме тому, 
дане питання потребує глибинного дослідження. 

Поряд із цим, вчені констатують, що різко зро-
стає кількість злочинів скоєних у стані алкогольно-
го та наркотичного сп’яніння. Спостерігається тен-
денція підвищення кількості злочинів, скоєних із 
застосуванням вогнепальної зброї і вибухових при-
строїв, вбивства на замовлення, рекет, захоплен-
ня заручників, шантаж, тероризм [37, с. 54-57].

Проаналізовані вище данні, дають підстави 
стверджувати те, що громадським порядком є 
стан чіткої упорядкованості правовими нормами 
соціальних відносин осіб в громадських місцях та 
поза ними.

Проте необхідно звернути увагу на суб’єктну 
складову, оскільки не тільки особи можуть стано-
вити загрозу громадському порядку, а й технічні 
пристрої, стихійні лиха, а також дикі тварини. 
А оскільки наведені приклади не є суб’єктами 
правовідносин, слід додатково, в подальшому роз-
глянути це питання.

Висновок. Таким чином, на підставі аналізу 
наукових позицій вчених, дослідження окремих 
нормативно-правових актів із відповідного право-
вого поля, вдалося можливим окреслення сутності 
та значення понять «громадська безпека» та «гро-
мадський порядок» в контексті їх забезпечення, а 
на підставі вищезазначеного, автором сформовані 
наступні теоретичні та практичні висновки:

1. Безпекою є такий стан особи, за якого їй за-
безпечені належних умови для її самореалізації, 
захист основних та необхідних для життя благ від 
посягань з боку будь-якої окремої людини, органі-
зації, суспільства чи держави;

2. Громадською безпекою є такий стан загаль-
ної захищеності осіб, що відповідає інтересам су-
спільства і громадян та за якого їм забезпечені 
належні умови для їх самореалізації, захист ос-
новних та необхідних для життя благ від посягань 
з боку будь-якої окремої людини, організації, су-
спільства чи держави;

3. Порядком, в контексті громади, є чітко сфор-
мований тип соціальних відносин, що має певну 
систему та співвідноситься із загальноприйняти-
ми нормами;

4. Громадським порядком є стан чіткої упоряд-
кованості правовими нормами соціальних відно-
син осіб в громадських місцях та поза ними;

 Також, порівнявши отримані данні, вдалось 
встановити наступні риси, що розмежовують ви-
щевказані поняття:

1. Громадська безпека є більш широким ви-
значенням за своїм характером, оскільки не має 
просторових орієнтирів та не залежить від кон-
кретних подій, в той час як питання забезпечення 
громадського порядку, постає в межах проведен-
ня конкретних масових заходів.

2. Громадський порядок є однією із складових 
громадської безпеки, тож останні співвідносять-
ся як категорія та її складова, що дозволяє чітко 
сформувати розуміння їх взаємодії та відмежува-
ти одне від одного.

3. Варто підкреслити, що громадський поря-
док, передбачає обов’язкову та впорядковану вза-
ємодію громадян, в той час як питання забезпе-
чення громадської безпеки може відбуватись і без 
такої взаємодії (наприклад в умовах стихійного 
лиха та проведення рятувальних робіт окремих 
груп населення чи громадян).
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Анотація

Толстоносов Д. Ю. Поліваріативність підходів до 
визначення понять «громадська безпека» та «громад-
ський порядок». – Стаття.

В статті проаналізовано поліваріативність підходів 
до визначення та розуміння понять «громадська без-
пека» та «громадський порядок» в контексті їх забез-
печення. Досліджено актуальні наукові джерела, що 
висвітлюють позиції щодо тлумачення відповідних 
понять, а також нормативно-правові акти, що їх рег-
ламентують. Наведено короткий порівняльний аналіз, 
на підставі якого стає зрозумілим питання можливого 
їх співвідношення.

Ключові слова: безпека, громада, порядок, забезпе-
чення, співвідношення понять.

Аннотация

Толстоносов Д. Ю. Поливариативности подходов 
к определению понятий «общественная безопасность» 
и «общественный порядок». – Статья.

В статье проанализирована поливариативности 
подходов к определению и пониманию понятий «об-
щественная безопасность» и «общественный порядок» 

в контексте их обеспечения. Исследованы актуальные 
научные источники, освещающие позиции относитель-
но толкования соответствующих понятий, а также нор-
мативно-правовые акты, которые их регламентируют. 
Приведен краткий сравнительный анализ, на основании 
которого становится понятным вопрос возможного их 
соотношения.

Ключевые слова: безопасность, общество, порядок, 
обеспечение, соотношение понятий.

Summary

Tolstonosov D. Yu. Polivariativity of approaches to 
definition concept “public security” and “public order”. –  
Article.

The article analyzes the multivariate approaches to de-
fining and understanding the concepts of "public safety" 
and "public order" in the context of their provision. Actu-
al scientific sources, explaining positions on the interpre-
tation of relevant concepts, as well as the regulatory acts 
regulating them, are investigated. A brief comparative 
analysis is given, on the basis of which the question of the 
possible correlation of the relevant concepts becomes clear.

Key  words: security, community, order, provision, 
correlation of concepts.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Місцеве самоврядування є важливим елементом 
державного устрою України, від ступеня раціо-
нальності організації та ефективності діяльності 
якого залежить демократичність функціонування 
державного та суспільного ладу в цілому. В той 
же час, існуюча в Україні система місцевого са-
моврядування характеризується істотним впли-
вом пережитків радянського періоду жорсткої 
централізації місцевих рад народних депутатів, 
одним із наслідків чого є нечіткість класифіка-
ції органів місцевого самоврядування. Зумовлена 
проблема має не лише теоретичний, а прикладний 
характер, оскільки неточне визначення класифі-
каційних ознак різноманітних органів місцевого 
самоврядування в кінцевому підсумку призво-
дить до некоректної законодавчої регламентації 
їх повноважень, що призводить до зниженнярів-
ня ефективності усієї системи місцевого само-
врядування. Крім того, в процесі уже проведених 
етапів реформи місцевого самоврядування, зокре-
ма, створення об’єднаних територіальних громад 
(далі – ОТГ), виникли нові типи органів місцевого 
самоврядування, що не охоплюються розроблени-
ми раніше класифікаціями.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання класифікації органів місцевого самовря-
дування в Україні тією ти іншою мірою розкрива-
лися у працях таких учених, як В. Гробова, П. Бі-
ленчук, В. Кравченко, Я. Журавель, М. Корнієнко 
та деких інших, але запропоновані класифікації 
характеризуються деякою неповнотою, зокре-
ма, не враховують специфіки правового статусу 
сільських, селищних, міських голів, а також не 
відображають змін у системі місцевого самовря-
дування України, що вже відбулися в процесі де-
централізації державної влади та утворення ОТГ.

Враховуючи викладене, метою цієї статті 
є дослідження основних наукових підходів до 
класифікації органів місцевого самоврядування 
в Україні та розробка такої їх класифікації, що 
відповідала б сучасним тенденціям децентраліза-
ції державної влади.

Виклад основного матеріалу. Поняття органу 
місцевого самоврядування є абстрактною пра-
вовою категорією, що включає в себе цілу низку 
різнорідних суб’єктів системи місцевого само-
врядування. Ця різнорідність має враховуватися 
при аналізі правового статусу органів місцевого 
самоврядування, порядку їх створення, функціо-
нування та взаємовідносин між собою, з органами 
державної влади та територіальними громадами, 
що зумовлює потребу у здійсненні класифікації 
органів місцевого самоврядування. У вітчизняній 
юридичній літературі сформувалося два основних 
підходи до подібної класифікації. Так, деякі авто-
ри пропонують класифікувати суб’єкти місцевого 
самоврядування в цілому, включаючи до такої 
класифікації не тільки органи місцевого само-
врядування, а й інших суб’єктів – територіальні 
громади, органи самоорганізації населення тощо 
[4, с. 137-138]. У той же час, інші науковці обме-
жуються лише класифікацією органів місцевого 
самоврядування, залишаючи поза її межами те-
риторіальні громади, органи самоорганізації на-
селення та асоціації органів місцевого самовряду-
вання [6, с. 61]. Обидва зазначені підходи мають 
однакове право на існування, однак вибір кон-
кретного методологічного прийому класифікації 
має залежати, у першу чергу, від предмета та мети 
безпосереднього наукового аналізу. Оскільки 
предметом нашого дослідження є організація та 
діяльність саме органів місцевого самоврядуван-
ня, а не всієї сукупності його суб’єктів, вважаємо 
за доцільне обмежитися вужчим класифікацій-
ним підходом.

У науковій літературі традиційно виділяться 
декілька підстав класифікації органів місцево-
го самоврядування – за способом формування, за 
порядком прийняття рішень, за місцем та функ-
ціональним призначенням у системі місцевого 
самоврядування тощо. Так, за способом форму-
вання В. П. Гробова пропонує виділяти вибор-
ні та постійні органи місцевого самоврядування 
[4, с. 139]. За такого підходу до виборних орга-
нів слід відносити місцеві ради усіх рівнів, сіль-
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ських, селищних, міських голів, а також старост, 
а до постійних – органи, персональний склад яких 
формується на невизначений строк відповідно до 
Закону України «Про службу в органах місцево-
го самоврядування», тобто виконавчі органи сіль-
ських, селищних, міських рад, а також апарати 
місцевих рад усіх рівнів. За порядком прийняття 
рішень виділяються одноособові та колегіальні 
органи місцевого самоврядування. Відповідно од-
ноособовими органами є сільські, селищні, місь-
кі голови та старости, а колегіальними – місцеві 
ради усіх рівнів та їх виконавчі органи [4, с. 138].

Нормативною основою класифікації органів 
місцевого самоврядування в Україні є положення 
ст. 140 Конституції України та ч. 2 ст. 2 Закону 
«Про місцеве самоврядування в Україні», однак 
законодавча класифікація має певні недоліки, 
оскільки містить єдиний перелік класифікації за 
різними підставами одночасно – за рівнем діяль-
ності та функціональним призначенням. В залеж-
ності від основних функцій, що покладаються на 
той чи інший орган місцевого самоврядування, 
вони традиційно поділяються на представниць-
кі та виконавчі [9, с. 11], однак якщо розуміння 
природи представницького органу серед вітчизня-
них авторів є достатньо узгодженим, то питання 
про те, які саме органи місцевого самоврядування 
мають визначатися як представницькі, залиша-
ється дискусійним. У цілому, представницькими 
органами місцевого самоврядування визначають-
ся виборні колегіальні органи, що представляють 
місцеве населення та приймають рішення від його 
імені [5, с. 141; 6, с. 61]. Тут простежуються дві 
основні функції представницького органу – здійс-
нення представництва інтересів місцевої грома-
ди (громад) та прийняття локальних норматив-
но-правових актів.

Представницькими органами місцевого само-
врядування є місцеві ради, проте дискусія щодо 
кола цих органів точиться саме навколо питання, 
ради якого рівня мають визнаватися представ-
ницькими органами місцевого самоврядування.
Так, П. Біленчук та В. Кравченко наголошують, 
що представницькими є тільки органи, що пред-
ставляють місцеві громади, тобто сільські, селищ-
ні та міські ради [1, с. 27], окремо зазначаючи, 
що обласні та районні ради не можуть вважати-
ся представницькими [1, с. 32]. З іншого боку, 
В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко доводять, що 
районні та обласні ради, хоча і мають значну спе-
цифіку, але також є представницькими органами 
місцевого самоврядування [7, с. 725]. Значною 
мірою подібна розбіжність у поглядах зумовлена 
неузгодженістю різних положень Закону «Про 
місцеве самоврядування в Україні». Зокрема,  
ст. 1 цього Закону визначає представницький ор-
ган місцевого самоврядування як виборний орган 
(раду), що складається з депутатів і відповідно до 

закону наділяється правом представляти інтере-
си територіальної громади і приймати від її іме-
ні рішення. В той же час, ст. 10 цього ж Закону, 
що має назву «Ради – представницькі органи міс-
цевого самоврядування» стосується як сільських, 
селищних та міських рад (ч 1. ст. 10), так і район-
них та обласних рад (ч. 2 ст. 10).

На нашу думку, остання позиція є більш об-
ґрунтованою, і поняття «представницький орган 
місцевого самоврядування» має охоплювати усі 
рівні місцевих рад – від сільських до районних, 
що зумовлюється їх правовою природою та функ-
ціональним спрямуванням. Для того щоб орган 
місцевого самоврядування міг вважатися пред-
ставницьким, він повинен відповідати ознакам 
виборності, колегіальності, здатності представля-
ти інтереси територіальної громади та приймати 
рішення від її імені. Перші дві ознаки притаманні 
усім без винятку місцевим радам і безпосередньо 
випливають із Конституції України та Законів 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про 
місцеві вибори». Ознака здатності представляти 
інтереси територіальної громади також прита-
манна місцевим радам усіх рівнів, але реалізу-
ється ними у різних формах. Якщо сільська, се-
лищна, міська ради здійснюють представництво 
однієї чітко визначеної територіальної громади, 
то районні та обласні ради здійснюють спільне 
представництво інтересів територіальних громад 
відповідного району чи області, при цьому коло 
громад, що охоплені таким представництвом, та-
кож чітко визначене і випливає за адміністратив-
но-територіального устрою. Районні та обласні 
ради також наділені правом приймати рішення 
з віднесених до їх повноважень питань (ст. 43 За-
кону «Про місцеве самоврядування в Україні»). 
Виходячи з викладеного, можна зробити однозна-
чний висновок, що районні та місцеві ради також 
мають класифікуватися як представницькі орга-
ни місцевого самоврядування.

Більшість вітчизняних авторів, ґрунтуючись 
на відмінностях у правовому статусі між сільськи-
ми, селищними, міським радами з одного боку та 
районними і обласними з іншого, виділяють два 
рівні представницьких органів місцевого само-
врядування – перший або базовий, куди відно-
сяться сільські, селищні та міські ради, та другий 
або регіональний, що включає районні та обласні 
ради [6, с. 62]. Загалом така класифікація вида-
ється правильною, але дещо не точною та такою, 
що не відповідає європейському досвіду діяльно-
сті місцевого самоврядування.

Дійсно, ст. 5 Закону «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» визначає обласні та районні ради 
як один елемент системи місцевого самоврядуван-
ня, а ст. 43 цього ж Закону дає єдиний перелік по-
вноважень цих рад, що зрештою і призводить до 
хибного висновку про наявність лише двох рівнів 
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місцевих рад – базового та регіонального, але це 
не відповідає структурі адміністративно-тери-
торіального устрою України, що має трирівневу 
структуру (базовий, районний та обласний рі-
вень). Також слід мати на увазі, що повноважен-
ня районних та обласних законодавством можуть 
диференціюватися галузевими законодавчими ак-
тами. Зокрема, у сфері земельних правовідносин, 
що є однією із найважливіших предметних сфер 
компетенції органів місцевого самоврядування, 
Земельний кодекс України (далі – ЗКУ) окремо 
визначає повноваження обласних рад (ст. 9 ЗКУ) 
та районних рад (ст. 10 ЗКУ), при чому тут явно 
простежується субсидіарний характер повнова-
жень місцевих рад: основні повноваження нада-
ються місцевим радам базового рівня, районним – 
ті, що не можуть бути ефективно реалізовані на 
рівні села, селища чи міста, а обласним – ті, що 
найбільш ефективно можуть реалізуватися саме 
на рівні області. На наш погляд, такий підхід 
ідентичний розглянутій раніше французькій мо-
делі місцевого самоврядування, що складається 
з трьох рівнів – комуни, департаменту та регіону 
[10, с. 14], та представлений відповідними радами.

Наведене дозволяє зробити висновок про те, 
що районні та обласні ради мають розглядатися 
в якості окремих рівнів представницьких органів 
місцевого самоврядування, тому вважаємо за до-
цільне запропонувати таку класифікацію пред-
ставницьких органів місцевого самоврядування 
в залежності від рівня їх діяльності: представ-
ницькі органи базового рівня (сільська, селищ-
на, міська ради); представницькі органи субрегі-
онального рівня (районні ради); представницькі 
органи регіонального рівня (обласні ради).

Ст. 1 Закону «Про місцеве самоврядування 
в Україні» визначає, що виконавчі органи рад 
– це органи, які відповідно до Конституції Укра-
їни та цього Закону створюються сільськими, се-
лищними, міськими, районними в містах (у разі 
їх створення) радами для здійснення виконавчих 
функцій і повноважень місцевого самоврядуван-
ня у межах, визначених цим та іншими законами. 
Таке визначення виконавчих органів місцевих 
рад відображає ряд проблем, притаманних систе-
мі місцевого самоврядування України.

Специфічною рисою правового статусу вико-
навчих органів сільських, селищних та міських 
рад є те, що вони є окремим самостійним елементом 
системи місцевого самоврядування, але при цьому 
створюються відповідними радами і їм підпоряд-
ковані. Ст. 11 Закону «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» дає відкритий перелік виконавчих 
органів місцевих рад базового рівня, визначаючи, 
що ними можуть бути виконавчі комітети, відді-
ли, управління та інші створювані радами викона-
вчі органи. Закон визначає, що виконавчі органи 
сільських, селищних та міських рад створюють-

ся цими радами, їм підконтрольні та підзвітні, 
проте механізм взаємодії виконавчих комітетів 
та інших виконавчих органів (відділів, управ-
лінь тощо) законодавчо не прописаний взагалі.

Недосконалість законодавства зумовлює ви-
никнення практичних проблем, пов’язаних 
із формуванням виконавчих органів місцевих 
рад у селах з невеликою кількістю населення.  
Ч. 3 ст. 11 Закону «Про місцеве самоврядування 
в Україні» визначає, що в сільських радах, що 
представляють територіальні громади, які налі-
чують до 500 жителів, за рішенням відповідної 
територіальної громади або сільської ради вико-
навчий орган ради може не створюватися; у цьому 
випадку функції виконавчого органу ради (крім 
розпорядження земельними та природними ре-
сурсами) здійснює сільський голова одноособово.

Загалом проблема неспроможності дрібних 
громад, поєднана з небажанням місцевого насе-
лення об’єднуватися з сусідніми територіальними 
громадами, досить часто призводить до того, що 
виконавчі органи сільських рад дрібних громад не 
створюються [7, с. 4.], а наведене вище положен-
ня Закону «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» лише частково знімає зазначену проблему. 
По-перше, навіть якщо сільська рада приймає рі-
шення про відмову від створення виконкому, його 
повноваження у сфері управління земельними та 
природними ресурсами сільському голові не пере-
даються і виявляються фактично заблокованими. 
І по-друге, не виключається ситуація, коли сіль-
ська рада не зможе ані сформувати виконком, а ні 
прийняти рішення про передачу його повноважень 
сільському голові, тоді виявиться заблокованим 
увесь спектр повноважень виконавчого комітету. 
В той же час, розглянута раніше польська систе-
ма місцевого самоврядування взагалі передбачає, 
що у сільських гмінах виконавчі органи місцевої 
ради не створюються взагалі, а їх функції вико-
нує війт одноособово [23, с. 80]. На нашу думку, 
буквальне запозичення польської моделі навряд 
чи доцільне, оскільки в умовах, коли сільська 
рада дрібної громади має право сформувати всій 
виконком і буде його позбавлена, це має розгля-
датися однозначно як обмеження прав місцевого 
самоврядування. З іншого боку, механізм вихо-
ду із зазначеної проблеми має бути розроблений, 
для чого ч. 3 ст. 11 Закону «Про місцеве самовря-
дування в Україні» пропонуємо викласти в такій 
редакції: «У територіальних громадах, які налі-
чують до 500 жителів, функції виконавчого орга-
ну сільської ради виконує сільський голова, якщо 
сільська рада не прийняла рішення про створення 
колегіального виконавчого органу».

Іншим проблемним питанням формуван-
ня системи органів місцевого самоврядування 
в Україні є відсутність виконавчих органів у ра-
йонних та обласних рад, що є наслідком поло-
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ження ч. 4 ст. 140 Конституції України, яка ви-
значає, що районні та обласні ради є органами 
місцевого самоврядування, що представляють 
спільні інтереси територіальних громад сіл, се-
лищ та міст. У свою чергу це призводить до того, 
що ряд повноважень місцевого самоврядування 
на районному та обласному рівнях законодавство 
перекладає на місцеві державні адміністрації. 
Зокрема, відповідно до низки положень Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» 
вони забезпечують виконання регіональних про-
грам соціально-економічного розвитку та інших 
галузевих програм (освітніх, природоохоронних 
тощо), які приймаються районними чи обласни-
ми радами. На нашу думку тут має місце явне 
порушення принципу самостійності та відпові-
дальності місцевого самоврядування, що є необ-
ґрунтованим втручанням держави у його діяль-
ність. Однак розв’язання зазначеної проблеми 
вимагає перегляду статусу районних та обласних 
рад на рівні Конституції України, що потребує 
окремого наукового дослідження.

Особливе місце в системі органів місцевого са-
моврядування посідає сільський, селищний, місь-
кий голова, оскільки він не може бути віднесений 
ні до представницьких, ні до виконавчих органів 
місцевого самоврядування, одночасно з цим при-
ймаючи участь у роботі і тих, і тих, оскільки від-
повідно до ч. 3 ст. 12 Закону «Про місцеве самовря-
дування в Україні» сільський, селищний, міський 
голова очолює виконавчий комітет відповідної 
сільської, селищної, міської ради, головує на її 
засіданнях. Подібний статус має також і староста, 
який відповідно до ст. 14-1 Закону «Про місцеве 
самоврядування в Україні» обирається жителя-
ми села, селища (сіл, селищ), розташованого на 
території відповідного старостинського округу, і 
є членом виконавчого комітету сільської, селищ-
ної, міської ради за посадою. Оскільки сільський, 
селищний та міський голови, а також старости 
поєднують виконання представницьких та вико-
навчих функцій, то на нашу думку, в класифіка-
ції органів місцевого самоврядування за функці-
ональним призначенням їх слід розглядати як 
представницько-виконавчі органи.

Класифікація органів місцевого самоврядуван-
ня за рівнем діяльності в цілому має співпадати 
з адміністративно-територіальним устроєм Укра-
їни і включати органи базового рівня села, селища 
та міста, субрегіонального рівня району та регіо-
нального рівня області. Варто відзначити, що кла-
сифікація за цією ознакою має ряд проблемних 
питань, що зумовлені як інерційним впливом ра-
дянської системи місцевих рад, так новітніми яви-
щами, зумовленими процесами утворення ОТГ.

Районний поділ великих міст та існування 
районних рад та їх виконавчих органів у містах 
з районним поділом є наслідком радянської моде-

лі організації місцевих рад. У ході розробки Кон-
ституції України 1996 р. її автори не наважилися 
скасувати таку структуру, однак і відійшли від її 
обов’язковості. Ч. 2 ст. 5 Закону «Про місцеве са-
моврядування в Україні» встановлює, що у містах 
з районним поділом за рішенням територіаль-
ної громади міста або міської ради можуть утво-
рюватися районні в місті ради, які в свою чергу 
утворюють виконавчі органи та обирають голову 
ради, який одночасно є і головою її виконавчого 
комітету. Подібне формулювання закріпило ком-
промісне рішення щодо існування органів місце-
вого самоврядування на рівні районів у містах, 
не порушуючи при цьому самоврядних прав місь-
ких рад та їхніх виконавчих органів [8, с. 52].  
Зараз у переважній більшості міст з районним по-
ділом районні ради та їх виконавчі органи припи-
нили своє існування, а відповідні повноваження 
достатньо успішно виконуються міськими радами 
та їх виконавчими органами, в той же час, вихо-
дячи з принципу демократичності місцевого само-
врядування, представницькі та виконавчі органи 
місцевого самоврядування на рівні району міста 
мають створюватися, якщо це відповідає інтере-
сам територіальної громади. 

Ряд авторів є прихильниками ідеї обов’язково-
го утворення органів місцевого самоврядування 
в містах з районним поділом. Так, В. Борденюк 
зазначає, питання діяльності районних рад та їх 
виконавчих органів у містах вимагає принципо-
вого нового законодавчого врегулювання, що б 
гарантувало неможливість їх ліквідації [2, с. 77].  
На нашу думку, такий підхід є занадто радикаль-
ним і не повною мірою відповідає природі місце-
вого самоврядування, оскільки його носієм є те-
риторіальна громада міста в цілому, а не її окремі 
частини, тому примусове відчуження самовряд-
них прав територіальної громади на користь її 
певної частини є неприпустимим.

Проблема існування органів місцевого само-
врядування на рівні нижчому, ніж базовий має й 
інший аспект. В процесі утворення ОТГ повноцін-
ні органи місцевого самоврядування формуються 
лише на рівні власне ОТГ, а на рівні менших гро-
мад, що приєднуються, лише обирається старо-
ста, представницькі та виконавчі органи місцево-
го самоврядування не утворюються. Така модель 
в принципі має право на існування, проте зару-
біжний досвід діяльності об’єднаних громад має і 
більш ефективні моделі представництва інтересів 
громад населених пунктів, що об’єднуються. Ра-
ніше ми розглядали польську модель організації 
місцевого самоврядування на базовому рівні, яка 
передбачає створення солтиств у гмінах та мікро-
районів у містах, і важливо відзначити, що на 
рівні солтиств та мікрорайонів утворюються як 
представницькі, так і виконавчі органи. Проте ці 
органи не є самостійними, їхні повноваження ви-
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значаються радою гміни, а порядок діяльності – 
її статутом [10, с. 70].

Ми вважаємо, що питання діяльності органів 
місцевого самоврядування на рівні нижчому ніж 
базовий, має вирішуватися одноманітно для усіх 
типів громад – як міст з районним поділом, так і 
ОТГ, та ґрунтуватися на визнанні територіальної 
громади основним носієм права місцевого само-
врядування. З цією метою в Законі «Про місцеве 
самоврядування в Україні» необхідно закріпити 
право ОТГ та територіальної громади міста з ра-
йонним поділом утворювати в частинах відповід-
них громад представницькі та виконавчі органи 
місцевого самоврядування, а також делегувати 
їм частину своїх повноважень. Проте реалізація 
цього положення вимагає внесення змін також до 
Конституції України і потребує окремих науко-
вих досліджень.

Враховуючи викладене, можна запропонувати 
таку авторську класифікацію органів місцевого 
самоврядування в Україні:

1) у залежності від способу формування – ви-
борні (сільські, селищні, міські, районні та облас-
ні ради, районні ради в містах, сільські, селищні 
та міські голови, старости) та постійні (виконавчі 
органи місцевих рад) органи;

2) за порядком прийняття рішень – одноособо-
ві (сільські, селищні та міські голови, старости) 
та колегіальні (сільські, селищні, міські, районні 
та обласні ради, районні ради в містах, виконавчі 
органи місцевих рад) органи;

3) за рівнем діяльності – органи регіонально-
го рівня (обласні ради, міські ради міст Києва та 
Севастополя), субрегіонального рівня (районні 
ради), базового рівня (сільські, селищні, міські 
ради та їх виконавчі органи) та суббазового рів-
ня (районні в містах ради та їх виконавчі органи, 
а також старости);

4) за функціональним призначенням – пред-
ставницькі (сільські, селищні, міські ради, об-
ласні та районні ради, районні ради в містах), ви-
конавчі (виконавчі органи сільських, селищних, 
міських та районних в містах рад), а також пред-
ставницько-виконавчі (сільські, селищні, міські 
голови, старости) органи.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Проведене дослідження показує, що існу-
ючі у вітчизняній юридичній науці класифікації 
органів місцевого самоврядування є неповними та 
деякою мірою застарілими, що створює перешко-
ди у механізмі правового регулювання діяльності 
вітчизняної системи місцевого самоврядування. 
Запропонована авторська класифікація дозво-
ляє усунути зазначені недоліки та модернізувати 
нормативно-правове забезпечення діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування. В свою чергу, це 
вимагає подальших досліджень та пошуків опти-
мального законодавчого закріплення правових 

статусів органів місцевого самоврядування, які б 
відповідали їх природі та сутнісним класифіка-
ційним ознакам.
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Анотація

Баско А. В. Класифікація органів місцевого само- 
врядування в умовах децентралізації державної  
влади. – Стаття.

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та 
практичних проблем класифікації органів місце-
вого самоврядування в Україні. Автором зроблено 
висновок про те, що існуючі у вітчизняній правовій нау-
ці підходи до такої класифікації є неповними та заста-
рілими, зокрема не враховується специфіка правового 
статусу сільських, селищних та міських голів, а також 
особливості нових органів місцевого самоврядування, 
що утворюються в процесі добровільного об’єднання 
територіальних громад. Проведене дослідження дозво-
лило запропонувати авторську класифікацію органів 
місцевого самоврядування, що передбачає їх поділ у за-
лежності від способу формування на виборні та постій-
ні, за порядком прийняття рішень – на одноособові та 
колегіальні, за рівнем діяльності – органи регіональ-
ного, субрегіонального, базового та суббазового рівнів, 
а за функціональним призначенням – представницькі, 
виконавчі та представницько-виконавчі органи.

Ключові  слова: місцеве самоврядування, органи 
місцевого самоврядування, класифікація органів міс-
цевого самоврядування, представницькі, виконавчі 
органи місцевого самоврядування, об’єднання терито-
ріальних громад, децентралізація державної влади.
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Аннотация

Баско А. В. Классификация органов местного са-
моуправления в условиях децентрализации государ-
ственной власти. – Статья.

Статья посвящена исследованию теоретических 
и практических проблем классификации органов 
местного самоуправления в Украине. Автором сде-
лан вывод о том, что существующие в отечественной 
правовой науке подходы к такой классификации 
являются неполными и устаревшими, в частности 
не учитывается специфика правового статуса сель-
ских, поселковых и городских голов, а также особен-
ности новых органов местного самоуправления, об-
разующихся в процессе добровольного объединения 
территориальных общин. Проведенное исследование 
позволило предложить авторскую классификацию 
органов местного самоуправления, которая предус-
матривает их разделение в зависимости от способа 
формирования на выборные и постоянные, в порядке 
принятия решений – на единоличные и коллегиаль-
ные, по уровню деятельности – органы регионально-
го, субрегионального, базового и суббазового уровней,  
а по функциональному назначению – представитель-
ные, исполнительные и представительно-исполнитель-
ные органы.

Ключевые  слова: местное самоуправление, органы 
местного самоуправления, классификация органов 
местного самоуправления, представительные, испол-
нительные органы местного самоуправления, объеди-

нения территориальных общин, децентрализация го-
сударственной власти.

Summary

Basko A. V. Classification of local self-government 
bodies in the conditions of decentralization of state pow-
er. – Article.

The article is devoted to the research of theoretical 
and practical problems of classification of local self-gov-
ernment bodies in Ukraine. The author concludes that the 
existing approaches to such classification in the national 
legal science are incomplete and outdated, in particular, 
the specifics of the legal status of rural, settlement and 
city mayors are not taken into account, as well as the pe-
culiarities of new local self-government bodies formed in 
the process of voluntary association. territorial commu-
nities. The conducted research made it possible to offer 
the author’s classification of local self-government bod-
ies, which foresees their division according to the method 
of formation into elective and permanent ones, in order of 
decision-making – to single and collegiate bodies, by the 
level of activity – bodies of regional, subregional, base 
and sub-base levels. Functional designation – representa-
tive, executive and representative-executive bodies.

Key  words: local self-government, local self-gov-
ernment bodies, classification of local self-govern-
ment bodies, representative, executive bodies of local 
self-government, association of territorial communities, 
decentralization of state power.



58 Прикарпатський юридичний вісник

© Ж. В. Грушко, 2017

УДК 342.25

Ж. В. Грушко 
аспірантка Інституту законодавства

Верховної Ради України

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ДОГОВОРУ  
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Постановка проблеми. Збільшення ролі дого-
вору в житті українського суспільства обумовле-
но процесами правової та економічної інтеграції 
до ЄС та  формуванням ліберальних цінностей 
демократичної правової держави.  Це створює 
підвалини до всебільшого поширення та актив-
ного застосування диспозитивного договірного 
методу правового регулювання суспільних від-
носин. Тому закономірно, що  сфера застосуван-
ня договору в Україні не обмежується лише при-
ватно-правовими (цивільними, господарськими) 
суспільними відносинами, а й поширюється на  
публічно-правові (адміністративні, муніципальні 
тощо) відносини.

 Під час проведення широкомасштабної рефор-
ми, пов’язаної з  децентралізацією влади в дер-
жаві  увага вчених прикута до нових її напрямів. 
Одним з них виступає співробітництво територі-
альних громад, засноване на договірних засадах. 

Із прийняттям Закону України «Про співробіт-
ництво територіальних громад» [11] (далі – Закон 
про співробітництво) у правовий обіг введено нове 
юридичне поняття – «договір про співробітни-
цтво», що визначається як: договір про умови спів-
робітництва територіальних громад, що визначає 
форму співробітництва, зобов’язання та відпо-
відальність сторін – суб’єктів співробітництва, 
джерела та обсяги його фінансування (ст. 1). При 
цьому кваліфікуючими ознаками договору про 
співробітництво теритріальних громад  є характе-
ристики самого співробітництва територіальних 
громад. Згідно зі ч. 2 ст. 3 Закону про співробіт-
ництво, співробітництво здійснюється у сферах 
спільних інтересів територіальних громад у межах 
повноважень відповідних органів місцевого само-
врядування, якщо інше не передбачено законом.

Тому особливою є природа договору про співро-
бітництво територіальних громад. Вона потребує 
ретельного вивчення з метою подальшого ефек-
тивного застосування таких договорів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пі-
знання правової природи договору про співробіт-
ництво територіальних громад неможливе без 
звернення до правової природи самого місцевого 
самоврядування і  співробітництва територіаль-
них громад, тому в якості теоретичної основи  на-
шого дослідження  були використані наукові праці 
таких вчених, як  М. О. Баймуратов, О. В. Бата-
нов, І. А. Куян, П. М. Любченко, Х. В. Приходько, 
А. С. Серебреннікова та ін.

Задля встановлення правової природи дого-
вору про співробітництво територіальних гро-
мад автор звернувся до загальнотеоретичних 
праць Л. Ю. Бельо, В. І. Борисової, В. В. Луця, 
В. Л. Яроцького, які досліджували сутність і зміст 
цивільного договору. Разом з цим, науковий ін-
терес становила правова природа господарських 
договорів. Їх досліджували такі науковці-юрис-
ти як М. А. Бояринцева, А. Гелич, В. С. Мілаш, 
О. В. Синьов, К. Є. Соляннік та інші. 

Питанням адміністративного договору приді-
ляли увагу в своїх наукових працях такі вчені, 
як В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, 
Л. В. Коваль, В. К. Колпаков, Р. О. Куйбіда та 
інші вітчизняні вчені.

Що ж стосується досліджень правової приро-
ди договору про співробітництво як таке та спів-
робітництво територіальних громад, то в науко-
вій юридичній літературі їм не було приділено 
належної уваги.

Метою статті є визначення правової приро-
ди договору про співробітництва територіальних  
громад. 

Виклад основного матеріалу. Як ми вже зазна-
чали, Закон України «Про співробітництво терито-
ріальних громад»,  поняття договору про співробіт-
ництво характеризує  досить лаконічно, – це договір 
про умови співробітництва територіальних громад, 
що визначає форму співробітництва, зобов’язан-
ня та відповідальність сторін – суб’єктів співро-
бітництва, джерела та обсяги його фінансування.

Частиною 1 статті  9 цього Закону регламенто-
вано, що співробітництво здійснюється відповідно 
до договорів про співробітництво, укладених згід-
но із цим та іншими законами сільськими, селищ-
ними, міськими головами від імені сільської, се-
лищної, міської ради після схвалення їх проектів 
сільськими, селищними, міськими радами. Тому 
є необхідність сформулювати авторське визначен-
ня досліджуваного договору.

Загальновживаних значень терміна «договір» є 
три: договір як правочин, договір як зобов’язання, 
договір як документ [1, с. 125 ; 7, с. 453, 15, с. 576 ]. 

Як відомо, договір – це завжди правочин. Щодо 
договору як документа, то договір про співробіт-
ництво укладається у письмовій формі (ч. 2 ст. 8 
Закону про співробітництво), а значить його завж-
ди можна розглядати в аспекті документа.

Тому найбільшу цінність має визначення дого-
вору про співробітництво як зобов’язання. За за-
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гальним правилом, зобов’язання розуміють як 
правовідношення у якому одна сторона (боржник) 
зобов’язана на користь іншої (кредитора) вчинити 
певну дію або утриматись від неї, а кредитор по-
винен оплатити цю дію. Якщо розглядати договір 
про співробітництво з позиції зобов’язання, то всі 
його сторони мають спільний інтерес. Співробіт-
ництво територіальних громад, як випливає із ст.1 
Закону про співробітництво,  здійснюється метою 
забезпечення соціально-економічного, культур-
ного розвитку територій, підвищення якості на-
дання послуг населенню на основі спільних інте-
ресів та цілей, ефективного виконання органами 
місцевого самоврядування визначених законом 
повноважень.  Безпосередньо,  – це реалізація 
якогось проекту, фінансування або створення 
об’єкта інфраструктури  тощо. Сторони договору 
беруть участь у фінансуванні певних об’єктів  та 
вчиняють дії не на користь одна одної, а задля ре-
алізації спільної мети. У цьому і полягає  особли-
вістю такого зобов’язання.

Варто зауважити, що природа договорів про 
співробітництво залежить від форм співробітни-
цтва. До них відносяться:

1) делегування одному із суб’єктів співробіт-
ництва іншими суб’єктами співробітництва ви-
конання одного чи кількох завдань з передачею 
йому відповідних ресурсів;

2) реалізація спільних проектів, що передбачає 
координацію діяльності суб’єктів співробітництва 
та акумулювання ними на визначений період ре-
сурсів з метою спільного здійснення відповідних 
заходів;

3) спільне фінансування (утримання) суб’єк-
тами співробітництва підприємств, установ та ор-
ганізацій комунальної форми власності – інфра-
структурних об’єктів;

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

5) утворення суб’єктами співробітництва 
спільного органу управління для спільного вико-
нання визначених законом повноважень (ч. 1 ст. 4 
Закону України про співробітництво) [11]. 

Кожна з цих форм і становить предмет дослі-
джуваного договору. А залежно від предмету до-
говору ми вирізняємо і природу самого договору. 
Тому пропонуємо виділяти дві групи договорів 
про співробітництва: з публічної природою або 
адміністративною та з приватною або з господар-
ською.

Так, до публічно-правових належать договори 
у формі делегування виконання завдань одним 
суб’єктом іншому та утворення спільного органу 
управління. Вони певною мірою схожі на адміні-
стративний договір.

 З одного боку, адміністративний договір визна-
ють як одну із форм правової взаємодії між владни-

ми інституціями, з другого – як необхідну складову 
етапу реалізації рішення, яке тягне за собою необ-
хідність формування цивільно-правових відносин 
[2, c. 57]. Саме в розумінні останнього йдеться про 
нього в Кодексі адміністративного судочинства 
України. Погоджуємося із думкою К. Є.  Солянні-
ка те, що віднесення адміністративного договору 
до джерел муніципального права є виправданим, 
оскільки такий договір є необхідною складо-
вою для реалізації владного рішення і породжує 
права та обов’язки між суб’єктами муніципаль-
но-правових відносин у певній сфері [14, c. 147].

Однією з основних ознак адміністративного 
договору є адміністративна правосуб’єктність 
суб’єкта владних повноважень при укладанні 
адміністративного договору [2, c. 56]. Вона вияв-
ляється в нормативно закріпленій за ним компе-
тенції, тобто в сукупності їх юридично-владних 
повноважень (прав і обов’язків), що надаються 
їм для виконання відповідних завдань і функцій. 
З огляду на положення Закону про співробітни-
цтво, повноваження на укладення таких догово-
рів мають територіальні громади через сільські, 
селищні та міські ради. Тому поза сумнівом зали-
шається наявність адміністративної правосуб’єк-
тності у сторін договору про співробітництво.

Крім наведеної, до ознак адміністративного 
договору відносять публічно-правовий характер 
договірних зобов’язань; імперативно визначені 
умови договору за способом конструювання; мету 
договору – задоволення публічних інтересів (до-
мінування суспільних цілей) [13].  Наявність цих 
ознак також присутня у досліджуваній категорії 
договорів.

Деякі дослідники до ознак адміністративно-
го договору відносять неможливість односто-
ронньої відмови від виконання зобов’язань і не-
можливість односторонньої зміни умов договору 
[2, c. 58]. Цікавим є те, що відповідно до  Наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівниц-
тва та житлово-комунального господарства Укра-
їни (далі – Мінрегіон) від 27.08.2014 № 233 «Про 
затвердження Примірних форм договорів про 
співробітництво територіальних громад» [9] у роз-
ділі «Припинення договору» однією із підстав 
припинення є відмова від співробітництва однієї 
із сторін, що унеможливлює подальше здійснення 
співробітництва. До речі, і в приватно-правових 
договорах про співробітництво визначена така 
підстава припинення договору. Тому наявність 
можливості розірвання договору в односторонньо-
му порядку підкреслює особливість договору про 
співробітництво від адміністративного.

Варто зауважити, що дослідники адміністра-
тивного договору є солідарними у тому, що не-
змінною їх ознакою виступає нерівність суб’єктів 
адміністративно-правових відносин. У випадку 
співробітництва територіальних громад, сторони 
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договору є рівноправними і метод субординації в 
них не застосовується. Схиляємося до думки,  що 
нерівність сторін такого типу договору може лише 
доповнюватися  партнерськими відносинами та 
наповнювати ці відносини новим змістом, коли 
субординація і координація зміцнюються пого-
дженням із запровадженням  реординації. Однак, 
у договірних відносинах співробітництва терито-
ріальних громад  застосовується виключно диспо-
зитивний метод та метод координації між сторо-
нами договору.

Цікавою є думка М. А. Бояринцевої, яка не 
погоджується із виокремленням такого виду адмі-
ністративного договору як адміністративний дого-
вір про делегування повноважень [2, c. 59]. Так, 
Законом України від 21 травня 1997 р. «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» установлено, що 
до компетенції обласної, районної ради належить 
право ухвалення рішень щодо делегування місце-
вим державним адміністраціям окремих повнова-
жень районних, обласних рад [10]. Проте в статті 
43 наведеного Закону мова йде про делегування 
таких повноважень шляхом ухвалення рішення 
на пленарному засіданні відповідної ради. Більше 
того, таке право належить до кола питань, що вирі-
шуються виключно на пленарному засіданні ради. 
Також зі змісту ст. 3 КАС України [16] та визначе-
ному у ній понятті адміністративного договору ви-
пливає, що суб’єкт владних повноважень є тільки 
однією зі сторін такою угоди. Делегування повно-
важень завжди відбувається на підставі імпера-
тивної норми закону шляхом одностороннього во-
левиявлення суб’єкта таких повноважень. А тому 
не має підстав для виникнення договірних право-
відносин у цій сфері. Ураховуючи, що Законом 
про співробітництво дозволяється територіаль-
ним громадам здійснювати делегування завдань, 
то можемо припустити, що договір про делегу-
вання можливий лише у рамках співробітництва. 

Хоча, не зовсім зрозумілою видається правова 
конструкція «делегувати завдання». Що в юри-
дичному сенсі означає поняття «завдання»? Ви-
конання зазначених завдань неможливе без пере-
дачі суб’єктами відповідних прав та обов’язків. 
Таким чином, фактично мова йде про делегування 
суб’єктами не завдань, а окремих повноважень.

До групи договорів про співробітництво терито-
ріальних громад, що мають ознаки приватно-пра-
вового характеру  належать, на нашу думку,  до-
говори, предметом яких є реалізація спільних 
проектів, спільне фінансування та утворення 
спільних комунальних підприємств.

Ми не заперечуємо публічно-правову природу 
цієї групи договорів, оскільки їм властиві такі 
елементи: сторонами виступають суб’єкти влад-
них повноважень; такі договори спрямовані на  
задоволення публічних інтересів (інтересів насе-
лення територіальних громад).

Однак, слід звернути увагу і на притаманні їм 
ознаки приватно-правового змісту. Територіальні 
громади визнаються учасниками цивільних пра-
вовідносин. Таким чином, повністю реалізується 
механізм участі цих публічних утворень у при-
ватних відносинах – набуття цивільних прав і 
обов’язків через органи місцевого самоврядуван-
ня (ст. 172 ЦК України), а також створення юри-
дичних осіб (ч. 2 ст. 169 ЦК України) – зокрема, 
спільних комунальних підприємств як суб’єктів 
публічного права.

Автор погоджується  з думкою про наявність 
у досліджуваному виді договорів елементів , що ха-
рактеризують їх господарсько-правову природу.

Так, С. А. Подоляк, І. І. Бочкова пропонують 
розглядати господарський договір як домовле-
ність, яка слугує юридичною (правовою) підста-
вою виникнення зобов’язальних правовідносин, 
спрямована на досягнення соціально-правової 
мети [8, c. 97]. Ці ознаки повною мірою  прита-
манні і договорам про співробітництво територі-
альних громад.

На користь приватно-правової складової у змі-
сті природи досліджуваних договорів можемо на-
вести ще й такі аргументи. Внаслідок здійснення 
господарської діяльності спільними комуналь-
ними підприємствами, останні отримують при-
буток. Зрозуміло, що ці кошти будуть становити 
певний приватний інтерес для самого підприєм-
ства. До того ж, в жодному законі не заборонено 
таким підприємствам здійснювати емісію власних 
цінних паперів. Тому логічно, що така діяльність 
можлива. Вона окреслює приватний характер 
відносин, що виникають під час співробітництва. 
Крім цього, як випливає із змісту ст. 16 Закону 
про співробітництво, фінансування співробітни-
цтва може здійснюватися не лише за рахунок бю-
джетних коштів, але й за рахунок міжнародної 
фінансової додмомоги, кредитних ресурсів тощо.

Поряд з цим, звернемо увагу на істотні умови 
господарського договору. Ними виступають пред-
мет, строк і ціна. Проведений  нами аналіз низки 
подібних договорів про співробітництво терито-
ріальних громад [4; 5; 6] свідчить про наявність 
в них відповідних умов.

Підтримуємо думку В. С. Мілаш, що публіч-
на компонента надає господарському догово-
ру конкретизуючого та динамічного характеру 
[8, c. 119], що особливо проявляється в догово-
рах про співробітництво територіальних громад, 
пов’язаних з реалізацією спільних проектів, що 
передбачає координацію діяльності суб’єктів 
співробітництва та акумулювання ними на визна-
чений період ресурсів з метою спільного здійснен-
ня відповідних заходів; спільного фінансування 
(утримання) суб’єктами співробітництва підпри-
ємств, установ та організацій комунальної форми 
власності – інфраструктурних об’єктів; утворення 
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суб’єктами співробітництва спільних комуналь-
них підприємств, установ та організацій – спіль-
них інфраструктурних об’єктів.

Висновки. Безсумнівно, що договори про 
співробітництво мають особливу правову приро-
ду. Вважаємо, що їм притаманна змішана (пу-
блічно-приватна) правова природа. Деякі з них, 
предметом яких є делегування повноважень та 
утворення спільного органу мають переважно пу-
блічну природу, а всі інші – переважно приватну. 
Договір про співробітництво необхідно розуміти 
як специфічне правовідношення двох і більше 
рівноправних суб’єктів, яке полягає у здійсненні 
прав та виконанні обов’язків, спрямованих на до-
сягнення спільного публічно-приватного інтересу. 
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природи договору про співробітництво територіальних 
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вой природы договора о сотрудничестве территориаль-
ных общин в современной правовой доктрине. Автором 
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ствующих подходов к определению сущности договора 
о сотрудничестве территориальных общин.

Ключевые слова: договор о сотрудничестве террито-
риальных общин, правовая природа договора о сотруд-
ничестве, содержание договора о сотрудничестве.

Summary

Hrushko Zh. V. On the legal nature of the agreement 
on cooperation of territorial communities. – Article.
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ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Єдність судової практики є однією з фунда-
ментних засад здійснення судочинства. У про-
відних демократичних державах її утвердженню 
та засобами забезпечення надається пріоритетне 
значення. Яка ж роль єдності судової практики 
у правовій системі України та необхідність її за-
безпечення?

Ні для кого не є новиною, що завдяки єдності 
судової практики реалізується конституційний 
принцип рівності всіх громадян перед законом і 
судом, а вирішення аналогічних справ по різному 
може призвести до порушення законних очіку-
вань осіб, які звертаються за судовим захистом.

Саме єдність судової практики найкращим 
чином відповідає вимогам передбачуваності,вер-
ховенству права й ефективному захисту прав лю-
дини [1].

Своєчасна оцінка стану реалізації принципу 
єдності судової практики є необхідною умовою 
забезпечення вдосконалення правотворчої діяль-
ності, оптимізації всієї системи існуючого законо-
давства і відповідного масиву конституційно-пра-
вових приписів. Йдеться про своєчасні і необхідні 
рекомендації як при підготовці абсолютно нових 
законопроектів, так і внесення змін до чинних 
нормативно-правових актів. При цьому слід вра-
ховувати, що сучасне вітчизняне законодавство 
протягом останніх десятиліть перебуває в стадії 
активного правого розвитку. Окремих галузей 
права це стосується в більшій мірі, інших – в мен-
шій, проте не викликає сумніву, що подолання 
прогалин і колізій сучасного українського зако-
нодавства, як і усунення інших дефектів право-
вого регулювання, неможливо без активної участі 
в цих процесах органів судової влади, що робить 
питання про реалізацію принципу єдності судової 
практики особливо актуальним [2].

Актуальність проблеми конституційно-право-
вого забезпечення принципу єдності судової прак-
тики визначається цілим комплексом обставин 
правового, політичного і соціального характеру. 
Виступаючи одним з найважливіших принци-
пів сучасного українського конституціоналізму, 
принцип однаковості судової практики є однією з 
основних гарантій реалізації конституційного по-
ложення про рівність всіх перед законом і судом.

Проблема реалізації принципу єдності судової 
практики в її конституційно-правовому вимірі, 
незважаючи на недостатню вивченість, на сучас-

ному етапі розвитку вітчизняної конституційної 
науки є однією з найбільш важливих в теоретич-
ному дискурсі, присвяченому сучасному консти-
туціоналізму. Величезне значення дана проблема 
має і в контексті вирішення питань про оптимі-
зацію механізмів захисту прав і свобод людини і 
громадянина.

Дослідженням окремих аспектів даної теми за-
ймалися як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, серед 
яких можна відзначити: С. Н. Братуся, А. Б. Вен-
герова, В. Беляневича, В. Жукова, В. Н. Карта-
шова, О. Кота, А. В. Малько, М. Н. Марченка, 
А. Осетинського, О. Пасенюка, П. Пилипчука, 
А. Потьомкіна, Я. Романюка, М. Сірого, В. Тать-
кова, С. Шевчука та ін. Проте у своєму концеп-
туальному системному вигляді проблема кон-
ституційно-правових аспектів принципу єдності 
судової практики на даний момент все ще не отри-
мала повноцінного узагальнення.

Судова практика, виступаючи в якості однієї з 
найважливіших характеристик правової системи, 
фактично виступає індикатором стану правової 
системи, показником ефективності судової сис-
теми, засобом легітимації державно-владних ін-
ститутів і т.п. Будучи частиною правової системи, 
характеризуючись як складне і багатоаспектне 
поняття, судова практика виступає засобом охо-
рони правопорядку та зміцнення законності.

Судову практику необхідно розглядати в по-
єднанні динамічних і статичних аспектів. Так, 
по-перше, судова практика – це діяльність судів по 
застосуванню законів при вирішенні спірних, що 
відносяться до компетенції даного суду, ситуацій, 
а також використання досвіду і результату цієї ді-
яльності при здійсненні правосуддя. По-друге, су-
дова практика – це умова вдосконалення законо-
давства. Судова практика повинна розглядатися 
як фактор зміцнення законності і не повинна су-
перечити чинному законодавству. По-третє судо-
ву практику необхідно розуміти в єдності певного 
виду судової діяльності, пов’язаної з виробленням 
правових положень, а також самих результатів 
цієї діяльності [3].

Таким чином, в сучасній юридичній науці 
сформувалося кілька підходів до визначення по-
няття «судова практика»:

- розгляд судової практики в загальносоціоло-
гічному значенні як накопиченого досвіду право-
застосування;
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- розгляд судової практики як всього масиву 
правозастосовчих рішень, незалежно від того, ви-
робляються чи в процесі її формування відповідні 
правові положення чи ні;

- розгляд судової практики як результату ді-
яльності судів вищих інстанцій, в процесі якої 
виробляються правові положення, володіють пев-
ним ступенем узагальненості, загального визнан-
ня і обов’язковості;

- розгляд судової практики як сформованих 
традицій правозастосування, які виступають ос-
новою для формування правових положень, під 
час розгляду та вирішення судами відносно одно-
рідних справ, в процесі багаторазового й однаково-
го застосування норм до недостатньо або частково 
врегульованих суспільних відносин, поза чіткою 
прив’язкою до рівня судової інстанції.

Єдність судової практики випливає із фунда-
ментальних постулатів верховенства права – не-
залежності і безсторонності судів, справедливості 
і рівності, що зумовлює однакове застосовування 
судами положень закону при однакових фактич-
них обставинах. Свого часу М.М. Коркунов від-
значав, що однією з головних умов правосуддя 
є застосування законів до всіх однаково, а це не-
можливо без однакової, усталеної судової прак-
тики. «Суд тому завжди схильний підтримувати 
саме те начало, яке вже прийнято попередньою 
практикою. Потрібні вельми серйозні і вагомі під-
стави, щоб схилити суд до зміни усталеної в ньому 
практики. Тому все більша ймовірність того, що 
раз прийняте судом рішення буде підтримуватися 
їм і в подальших рішеннях» [4]. В.М. Гайворон-
ський, М.І. Тітов також зазначали, що додаткові 
можливості реалізації принципу верховенства 
права полягають у наданні судовій владі, поряд із 
функцією правозастосування, функції нормотвор-
чої, тобто у визнання певних судових рішень так 
званими «прецедентами», як це робиться у спо-
ріднених системах права [5].

Питання забезпечення єдиних підходів до пра-
вильного застосування чинного законодавства су-
дами загальної юрисдикції є одним із першочерго-
вих в організації здійснення правосуддя.

У сучасному українському законодавстві кате-
горія «судова практика» використовується досить 
активно, проте, в цілому, ми спостерігаємо все 
ті ж проблеми (невизначеність, багатозначність, 
смислові невідповідності контексту та ін.), що 
залишає питання про коректне використання да-
ної категорії на рівні судового правозастосування 
відкритим. В Україні немає цілісного бачення єд-
ності судової практики, що, зокрема, пов’язано із 
переважно легістським та інструментальним тлу-
маченням конституції. Відповідно до такого пра-
ворозуміння конституція зводиться до системи 
правових приписів, які мають політико-правовий 
характер, і їхнє застосування суворо обумовле-

но ступенем їх законодавчої конкретизації. Кон-
ституційні положення виступають інструментом 
державної політики, за допомогою яких публічна 
влада реалізує свої функції [6].

Слід вказати на ту обставину, що повноцінна 
реалізація принципу однаковості судової практи-
ки виступає як важливий фактор нормалізації сус-
пільно-політичної ситуації в суспільстві і державі, 
покликаний, в першу чергу, забезпечити реаліза-
цію конституційного принципу прав і свобод люди-
ни як найвищої цінності (ст. 3 Конституції Укра-
їни). В основі принципу єдності судової практики 
лежить принцип єдності і застосування закону.

Повноцінна реалізація принципу єдності су-
дової практики виступає важливим елементом 
процесу забезпечення однакового застосування 
судами правових норм, що, в свою чергу, виступає 
показником ефективності судової системи в ціло-
му. При цьому, основне завдання і кінцева мета 
реалізації принципу єдності судової практиці – не 
тільки добитися уніфікованого і формалізованого 
правового простору, але і забезпечення консти-
туційних принципів положень про верховенство  
Конституції. 

Це створює гарантії визначеності і справедли-
вості процесу у суддівській діяльності, що доз-
воляє уніфікувати судову практику, про що про-
фесор С. Шевчук пише так: «Завдяки уніфікації 
судової практики досягається зменшення наван-
таження на суди, оскільки суб’єкти права та ад-
вокати знають, як вирішуються подібні справи, 
орієнтиром розгляду яких служать рішення вер-
ховних (касаційних) судів. Якщо практика єдина 
та зрозуміла з певного правового питання, тоді 
немає жодного сенсу перевантажувати судову си-
стему позовними заявами. Суди нижчого рівня та-
кож, здебільшого, приймають свої рішення, беру-
чи за основу рішення судів касаційної інстанції, 
що знижує вірогідність їх оскарження» [7].

Так, Л.Н. Дегтярева, розглядаючи конститу-
ційний принцип рівності всіх перед законом, вка-
зує на той факт, що він включає в себе наступні 
елементи: відсутність в законодавчих актах будь-
яких норм дискримінаційного характеру; захист 
закону; невідворотність покарання; представ-
ницько-зобов’язуючий (позитивний) рівень регу-
лювання правового положення людини і громадя-
нина. У свою чергу, принцип рівності всіх перед 
судом являє собою специфічну за своєю юридич-
ною природою норму, що посилює поєднання ма-
теріальних і процесуальних засад, і  передбачає: 
рівний доступ всіх до правосуддя; наявність єди-
ної, «однакової»для всіх судової системи; рівне 
для всіх застосування норм законодавства в про-
цесі вирішення судової суперечки; процесуальну 
рівність сторін у судовому засіданні [8]. Найваж-
ливішою для забезпечення єдності судової практи-
ки, і такою що випливає з конституційного прин-
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ципу рівності всіх перед законом і судом, є вимога 
визначеності, ясності, недвозначності правової 
норми, оскільки конституційна рівноправність 
може бути забезпечена лише за умови однакового 
розуміння і тлумачення правової норми всіма, хто 
застосовує право.

Необхідно відзначити також те, що принцип 
єдності судової практики, виступаючи як один 
з найважливіших принципів правосуддя і виконує 
охоронні функції по відношенню до конституцій-
ного принципу рівності всіх перед законом і судом, 
включає в себе наступні механізми забезпечення:

- апеляційний і касаційний перегляд судових 
рішень за скаргами учасників процесу;

- перегляд судових рішень за винятковими об-
ставинами Верховним Судом у зв’язку з неодна-
ковим застосуванням закону судом (судами) каса-
ційної інстанції;

- надання президіями апеляційних судів ме-
тодичної допомоги місцевим судам з метою забез-
печення правильного застосування ними зако-
нодавства, а також рекомендацій за наслідками 
розгляду матеріалів узагальнення судової практи-
ки та аналізу судової статистики;

- надання президією вищого спеціалізованого 
суду методичної допомоги судам нижчого рівня 
з метою однакового застосування норм Консти-
туції України та законів, а також рекомендацій 
за наслідками розгляду матеріалів узагальнення 
судової практики та аналізу судової статистики;

- забезпечення головою судової палати Верхов-
ного Суду України надання методичної допомоги 
відповідним судам нижчого рівня з метою пра-
вильного застосування законодавства;

- надання Президією Верховного Суду України 
рекомендацій за наслідками розгляду матеріалів 
узагальнення судової практики та аналізу судової 
статистики;

- надання пленумом вищого спеціалізовано-
го суду судам нижчого рівня рекомендаційних 
роз’яснень з питань застосування законодавства 
щодо вирішення справ відповідної судової юрис-
дикції;

- надання Пленумом Верховного Суду України 
роз’яснень з питань застосування законодавства 
на основі узагальнення судової практики та аналі-
зу судової статистики;

- здійснення офіційного тлумачення Консти-
туції та законів України Конституційним Судом 
України [9].

В першу чергу слід звернути увагу на створен-
ня найбільш сприятливих умов для реалізації 
принципу єдності судової практики. Мова йде 
про спеціальну діяльність уповноважених суб’єк-
тів,покликану забезпечити єдність правового 
простору України. Саме наявність прогалин, де-
фектність і колізійність сучасного законодавства 
виступає базовою причиною порушення принци-

пу єдності судової практики. Для забезпечення 
такої однаковості необхідно використовувати весь 
комплекс заходів, спрямованих на підвищення 
якості нормотворчої і, зокрема, законодавчої ді-
яльності, яка може досягатися за рахунок підви-
щення рівня юридичної підготовленості та рівня 
правової свідомості всіх без виключення суб’єктів 
правотворчої діяльності [10].

Слід ще раз відзначити, що не тільки стан за-
конодавства впливає на дотримання і забезпечен-
ня принципу єдності судової практики, а й судова 
практика безпосередньо впливає на вдосконален-
ня законодавства.

Так, ще одна частина механізму конституцій-
ного забезпечення принципу єдності судової прак-
тики стосується організації системи правосуддя і 
практики судового правозастосування. У зв’язку 
з цим на окрему увагу в контексті розгляду пра-
возастосовчої діяльності як складової частини 
механізму забезпечення єдності судової практики 
заслуговує проблема судових помилок правоза-
стосування. Очевидно, що не всі судові помилки 
є наслідком «неякісного» виконання суддею своїх 
обов’язків. В даному випадку необхідно врахову-
вати, що відповідні судові помилки є перш за все 
порушенням принципу єдності застосування норм 
права, а не принципу єдності судової практики. 
Однак розглядати судову помилку як один з фак-
торів, що ускладнюють забезпечення принципу 
єдності судової практики, безумовно, слід [11].

В якості відносно відокремленої складової ме-
ханізму конституційно-правового забезпечення 
єдності судової практики слід розглянути діяль-
ність вищих судів, зокрема Конституційного Суду 
України і Верховного Суду України. Важливість 
означеної проблеми підкреслюється тим, що си-
стема судової влади в Україні фактично формує 
«прецедентне розуміння змісту правового регулю-
вання суспільних відносин в рамках підвідомчих 
судам категорій справ, і тим самим, як би здійс-
нює його деталізацію, виявляє, обґрунтовує, кон-
кретизує ті що по суті мають конституційне зна-
чення загальні засади (принципи) законодавства; 
усуває з правової системи неконституційні нор-
мативні акти з урахуванням розмежування по-
вноважень між судами різних видів юрисдикції. 
На практиці раз пораз виникають ситуації, коли 
один і той же закон в судах загальної юрисдикції 
та у вищих судах застосовується по-різному, що 
самим несприятливим чином позначається на реа-
лізації принципу єдності судової практики.

Одним із способів розгляду механізму консти-
туційно-правового забезпечення принципу єдно-
сті судової практики є розгляд його через призму 
відповідних гарантій його реалізації. Традицій-
ною є думка про те, що в широкому розумінні під 
гарантіями розуміється вся сукупність різних  
факторів, що мають позитивних вплив, умов і за-
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собів, як матеріального, так і правового характе-
ру. У вузькому розумінні під гарантіями можуть 
розумітися особливості правового статусу, хоча 
нерідко і сам правовий статус розуміється в кон-
тексті його гарантій. До загальних гарантій слід 
відносити сучасний стан базових державних ін-
ститутів, стан політики, економіки, особливос-
ті геополітичної ситуації, рівень і стан правової 
культури і правосвідомості громадян, мораль-
но-етичну оцінку навколишньої реальності, в тому 
числі з точки зору етнічної і конфесійної іденти-
фікації, відсутність або присутність соціального 
розшарування населення, наявність так званих 
соціальних ліфтів, загальний рівень культури, рі-
вень освіти, зокрема юридичної. Спеціальні (юри-
дичні) гарантії забезпечення єдності судової прак-
тики – це законодавчо закріплені засоби і способи, 
покликані забезпечити її достатню реалізацію. 
До спеціальних гарантій слід віднести гарантії 
ефективності системи законодавства, гарантії 
ефективності системи правозастосування і гаран-
тії відновлення порушеної одноманітності [12].

Таким чином відзначимо, що механізм консти-
туційного забезпечення принципу єдності судової 
практики охоплює максимальну кількість сфер і 
напрямків діяльності, починаючи з його юридич-
ного оформлення на рівні конституційного тексту 
і конкретизації в галузевому законодавстві та пра-
вових позиціях вищих судів і, закінчуючи комп-
лексною системою гарантій його реалізації і забез-
печення, а також боротьби з його порушеннями. 
В якості основних суб’єктів діяльності щодо за-
безпечення принципу єдності судової практики 
виступають органи законодавчої влади, представ-
ники всіх ланок судової влади, серед яких особли-
ве місце закономірно належить Конституційному 
Суду України і Верховному Суду України.

Отже, не випадково судову практику назива-
ють індикатором стану правової системи, показ-
ником ефективності судової системи, засобом 
легітимації державно-владних інститутів та ін. 
Будучи частиною правової системи, виступаючи 
як складне і багатоаспектне поняття, судова прак-
тика виступає засобом охорони правопорядку, 
зміцнення законності і вдосконалення механізму 
правового регулювання суспільних відносин.
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Summary
Miroshnichenko Yu. R. Problems of constitutional 

and legal enforcement of the principle of unity of judicial 
practice. – Article.

In the article it has been analyzed the problems of 
constitutional and legal support and implementation of 
the principle of unity of judicial practice. The analysis of 
theoretical provisions has been executed, that justifies 

the multifaceted nature of the problem of ensuring the 
constitutional principle of unity of judicial practice, 
as well as practical recommendations for improving 
special constitutional and legal procedures and the status  
of subjects of the activity.
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СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗАСАД УЧАСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ  
ПРОКУРАТУРИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Постановка проблеми. Історичний розвиток 
держави і права свідчить, що не завжди людина 
і громадянин мали реальну можливість реалізо-
вувати гарантовані їм права і свободи, а принцип 
захисту прав і свобод людини і громадянина ре-
алізовувався шляхом активної діяльності окре-
мих орагнів контрольно-наглядових функцій. 
Саме за даних умов започатковується інститут 
участі у цивільному судочинстві органів держав-
ної влади.

Пріоритетні аспекти в зазначеному напрямку 
за радянських часів були покладені на органи про-
куратури, які за існуючими нормами ЦПК УСРР 
1924 року вступали до цивільного судочинства 
як учасники, які беруть участь у розгляді справи 
з  метою захисту інтересів держави та трудящих.

Стан дослідження. Органи прокуратури як 
учасники цивільного судочинства в тій чи ін-
шій мірі були предметом дослідження в роботах 
різних вчених таких як М. І. Бородін, І. А. Хо-
даковський, Л. К. Радзієвська, В. Й. Сапунков,  
Г. П. Тимченко та ін.

Водночас питання, пов’язані із дослідженням 
проблематики становлення законодавчих засад 
участі у цивільному судочинстві прокуратури 
у другій половині ХХ століття, фактично, зали-
шені поза увагою.

Внаслідок чого, метою даної статті є дослі-
дження становлення законодавчих засад участі 
у цивільному судочинстві прокуратури у другій 
половині ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Перше десяти-
ліття 60-х р. р. ХХ століття відзначено кодифі-
кацією відразу декількох галузей радянського 
права. У їх числі було і цивільне процесуальне за-
конодавство. Правовий статус прокурора в нашій 
країні набув подальшого розвитку на базі суттєво-
го оновлення законодавства. Разом з тим форми 
участі прокурора в цивільному процесі, його пов-
новаження і основні обов’язки, зазначені в ЦПК 
УРСР 1924 року, знайшли своє відображення і 
в радянських процесуальних законах 60-х років. 

Основи цивільного судочинства Союзу РСР 
і союзних республік, введені в дію з 01 травня 
1962 року Законом СРСР від 08 грудня 1961 року, 
визначали загальні положення про повноважен-
ня прокурора в цивільному судочинстві, такі як: 
можливість порушення цивільної справи в суді 
за заявою прокурора, здійснення прокурорського 
нагляду в цивільному судочинстві, участь проку-
рора в процесі для дачі висновку, опротестування 
судових рішень. При цьому детально не познача-
лися такі позиції, як наприклад, перелік підстав 
для відводу прокурора. Прокурор не входив до 
числа осіб, які звільнялися від сплати судових ви-
трат, які стягувались в дохід держави, не були ви-
значені й категорії цивільних справ, участь про-
курора по яким була обов’язковою.

Беручи до уваги, що цивільні процесуальні 
кодекси союзних республік відтворили всі норми 
Основ, конкретизували і розвинули їх загальні 
положення, врегулювали процесуальні відноси-
ни, віднесені Основами до компетенції союзних 
республік, інтерес для цього дослідження пред-
ставляє Цивільний процесуальний кодекс Укра-
їнської РСР 1964 року.

Як правильно відзначав Д. М. Чечот, кодифіка-
цію цивільно-процесуального права характеризува-
ли: спадкоємність по відношенню до законодавства 
попереднього періоду; забезпечення єдності проце-
суального права всіх союзних республік; обмежен-
ня цивільно-процесуального регулювання сферою 
судочинства; розширення судової компетенції; 
посилення процесуальних гарантій; деталізація і 
вдосконалення процесуальної форми; розширен-
ня виховної функції цивільного процесу» [1, c. 4].

Р. Ф. Каллістратова вказувала, що нові ци-
вільно-процесуальні кодекси є дещо багатшими 
перших кодексів: 1) в них інкорпорований майже 
цілком досить великий нормативний матеріал, що 
накопичився за минулий період; 2) узагальнено 
різносторонній досвід застосування процесуаль-
них норм; 3) відображені досягнення теорії проце-
суального права [2, c. 65].
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ЦПК УРСР 1964 року офіційно запроваджував 
інститут прокурорського нагляду в цивільному 
судочинстві, який М. Г. Авдюков називав «най-
важливішою гарантією законності» [3, c. 6]. 

Як зазначалося в юридичній літературі, «про-
курор наглядає за законністю дій осіб, що беруть 
участь в розгляді справи, і суду. Нагляд здійсню-
ється ним не лише за дотриманням матеріального, 
а й процесуального права» [4, c. 275].

А. Т. Боннер відносив участь прокурора в про-
цесі, в тому числі і шляхом порушення цивільної 
справи в суді, до однієї з форм прокурорського 
нагляду [5, c. 40]. Крім того, з багатьох справ про 
відновлення на роботі звільнених працівників, 
виселення громадян з житла, стягнення коштів на 
утримання дітей, відшкодування шкоди державі і 
по іншим суперечкам, які найістотніше зачіпали 
інтереси держави і громадян, до участі в судових 
засіданнях залучалися представники профспілко-
вих та інших громадських організацій. 

А. Ф. Козлов виділяв дві сторони прокурор-
ського нагляду за виконанням законів в цивільно-
му судочинстві: зовнішню і внутрішню. Зовнішня 
стосується дотримання законності громадянами, 
установами, підприємствами, організаціями, 
органами державного управління до стадії пору-
шення цивільної справи. Вона пов’язана з вста-
новленням правомірності укладення ними різ-
них договорів, вчинення інших дій. Внутрішня ж 
звернена до самого цивільного процесу і спрямо-
вана на дотримання в ньому законності. Тут пред-
метом нагляду стають цивільні процесуальні дії, 
що здійснюються при здійсненні правосуддя. Він 
же писав, що діяльність прокурора в цивільному 
процесі є наглядовою і по відношенню до судових 
органів, бо вони, розглядаючи і вирішуючи ци-
вільні справи, застосовують норми матеріального 
та процесуального законодавства і від них зале-
жить дотримання законності при здійсненні пра-
восуддя, а також у відносинах між громадянами, 
організаціями. По суті, прокурор отримав право 
проведення перевірок діяльності судових органів 
по необмеженому переліку питань, починаючи 
від ведення діловодства та закінчуючи наглядом 
за законністю судових рішень [6, c. 24].

Прокурор також здійснював нагляд за до-
триманням термінів розгляду цивільних справ, 
оскільки навіть Верховний Суд визнавав, що мало 
місце їх недотримання. У разі порушення вимог 
закону щодо своєчасності розгляду справ проку-
рор вносив відповідне подання до суду, який допу-
стив таке порушення. Подання могло бути винесе-
но також до відповідних органів юстиції. 

Норми ЦПК УРСР відносили прокурора до  
осіб, які беруть участь у справі. Відповідно, про-
курор наділявся правами і обов’язки наданими 
таким особам. У цивільному судочинстві посадо-
ві особи прокуратури іменувалися прокурорами, 

тоді як деякі суди в протоколах судових засідань і 
рішеннях помилково називали їх «представника-
ми прокуратури», а інколи навіть – позивачами, 
що не узгоджувалося із даним поняттям, адже по-
зивачем є особа, на захист прав і інтересів якого 
звертається в суд прокурор». 

Як писав А. Ф. Клейнман, характерна осо-
бливість процесуальних прав прокурора полягає 
в тому, що вони в більшості випадків одночасно 
є і обов’язками прокурора. Так, в прокурорській 
практиці встановлено, що прокурор зобов’язаний 
брати участь в справах про поновлення на робо-
ті та у справах про виселення. Якщо прокурор 
пред’явив позов, то він не тільки має право, але 
зобов’язаний довести юридичні факти, покладе-
ні в основу позову. Якщо, на думку прокурора, 
судове рішення містить порушення закону або не 
обґрунтовано, прокурор не тільки має право, але 
і зобов’язаний винести касаційний протест. При 
наявності законних підстав до відводу, прокурор 
зобов’язаний заявити самовідвід. Якщо прокурор 
виявив суттєві недоліки протоколу судового засі-
дання, то він не тільки має право, але зобов’яза-
ний подати зауваження на протокол [7, c. 9].

Безпосередньо процесуальне становище проку-
рора в цивільному судочинстві визначалося ЦПК 
УРСР 1964 року. Вимоги до форми і змісту позов-
ної заяви прокурора були загальними, як і для 
будь-якої зацікавленої особи, яка зверталася до 
суду. Пред’явлення прокурорами позовів і підтри-
мання їх в суді у всіх випадках ставили в залеж-
ність необхідність охорони інтересів суспільства 
і держави або прав громадян. Причому, як пра-
вильно відзначав К. Д. Бурмістров, вирішення пи-
тання про необхідність пред’явлення позову закон 
покладав на розсуд прокурора [8, c. 65]. 

За змістом статті ЦПК УРСР прокурор повинен 
був в позовній заяві зазначити, в чому конкретно 
полягає порушення інтересів держави і суспіль-
ства або прав громадян. Разом з тим відсутність 
в позовній заяві такого обґрунтування необхідності 
звернення прокурора до суду не була підставою для 
відмови в прийнятті заяви або для залишення по-
зовної заяви без руху. Ця теза повністю співвідно-
ситься з думкою В. М. Аргунова, що прокурор міг 
порушити будь-яку цивільну справу в суді [9, c. 52].

Абсолютно слушною видається вислів 
А. Ф. Клейнман про те, що активна участь проку-
рора розглядалась як одна з ключових відміннос-
тей радянського цивільного процесу від буржуаз-
ного» [7, c. 3]. При цьому А. А. Добровольський 
зазначав, що активність суду, прокуратури, ще не 
робить процес «слідчим», «інквізиційним», як на-
магались стверджувати деякі буржуазні вчені, так 
як ця активність не спрямована на обмеження прав 
сторін у процесі, а, навпаки, повинна допомогти 
сторонам більш повно захищати свої суб’єктивні 
права та охоронювані законом інтереси [10, c. 134]. 
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Так, в боротьбі з пияцтвом прокурорам вказува-
лося активніше застосовувати до осіб, які зловжи-
вають спиртними напоями, заходи цивільно-пра-
вового впливу. В необхідних випадках порушувати 
справи про обмеження дієздатності громадян, що 
зловживають спиртними напоями, позбавлення 
батьківських прав, стягнення з осіб, винних у нав-
мисному заподіянні шкоди здоров’ю громадян ко-
штів, витрачених на лікування потерпілих. Про-
куратура УРСР в листі від 11 жовтня 1966 року 
№ 30/73/66 рекомендувала забезпечити систе-
матичний контроль за відшкодуванням збитків 
по кожній конкретній кримінальній справі і два 
рази в рік проводити узагальнення по відшкоду-
ванню збитків в порядку цивільного судочинства.

Не менш активно прокурори зверталися до 
судів з позовними заявами з метою ліквідації 
порушень трудового законодавства. Дана міра 
прокурорського реагування використовувалася 
ними і як засіб відновлення порушеного права, і 
як спосіб попередження порушень закону. Тільки 
у справах, пов’язаних зі звільненням робітників 
і службовців, прокурорами пред’являлися позо-
ви: про відновлення на посаді робочих і службов-
ців і стягнення на їхню користь заробітної плати 
за час вимушеного прогулу; про стягнення в по-
рядку регресу з посадових осіб, винних у явно 
незаконному звільненні, грошових сум, виплаче-
них підприємством, установою, організацією за 
вимушений прогул; про стягнення в порядку ре-
гресу з винних посадових осіб грошових сум, ви-
плачених працівникові у зв’язку з невиконанням 
рішення суду про поновлення на роботі; про стяг-
нення в порядку регресу грошових сум, виплаче-
них працівникові у зв’язку із затримкою видачі 
трудової книжки тощо.

Особливе значення мало пред’явлення про-
курорами регресних позовів до посадових осіб, з 
вини яких було допущено порушення трудових 
прав робітників і службовців, в результаті чого 
підприємству, установі або організації було зав-
дано матеріальної шкоди у зв’язку із виплатою 
працівникові заробітної плати за час вимушено-
го прогулум [11, c. 281]. Крім того, прокурорам 
пропонувалося стягувати з винних посадових осіб 
підприємств і організацій в порядку регресу кош-
ти, виплачені потерпілим від виробничого травма-
тизму, оскільки держава виплачує постраждалим 
від виробничого травматизму великі грошові суми 
на відшкодування шкоди. 

Однак, вимоги закону про притягнення до ма-
теріальної відповідальності винних досить часто 
ігнорувались – за ініціативи самих підприємств 
і організацій справи про відшкодування шкоди 
в порядку регресу не порушувались. 

Основна увага прокурорів була направлена на 
обґрунтованість пропонованих ними позовів. На-
приклад, в якості негативного результату позов-

ної роботи зазначалося, що деякими прокурорами 
пред’являються позови в суді по неналежним ма-
теріалам, які породжували «судову тяганину». 

Так, в січні 1967 року прокурором міста Києва 
був пред’явлений позов в інтересах профтехучи-
лища № 4 до слюсаря Орлова Ф. А. про стягнення 
грошових коштів, нібито незаконно отриманих за 
роботу за сумісництвом. Рішенням суду від 01 лю-
того 1967 року позов безпідставно був задоволе-
ний. Після цього справу за даним позовом неодно-
разово було розглянуто в касаційному порядку 
Судової колегією у цивільних справах Верховного 
суду, яка змушена була двічі відкладати розгляд 
справи для проведення додаткової перевірки.  
Ухвалою від 14 квітня судова колегія рішення 
народного суду скасувала і в позові до Орлова 
Ф. А. відмовила повністю. З цієї ж причини з ли-
стопада 1966 року по січень 1967 року неодноразо-
во розглядалася справа за позовом прокурора в ін-
тересах заводу по ремонту легкових автомобілів і 
дорожньої техніки до Морозова Ю. А. про стягнен-
ня грошових коштів.

Деякі прокурори зверталися до суду із позов-
ними заявами за якими спори не були підсудні су-
дам. Наприклад, в червні 1972 року міжрайонний 
прокурор т. Васильєв Г. Г. в інтересах колгоспу 
«Правда» пред’явив в суд позов до тресту про стяг-
нення грошових коштів заподіяних ушкоджен-
ням посівів. Народний суддя правильно відмовив 
в прийнятті зазначеної позовної заяви, оскіль-
ки згідно з постановою Президії Верховної Ради 
за пошкодження посівів або насаджень колгоспів 
і радгоспів в судовому порядку стягується тільки 
несплачена громадянами сума збитку. Штрафи 
з громадян і сума збитку з підприємств, установ 
і організацій стягуються в безспірному порядку 
за розпорядженням виконкому сільської або се-
лищної, міської ради, яка прийняла рішення про 
стягнення збитків [12, c. 199]. 

Звернення прокурора до суду з позовною за-
явою мала й свої особливості. Так, прокурор мав 
право пред’явити позов всупереч бажанню особи, 
яка б виступала по справі як позивач при безпо-
середньому її зверненні до суду, якщо того вима-
гали інтереси зміцнення соціалістичної закон-
ності, охорони радянського правопорядку. У той 
же час, якщо така особа відмовлялася від позову, 
провадження у справі, порушеній за ініціативою 
прокурора, припинялося на загальних підставах. 
У разі якщо прокурор відмовлявся від пред’явле-
ного ним позову, особа, на захист інтересів якої 
пред’явлений позов, мала право вимагати розгляд 
справи по суті.

Разом з тим Р. Є. Гукасян правильно вважав, 
що прокурор без клопотання зацікавленої особи 
не мав права з власної ініціативи звертатися до 
суду із заявою про встановлення батьківства, так 
як це було б грубим втручанням в сферу особисто-
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го життя. Таке звернення можливе лише у винят-
кових випадках на захист інтересів недієздатного 
батька [13, c. 112]. Подібної позиції дотримувався 
і Верховний Суд, який роз’яснив, що прокурор 
із заявою про розірвання шлюбу може звертатися 
до суду лише у виняткових випадках, якщо цього 
вимагає захист інтересів недієздатної особи [14].

Норми ЦПК УРСР 1964 року, які передбачали 
можливість вступу прокурора в справу на будь-
якій стадії процесу, якщо цього вимагала охоро-
на державних або громадських інтересів чи прав 
і охоронюваних законом інтересів громадян, не 
запроваджували будь-якого обмеженого переліку 
цивільних справ, за якими прокурор мав право 
вступити в процес.

Як правильно зазначено Р. А. Руденко, про-
курор мав можливість брати участь і у виконав-
чому провадженні як однієї із стадій цивільного 
процесу. Разом з тим участь прокурора в розгляді 
цивільної справи визнавалася обов’язковою, коли 
це було прямо передбачено законом або визнано 
судом за необхідне. По інших справах прокурор 
вступав в процес за власною ініціативою. Однак 
вибір справи, в якій прокурор вважав за необхід-
не брати участь, визначався не тільки змістом 
пред’явленого позову. Прокурор виходив при цьо-
му і зі стану законності в районі (місті), поширено-
сті та характеру порушень прав, складності спра-
ви і її актуальності [15, c. 306].

Наказом Генерального прокурора СРСР від 
22 грудня 1969 року № 91 «Про посилення про-
курорського нагляду в цивільному судочинстві» 
на прокурорів покладався обов’язок брати участь 
в розгляді судами справ про відновлення на ро-
боті, про виселення громадян з житлових примі-
щень, в справах, порушених за заявою прокурора 
[16, c. 202]. 

Науковці відзначали, що беручи участь в роз-
гляді справ про виселення, прокурори перевіряють 
законність пред’явлених до громадян позовних ви-
мог. Практика свідчила, що житлові органи викон-
комів місцевих рад депутатів трудящих, підпри-
ємств, установ і організацій не завжди до моменту 
пред’явлення позовів про виселення з’ясовували 
причини, за якими громадяни відмовляються від 
виселення, в деяких випадках неуважно ставлять-
ся до прохань громадян, з метою переселення нада-
ють житлову площу, що не відповідає нормам за-
кону. У зв’язку з цим, участь прокурора в судовому 
розгляді справ про виселення мала велике значення 
для охорони житлових прав громадян [11, c. 284].

За іншими справами прокурор був зобов’я-
заний брати участь обов’язково, з огляду на їх 
суспільну значимість, складність і стан закон-
ності в районі або місті. Як правильно позначено 
В. М. Аргуновим, основним завданням проку-
рора, який вступав у справу для дачі висновку, 
було сприяння суду в з’ясуванні всіх обставин 

і винесення законного і обґрунтованого рішення. 
Реалізація даного завдання мало би здійснювати-
ся прокурором шляхом активного використання 
наданих йому процесуальних прав, в тому числі 
і у вигляді дачі висновків. Прокурор міг дати ви-
сновок по будь-якому питанню, як за своєю ініціа-
тивою, так і на прохання суду [9, c. 103].

Необхідно також відзначити, що законодав-
ство не обмежувало прокурора будь-якими стро-
ками для винесення протесту в порядку нагляду. 
Тому В. А. Іванов цілком виправдано стверджу-
вав, що перегляд рішень, що вступили в законну 
силу в порядку нагляду, має бути винятковою ста-
дією цивільного процесу, що діє тоді, коли склад-
ні правовідносини сторін не були досліджені з до-
статньою ретельністю і повнотою, коли виникли 
у справі принципові та спірні юридичні питання 
[17, c. 23]. 

Прокурор мав право звернутися до суду із за-
явою про перегляд судових постанов у зв’язку 
з нововиявленими обставинами по будь-якій спра-
ві. Не викликає жодних сумнівів таке право про-
курора щодо рішень за результатами розгляду 
пред’явлених ним позовів. Надання ж прокурору 
необмеженого права ініціювати перегляд судових 
постанов було порушенням принципу диспози-
тивності цивільного процесу, оскільки в даному 
випадку заява про перегляд подавалася прокуро-
ром за відсутності волевиявлення зацікавлених 
осіб і порушувала їх право самостійного розпоря-
дження своїми процесуальними правами. Окрім 
опротестування в касаційному або наглядовому 
порядку незаконних судових рішень, прокуро-
ри звертали увагу органів юстиції на порушення 
судами норм матеріального та процесуального 
законодавства, а також акцентували увагу на не-
обхідності профілактичної роботи по шлюбним і 
сімейних справах, в тому числі на проведення ро-
боти, спрямованої на виявлення та усунення при-
чин і умов, що тягнуть за собою розпад сім’ї. 

Процесуальне становище прокурора в цивіль-
ному судочинстві в другій половині XX ст. перед-
бачало також виконання ним певних обов’язків 
при розгляді справи. По-перше, прокурор, належ-
ним чином повідомлений про час і місце розгляду 
цивільної справи, повинен був з’явитися до суду. 
По-друге, так само як і інші учасники процесу і 
присутні в залі суду, прокурор був зобов’язаний 
дотримуватися порядку в судовому засіданні. 
У разі непокори прокурора розпорядженням голо-
вуючого йому робилося попередження, а при по-
дальшій непокорі вимогам та розпоряджень судді, 
розгляд справи міг бути відкладений. Прокурор 
не міг бути видалений судом із залу судового за-
сідання у разі порушення порядку, не міг він бути 
підданий і штрафу, так як цей захід застосовував-
ся лише стосовно громадян, які були присутні під 
час розгляду. Неявка прокурора в судове засідан-
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ня не тягла за собою накладення на нього штрафу. 
Єдиною мірою впливу з боку суду на прокурора, 
в разі порушення останнім порядку в судовому 
засіданні або неявки без поважних причин, було 
направлення відповідного повідомлення вищесто-
ящому прокурору.

Як писав М. Г. Авдюков, вищестоящий проку-
рор за повідомленням суду міг застосувати заходи 
дисциплінарного впливу не тільки за порушення 
прокурором процесуальних обов’язків (неявка 
в суд, коли його участь обов’язкова), але і при не-
виконанні вказівки Генерального прокурора щодо 
участі прокурорів у цивільних справах, поруше-
них за їх ініціативою, справах про звільнення і 
справах про виселення громадян з житлових при-
міщень [3, c. 51]. Таким чином, процесуальний 
імунітет прокурора хоча і існував, але був обмеже-
ний рамками дисциплінарної відповідальності.

Подальший розвиток законодавства, що рег-
ламентувало питання участі прокурора у розгляді 
цивільних справ, відбувається після прийняття 
07 жовтня 1977 року Конституції СРСР, на під-
ставі якої, вперше в історії Радянського Союзу 
правове становище прокуратури було закріплено 
загальносоюзним законом – Законом СРСР «Про 
прокуратуру СРСР», прийнятого 30 листопада 
1979 року, в якому були чітко визначені завдання 
прокуратури в цивільному судочинстві [18].

Стаття 3 названого Закону виділяла здійснен-
ня нагляду за виконанням законів при розгляді 
справ в судах в якості одного з основних напрям-
ків діяльності прокуратури, який було розшире-
но порівняно з Положенням про прокурорський 
нагляд в СРСР 1955 року. Так, якщо Положення 
передбачало лише нагляд за законністю і обґрун-
тованістю судових рішень, то за новим Законом 
про прокуратуру нагляд здійснювався в цілому 
за виконанням законів при розгляді справ суда-
ми [19]. Таким чином, прокурор здійснював наг-
ляд не тільки тоді, коли суд вже виніс остаточне 
рішення у справі, а й тоді, коли суд досліджував 
фактичні обставини справи. 

Стаття 33 Закону СРСР «Про прокуратуру 
СРСР» 1979 року обмежувала права помічників 
прокурорів, прокурорів управлінь і відділів вино-
сити протести на незаконні судові рішення тільки 
по цивільним справам в розгляді яких вони безпо-
середньо брали участь. Прокурор або заступник 
прокурора відповідного рівня зберігали право ви-
несення протестів незалежно від їх участі в роз-
гляді справи. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висно-
вок, що нова кодифікація цивільного процесуаль-
ного законодавства, проведена в першій половині 
60-х рр. ХХ століття стала початком заключного 
етапу розвитку правового статусу прокурора в ра-
дянському цивільному судочинстві, який тривав 
до 90-х рр. ХХ століття.

Пред’явлення прокурорами позовів і вступ 
у справу для дачі висновку обумовлювалося необ-
хідністю охорони інтересів суспільства і держави 
або прав громадян. Участь прокурора в розгляді 
цивільної справи визнавався обов’язковим, коли 
це було прямо передбачено законом або визнано 
судом. По інших спорах прокурор вступав в про-
цес за власною ініціативою.

Друга половина ХХ століття характеризуєть-
ся введенням інституту прокурорського нагляду 
в цивільному судочинстві, який охоплював всі 
питання діяльності судів, в тому числі ведення 
ними діловодства, дотримання термінів розгляду 
цивільних справ і перевірки законності судових 
рішень. При виявленні порушень прокурор мав 
право виносити подання про їх усунення як го-
лові відповідного суду, так і до органів юстиції.  
Реагування на незаконні і необґрунтовані рішен-
ня і ухвали судів здійснювалося шляхом винесен-
ня протестів, що не залежало від того, брав участь 
прокурор у розгляді цивільної справи чи ні.

Крім виправлення судових помилок, допуще-
них при винесенні судових рішень, шляхом їх 
опротестування в наглядовому порядку, прокуро-
ри звертали увагу органів юстиції на порушення 
норм матеріального та процесуального права і ви-
магали, таким чином, коригування роботи судів 
у позапроцесуальному порядку.

Незважаючи на зміни цивільного процесуаль-
ного законодавства в другій половині ХХ ст., спро-
би обмежити повноваження прокурора на практи-
ці не отримали свого розвитку, адже не існувало 
жодних процесуальних перешкод для звернення 
прокурора до суду із будь-яким позовом (заявою), 
вступу до цивільної справи чи опротестування 
судового рішення. Протягом всього процесу іс-
торичного розвитку інституту участі прокурорів 
у цивільному судочинстві найбільш широкі пов-
новаження були надані прокурору радянським 
цивільним процесуальним законодавством другої 
половини ХХ століття.
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Анотація

Добкіна К. Р. Становлення законодавчих засад 
участі у цивільному судочинстві прокуратури (друга 
половина ХХ століття). – Стаття.

Наукова стаття присвячена дослідженню пробле-
матики становлення законодавчих засад участі у ци-
вільному судочинстві прокуратури у другій половині 
ХХ століття.

Авторкою встановлено, що перше десятиліття шіст-
десятиліття. ХХ століття відзначено кодифікацією ві-
дразу декількох галузей радянського права. У їх числі 
було і цивільне процесуальне законодавство. Право-
вий статус прокурора в нашій країні набув подальшо-
го розвитку на базі суттєвого оновлення радянського 
законодавства. Разом з тим форми участі прокурора 
в цивільному процесі, його повноваження і основні 
обов’язки, зазначені в ЦПК УСРР 1924 року, знайш-
ли своє відображення і в радянських процесуальних 
законах 60-х років. 

Доведено, що нова кодифікація цивільного проце-
суального законодавства, проведена в першій половині 
60-х рр. ХХ століття стала початком заключного етапу 
розвитку правового статусу прокурора в радянсько-

му цивільному судочинстві, який тривав до 90-х рр. 
ХХ століття.

Пред’явлення прокурорами позовів і вступ у спра-
ву для дачі висновку обумовлювалося необхідністю 
охорони інтересів суспільства і держави або прав гро-
мадян. Участь прокурора в розгляді цивільної справи 
визнавався обов’язковим, коли це було прямо перед-
бачено законом або визнано судом. По інших спорах 
прокурор вступав в процес за власною ініціативою.

Друга половина ХХ століття характеризується вве-
денням інституту прокурорського нагляду в цивільно-
му судочинстві, який охоплював всі питання діяльності 
судів, в тому числі ведення ними діловодства, дотри-
мання термінів розгляду цивільних справ і перевірки 
законності судових рішень. При виявленні порушень 
прокурор мав право виносити подання про їх усунення 
як голові відповідного суду, так і до органів юстиції. 
Реагування на незаконні і необґрунтовані рішення і 
ухвали судів здійснювалося шляхом винесення про-
тестів, що не залежало від того, брав участь прокурор 
у розгляді цивільної справи чи ні.

Крім виправлення судових помилок, допущених 
при винесенні судових рішень, шляхом їх опротесту-
вання в наглядовому порядку, прокурори звертали ува-
гу органів юстиції на порушення норм матеріального та 
процесуального права і вимагали, таким чином, кори-
гування роботи судів у позапроцесуальному порядку.

Незважаючи на зміни цивільного процесуального 
законодавства в другій половині ХХ ст., спроби обме-
жити повноваження прокурора на практиці не отри-
мали свого розвитку, адже не існувало жодних проце-
суальних перешкод для звернення прокурора до суду 
із будь-яким позовом (заявою), вступу до цивільної 
справи чи опротестування судового рішення. Протягом 
всього процесу історичного розвитку інституту участі 
прокурорів у цивільному судочинстві найбільш широкі 
повноваження були надані прокурору радянським ци-
вільним процесуальним законодавством.

Ключові слова: цивільне судочинство, учасники ци-
вільного судочинства, органи державної влади, органи 
прокуратури, радянське законодавство, УРСР.

Аннотация

Добкина К. Р. Становление законодательных основ 
участия в гражданском судопроизводстве прокурату-
ры (вторая половина ХХ века). – Статья.

Научная статья посвящена исследованию пробле-
матики становления законодательных основ участия 
в гражданском судопроизводстве прокуратуры во вто-
рой половине ХХ века.

Автором установлено, что первое десятилетие ше-
стидесятилетия ХХ века отмечено кодификацией сра-
зу нескольких отраслей советского права. В их числе 
было и гражданское процессуальное законодательство. 
Правовой статус прокурора в нашей стране получил 
дальнейшее развитие на базе существенного обновле-
ния советского законодательства. Вместе с тем формы 
участия прокурора в гражданском процессе, его полно-
мочия и основные обязанности, указанные в ГПК УССР 
1924 года, нашли свое отражение и в советских процес-
суальных законах 60-х годов.

Доказано, что новая кодификация гражданского 
процессуального законодательства, проведенная в пер-
вой половине 60-х гг. ХХ века стала началом заключи-
тельного этапа развития правового статуса прокурора 
в советском гражданском судопроизводстве, который 
продолжался до 90-х гг. ХХ века.

Предъявление прокурорами исков и вступление 
в дело для дачи заключения обусловливалось необхо-
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димостью охраны интересов общества и государства 
или прав граждан. Участие прокурора в рассмотрении 
гражданского дела признавалось обязательным, когда 
это было прямо предусмотрено законом или признано 
судом. По другим спорам прокурор вступал в процесс 
по собственной инициативе.

Вторая половина ХХ века характеризуется введе-
нием института прокурорского надзора в гражданском 
судопроизводстве, который охватывал все вопросы 
деятельности судов, в том числе ведения ими делопро-
изводства, соблюдение сроков рассмотрения граждан-
ских дел и проверки законности судебных решений. 
При выявлении нарушений прокурор вправе выносить 
представления об их устранении как председателю 
соответствующего суда, так и в органы юстиции. Реа-
гирование на незаконные и необоснованные решения 
и постановления судов осуществлялось путем вынесе-
ния протестов, не зависело от того, участвовал проку-
рор в рассмотрении гражданского дела или нет.

Кроме исправления судебных ошибок, допущенных 
при вынесении судебных решений, путем их опроте-
стования в надзорном порядке, прокуроры обращали 
внимание органов юстиции в нарушение норм матери-
ального и процессуального права и требовали, таким 
образом, корректировка работы судов в внепроцессу-
альном порядке.

Несмотря на изменения гражданского процессу-
ального законодательства во второй половине ХХ в.,  
попытки ограничить полномочия прокурора на практи-
ке не получили своего развития, ведь не было никаких 
процессуальных препятствий для обращения проку-
рора в суд с любым иском (заявлением), вступления 
к гражданскому делу или опротестования судебного 
решения. В течение всего процесса исторического раз-
вития института участия прокуроров в гражданском 
судопроизводстве наиболее широкие полномочия 
были предоставлены прокурору советским граждан-
ским процессуальным законодательством.

Ключевые  слова: гражданское судопроизводство, 
участники гражданского судопроизводства, органы го-
сударственной власти, органы прокуратуры, советское 
законодательство, УССР.

Summary

Dobkinа K. R. The formation of legislative principles 
participation in civil procedure of prosecutor’s office 
(the second half of the XX century). – Article.

The scientific article is devoted to a research of a per-
spective of formation of the legislative principles of par-
ticipation in civil legal proceedings of prosecutor’s office 
in the second half of the XX century.

By the author it is established that the first decade 
the sixtieth anniversary. The XX centuries noted codifi-
cations of several industries of the Soviet right at once. 

Among them, there was also a civil procedural legislation. 
Legal status of the prosecutor in our country entered fur-
ther development based on significant updating of the So-
viet legislation. At the same time forms of participation 
of the prosecutor in civil process, its powers and funda-
mental obligations specified in TsPK USSR of 1924 found 
the reflection and in the Soviet procedural laws of the 
60th years.

It proved that new codification of the civil procedural 
legislation carried out in the first half of the 60th of the 
XX century by the beginning of the final stage of devel-
opment of legal status of the prosecutor in the Soviet  
civil legal proceedings, which proceeded until 90th of the 
XX century.

Presentations by prosecutors of claims and the intro-
duction in business for making the conclusion was stipu-
lated by need of protection of interests of society and state 
or the rights of citizens. Participation of the prosecutor 
in consideration of a civil case was recognized as obligato-
ry when the law directly provided it or it is recognized as 
court. On others disputes the prosecutor entered process 
on own initiative.

The second half of the XX century is characterized by 
introduction of institute of public prosecutor’s supervi-
sion in civil legal proceedings which covered all issues of 
activity of the courts, including conducting by them of-
fice-work, observance of terms of consideration of civil 
cases and check of legality of judgments. At identification 
of violations, the prosecutor had the right to take out rep-
resentations about their elimination as to the chairman of 
the relevant court, and to judicial authorities. Responses 
to illegal and unreasonable decisions and resolutions of 
vessels it was carried out by removal of protests that did 
not depend on that, the prosecutor participated in consid-
eration of a civil case or not.

Except correction of the injustices made at pronounce-
ment of judgments by their protest in a supervising order, 
prosecutors drew the attention of judicial authorities to 
violation of norms of substantive and procedural law and 
demanded, thus, correction of work of the courts in po-
zaprotsesvalny an order.

Despite changes of the civil procedural legislation in 
the second half of the 20th century, attempt to limit the 
prosecutor’s powers in practice did not gain the develop-
ment, there were no procedural obstacles for the appeal of 
the prosecutor to court with any to the claim (statement), 
receipts in a civil case or protest of the judgment. During 
all process of historical development of institute of par-
ticipation of prosecutors in civil legal proceedings, the 
largest powers conferred to the prosecutor by the Soviet 
civil procedural legislation.

Key  words: civil judiciary, participants in civil pro-
ceedings, public authorities, prosecutors, soviet legisla-
tion, URSR.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БІОЕТИКИ В ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННЯ  
ПІД ЧАС ВИЛУЧЕННЯ ОРГАНІВ У ПОМЕРЛОГО

Вступ. Донорство органів має специфічний ха-
рактер обміну від однієї особи до іншої. Цей про-
цес характеризується складними та емоційними 
відносини між донорами, реципієнтами, сім’ями 
та медичними працівниками. Зазначені правовід-
носини мають виражену специфіку, адже вини-
кають між життям та смертю осіб. Зокрема, важ-
ливим питанням, що лежить основі виникнення 
зазначених правовідносин є наявність сукупності 
юридичних та медичних фактів. 

Стан наукової розробки. В результаті стрім-
кого розвитку новітніх технологій, виникнення 
біоетики стало складним феноменом сучасності. 
Термін «біоетика» запропонував у 1970 році аме-
риканський онколог Ван Ренсселер Поттер. Він 
закликав об’єднати зусилля представників гума-
нітарних наук і природознавців (перш за все біо-
логів і лікарів) для того, щоб забезпечити належні 
умови життя людей. За словами Поттера: «наука 
виживання повинна бути не просто наукою, а но-
вої мудрістю, яка об’єднала б два найбільш важ-
ливих і вкрай необхідних елементи – біологічне 
знання і загальнолюдські цінності». Враховуючи 
таке висловлення, він запропонував застосування 
терміну біоетика [1]. 

Якщо у більшості європейських держав біоети-
ка впроваджена практично у всіх навчальних про-
мах підготовки медичних працівників, то в Україні 
зазначена сфера лише починає розвиватись, осо-
бливо це стосується питань у сфері трансплантації. 

Виникнення біоетичних питань, пов’язаних 
з пересадкою органів від померлих досліджували 
цивілісти та інші практикуючі медики та юрис-
ти: А. Т. Бруско, М.С. Брюховецька, Г. В. Гай-
ко, Г.Ю. Гулєвська, О.Ю. Кашинцевої, C. В. Пу-
стовіт, С.М. Сергєєв. Зокрема, єдиного підходу 
до вирішення біоетичних питань, що виникають 
під час вилучення органі в так і не знайдено.

Метою статті є визначення біотичних проблем 
та пошук шляхів вирішення під час вилучення ор-
ганів у померлих осіб та їх трансплантація хворо-
му реципієнту. 

Виклад основного матеріалу. Однією з харак-
терних особливостей біоетики є тісний зв’язок ме-
дицини та юриспруденції в діяльності, пов’язаної 
з вилученням органів. Етичне осмислення соці-
альних проблем, що виникають у зв’язку з появою 
інноваційних біотехнологій, призводить до того, 

що виникає нагальна необхідність правового регу-
лювання відповідної сфери діяльності. 

У правовідносинах, що виникають під час ви-
лучення органів сторонами виступають: реципі-
єнт, для якого пересадка органу може бути єди-
ним шляхом для одужання; родичі та члени сім’ї 
або інші представники померлого; трансплантоло-
ги, які здійснюють пересадку органів та тканин та 
відповідно заінтересовані в одужанні реципієнта; 
медичні представники, які мають справу з потен-
ційним донором за життя, а також, медики, які 
виступають в якості посередників між бригадою, 
яка супроводжує донора, і бригадою, що здійс-
нює трансплантацію. Не можна стверджувати, що 
кожному випадку інтереси зазначених сторін бу-
дуть однаковими. Зокрема, багато питань виникає 
щодо згоди померлого на вилучення органів та є 
підставою для виникнення правових конфліктів.

C. В. Пустовіт стверджує, що біомедична ети-
ка заснована на чотирьох принципах: повага ав-
тономії особистості, «не нашкодь», «роби благо», 
а також принцип справедливості. На думку вче-
ної, початок біоетичних дискусій в Європі пов’я-
зані з Нюрнберзьким процесом. Ухвалення єв-
ропейською спільнотою Нюрнберзького кодексу 
у 1946 році, Гельсінської декларації у 1964 році, 
Конвенції про захист прав і гідності людини 
в зв’язку із застосуванням досягнень біології та 
медицини у 1996 році, Загальної декларації про бі-
оетику та права людини ЮНЕСКО у 2005 році та 
інших документів, спрямованих на законодавче 
регулювання біополітики в європейських краї-
нах, означало не лише нове етичне вимір людської 
думки, але і новий рівень самосвідомості європей-
ців [2, c. 10]. 

На думку Г.Ю. Гулєвської та С.М. Сергєєва пи-
тання трансплантації органів є невирішеної біое-
тичною проблемою на сьогодні. Вчені пропонують 
розглядати біоетику як спосіб осмислення важли-
вих ситуацій, що стосуються здоров’я і хвороби, 
життя та смерті людини, і здійснює пошук гідних 
моральних шляхів виходу з них в умовах співісну-
вання альтернативних можливих рішень [3, c. 198].

На думку  Г. В. Гайко, А. Т. Бруско вважають, 
що до основних принципів, що лежать в основі 
біоетики та які безпосередньо пов’язані з регулю-
ванням медичної діяльності та вносять чіткість 
у розуміння зв’язку біомедичної етики і права, на-
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лежать автономія особи пацієнта, справедливість 
та доступність. 

Під першим принципом – автономією особи 
пацієнта  розуміють фізичну і психічну недотор-
каність при наданні медичної допомоги. Основ-
ною суттю зазначеного принципу є те, що будь-які 
втручання лікарів направлені на лікування паці-
єнта. Під принципом справедливості та доступно-
сті в біомедичній етиці слід розуміти можливість 
кожного пацієнта, незалежно від соціального по-
ходження, матеріального стану та раси, який має 
право на доступ та отримання повного обсягу на 
всіх рівнях надання медичної допомоги [4, c. 78]. 

В першу чергу серед нормативних актів, при-
йнятих Радою Європи, слід назвати Конвенцію 
про захист прав і гідності людини у зв’язку з ви-
користанням досягнень біології та медицини, 
Конвенцію про права людини та біомедицину, 
прийняту в 1977 р. Положення зазначених нор-
мативних актів охоплює широке коло біоетичних 
проблем. Основною особливістю конвенцій були 
розробка та затвердження додаткових протоко-
лів, що регулюють окремі проблемні сфери біо-
медицини. Надалі конвенцією про біоетику скла-
дені нові 4 документа: додатковий протокол про 
заборону клонування людини (1998), додатковий 
протокол про трансплантацію органів і тканин 
людського походження (2001), додатковий про-
токол про біомедичних дослідженнях (2004), до-
датковий протокол про генетичному тестуванні 
в медичних цілях (2008) [5]. 

На думку О.Ю. Кашинцевої основоположним 
принципом права біоетики є принцип пріоритету 
інтересів однієї людини над інтересами суспіль-
ства. Окрім того, зазначений принцип має своє 
продовження у наступних принципах: недоторка-
ності тілесної цілісності людини, недоторканості 
генетичного матеріалу людини та недоторканості 
ментальної цілісності. Слід погодитись з виснов-
ком вченої, що якщо враховувати вищезазначені 
принципи, то недоцільним є заперечення права 
людини на евтаназію [6, c.208]. 

Теж саме стосується і пересадки органів від по-
мерлих. Адже, лише за вільним вибором особи за 
життя можна здійснювати трансплантацію орга-
нів, а не шляхом впровадження презумпції згоди, 
що передбачає вилучення органів у померлого за 
замовчуванням. На думку вченої, найскладнішою 
етичною проблемою трансплантації є отримання 
органів і тканин, а також надання згоди.

До найбільш гострих відносять проблеми ви-
значення моменту смерті людини, справедливості 
в розподілі між  реципієнтами дефіцитних органів 
та тканин, а також етичні проблеми, пов’язані 
з торгівлею людськими органами і тканинами.

Керуючись міжнародними та вітчизняними 
принципами лікар приймає рішення з огляду на 
те, на скільки є сумісними пари донор-реципієнт. 

Орган отримує та особа, кому він більше підходить 
за імунологічними показниками. При отримані 
донорського органу його біологічні дані почина-
ють порівнювати з біологічними параметрами 
людей, що знаходяться в «листі очікування».  
І з чиїми параметрами орган більш сумісний, тому 
реципієнту його і віддають. Зазначений принцип 
розподілу органів, на нашу думку, вважається 
найбільш справедливим і цілком аргументованим 
як з медичного так із етичного боку. Адже в тако-
му випадку ризик відторгнення донорського орга-
ну знижується. В разі якщо  донорський орган під-
ходить відразу кільком хворим, слід застосувати 
критерій ступеня тяжкості хвороби реципієнта та 
здатність його чекати. Так як стан здоров’я одно-
го хворого може дозволяти чекати рік, а у іншого 
рахунок йде на тижні, орган пересаджують тому, 
хто менше може чекати. У випадку, якщо умови 
очікування для двох хворих однакові, то застосо-
вується принцип черговості. Зокрема, слід вра-
хувати, що не завжди реципієнти знаходяться 
поруч з донором та медичним центром. Необхідно 
також врахувати той факт, що трансплантація по-
винна здійснюватися якнайшвидше щоб не втра-
тити можливість використати донорський орган 
за призначенням.

Посмертне донорство ставить медичних пра-
цівників перед складною в моральному відношен-
ні ситуацією. З одного боку, вони повинні робити 
все можливе для порятунку життя пацієнта, з ін-
шого – чим раніше почати вилучення органів та 
тканин у померлого, тим більша ймовірність того, 
що їх пересадка буде успішною.

Для вирішення питання щодо необхідності 
рятувати життя особи, яка помирає і необхідні-
стю негайного отримання органів та тканин для 
пересадки необхідно керуватись чітким право-
вим механізмом, що забезпечить вирішення та-
ких колізійних питань. Відповідно до Закону 
України «Про трансплантацію органів та інших 
анатомічних матеріалів людині» вилучення у по-
мерлого органів і тканин для трансплантації 
можливо тільки в разі незворотних втрат функ-
ції головного мозку (смерті мозку), зафіксованих 
консиліумом лікарів [7]. 

Особливі дискусії викликають як серед науков-
ців, медиків та юристів щодо двох юридичних мо-
делей забору органів від померлих донорів: «пре-
зумпція згоди» і «презумпція незгоди», зокрема 
виокремлюють ще «інформовану згоду».

«Презумпція згоди» означає, що вилучення ор-
ганів у особи не допускається лише в тому випад-
ку, якщо медичним працівникам стало відомо, що 
особа за життя залишила незгоду бути донором 
після смерті. 

Суть «презумпції незгоди» полягає в іншому: 
органи вилучаються після смерті лише в тієї осо-
би, яка за життя залишила згоду бути донором. 



76 Прикарпатський юридичний вісник

Більшість європейських держав використову-
ють модель «презумпції згоди». Зазначена модель 
була підтримана у кількох південноамерикан-
ських країнах, включаючи Аргентину, Бразилію 
та Чилі.

Франція була першою країною, яка почала 
застосовувати модель «презумпції згоди». Закон 
про трансплантацію від 1976 року передбачав, 
що органи можуть бути вилучені для терапевтич-
них або наукових цілей з трупа осіб, які протя-
гом свого життя не відмовили у дозволі. Однак, 
у випадку, якщо померлий був неповнолітній або 
недієздатний, органи можуть бути вилучені для 
трансплантації лише з дозволу юридичного пред-
ставника особи [8].

За умови застосування презумпції згоди вини-
кає ще одне питання, що стосується можливості 
надання згоди родичами та представниками по-
мерлого. Зазвичай, «презумпція згоди» передба-
чає залучення родичів та членів сім’ї, у тому сен-
сі, що вони можуть виступати як представники і 
надавати згоду, якщо померла людина не зробила 
цього самостійно або в тому сенсі, що вони можуть 
заперечувати, навіть якщо особа не зареєструвала 
заперечення протягом життя.

Зокрема, у статті 16 проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо охорони здоров’я та трансплантації 
органів та інших анатомічних матеріалів людині» 
від 2015 року зазначається, що кожна особа з пов-
ною цивільною дієздатністю має право прижиттє-
во дати письмову згоду або незгоду стати донором 
анатомічних матеріалів після своєї смерті, що пе-
редбачає згоду або незгоду на взяття тих чи інших 
анатомічних матеріалів для трансплантації та 
(або) виготовлення біоімплантатів. За відсутності 
такої прижиттєво наданої згоди або незгоди ті чи 
інші анатомічні матеріали у померлої особи з пов-
ною цивільною дієздатністю можуть бути взяті для 
трансплантації та (або) виготовлення біоімпланта-
тів за згодою другого з подружжя або родичів, які 
проживали з нею до смерті. У померлих неповно-
літніх, обмежено дієздатних або недієздатних осіб 
ті чи інші анатомічні матеріали для транспланта-
ції та (або) виготовлення біоімплантатів можуть 
бути взяті за згодою їх законних представників 
[9]. Але виникає питання, як діяти медичним пра-
цівникам у випадку, якщо один з подружжя надав 
згоду на вилучення органів, а інші родичі не пого-
джуються з його рішенням. На скільки законною 
та морально-допустимою може бути у такому ви-
падку процедура трансплантації. На нашу думку, 
в першу чергу необхідно упорядкувати черговість 
надання згоди родичами та членами сім’ї, за для 
врегулювання між ними дискусій щодо прийнят-

тя рішення. У зазначеному Законі необхідно вка-
зати, що у випадку відсутності у родичів та членів 
сім’ї, кожна повнолітня дієздатна особа може ви-
значити представника, який надаватиме згоду на 
трансплантацію органів та тканин після її смерті.

На думку О.Г. Пелагеши презумпції незгоди 
на вилучення органів чи тканин у трупа для тран-
сплантації – це правовий порядок, згідно з яким 
представникам медичного закладу забороняєть-
ся вилучати органи чи тканини у померлої особи 
для подальшої трансплантації, якщо відсутні дані 
про висловлену за життя самою особою письмову 
згоду стати донором анатомічних матеріалів для 
трансплантації чи відсутні дані про вказану згоду 
з боку родичів померлої людини [10, c. 84].

Що стосується інформованої згоди, то пряме 
звернення лікарів до пацієнта або його родичам 
в силу історичних та релігійних особливостей ряду 
країн, як правило, руху не викликали, але в той же 
час прийняття лікарем рішення про «презумпції 
згоди» в умовах майже повної непоінформовано-
сті населення з правових питань органного донор-
ства може мати у подальшому негативні наслідки 
для посадової особи з боку родичів померлого.

Враховуючи переваги та недоліки кожної 
з вказаних презумпцій, на нашу думку, «пре-
зумпція запитуваної згоди» найбільше сприяє 
дотриманню як морально-етичних так і правових 
принципів. Таким чином, не спричиняє виник-
нення біотичних проблем, а навпаки забезпечує 
дотримання як законодавства так і волевиявлен-
ня кожної особи щодо подальшої долі її тіла та ін-
ших анатомічних матеріалів після смерті.

Висновок. Основною метою біоетики є захист 
прав людини в науці та медицині. Ключові пробле-
ми трансплантації органів та тканин від померло-
го тісно співвідносяться з основними питаннями 
біоетики. В Україні біоетика як наука на стадії 
розвитку та дослідження. Прогрес трансплантації 
та права потребує обговорення та негайного вирі-
шення як в медичних спільнотах, так і в колі гро-
мадськості. Діяльність, пов’язана з вилученням 
органів та тканин лежить на межі медицини, пра-
ва та моралі. Тому вирішення біотичних питань 
у зазначеній сфері є завданням спеціалістів кож-
ної сфери. Таким чином, необхідно в першу чер-
гу забезпечити дотримання та захист прав донора 
та інших учасників, виникаючих правовідносин. 
Розвиток декларацій і документів етичного харак-
теру, прийнятих національними та міжнародни-
ми асоціаціями, формує медичне законодавства. 
А це в свою чергу визначає зростання необхідності 
реформування цивільного законодавства, як пра-
вове поле регулювання усіх відносин, що виника-
ють під час вилучення органів у померлого.
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Анотація

Ковальський М. М. Проблемні питання біоетики в 
цивільно-правовому регулювання під час вилучення 
органів у померлого. – Стаття.

У статті розглянуто можливість виникнення біо-
тичних питань під час вилучення та пересадки органів 
та тканин від померлого. Проаналізовано вітчизняне та 
міжнародне законодавство. Зроблено висновки щодо 
його недоліків та можливості вдосконалення діючих 
нормативних актів. 

Ключові слова: біоетика, трансплантація, посмерт-
не донорство, «презумпція згоди», «презумпція незго-
ди», «інформована згода».

Аннотация

Ковальський М. Н. Проблемные вопросы биоэти-
ки в гражданско-правовому регулированию во время 
изъятия органов у умершего. – Статья.

В статье рассмотрено возможность возникновение 
биотических вопросам во время изъятия и пересадки 
органов и тканей от умершего. Проведен анализ оте-
чественного и международного законодательства. Сде-
лано выводы касательно недостатков и возможности 
совершенствования действующих нормативных актов.

Ключевые  слова: биоэтика, трансплантация, 
посмертное донорство, «презумпция согласия», «пре- 
зумпция несогласия», «информированное согласие».

Summary 

Kovalskyi M. M. Problematic issues of bioethics  
in civil regulation during the removal of organs from  
the deceased. – Article.

The article discusses the possibility of the emergence 
of biotic issues during the removal and transplantation 
of organs and tissues from the deceased. The analysis of 
domestic and international legislation. Conclusions re-
garding the shortcomings and the possibility of improv-
ing existing regulations are made.

Key  words: bioethics, transplantation, post-mortem 
donation, «presumption of consent», «presumption of 
disagreement», «informed consent».
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ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ПРОФЕСІЙНОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  
ЩО КОНКРЕТИЗУЄ ПРАВО НА ПРАЦЮ ТА ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ  

У ФОРМІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Постановка проблеми. Реформа українського 
трудового законодавства, що розпочалась з часів 
отримання Україною своєї незалежності, ніяк не 
добігає кінця. Спроби розробки та прийняття Тру-
дового кодексу України є невдалими і сьогодні, не 
зважаючи на численні зміни у державі та праві, 
що відбиваються на змісті відносин із застосуван-
ня праці, останні не мають ефективності у пра-
вовому регулюванні. Зазначене обумовлює акту-
альність наукового пошуку у вирішенні питань, 
пов’язаних із ефективністю правового регулюван-
ня права на працю та його реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науковій літературі проблеми реалізації права 
на працю у формі трудового договору досліджу-
вались Н.Д. Гетьманцеві [1]. О.О. Коваленко 
[2], О.І. Процевським [3], Р.І. Шабановим [4], 
О.М. Ярошенком [5] та інш. Однак, питання як 
конкретизується право на працю обраними вида-
ми діяльності, зокрема педагогічною діяльністю, 
і як це впливає на умови його реалізації у формі 
трудового договору, уваги не отримало.

Метою статті є характеристика педагогічної 
діяльності як виду професійної трудової діяльно-
сті, що конкретизує право на працю та визначає 
умови його реалізації у формі трудового договору.

Виклад основного матеріалу. Конституція 
України визначає: «усі люди є вільні і рівні у сво-
їй гідності та правах» [6, ст. 21], «громадяни ма-
ють рівні конституційні права і свободи та є рів-
ними перед законом. Не може бути привілеїв чи 
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, по-
літичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками» [6, ст. 24]. Отже право на працю є рів-
ним та однаковим за обсягом та змістом для всіх, 
для кожної людини. Натомість, відповідно до сво-
го призначення, Конституція у своїх нормах ок-
реслює хоча й такі важливі, засадничі, але лише 
загальні контури  вирішення цього питання. Ви-

дається, конкретного змістовного наповнення за-
гальна конституційна формула права на працю на-
буває за кожним окремим професійним напрямом.

На справедливість даної думки наштовхує нау-
кова позиція батька-засновника сучасного трудо-
вого права України О.І. Процевського. Він пише: 
«право на працю як основне соціально-економічне 
право, як один із елементів правового статусу гро-
мадянина може виступати у  двох іпостасях-мож-
ливостях: 1) статичному – не реалізованому, не-
залежно від причин (коли людина не працює на 
виробництві і не бажає шукати роботу); та 2) дина-
мічному – реалізованому у конкретному соціаль-
но-трудовому правовідношенні. У цьому випадку 
право на працю, звичайно, залишається елемен-
том правового статусу громадянина, але одночас-
но стає елементом правового статусу працівника. 
Характерна особливість права на працю у змісті 
правового статусу працівника: на підставі реалі-
зованого права на працю працівник набуває цілий 
ряд суб’єктивних прав і юридичних обов’язків за 
визначеному у трудовому договорі роду роботи 
(професії, спеціальності, кваліфікації) і головне – 
юридичні гарантії їх реалізації [3, с. 56]. 

Маємо відмітити, що право на працю – це ще 
й потенційний  вибір кожного у визначенні сфери 
діяльності, якою він буде займатись. Цей висновок 
містить динамічний контекст розуміння права на 
працю, який одночасно враховує потужну сферу 
існування цього права у реалізації: обрати сферу 
майбутньої діяльності і конкретизувати власне 
право на працю через цей вибір. Отже, обраний вид 
діяльності наповнює право на працю своїми, прита-
манними лише йому, характеристиками та розкри-
ває його особливості в реалізації вказаного права. 

Конституція України, на підставі міжнарод-
них нормативно-правових актів, встановлює фор-
мулу права на працю із певними невідомими, а 
вид професійної діяльності ці невідомі визначає. 
Тобто вид професійної діяльності усвідомлюється 
як характеристика, що наповнює загальне право 
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на працю в реалізації специфічним змістом, кон-
кретикою і через обрану правову форму – у нашо-
му випадку трудовий договір – визначає зміст тру-
дових правовідносин для їх сторін.

Звичайно, ці теоретичні положення щодо зна-
чення права на працю, квінтесенції його змісту, 
реалізації у формі трудового договору є загальни-
ми. Тобто вони характерні для усіх видів трудової 
діяльності, зокрема і для діяльності, яка пов’я-
зана із виконанням виховної функції як основної 
складової своєї трудової функції працівником. 
Розглянути цей вид трудової діяльності без усві-
домлення того, що представляє собою виховання 
навряд чи представляється можливим.

Поняття «виховання» є основною категорією 
сучасної педагогіки і «в широкому розумінні роз-
глядається як передача і організація засвоєння 
накопиченого людством соціально-культурного 
досвіду, його духовної культури» [7, с. 5]. «Вихо-
вання як педагогічна категорія передбачає педа-
гогічно цілеспрямовану організацію діяльності, 
спілкування людини, які сприяють формуванню 
у вихованців певного ставлення до оточуючого 
світу, до самого себе, моральних норм і правил по-
ведінки» [7, с. 6].  

Видатний педагог Ю.К. Бабанський, визначав 
виховання як процес передавання старшими по-
коліннями суспільно-історичного досвіду новим 
поколінням з метою підготовки їх дожиття і пра-
ці, необхідних для забезпечення подальшого роз-
витку суспільства [8, с. 17]. Таким чином, можна 
з повним правом стверджувати, що саме вихован-
ня – є тим процесом, який робить людину – люди-
ною, формує її особистість, прищеплює суспільно 
значимі навички, навчає суспільно схвальній по-
ведінці тощо.

Виховання є тим засобом, який дозволяє пере-
давати накопичуваний людством досвід наступ-
ним поколінням. При чому мова йде не тільки 
про знання, інформацію – як той скарб, що нако-
пичувався поколіннями з урахуванням розвитку 
науки та техніки, удосконаленням технологій, а 
й про ціннісні орієнтири цих знань, їх проекцію 
категорій добра та зла, позитивного та негатив-
ного, які визначаються певним етапом розвитку 
суспільства. Тому, слідує висновок: вихованням 
займається суспільство і виховання є одним із не-
матеріальних засобів, що забезпечує існування та 
розвиток суспільства. Тому саме виховання забез-
печує спадковість суспільного світогляду, свідо-
мості і відповідає за напрям розвитку суспільства. 

Таким чином, виховання є тим шляхом, який 
забезпечує рух суспільства у певному напрямі 
до своєї мети. Отже виховання є тим процесом, 
який має бути керованим. У сучасному суспіль-
стві, де регулятором поведінки є право, досягти 
цього можна через правові норми, чим відповідно 
займається держава через свої органи, зрозуміло 

що, спираючись на знання, отримані спеціаль-
ними науками, де об’єктом дослідження висту-
пає виховання. 

Вже традиційно у науці педагогіці вихован-
ня пов’язується із процесом навчання, а разом ці 
обидва компоненти утворюють педагогічну діяль-
ність [9, с. 278; 7, с. 5]. Відповідно, говорячи про 
реалізацію права на працю через вибір педагогіч-
ної діяльності, слід усвідомлювати останню як рід 
діяльності, що полягає в реалізації кваліфікова-
ною особою знань, навичок, вмінь, які формують 
у особи, на яку здійснюється виховний вплив, 
певні, як загальні соціально схвальні установки, 
так і спеціальні вузько предметні. Це дозволяє ви-
значати педагогічну діяльність як діяльність про-
фесійну. І саме так характеризує педагогічну ді-
яльність педагогіка, яка насамперед, як зазначає 
Є.А. Климов, розробляє питання підготовленості, 
професійної кваліфікованості людини [10, с. 61]. 

Виховання є константою педагогічної діяль-
ності. Також. важливо відмітити, що педагогічна 
діяльність нерозривно пов’язана із здійсненням 
освітнього процесу. Робота працівника, що здійс-
нює педагогічну діяльність є частиною освітнього 
процесу, в ході якого і буде відбуватися реалізація 
виховної функції як основного компоненту трудо-
вої функції такого професіонала. Раніше у цьому 
підрозділі нами було обґрунтовано висновок, що 
виховання є процесом, що забезпечує зв’язок по-
колінь, спадковість світогляду, а тому воно має 
непересічне, важливе значення. Отже довірити 
виконання цього процесу суспільство має людині 
підготовленій, яка має певні знання щодо мож-
ливостей цього інструменту впливу на людську 
особистість за загально прийнятними та прийня-
тими у суспільстві взірцями. Є.А. Климов у свою 
чергу відмічає, що обрати професію – це не тільки 
облюбувати собі майбутню роботу, але й влитися 
до певного загалу людей з їх специфічною суб-
культурою, прийняти і відповідний образ думок, 
і образ життя [10, с. 61-62]. 

Обрання людиною для себе у якості довгостро-
кової перспективи такого виду професійної трудо-
вої діяльності як педагогічна, означає, що особа 
буде брати участь у здійсненні освітнього процесу і 
визначає, що змістом цієї діяльності, зерном її тру-
дового шляху, стануть виховання і навчання, які 
дозволять формувати особистість вихованця. Саме 
таким змістом наповнюється право на працю пра-
цівника, що займається педагогічною діяльністю.

Реалізація педагогами свого права на працю 
дозволяє говорити про те, що їх право на працю 
існує як здатність, як можливість вільно обравши 
професію педагога чи погодившись на неї, реалізо-
вувати себе як творчу одиницю, вдосконалюючись 
як особистість, як професіонал, заробляючи собі 
на життя педагогічною діяльністю у будь-якій, 
не забороненій законом формі. 
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Педагогічна діяльність як діяльність професій-
на конкретизує загальне право на працю, напов-
нює його специфічними ознаками, притаманними 
професії педагога та визначає умови його реаліза-
ції у формі трудового договору. 

Це діяльність, яка вимагає попередньої і подаль-
шої професійної підготовки щодо набуття тих знань, 
яких має бути достатньо для формування вмінь 
та навичок передавання інформації через вплив 
на свідомість особистості для утворення необхід-
ного фундаменту тих чи інших компетентностей. 

Висновки. Таким чином, зазначені і розглянуті 
у даній статті елементи та якісні характеристики 
педагогічної діяльності обумовлюють специфічне 
ставлення суспільства та держави до осіб, які є пе-
дагогами-професіоналами, що полягає:

1. у визначених законодавством вимогах про-
фесійного та морально-етичного характеру до пра-
цівника, що буде здійснювати виховну функцію 
у якості змістовної складової трудової функції, які 
виступають умовами реалізації права на працю;

2. у застосуванні ефективних форм реалізації 
їх права на працю. І хоча особи, що займаються пе-
дагогічною діяльністю можуть реалізовувати своє 
право на працю у різних, не заборонених законом 
формах,  однак, найефективнішою правовою фор-
мою реалізації їх права на працю, здатною забез-
печити охорону їх професійної трудової здатності, 
розвиток останньої, поглиблення їх професійних 
компетентностей тощо є трудовий договір.

Література
1. Гетьманцева Н.Д. Забезпечення реалізації 

права на працю і захисту громадян від безробіття. 
Підприємництво,  господарство  і  право. 2016. № 6.  
С. 84–89. 

2. Коваленко О.О. Правові проблеми свободи волі 
сторін при укладанні, зміні та припиненні трудово-
го договору : дис. ... д-ра юрид. наук. Харків: ХНПУ  
ім. Г.С. Сковороди, 2015. 447 с.

3. Процевський О.І. Методологічні засади трудово-
го права. : ХНАДУ, 2014. 260 с. 

4. Шабанов Р.І. Концептуальні засади соціального 
захисту від безробіття : монографія. Х.: ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди, 2015. 360 с.

5. Прилипко С., Ярошенко О. Право на працю 
в системі прав людини. Право  України.  2014. № 6.  
С. 102–110. 

6. Конституція України: Закон Украї-
ни від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL:  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0% 
BA/96-%D0%B2%D1%80.

7. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи ви-
ховання і навчання/ навч.посібник для студентів педа-
гогічних навчальних закладів). Х.: Харківський дер-
жавний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 
1997. 338 с.

8. Педагогика: учеб. пособие / Под ред. Ю. К. Ба-
банского. 2-е изд., доп. и перераб. М. : Просвещение, 
1988. 479 с. (Учебное пособие для педагогических ин-
ститутов).

9. Словарь-справочник по педагогике / авт.-сост. 
В.А. Мижериков; под общ. ред. П.И. Пидкасистого. 
Москва: Т.Ц. Сфера, 2004. 448 с.

10. Климов Е.А. Введение в психологию труда.  
М.: Культура и спорт, 1998. 350 с.

Анотація

Вайленко Г. О. Педагогічна діяльність як вид про-
фесійної трудової діяльності, що конкретизує право на 
працю та визначає умови його реалізації у формі тру-
дового договору. – Стаття.

Статтю присвячено дослідженню педагогічної ді-
яльності як виду професійної трудової діяльності, що 
конкретизує право на працю та визначає умови його ре-
алізації у формі трудового договору. Автором обґрунто-
вується думка, що педагогічна діяльність як діяльність 
професійна конкретизує загальне право на працю, 
наповнює його специфічними ознаками, притаманни-
ми професії педагога та визначає умови його реалізації 
у формі трудового договору. Робиться висновок, що 
елементи та якісні характеристики педагогічної діяль-
ності обумовлюють специфічне ставлення суспільства 
та держави до осіб, які є педагогами-професіоналами.

Ключові  слова: педагогічна діяльність, право 
на працю, трудовий договір, трудова функція. 

Аннотация

Вайленко Г. А. Педагогическая деятельность как 
вид профессиональной трудовой деятельности, кон-
кретизирует право на труд и определяет условия его 
реализации в форме трудового договора. – Статья.

Статья посвящена исследованию педагогической 
деятельности как вида профессиональной трудовой 
деятельности, которая конкретизирует право на труд 
и определяет условия его реализации в форме трудово-
го договора. Автором обосновывается мнение, что пе-
дагогическая деятельность как деятельность профес-
сиональная конкретизирует общее право на труд, 
наполняет его специфическими признаками, прису-
щими профессии педагога и определяет условия его ре-
ализации в форме трудового договора. Делается вывод, 
что элементы и качественные характеристики педаго-
гической деятельности обусловливают специфическое 
отношение общества и государства к лицам, которые 
являются педагогами-профессионалами.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, пра-
во на труд, трудовой договор, трудовая функция.

Summary

Vailenko H. O. Pedagogical activity as a profession-
al labor activity which concretes the right to work and 
determines the conditions of its implementation in the 
labor form. – Article.

The article is devoted to the research of pedagogical 
activity as a type of professional labor activity, which 
specifies the right to work and defines the conditions for 
its realization in the form of an employment contract. The 
author substantiates the idea that pedagogical activity as 
a professional activity specifies the general right to work, 
fills it with specific features inherent in the profession of 
teacher and defines the conditions for its realization in 
the form of an employment contract. It is concluded that 
the elements and qualitative characteristics of pedagogi-
cal activity determine the specific attitude of society and 
the state to persons who are professional teachers.

Key  words: pedagogical activity, right to work, em-
ployment contract, labor function.
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ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Постановка проблеми. Принципи права по-
стійно є предметом розгляду науковців та пра-
вознавців, проте через їх філософську сутність, 
мінливість, абстрактність абсолютна більшість 
аспектів розуміння принципів права вимагає до-
даткового дослідження і доопрацювання. Будь-
які принципи, у тому числі і принципи права, 
є продуктом людської діяльності, результатом 
якої вони виступають й інтереси якої вони задо-
вольняють. Принципи є соціальними явищами, 
як за джерелом виникнення, так і за змістом: їх 
виникнення зумовлюється потребами суспільного 
розвитку і в них відображаються закономірності 
суспільного життя. 

Аналіз наукових досліджень. Питання сутнос-
ті принципів трудового права в науковій літера-
турі знайшло широке відображення. Осмислення 
природи і ролі принипів права, їх ознак в сучасних 
умовах досліджували такі науковці, як О. Котюк, 
О. Скакун, А.Колодій, Т. Петоченко, В. Коваль-
ський, Ю. Шемшученко, Ф. Бурчак, В. Цветков, 
О. Старчук, О. Руднєва, Г. Гончарова, О. Ярошен-
ко, С. Погребняк і багато інших.

Отже, метою цієї статті є аналіз різних підхо-
дів до розуміння принипів права загалом та прин-
ципів трудового права зокрема, формулювання 
власних наукових термінів; проведення аналізу 
співвідношення принципів права та принципів 
трудового права. 

Виклад основного матеріалу. Головними дже-
релами цих принципів є політика, економіка, 
мораль, ідеологія, соціальне життя. Принципи 
права – неодноманітне і неоднозначне явище, до 
дослідження якого можна і треба підходити з різ-
них боків. з гносеологічної точки зору важливо під-
креслити те, що категорія «принцип» тісно пов’я-
зана з категоріями «закономірність» і «сутність». 
Однопорядковий характер цих понять дає підста-
ви визначати правові принципи через закономір-
ності розвитку суспільства (загальносоціальні 
принципи) і права (юридичні принципи), а також 
через сутність і основний зміст останнього [1].

За В. О. Котюком, правові принципи – це го-
ловні ідеї, які виражають основні вимоги до 
системи права тієї чи іншої держави [2, с. 30]. 
О. Р. Михайленко визначив принципи права як 
«своєрідний скелет», «арматуру» права , навколо 
яких групуються правові норми, інститути, групи 

законів і які дають правильний орієнтир у право-
застосуванні та можуть певною мірою заповнюва-
ти прогалини в праві при вирішенні конкретних 
життєвих ситуацій, що мають юридичне значення 
[3, с. 103]. 

На думку О. Ф. Скакун, принципи права міс-
тять у собі світовий досвід розвитку права, дос-
від цивілізації. Вони виражаються у формі неза-
перечних вимог (позитивних зобов’язань), які 
пред’являються до учасників суспільних відносин 
з метою гармонійного поєднання індивідуальних, 
групових і суспільних інтересів [4, с. 240]. 

Термін «принцип» походить від латинського 
слова «principium», яке означає начало, основа. 
Водночас, принцип – це те, що лежить в осно-
ві певної теорії науки, внутрішнє переконання 
людини, основне правило поведінки [5, с. 547]. 
У правовій доктрині під час визначення поняття 
принципів права науковці вживають такі кате-
горії, як вихідні теоретичні положення, основні, 
керівні засади (ідеї), загальні нормативно-керівні 
положення, провідні засади, закономірність, сут-
ність, система координат тощо [6, с. 40].

Таким чином, принцип – це основне, вихідне 
положення, що лежить в основі будь-якого вчен-
ня, теорії, науки, концепції, зумовлює світогляд 
людини та її поведінку згідно з внутрішніми пере-
конаннями і визначає дію відповідних механізмів. 
У свою чергу, у загального поняття «принцип» є 
родове поняття «принцип права», яке втілює в собі 
всі ознаки загального поняття «принцип», але з 
урахуванням специфіки правового регулювання. 
У зв’язку з цим не можна розглядати «принципи 
права» без урахування їх зв’язку із загальним. 
Стосовно цього можна зазначити, що загальне є 
настільки ж реальним та об’єктивним, як і окре-
ме, і тому оцінка загального тільки як розумової 
абстракції є виразом номіналізму [7, с. 86].

У сучасній правовій та соціальній державі 
принципами права є те, що підкреслює соціаль-
ну значущість права. Не випадково проблема 
принципів права в теорії права та галузевих юри-
дичних науках підіймається досить часто. Вче-
ними-юристами сучасності та минулого висвітлю-
ються особливості загальноправових, галузевих, 
міжгалузевих принципів [8, с. 71].

Принципи права є загальнообов’язковими, 
оскільки засадничих ідей повинні дотримуватися 
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суб’єкти правотворчості під час здійснення пра-
вового регулювання суспільних відносин. Прин-
ципи права існують задовго до виникнення пози-
тивного права, є основою для його формування й 
визначають зміст і спрямованість норм» [6, с. 42].

Актуальним є питання співвідношення право-
вих принципів і норм-принципів. Норми-прин-
ципи практично ніколи не містять класичної 
структури правової норми: гіпотеза, диспозиція, 
санкція. Вони дійсно здебільшого лише окреслю-
ють загальні правила, на яких, в свою чергу, бу-
дується ціла система інших норм. У такий спосіб, 
закономірно, що, не маючи конкретно регулятив-
ного характеру, норми-принципи за своєю приро-
дою повинні вміщуватися в актах вищої юридич-
ної сили – конституціях держав, конституційних 
законах, кодексах. На конституційному рівні вони 
мають здебільшого бланкетий характер [9, с. 225].

Принципи права, зокрема галузеві, якраз то і 
створюються чи то людською думкою, чи то виво-
дяться самою практикою правозастосування, ма-
ють ысторичну обумовленість. Як вказує А.М. Ко-
лодій, приміром, для рабовласницького типу 
характерний принцип рівності власників-товаро-
виробників і нерівність між вільним населенням 
та рабами. Принцип теологічного світогляду є ви-
значальним в епоху феодального ладу, а головний 
принцип буржуазного права – це свобода й рівність, 
суверенітет народу, приватна власність [10, с. 15].

Принципи права не є правилами поведінки і не 
мають головних елементів правової норми: гіпоте-
зи, диспозиції, санкції. Тому за допомогою право-
вого принципу неможливо врегулювати конкретне 
суспільне відношення. Правовий принцип дозво-
ляє зрозуміти суть правової норми, що регулює 
дане суспільне відношення чи має регулювати. Та-
ким чином, правові принципи впливають на зміст 
як діючих, так і майбутніх норм права [11, с. 186].

Засадничі ідеї можуть вважатись основними 
принципами трудового права лише тоді, коли вони 
відповідають певним вимогам. Варто зауважити, 
що поняття принципів трудового права повністю 
ґрунтується на основних ознаках принципів пра-
ва, оскільки є їхнім галузевим різновидом.

Розглядаючи будь-яке явище, окрім його ви-
значення, необхідно наголосити й на ознаках. 
Так, до ознак принципів трудового права можна 
віднести:

1) їх історичний характер. Сучасні уявлення про 
єдність історичного і логічного є втіленням діалек-
тичних закономірностей розвитку. Саме сутність 
історичного руху, діалектика історії сучасності 
може бути зрозумілою за умови розкриття логіки 
правового життя.Якщо казати про закономірнос-
ті руху правових реалій, то тут важливо розкрити 
процеси і форми реалізації права, його функцій, 
а також виникнення нових правових регулято-
рів, комунікаторів права, якими є сучасна пра-

вова культура й правова ментальність [12, с. 32].  
Знання минулого необхідне, аби зрозуміти сього-
дення. Тож історичні дослідження є об’єктивною не-
обхідністю, джерелом інформації, без якої немож-
ливий ґрунтовний всебічний аналіз поточних подій 
та аргументоване прогнозування майбутнього;

2) їх об’єктивну зумовленість. Зазначена ха-
рактеристики відстоюється позитивістами, які 
зауважують, що принципи права існують реально 
й об’єктивно, у самому праві та зумовлені еконо-
мічним і соціально-політичним устроєм суспіль-
ства, особливостями функціонування політичної 
системи. Сучасна теорія та практика трудового 
права вимагає врахування економічних тран-
сформацій зокрема, та цивілізаційних змін зага-
лом. Необхідно зважати на процеси гуманізацію 
організації праці, інтелектуалізації та інформати-
зації, творчий складник характеру робочої сили, 
запровадження інноваційних форм мотивації 
праці, необхідність перманентного процесу нав-
чання персоналу. Ігнорування цих специфікацій 
може призвести до витоку висококваліфікованих 
кадрів з країни і не створити необхідних умов для 
конкурентоспроможної діяльності;

3) їх регулятивний характер. Так, науковці 
пояснювали зазначену ознаку тим, що принципи 
права – це продукт свідомості й волі людей, які 
містять певні веління, приписи, правила поведін-
ки, що реалізуються в життя суспільством і дер-
жавою [13, с. 12]. Інші зазначають, що регулюван-
ня суспільних відносин за допомогою принципів 
права здійснюється лише в окремих випадках, 
зокрема за відсутності подібної норми для регулю-
вання суспільних відносин (аналогія закону) за-
стосовуються загальні принципи права (аналогія 
права) [6, с. 42]. 

А. М. Колодій обґрунтував нормативно-регуля-
тивний характер принципів права, який проявля-
ється у здатності принципів регулювати суспільні 
відносини з більш високих, абстрактних позицій, 
ніж правові норми, а також загальнообов’язко-
вість (принципи, зафіксовані у праві, набувають 
значення загальних правил поведінки, яким влас-
тивий загальнообов’язковий державно-владний 
характер) [10, с. 11]. 

Найбільш яскраво регулятивна функція прин-
ципів трудового права проявляється при подолан-
ні прогалин в праві. Необхідна наголосити, що 
прогалини трудового права – це відсутність нор-
мативно-правового регулювання суспільних тру-
дових відносин, яке унеможливлює або ускладнює 
застосування норм трудового права на ці суспільні 
відносини, що потребують правового регулювання, 
зокрема, під час виникнення трудового спору.

Прикладом прогалини у трудовому праві є 
ситуація, яка до 8 вересня 2005 р. мала місце 
щодо забезпечення рівних прав і можливостей 
чоловіків і жінок. Аналіз результатів виконання 



83Випуск 1(16) том 3, 2017

Національного плану дій щодо поліпшення ста-
новища жінок та сприяння впровадженню ген-
дерної рівності у суспільстві на 2001–2005 роки 
та підготовка Державної доповіді про виконан-
ня в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок свідчать про 
те, що проблема дискримінації за ознакою статі 
в Україні існує [14].

Особливим аспектом становлення громадян-
ського суспільства в Україні є, на нашу думку, 
саме трансформація гендерних стосунків, адже 
дискримінація за ознакою статі спостерігається 
в усіх сферах життя суспільства. Статтею 24 Ос-
новного Закону закріплено рівність прав жінок і 
чоловіків в усіх головних сферах життєдіяльнос-
ті. Як відомо, Україна ратифікувала більшість 
міжнародних документів в галузі захисту прав 
людини, зокрема 24 грудня 1980 р. – Конвенцію 
ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок». Україна також приєдналась до Пе-
кінської декларації та Платформи дій, схвалених 
IV Всесвітньою конференцією із становища жінок 
(1995 р.). Держава має невпинно рухатися у на-
прямі подолання гендерної нерівності, усуваючи 
бар’єри на шляху жінок до всіх сфер громадського 
життя. На часі розробка і впровадження держав-
ної стратегії, що дасть змогу жінкам урівноважи-
ти свою громадську діяльність і сімейне життя. 
Її підґрунтям має стати відродження демократич-
них традицій історично високого суспільного ста-
тусу української жінки, підтримання прагнень 
жінок розширити свої можливості й заявити про 
свій повноцінний статус членів громадянського 
суспільства [15, с. 43].

Настав час якнайшвидшої реалізації зазначе-
них та інших положень цього прийнятого ще у ве-
ресні 2005 р. Закону. Адже, незважаючи на чіткий 
припис п. 2 розд. VII «Прикінцеві положення» 
Закону, Кабінет Міністрів України станом на гру-
день 2007 р. так і не спромігся:  подати на розгляд 
Верховної Ради пропозиції щодо внесення до зако-
нів України змін, які випливають із названого За-
кону (в першу чергу щодо відповідальності за по-
рушення законодавства про забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків);  привести 
свої нормативно-правові акти у відповідність із 
цим Законом; забезпечити прийняття норматив-
но-правових актів, що випливають із зазначеного 
Закону; забезпечити перегляд і скасування мініс-
терствами та іншими центральними органами ви-
конавчої влади прийнятих ними нормативнопра-
вових актів, що суперечать вимогам Закону «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків» [16, с. 194]. Слід наголосити, що у разі 
виникнення трудового спору з зазначеного питан-
ня, саме принципи трудового права можуть стати 
основою для його вирішення та з’ясування об’єк-
тивної істини по справі.

Бачимо, що найбільш яскраво регулятивна 
функція принципів трудового права проявляється 
при подоланні прогалин в праві. Проте подолан-
ням прогалин у праві не обмежується регулятив-
ну роль принципів трудового права. Окрім цього, 
регулятивну роль принципів трудового права не 
слід вважати виключно факультативною порів-
няно з нормами права, принципи права можуть 
мати пряму регулятивну дію. Крім того, ще одним 
проявом регулятивної ролі принципів права є не-
обхідність звернення до них при тлумаченні норм 
трудового права.

4) їх нормативність, яку визначають через озна-
ки норм права, указуючи на те, що принципи права 
є загальнообов’язковими, формально визначени-
ми та встановленими державою. Принципи права 
є загальнообов’язковими, оскільки засадничих 
ідей повинні дотримуватися суб’єкти правотвор-
чості під час здійснення правового регулювання 
суспільних відносин. За принципами трудового 
права ознаку нормативності можна мотивувати 
тим, що принципи трудового права проявляють 
свою дію на трудові відносини неодноразово, не 
вичерпуються разовим використанням, стосують-
ся персонально невизначеного кола осіб. Принци-
пи трудового права здатні здійснювати ідейний, 
інформаційно-просвітницький загальний вплив 
на трудові відносини, оскільки вони офіційно 
визначають важливіші основи організації праці;

5). їх універсальність, вищу імперативність та 
загальну значущість. Під універсальністю прин-
ципів права необхідно розуміти те, що ними про-
низана вся юридична матерія та що вони повин-
ні враховуватись у будь-якій правовій ситуації. 
Вища імперативність свідчить про те, що правові 
норми, які не вважаються принципами, повин-
ні з них випливати та їм відповідати. І, нареш-
ті, загальнозначимість принципів права полягає 
в тому, що вони спрямовують весь механізм пра-
вового регулювання суспільних відносин. 

6). їх системність та взаємоузгодженість. Слід 
зазначити, що незважаючи на різноманіття інтер-
претацій сутності права, характерною властиві-
стю є переважання «системного» підходу. 

7). їх стабільність. Якщо норми права є мінли-
вими та приймаються для врегулювання відно-
син, які існують у суспільстві, то принципи права 
довготривалі, що, в свою чергу, свідчить про їх 
стабільність. 

Для забезпечення послідовності нормотвор-
чої діяльності в трудовій галузі права на особли-
ву увагу заслуговує принцип стабільності, який 
водночас може розглядатися як загальноправо-
вий принцип, так і спеціально-галузеве вихідне 
положення. В аспекті даного дослідження нас ці-
кавитиме саме специфіка спеціально-галузевих 
проявів принципу стабільності в межах суспіль-
них відносин, які мають місце у сфері трудового 
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права. Відповідний принцип має надзвичайно 
велике значення для забезпечення належності 
конструювання нормативних приписів трудового 
законодавства. Він забезпечує послідовність нор-
мотворчої практики, фактично створює умови для 
переходу від старих правил нормативної регла-
ментації до нових алгоритмів упорядкування сус-
пільної взаємодії. 

8) їх правова визначеність. Вимога визначено-
сті – одна з перших і найсуттєвіших вимог, що ви-
суваються людиною до права. Її важливість досить 
давно усвідомлюється європейською культурою. 
Основу принципу правової визначеності утворює 
концепція передбачуваності. Згідно з нею люди 
повинні мати змогу планувати свої дії з упевнені-
стю, що знають про їх правові наслідки [17, с. 25]. 

Важливість принципу правової визначеності 
у трудовому праві зумовлена необхідністю його 
застосування як у правотворчому, так і правоза-
стосовчому процесах. Зокрема він вимагає, щоб 
трудові нормативно-правові акти були чіткими, 
простими, діяли на майбутнє й обов’язково вико-
нувалися. Правова визначеність трудових проце-
суальних норм повинна полягати у встановленні 
чітких процесуальних строків – півдоби, тиждень, 
півтора року тощо. 

Висновок. Таким чином, трудове право складає 
собою галузь права, в основу якої покладені за-
гальні ідеї, що створюють передумови для досяг-
нення його цілей та функцій і пов’язують норми 
трудового права із реальними трудовими відноси-
нами. Ці найбільш загальні ідеї і є принципами 
трудового права. Без розуміння їх сутності немож-
ливо збагнути призначення трудового права зага-
лом та його інститутів зокрема.

Принципи трудового права охоплюють всю 
правову матерію (норми трудового права, трудо-
ві відносини), а також надають їй послідовності, 
логічності, збалансованості інтересів працівни-
ка та роботодавця. У принципах трудового права 
синтезується національний досвід розвитку тру-
дового права з практикою іноземних держав та 
міжнародних інституцій у сфері трудового права. 
Принципи відіграють роль орієнтирів у форму-
ванні майбутніх норм трудового права. Еволюція 
трудового права повинна походити від ідеї (прин-
ципу) до норми, через реалізацію трудової нор-
ми – до об’єктивізації суспільної практики. Лише 
тоді принципи трудового права будуть визначати 
напрямок розвитку трудового права в контексті 
захисту та гарантування основоположних трудо-
вих прав людини і громадянина.
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Анотація

Войтенко О. О. Принципи трудового права в сис-
темі засобів правового регулювання трудових відно-
син. – Стаття.

У статті проводиться аналіз поняття принцип тру-
дового права, через ознаки цього поняття розкриваєть-
ся внутрішня єдність його складових елементів, базую-
чись при цьому на декількох концепціях та поглядах. 
Зазначено, що принципи права – неодноманітне і нео-
днозначне явище, до дослідження якого можна і треба 
підходити з різних боків, розкритий їх зміст з гносеоло-
гічної точки зору. Звертається увага та те, що найбільш 
яскраво регулятивна функція принципів трудового 
права проявляється при подоланні прогалин в праві. 
Робиться висновок, що принципи трудового права охо-
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плюють всю правову матерію (норми трудового права, 
трудові відносини), а також надають їй послідовності, 
логічності, збалансованості інтересів працівника та ро-
ботодавця.

Ключові  слова: принципи, трудове право, правове 
регулювання, трудові відносини, галузь права.

Аннотация

Войтенко О. О. Принципы трудового права в систе-
ме средств правового регулирования трудовых отно-
шений. – Статья.

В статье проводится анализ понятия принцип тру-
дового права, через признаки этого понятия раскры-
вается внутреннее единство его составляющих элемен-
тов, основываясь при этом на нескольких концепциях 
и взглядах. Отмечено, что принципы права – неодноо-
бразное и неоднозначное явление, исследование кото-
рого можно и нужно проводить с разных сторон, рас-
крывается их содержание с гносеологической точки 
зрения. Обращается внимание и на то, что наиболее 
ярко регулятивная функция принципов трудового 
права проявляется при преодолении пробелов в праве.  
Делается вывод, что принципы трудового права охва-
тывают всю правовую материю (нормы трудового пра-
ва, трудовые отношения), а также наделяют ее после-
довательностью, логичностью, сбалансированностью 
интересов работника и работодателя.

Ключевые  слова: принципы, трудовое право, пра-
вовое регулирование, трудовые отношения, отрасль 
права.

Summary

Voitenko O. O. Principles of labor law in the system of 
legal regulation of labor relations. – Article.

The article analyzes the concept of the principle of 
labor law, because of the features of this concept reveals 
the internal unity of its constituent elements, based on 
several concepts and views. It is stated that the principles 
of law are an ambiguous and ambiguous phenomenon, the 
study of which can and must be approached from differ-
ent sides, their meaning is revealed from the epistemo-
logical point of view. Attention is drawn to the fact that 
the most clearly regulatory function of the principles of 
labor law is manifested in overcoming the gaps in law. It 
is concluded that the principles of labor law cover all legal 
matter (labor law rules, labor relations), as well as give 
it consistency, logic, balance of interests of the employee 
and the employer.

Principles of law are constantly subject to review by 
scholars and jurists, but because of their philosophical 
essence, variability, abstractness, the vast majority of as-
pects of understanding the principles of law require fur-
ther study and refinement. Any principles, including the 
principles of law, are the product of human activity, the 
result of which they advocate and the interests of which 
they satisfy. Principles are social phenomena, both in or-
igin and content: their emergence is conditioned by the 
needs of social development and reflects the patterns of 
social life.

Key words: principles, labor law, legal regulation, la-
bor relations, branch of law.
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СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Постановка проблеми. На сьогоднішній день, 
в умовах соціально-економічної та політичної не-
стабільності, українська держава повинна здійс-
нювати активний пошук джерел фінансування 
реформ, які нині проводяться фактично у всіх 
сферах суспільного життя. Історично склалось, 
що Україна є аграрною державою, має родючі 
землі, які є одним із ключових факторів для отри-
мання максимальної врожайності, а в результаті 
збільшити надходження до державного бюджету 
та підвищити загальний рівень добробуту всього 
населення. Все це піднімає роль агропромислово-
го комплексу в економіці держави, підвищує його 
соціально-політичне та економічне призначення. 
Разом із тим, слід вказати, що на сьогодні АПК 
включає в себе велику кількість елементів, серед 
яких все більшого значення набуває діяльність 
фермерських господарств. Однак, як і в будь-якій 
інші сфері суспільних відносин, якість та ефек-
тивність функціонування фермерських госпо-
дарств напряму залежить від осіб, які здійснюють 
трудову діяльність у відповідній галузі. Саме тому 
дуже важливо, щоб держава створила всі необідні 
правові умови для регулювання праці осіб у дослі-
джуваній в статті сфері суспільних відносин. 

Стан дослідження. Окремі проблемні питан-
ня правового регулювання праці працівників 
фермерських господарств у своїх наукових пра-
цях розглядали: Г.С. Корнієнко, М.І. Іншин, 
К.Є. Даньшина, В.О. Пироговська, І.В. Брига-
дир, К.Ю. Мельник, В.Л. Костюк, В.П. Мель-
ник, О.М. Мартинович, В.В. Єрьоменко та бага-
то інших. Звісно, вказані вчені зробили вагомий 
внесок у розвиток трудових правовідносин в ок-
ресленій сфері господарської діяльності. Однак, 
незважаючи на це, можна констатувати наявність 
великої кількості недоліків у відповідному зако-
нодавстві, що обумовлює активізацію наукових 
досліджень у цій сфері.

Саме тому метою статті є: надати оцінку стану 
правового регулювання праці працівників фер-
мерських господарств

Виклад основного матеріалу. Починаючи на-
укове дослідження слід відповісти на питання: 
чому саме полягає специфічність даного виду 
господарської діяльності? Поняття фермерсько-
го господарства віднайшло своє відображення 
на законодавчому рівні. Так, відповідно до Зако-
ну України «Про фермерське господарство» від 

19 червня 2003 року, фермерське господарство є 
формою підприємницької діяльності громадян, 
які виявили бажання виробляти товарну сіль-
ськогосподарську продукцію, здійснювати її пере-
робку та реалізацію з метою отримання прибутку 
на земельних ділянках, наданих їм у власність  
та/або користування, у тому числі в оренду, для ве-
дення фермерського господарства, товарного сіль-
ськогосподарського виробництва, особистого се-
лянського господарства, відповідно до закону [1]. 
Стосовно окресленого визначення слушною вбача-
ється точка зору Г.С. Корнієнко акцентує увагу на 
тому, що в новій редакції вказаного вище Закону 
пропонується визначення фермерського господар-
ства, що не закріплює статусу юридичної особи за 
таким господарством. Такий підхід, на думку до-
слідниці, є виправданим, оскільки законодавство 
дозволяє фермерському господарству вступати у 
правовідносини як юридичній особі [2, с. 130; 3]. 

Члени фермерського господарства мають 
особливий правовий статус. Про фермерське 
господарство слід говорити як про специфічне 
сімейно-родинно-трудове об’єднання осіб. Ферме-
ри – це не наймані працівники, вони – власники 
майна і господарі свого виробництва, їх трудова 
діяльність ґрунтується на членстві в фермерсько-
му господарстві. Будучи одночасно власниками 
і господарями, вони самі встановлюють для себе 
правила поведінки, в тому числі і щодо трудової 
діяльності. Згідно зі ст. 4 Закону України «Про 
фермерське господарство» головою фермерського 
господарства є його засновник або інша визначе-
на в Статуті особа. Вони: а) представляють фер-
мерське господарство перед органами державної 
влади, підприємствами, установами, організаці-
ями та окремими громадянами чи їх об’єднання-
ми відповідно до закону; б) укладають від імені 
господарства угоди та вчиняють інші юридично 
значимі дії відповідно до законодавства України, 
а також в) можуть письмово доручати виконання 
своїх обов’язків одному із членів господарства або 
особі, яка працює за контрактом [4, с. 34].

Слід звернути увагу, що особливості право-
вого становища членів сільськогосподарських 
виробничих кооперативів і фермерських госпо-
дарств також впливають на формування специфі-
ки трудових правовідносин у цих підприємствах: 
по-перше, члени формують відповідні фонди та-
ких підприємств, беруть участь у розподілі при-
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бутків, несуть ризик втратити свою частку, мають 
право на свою частку в разі виходу з підприємства 
тощо. Тому в науковій літературі їх навіть нази-
вають працюючими власниками: по-друге, вони 
беруть участь в управлінні справами таких під-
приємств; по-третє, повинні приймати обов’язко-
ву трудову участь у їх діяльності. Саме ці ознаки 
не дають можливості ототожнити членів таких 
підприємств з найманими працівниками. Таким 
чином, правовий режим їх праці набуває істотних 
відмінностей порівняно з умовами, передбачени-
ми трудовим законодавством. Саме вони і повинні 
бути відображені у спеціальному законодавстві, 
яке регулює основні питання діяльності цих під-
приємств, а також в їх статутах [5, с. 302].

Окремої уваги в контексті аналізу праці пра-
цівників фермерських господарства, заслуговує 
думка І.В. Бригадир. Автор, досліджуючи пра-
вову природу праці членів фермерських госпо-
дарств, не вдаючись до детального цитування 
відповідних норм Закону України «Про фермер-
ські господарства» робить певні висновки щодо 
природи праці членів фермерських господарств: 
по-перше, нововведеннями законодавець ще 
більше закріпив існуючу в наукових джерелах 
позицію про родинно-трудову природу фермер-
ського господарства як форми підприємницької 
діяльності громадян. Ключовим моментом є не 
просто створення підприємницької структури, 
а об’єднання родини задля праці в ній; по-дру-
ге, поняття «праця» щодо членів фермерських 
господарств розглядається як соціально корис-
на діяльність фізичної особи задля отримання 
прибутку. Праця розглядається як прояв під-
приємницької діяльності громадянина, а не як 
виконання трудових обов’язків; по-третє, праця 
працівника за трудовим законодавством розгля-
дається як процес, у якому винагорода не ста-
виться в залежність від отримання чи неотри-
мання роботодавцем прибутку. У фермерському 
господарстві винагорода за виконану членом 
господарства роботу не є обов’язковим атрибу-
том чи результатом праці. Член фермерського 
господарства може отримати винагороду тільки 
за умови досягнення прибутку від результатів 
підприємницької діяльності і тільки за умови 
прийняття рішення про розподіл отриманого 
прибутку; по-четверте, у трудових відносинах у 
фермерському господарстві немає такого учасни-
ка, як роботодавець, і немає трудового договору. 
Таке твердження є справедливим і за умови, що 
«сімейне фермерське господарство без статусу 
юридичної особи організовується фізичною осо-
бою – підприємцем самостійно або спільно з чле-
нами її сім’ї на підставі договору про створення 
сімейного фермерського господарства». З аналі-
зу вимог до нього такий договір за своєю суттю 
необхідно розглядати як договір про спільну ді-

яльність без створення юридичної особи – договір 
простого товариства [6, с. 124-125].

Тож, все вказане вище, беззаперечно, обу-
мовлює необхідність особливого регулювання 
праці працівників у цій сфері. Так, безумовно 
найважливішим і ключовим нормативно-право-
вим актом, яким регулюються трудові відносини 
в діяльності фермерських господарств є Кодекс 
законів про працю України, який регулює трудові 
відносини всіх працівників, сприяючи зростанню 
продуктивності праці, поліпшенню якості робо-
ти, підвищенню ефективності суспільного вироб-
ництва і піднесенню на цій основі матеріального 
і культурного рівня життя трудящих, зміцненню 
трудової дисципліни і поступовому перетворенню 
праці на благо суспільства в першу життєву потре-
бу кожної працездатної людини [7]. До основних 
особливостей КЗпП як джерела трудового права, 
на слушну думку М.І. Іншина, можна віднести 
наступні: відносно комплексно регламентує тру-
дові та інші пов’язані з ними відносини з питань 
праці; визначає систему основних трудових прав, 
обов’язків градівника і роботодавця; розкриває 
систему повноважень професійних спілок з пи-
тань праці; визначає засади правового статусу 
трудового колективу; виступає правовою основою 
ухвалення актів трудового законодавства (крім, 
Конституції та міжнародних договорів України); 
визначає загальну сферу локальної нормотворчо-
сті; регламентує загальні засади здійснення наг-
ляду і контролю з питань праці [8].

Таким чином, законодавство про працю регу-
лює трудові відносини працівників усіх підпри-
ємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, виду діяльності і галузевої належності, 
а також осіб, які працюють за трудовим договором 
з фізичними особами. Особливості праці членів 
кооперативів та їх об’єднань, колективних сіль-
ськогосподарських підприємств, фермерських 
господарств, працівників підприємств з іноземни-
ми інвестиціями визначаються законодавством та 
їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнято-
сті, охорони праці, праці жінок, молоді, осіб з ін-
валідністю надаються в порядку, передбаченому 
законодавством про працю [7].

Частина 2 ст. 3 КЗпП України передбачає дея-
кі винятки із загального правила для працівників 
підприємств з іноземними інвестиціями, а також 
для громадян, які працюють у кооперативах та 
їх об’єднаннях, колективних сільськогосподар-
ських підприємствах, фермерських господарствах 
і одночасно є членами цих господарських суб’єк-
тів. Зміст наведеної статті встановлює різноманіт-
ні підходи до регулювання трудових відносин, що 
дозволяє забезпечити гнучке поєднання центра-
лізованих (загальних і спеціальних) та локаль-
них методів регулювання. Якщо в ч. 1 ст. 3 КЗпП 
України основним способом регулювання трудо-
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вих відносин є загальне і тільки потім спеціаль-
не, локальне регулювання, то в її ч. 2 встановлено 
іншу схему, а саме: перевагу віддано, перш за все, 
спеціальному законодавству, а потім локальним 
нормативним актам. Якщо вказаними способами 
трудові відносини не врегульовано, застосовують-
ся норми загального законодавства. Це дозволяє 
повною мірою врахувати всі особливості праці 
суб’єктів, перерахованих у ч. 2 ст. 3 КЗпП Укра-
їни [9, с. 142-143].

Тож, із наведеного вище можна констатувати, 
що саме Кодекс законів про працю України є клю-
човим нормативно-правовим актом в контексті 
регулювання праці абсолютно всіх категорій пра-
цівників, незалежно від сфери, в якій вони здій-
снюють свою трудову діяльність. Варто вказати, 
що діючий КЗпП було прийнято ще у 1971 році, 
а протягом майже піввікової історії свого існуван-
ня, до нього було внесено велику кількість змін 
та доповнень, однак при цьому в ньому залиша-
ється чимала кількість прогалин та недоліків, які 
в тому числі стосуються регулювання праці пра-
цівників фермерських господарств.

Окрім КЗпП праця працівників фермерських 
господарств регулюється іншими законодавчи-
ми актами трудового права. Так, наприклад слід 
вказати Закон України «Про оплату праці» від 
24 березня 1995 р., нормами якого визначаються 
економічні, правові та організаційні засади опла-
ти праці працівників, які перебувають у трудових 
відносинах, на підставі трудового договору з під-
приємствами, установами, організаціями усіх 
форм власності та господарювання (далі – підпри-
ємства), а також з окремими громадянами та сфе-
ри державного і договірного регулювання оплати 
праці і спрямований на забезпечення відтворю-
вальної і стимулюючої функцій заробітної плати 
[10]. Даний нормативно-правовий акт визначає 
гарантії оплати праці для всіх категорій праців-
ників, незалежно від того, в якій галузі вони здій-
снюють трудову діяльність. Держава здійснює 
регулювання оплати праці працівників підпри-
ємств усіх форм власності шляхом встановлення 
розміру мінімальної заробітної плати та інших 
державних норм і гарантій, встановлення умов 
і розмірів оплати праці керівників підприємств, 
заснованих на державній, комунальній власності, 
працівників підприємств, установ та організацій, 
що фінансуються чи дотуються з бюджету, а та-
кож шляхом оподаткування доходів працівників. 
Розмір мінімальної заробітної плати визначаєть-
ся з урахуванням потреб працівників та їх сімей, 
вартісної величини достатнього для забезпечення 
нормального функціонування організму працез-
датної людини, збереження її здоров’я набору 
продуктів харчування, мінімального набору не-
продовольчих товарів та мінімального набору по-
слуг, необхідних для задоволення основних соці-

альних і культурних потреб особистості, а також 
загального рівня середньої заробітної плати, про-
дуктивності праці та рівня зайнятості [10].

Крім вказаних вище нормативно-правових ак-
тів слід також вказати інші Закони України, які 
прямо чи опосередковано здійснюють регулюван-
ня трудових відносин в діяльності фермерських 
господарств, серед яких назвемо: «Про зайня-
тість населення» від 05.07.2012 р. який набрав 
чинності 1 січня 2013 року; «Про охорону праці» 
від 14 жовтня 1992 р., «Про колективні догово-
ри і угоди» від 1 липня 1993 р., «Про відпустки» 
від 15 листопада 1996 р., «Про загальнообов’язко-
ве державне соціальне страхування» тощо. 

Окремо в рамках нашого дослідження слід 
вказати Закон України «Про фермерські госпо-
дарства», в якому регулюванню праці присвячено 
Статтю 27, відповідно до якої трудові відносини у 
фермерському господарстві базуються на основі 
праці його членів. У разі виробничої потреби фер-
мерське господарство має право залучати до робо-
ти в ньому інших громадян за трудовим договором 
(контрактом). трудові відносини членів фермер-
ського господарства регулюються Статутом, а осіб, 
залучених до роботи за трудовим договором (кон-
трактом), – законодавством України про працю [1]. 

Важливе значення серед спеціальних зако-
нодавчих актів, які регулюють відносини щодо 
праці, які засновані на членстві, мають закони 
України «Про колективне сільськогосподарське 
підприємство» в редакції від 06.11.2014 р. «Про 
сільськогосподарську кооперацію» в редакції від 
19.01.2013 р. [11]. Ці закони визначили правовий 
статус усіх юридичних осіб – сільськогосподар-
ських товаровиробників, що базуються на колек-
тивній формі власності, та правовий статус інди-
відуальної (сімейної) підприємницької діяльності 
в сільському господарстві. Вони здебільшого міс-
тять правові норми, що визначають їх правовий 
статус як учасників цивільно-правових та інших 
(нетрудових) відносин і традиційно недостат-
ньо приділяють уваги внутрішній регламентації 
їх праці як учасників трудових правовідносин. 
Приємним винятком з цього є поточна редакція 
Закону України «Про фермерське господарство» 
в редакції від 01.05.2016 р., про що буде сказано 
нижче [1; 11].

Втім, виходячи з аналізу вказаного вище нор-
мативно-правового акту, слід звернути увагу на 
те, що ключова роль у регулюванні праці пра-
цівників фермерських господарств відводить-
ся локальним нормативним актам, зокрема для 
юридичної особи – статуту, для господарства без 
статусу юридичної особи – договору (декларації) 
про створення фермерського господарства. Разом 
із тим, на законодавчому рівні жодним чином не 
визначено, що конкретно представляє собою Ста-
тут фермерського господарства. 
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Традиційно, коли мова йде про Статут фермер-
ського господарства, то в юридичній літературі 
вказується, що він перш за все необхідний для 
визначення повноважень органів його управлін-
ня (голови та зборів засновників), а також вста-
новлення загального порядку провадження гос-
подарської діяльності. ФГ може бути створено із 
статусом юридичної особи, так і без такого статусу 
(організовується на основі діяльності фізичної осо-
би-підприємця). Цей статут може бути використа-
но лише для ФГ, що створюється із статусом юри-
дичної особи. Якщо необхідно отримати Статут 
(установчий документ) для діяльності Товариства 
з обмеженою відповідальністю, необхідно скори-
статися Статутом ТОВ. Якщо необхідно отрима-
ти Статут (установчий документ) для діяльності 
громадського об’єднання, необхідно скористатися 
Статутом громадського об’єднання [12]. Що ж сто-
сується безпосередньо регулювання праці, то в да-
ному випадку законодавець надає повну свободу 
учасникам фермерського господарство у врегулю-
ванні трудових правовідносин, що на нашу думку, 
є не зовсім вірним, а тому це потребує уточнення 
на законодавчому рівні.

Таким чином, узагальнюючи весь наведений 
у дослідженні матеріал слід узагальнити, що на 
сьогоднішній день досить складно однозначно 
оцінити стан правового регулювання праці пра-
цівників фермерських господарств, адже з одного 
боку ми маємо велику кількість нормативно-пра-
вових актів різної юридичної, норми яких спря-
мовані на врегулювання трудових і пов’язаних із 
ними відносин у досліджуваній сфері, котрі в тому 
числі враховують специфіку здійснення трудової 
діяльності у цій галузі. Однак з іншої сторони, 
узагальнення аналізу цих нормативно-правових 
актів та низки наукових поглядів вчених, дають 
змогу констатувати недосконалість відповідного 
законодавства. Зокрема, на нашу думку, необ-
хідним є покращення локального регулювання 
вказаних правовідносин. А тому, вважаємо за не-
обхідне розробити та прийняти «Типове положен-
ня про статути фермерських господарств», також 
суттєво доопрацювати «Типове положення про 
Договір (Декларацію) про створення сімейного 
фермерського господарства», адже відповідно до 
Закону України про «Фермерські господарства», 
саме статути фермерських господарств відграють 

ключову роль у регулюванні трудових правовідно-
син у досліджуваній галузі. 
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Анотація

Губський С. М. Стан правового регулювання праці 
працівників фермерських господарств. – Стаття.

У статті, на основі аналізу норм чинного 
законодавства України та наукових поглядів вчених, 
надано оцінку стану правового регулювання праці 
працівників фермерських господарств. Узагальнено, 
що на сьогоднішній день досить складно однозначно 
оцінити стан правового регулювання праці праців-
ників фермерських господарств, адже з одного боку 
ми маємо велику кількість нормативно-правових ак-
тів різної юридичної, норми яких спрямовані на вре-
гулювання трудових і пов’язаних із ними відносин 
у досліджуваній сфері, а з іншого констатовано наяв-
ність цілою низки прогалин та недоліків відповідного 
законодавства. 

Ключові  слова: правове регулювання, праця, пра-
цівники, фермерські господарства, нормативно-право-
вий акт.

Аннотация

Губский С. М. Состояние правового регулирования 
труда работников фермерских хозяйств. – Статья.

В статье, на основе анализа норм действующего 
законодательства Украины и научных взглядов уче-
ных, дана оценка состоянию правового регулирования 
труда работников фермерских хозяйств. Обосновано, 
что на сегодняшний день достаточно сложно однознач-

но оценить состояние правового регулирования труда 
работников фермерских хозяйств, ведь с одной сторо-
ны мы имеем большое количество нормативно-право-
вых актов различной юридической, нормы которых 
направлены на урегулирование трудовых и связанных 
с ними отношений в исследуемой сфере, а с другой кон-
статировано наличие целой ряда пробелов и недостат-
ков соответствующего законодательства.

Ключевые слова: правовое регулирование, труд, ра-
ботники, фермерские хозяйства, нормативно-правовой 
акт.

Summary

Hubskyi S. M. State of legal regulation of labor of 
farm workers. – Article.

In the article, on the basis of the analysis of the norms 
of the current legislation of Ukraine and scientific views 
of scientists, the estimation of the state of legal regu-
lation of work of workers of farms is given. Generally 
speaking, it is quite difficult to assess unambiguously 
the current state of legal regulation of the work of farm 
workers, because on the one hand we have a large number 
of legal acts of different legal norms aimed at regulating 
labor and related relations in the research area, on the 
other, there are a number of gaps and shortcomings in the 
relevant legislation.

Key words: legal regulation, labor, employees, farms, 
regulatory act.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО І ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН, ЯКІ СПРИЯЮТЬ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Вступ. Багатофункціональність, організова-
ність та інші негативні прояви, що віддзеркалю-
ють тенденцію до прогресування сучасної зло-
чинності, зумовлюють необхідність ефективного 
використання підрозділами кримінальної поліції 
усіх наявних сил, як найбільш дієвого інстру-
ментарію вирішення завдань оперативно-розшу-
кової діяльності (далі – ОРД). Це значною мірою 
залежить також від своєчасного, обґрунтованого 
й законного приймання оперативними працівни-
ками рішень про використання можливостей до-
бровільної допомоги громадян для отримання опе-
ративно-розшукової та іншої інформації під час 
проведення заходів оперативного (ініціативного) 
пошуку, оперативно-розшукових заходів (далі – 
ОРЗ), слідчих та негласних слідчих (розшукових) 
дій, й часто в умовах і ситуаціях, які містять ри-
зик для осіб зазначеної категорії. 

Зважаючи на те, що кримінальною поліцією 
використовується допомога різних категорій гро-
мадян, серед яких особливе місце займають особи, 
що не перебувають в агентурній мережі оператив-
них підрозділів, виникає необхідність проведення 
досліджень питань правового та соціального захи-
сту осіб різних категорій, які сприяють діяльності 
підрозділам, що здійснюють ОРД.

Аналіз публікацій, в яких започатковано 
розв’язання проблеми. Питання забезпечення 
безпеки осіб, які є учасниками кримінально-
го судочинства, досліджували Л. В. Брусніцин, 
В. А. Булатов, В. С. Зеленецький, Н. И. Кулагін, 
В. В. Кожевніков, Н. В. Куркін, А. Ю. Єпіхін, 
В. В. Томін та інші вчені. Безсумнівно, питання, 
присвячені дослідженню соціального і правового 
захисту громадян, які сприяють діяльності опе-
ративних підрозділів кримінальної поліції, до-
сліджувалися раніше і фахівцями у сфері ОРД. 
Окремі питання виділеної нами проблеми фра-
гментарно знаходили своє відображення у ряді 
робіт вітчизняних фахівців, таких як В. Є. Тара-
сенко, Р. В. Тарасенко, В. І. Лебеденко, Д. Й. Ни-
кифорчук, К. М. Ольшевський, О. Ф. Долженков, 
В. А. Некрасов, Ю. Е. Черкасов, І. Р. Шинкарен-
ко, В. А. Омельчук, В. А. Пінтєгов, С. І. Пічкурен-
ко, Д. Г. Казначеєв, А. М. Кислий та інші.

Разом із тим, до цих пір у вітчизняному юри-
дичному просторі недостатньо приділено уваги 
науковим дослідженням питань соціального і пра-
вового захисту не тільки позаштатних негласних 
працівників, категорії яких визначені у відомчих 

інструкціях, але й осіб, які без документального 
оформлення правовідносин з оперативним підроз-
ділом сприяють йому під час проведення ОРД.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
сучасного стану соціального і правового захисту 
громадян, які сприяють оперативно-розшуковій 
діяльності підрозділів кримінальної поліції, а та-
кож визначення недоліків нормативно-правового 
регулювання та надання пропозицій щодо його 
вдосконалення.

Результати дослідження. Загальновідомо, що 
соціальний і правовий захист громадян, які спри-
яють органам і підрозділам, що здійснюють ОРД, 
виражається не тільки у зобов’язаннях, але й у га-
рантії виконання державою цих зобов’язань. 

Ст. 3 Конституції України прямо зазначає, що 
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визначаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави. Утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є головним обов’яз-
ком держави [1]. Тож можна зазначити, що ці 
конституційні положення повністю поширюють-
ся на всіх учасників кримінального судочинства 
та суб’єктів ОРД.

Інститут соціального і правового захисту осіб, 
що беруть участь у кримінальному судочинстві 
реалізується у всьому світі. Наприклад, у мате-
ріалах Проекту керівних принципів Організації 
Об’єднаних Націй по боротьбі з організованою 
злочинністю підкреслюється, що «законодавчі 
положення про захист свідків мають важливе зна-
чення для боротьби з цим негативним явищем». 
У числі іншого рекомендується, щоб національ-
ні системи кримінального правосуддя приділяли 
пильну увагу програмам і законам, спрямованим 
на забезпечення безпеки свідків, аж до переселен-
ня і зміни їх прізвищ, а також фізичного захисту 
при наявності погрози з боку обвинувачуваного і 
його спільників. З урахуванням фінансових мож-
ливостей країн пропонується також створювати 
спеціальні служби, які би вирішували всі ці пи-
тання. Крім того, пропонується забезпечити без-
печне утримання під вартою ув’язнених, свідків 
(наприклад, включаючи їх окреме розміщення) 
і прийняти законодавство для вирішення інших 
можливих практичних проблем [2, с. 159–160].

Як справедливо зазначає А. М. Кислий, соці-
альний і правовий захист осіб, залучених до ОРД, 
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є важливим чинником розв’язання складного 
комплексу проблем підвищення активності гро-
мадян в боротьбі зі злочинністю, їх взаємодії 
з Національною поліцією України (далі – НПУ). 
Водночас, наголошує автор, підвищується ступінь 
ризику таких осіб, ускладнюється завдання са-
мозбереження і забезпечення їх безпеки у процесі 
ОРД [3, с. 406–407].

Ми також підтримуємо О. М. Бандурку в дум-
ці, що «захист держави поширюється на всіх осіб, 
залучених до виконання завдань ОРД, незалежно 
від форм такого співробітництва, чи то на постій-
ній основі, чи тимчасово, як на основі угоди, так 
і за усною домовленістю, за винагороду чи безоп-
латно» [4, с. 70].

З точки зору А. М. Кислого, соціальні та пра-
вові гарантії громадян, що сприяють діяльності 
підрозділів кримінальної поліції, можна система-
тизувати:

– за ступенем визначеності та значущістю;
– суб’єктами, на яких ці норми поширюються;
– предметом регулювання;
– джерелами фіксації [3, с. 407–408].
Слід зазначити, що форми сприяння громадян 

оперативним підрозділам кримінальної поліції 
можуть бути різноманітними. Їх класифікація 
вносить зрозумілість у суть і призначення кожного 
з них, дозволяє зробити правильний вибір у вико-
ристанні можливостей громадян, виявити додат-
кові резерви у протидії злочинності та підвищити 
ефективність оперативно-розшукової діяльності.

Відштовхуючись від тематики нашої статті, зу-
пинимося на проблемі соціального і правового за-
хисту осіб, сприяння яких відбувається внаслідок 
усної домовленості з оперативними працівника-
ми. Тим більше, що приписи ст. 11 закону Укра-
їни «Про оперативно-розшукову діяльність» при-
пускають і дозволяють за добровільною згодою 
осіб використовувати їхню гласну або негласну 
допомогу для протидії злочинності з гарантуван-
ням конфіденційності встановленого співробітни-
цтва [5]. Ці особи зобов’язані зберігати в таємниці 
відомості, які стали їм відомі у ході підготовки або 
проведення оперативно-розшукових заходів, і не 
надавати завідомо неправдивої інформації зазна-
ченим органам.

Участь громадян в оперативно-розшуковій ді-
яльності можлива як у формі надання пасивного 
сприяння оперативним підрозділам, наприклад, 
шляхом повідомлення особою (очевидцем злочи-
ну) телефоном інформації про зовнішні ознаки 
особи, яка вчинила злочин, та іншої інформації, 
що сприяє встановленню правопорушника, так 
і у формі безпосередньої участі в ОРЗ. Причому 
пасивна участь можлива як без вступу в безпо-
середній контакт з оперативними працівниками 
і слідчим (анонімне повідомлення) для надан-
ня разового, ситуаційного (у силу обставин, що 

склалися) сприяння в розслідуванні злочину, так 
і шляхом встановлення безпосереднього контакту 
з ними.

В ОРД правовий статус особи, яка сприяє опе-
ративним підрозділам, обумовлюється відповідно 
положеннями Закону України «Про оператив-
но-розшукову діяльність» і відомчих підзаконних 
нормативно-правових актів.

Проведений аналіз нормативно-правової бази 
з цього питання дозволяє стверджувати, що га-
рантія держави в межах соціального та правового 
захисту надається лише за наявності певних умов:

– за сприяння органам і підрозділам, що здій-
снюють ОРД (на підставі укладеної трудової угоди);

– у випадку правомірного виконання особою 
громадського обов’язку або покладених на нього 
обов’язків (неправомірні дії громадянина у ході 
виконання завдань оперативного підрозділу або 
порушення умов трудової угоди виключають га-
рантії держави щодо його соціального і правово-
го захисту);

– під час виникнення реальної, а не уявної 
загрози протиправного посягання на життя, здо-
ров’я або майно осіб у зв’язку з їх сприянням під-
розділам кримінальної поліції, що здійснюють 
ОРД (у даному випадку гарантії держави нада-
ються не тільки цим особам, але й членам їх сімей 
та близьким).

Втім, необхідно мати на увазі те, що на осіб, які 
сприяють суб’єктам ОРД без укладання трудової 
угоди, Законом України «Про оперативно-роз-
шукову діяльність» гарантії держави щодо соці-
ального та правового захисту не поширюються. 
На наш погляд, це не повинно звільняти зазначені 
підрозділи, що здійснюють ОРД, від виконання 
взятих на себе зобов’язань перед такими особами. 
Соціальний і правовий захист особи, яка залуча-
ється до виконання завдань оперативно-розшу-
кової діяльності регулюється ст. 13 Закону Укра-
їни «Про оперативно-розшукову діяльність». 
Основним посилом має бути норма ч. 1 ст. 13, 
в якій наголошено, що «особа, яка залучається до 
виконання завдань оперативно-розшукової діяль-
ності, перебуває під захистом держави» [5].

Правовий захист передбачає і покладає на дер-
жаву обов’язок вживати необхідних заходів щодо 
запобігання протиправних дій проти них, встанов-
лення винних у подібних діях і притягненню їх до 
відповідальності, передбаченої законодавством. 

З метою забезпечення безпеки осіб, які співп-
рацюють з органами, що здійснюють ОРД, і членів 
їх сімей допускається проведення спеціальних за-
ходів щодо їх захисту (ч. 3 ст. 13 закону про ОРД). 
Цим же законом передбачена низка спеціальних 
заходів щодо захисту таких осіб, у разі виникнен-
ня загрози їхньому життю, здоров’ю, власності. 
До таких заходів, зокрема, відносяться зміна да-
них про особу, зміна місця проживання, роботи 
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і навчання, інших даних у порядку, що визнача-
ється Кабінетом Міністрів України (ч. 3 ст. 12 за-
кону про ОРД).

Ч. 4 ст. 12 Закону України «Про оператив-
но-розшукову діяльність» встановлює також мож-
ливість звільнення від кримінальної відповідаль-
ності осіб, які сприяють оперативним підрозділам 
НПУ, і, які, перебуваючи у стані необхідної оборо-
ни, крайньої необхідності або професійного ризи-
ку, а так само у зв’язку із затриманням особи, у діях 
якої є ознаки злочину, заподіяв шкоду правам, 
свободам людини, інтересам держави під час вико-
нання завдань ОРД. Цей припис, насамперед, ви-
тікає із вимог інституту обставин, що виключають 
злочинність діяння (розділ VIII КК України) [6]. 

Однак, із цієї норми закону, не вбачається, а 
тож залишається неясним, чи розповсюджуються 
ці дії на всі категорії осіб, що сприяють підрозді-
лам кримінальної поліції, у тому числі й тих осіб, 
з якими не укладалася трудова угода. У зв’язку 
із цим вважаємо, що у законі про ОРД, необхідно 
більш чітко і зрозуміло прописати норму, яка за-
безпечує правовий захист усіх осіб, незалежно від 
наявності документального оформлення їхнього 
співробітництва з оперативними підрозділами. 

Вважаємо, що для приведення у належний 
стан норм щодо соціального і правового захисту 
осіб, які на добровільній основі сприяють діяль-
ності підрозділів, що здійснюють ОРД, потребує 
змін і відомча інструкція НПУ, яка регламентує 
використання негласної допомоги громадян опе-
ративними підрозділами. 

Особа, яка негласно співробітничає з опера-
тивним підрозділом кримінальної, спеціальної 
поліції Національної поліції України, може бути 
допитана як свідок у судовому засіданні або дис-
танційно лише за наявності умов забезпечення 
заходів безпеки, передбачених КПК України. 
У такому випадку ця особа забезпечується не-
справжніми імітаційними засобами, а за необхід-
ності фізичною охороною. Як бачимо, і в цьому 
пункті законодавець не передбачає інші форми 
сприяння підрозділам, що здійснюють ОРД, крім 
категорії негласних позаштатних працівників. 

Інший нормативно-правовий акт, а саме За-
кон України «Про забезпечення безпеки осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві» 
у п. «а» ч. 1 ст. 2 наголошує, що у числі інших 
осіб, право на забезпечення безпеки шляхом за-
стосування заходів, зазначених у статтях 1 і 7 цьо-

го Закону, за наявності відповідних підстав має 
особа, яка заявила до правоохоронного органу про 
кримінальне правопорушення або в іншій формі 
брала участь чи сприяла виявленню, попереджен-
ню, припиненню або розкриттю кримінальних 
правопорушень [7].

Законодавець зосереджує увагу також на кате-
горії осіб, які «в іншій формі» сприяли правоохо-
ронному органу у протидії злочинності, до чого ми 
з повним правом можемо віднести і сприяння опе-
ративним підрозділам особами, з якими не укла-
дено трудової угоди.

У відомчих нормативно-правових актах, які 
регулюють соціальний захист громадян, що спри-
яють діяльності оперативних підрозділів є норми, 
що відображають реагування держави на погір-
шення стану здоров’я або смерть осіб, які співп-
рацюють з оперативними підрозділами, або на-
ступили внаслідок виконання ними завдань ОРД. 
Крім того, негласним позаштатним працівникам 
також у разі тривалої хвороби або скрутного мате-
ріального становища може бути надана матеріаль-
на допомога. 

І знов таки, цими актами окреслюється тіль-
ки категорія осіб, з якою оперативний підрозділ 
уклав трудову угоду, і ніяким чином не ураховані 
інтереси інших категорій осіб, що могли сприяти 
виконанню окремих завдань ОРД, що, можливо, 
були пов’язані з певним ризиком для здоров’я, 
життя, майна або певним положенням у соціумі.

Висновки. Таким чином, приводячи у відпо-
відність окремі положення Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність» із Законом 
України «Про забезпечення безпеки осіб, які бе-
руть участь у кримінальному судочинстві» стосов-
но правового захисту осіб, з якими документаль-
но не оформлене співробітництво з оперативними 
підрозділами кримінальної поліції пропонуємо 
у законі «Про оперативно-розшукову діяльність» 
ч. 3 ст. 13 викласти наступним чином: «У разі 
виникнення загрози життю, здоров’ю або майну 
особи, яка у будь-якій формі сприяє виконанню 
завдань оперативно-розшукової діяльності, її за-
хист забезпечується в порядку, передбаченому 
частиною третьою статті 12 цього Закону».

Підсумовуючі викладене вище, закінчимо 
статтю фразою, наведеною у статті А. М. Кис-
лого – «Упевненість у безпеці стимулює до спів-
робітництва із правоохоронними органами»  
[3, с. 405–406]. 
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Анотація

Отрудько В. І. Проблемні аспекти соціального і 
правового захисту громадян, які сприяють оператив-
но-розшуковій діяльності підрозділів кримінальної 
поліції. – Стаття.

У статті досліджуються деякі актуальні питання, 
що виникають у сфері соціального та правового за-
хисту громадян, які сприяють підрозділам, що здій-
снюють оперативно-розшукову діяльність. Здійснено 
аналіз норм окремих нормативно-правових актів, що 
регламентують право надання соціального і правово-
го захисту громадянам, які на засадах добровільності 
співпрацюють з оперативними підрозділами кримі-
нальної поліції. Виділені недоліки та надані пропози-
ції з удосконалення законодавчої бази з цього питання. 
Наголошується, що участь громадян в оперативно-роз-

шуковій діяльності можлива як у формі надання па-
сивного сприяння оперативним підрозділам, так і 
у формі безпосередньої участі в оперативно-розшуко-
вих заходах.

Ключові  слова: форми сприяння громадян, право-
вий захист, соціальний захист, підрозділи криміналь-
ної поліції, оперативно-розшукова діяльність.

Аннотация

Отрудько В. И. Проблемные аспекты социальной 
и правовой защиты граждан, которые способствуют 
оперативно-розыскной деятельности подразделений 
криминальной полиции. – Статья.

В статье исследуются некоторые актуальные 
вопросы, возникающие в сфере социальной и правовой 
защиты граждан, содействующим подразделениям, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность. Проведен анализ норм отдельных норматив-
но-правовых актов, регламентирующих право предо-
ставления социальной и правовой защиты гражданам, 
которые на добровольных началах сотрудничают с опе-
ративными подразделениями криминальной полиции. 
Выделены недостатки и даны предложения по совер-
шенствованию законодательной базы по этому вопросу. 
Отмечается, что участие граждан в оперативно-розыск-
ной деятельности возможно как в форме пассивного со-
действия оперативным подразделениям, так и в форме 
непосредственного участия в оперативно-розыскных 
мероприятиях.

Ключевые  слова: формы содействия граждан, пра-
вовая защита, социальная защита, подразделения кри-
минальной полиции, оперативно-розыскная деятель-
ность.

Summary

Otrudko V. I. Problematic aspects of social and legal 
protection of citizens contribute to the operational and 
search activities of criminal police units. – Article.

The article examines some topical issues that arise in 
the field of social and legal protection of citizens, assist-
ing units engaged in operational-search activities. The 
analysis of the norms of individual regulatory acts gov-
erning the right to provide social and legal protection to 
citizens who voluntarily cooperate with the operational 
units of the criminal police is carried out. Deficiencies are 
highlighted and suggestions are given for improving the 
legislative framework on this issue. It is noted that the 
participation of citizens in operational-search activities 
is possible both in the form of passive assistance to oper-
ational units, and in the form of direct participation in 
operational-search activities.

Key words: forms of assistance to citizens, legal pro-
tection, social protection, criminal police units, opera-
tional-search activity.
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Постановка питання. Державна влада в Укра-
їні є особливим видом влади, який у виключному 
порядку «вирішує загальносоціальні проблеми 
через систему спеціально створених державних 
органів, наділених відповідними повноважен-
нями згідно з розподілом їх на законодавчу, су-
дову і виконавчу гілки влади» [1, с. 123]. Поряд 
із тим, органи виконавчої влади – це «первинні 
елементи апарату державного управління, які 
створюються державою для здійснення від її іме-
ні завдань і функцій державної виконавчої вла-
ди». У цьому контексті органи виконавчої влади 
мають державно-владні повноваження, без яких 
вони втратили би свою специфіку, не змогли би 
виконувати покладені на них завдання, забезпе-
чувати власне призначення у механізмі держави. 
Тобто, як зазначає А.Й. Присяжнюк, орган ви-
конавчої влади – це «носій виконавчої влади, що 
мас юридичний статус такого органу, утворюєть-
ся у порядку, встановленому законом, наділений 
державно-владними повноваженнями, певною ор-
ганізаційною структурою, територіальним масш-
табом дії, необхідними для здійснення функцій 
державного управління у притаманних йому орга-
нізаційно-правових формах із використанням при 
цьому необхідних методів управління» [2, с. 595]. 

Практичний вияв органів виконавчої влади 
обумовлений діяльністю персоналу цих органів, 
основою якого, звісно, є державні службовці. 
У цьому контексті держслужбовці уособлюють со-
бою важливі та особливі ресурсні елементи, котрі 
здатні привести до життя функціонування дер-
жавного органу та держави, здійснювати у прак-
тичній дійсності функції держави. У цьому сенсі 
важливе значення має той факт, що в будь-якій 
сучасній правовій та соціальній державі людина є 
орієнтиром функціонування держави і держслуж-
бовці не є виключенням з цього правила, віднос-
но до яких застосовною є концепція гідної пра-
ці. Таким чином, забезпечуючи функціонування 
держави, держслужбовці одного рівня (в межах 
своїх повноважень) повинні забезпечувати також 
гідні умови праці держслужбовців іншого підпо-
рядкованого їм рівня, а ті, в свою чергу, – гідну 
працю держслужбовців іншого, підпорядкованого 
їм рівня. Це правило можна прослідкувати на усіх 
рівнях дослідження ролі органів виконавчої вла-
ди в Україні у правовому механізмі забезпечення 
гідної праці держслужбовців. 

Поряд із тим, слід зауважити, що на сьогод-
нішній день спостерігається дефіцит наукових до-

сліджень, в яких би комплексно досліджувалось 
питання забезпечення гідної праці держслужбов-
ців на локальному рівні, приймаючи до уваги ос-
танні суттєві зміни у законодавстві про державну 
службу. 

Аналіз наукових досліджень та невирішені 
питання. Особливості службової діяльності держ-
службовців у нашій державі досліджувались, як 
правило, юристами-адміністративістами та фахів-
цями у галузі державного управління й економіки 
праці (наприклад, О.М. Бандуркою, В.М. Бевзен-
ком, О.І. Васильєвою, Р.С. Мельником, А.П. Ра-
чинським, О.П. Тищенком та ін.). Закономірним 
чином, найбільша увага проблематиці управлін-
ня держслужбою на локальному рівні, зокрема, 
й у частині забезпечення належних умов трудової 
діяльності, приділялась саме в адміністративному 
праві. У цих наукових напрацюваннях не в до-
статній мірі приділялась увага трудо-правовому 
контексту питання управління державної служби 
на локальному рівні, що обмежувало можливості 
розкриття особливостей втілення концепції гідної 
праці на державній службі. 

Разом із тим, необхідно зауважити, що у тій 
чи іншій мірі роль управління держслужбою на 
локальному рівні в правовому механізмі забезпе-
чення гідної праці держслужбовців розкривалась 
також юристами-трудовиками (зокрема, Л.В. Ва-
карюк, В.С. Венедіктовим, М.І. Зубрицьким, 
В.В. Жернаковим, М.І. Ішином, М.М. Клемпар-
ським, М.І. Кобалем, П.С. Луцюком, Д.П. Ушве-
рідзе, В.І. Щербиною, О.М. Ярошенком та ін.). 
При цьому, не применшуючи вже опублікованих 
наукових здобутків українських вчених у дослі-
дженні окресленого питання, слід констатувати, 
що відповідні наукові напрацювання потребують 
низки уточнень з огляду на останні зміни в зако-
нодавстві України про державну службу, що без-
посереднім чином стосуються локального рівня 
забезпечення гідної праці держслужбовців. 

Отже, метою цієї наукової розвідки є уточнен-
ня ролі управління держслужбою на локальному 
рівні в правовому механізмі забезпечення гідної 
праці державних службовців. Ця мета буде до-
сягатись шляхом виконання наступних завдань: 
1) уточнити структуру локального рівня забезпе-
чення гідної праці держслужбовців; 2) з’ясувати 
особливості впливу суб’єктів управління держ-
службою на локальному рівні на рівень забезпе-
чення гідної праці на державній службі; 3) сфор-
мулювати узагальнюючі висновки. 
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Виклад основного матеріалу. Спершу слід за-
значити, що локальний рівень управління держ-
службою у контексті правового механізму забезпе-
чення гідної праці держслужбовців, приймаючи 
до уваги розділ ІІІ Закону України «Про державну 
службу» [3], в якому окреслюється система управ-
ління державною службою, складається з декіль-
кох підрівнів, на яких знаходяться відповідно: 
керівник державної служби, безпосередній керів-
ник та служба управління персоналом державно-
го органу. 

Таким чином, досліджуваний локальний рі-
вень управління держслужбою охоплює наступні 
підрівні, що мають важливе значення у правовому 
механізмі забезпечення гідної праці держслуж-
бовців у нашій державі: 

1. Керівник державної служби, тобто, як це за-
значено у п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про дер-
жавну службу», «посадова особа, яка займає вищу 
посаду державної служби в державному органі, до 
посадових обов’язків якої належить здійснення 
повноважень з питань державної служби та орга-
нізації роботи інших працівників у цьому органі». 
У відповідності до ч. 1 ст. 17 зазначеного законо-
давчого акту повноваження керівника держслуж-
би здійснюють: 1) у Секретаріаті КМУ – Держав-
ний секретар КМУ; 2) у міністерстві – державний 
секретар міністерства; 3) в іншому центральному 
органі виконавчої влади – керівник відповідного 
органу; 4) у місцевих державних адміністраціях: 
керівник апарату – в апараті місцевої державної 
адміністрації та її структурних підрозділах (крім 
структурних підрозділів зі статусом юридичних 
осіб публічного права); керівник структурного 
підрозділу зі статусом юридичної особи публічно-
го права – у такому підрозділі; 5) у державних ор-
ганах, посади керівників яких належать до посад 
державної служби, – керівник відповідного орга-
ну; 6) в інших державних органах або в разі прямо-
го підпорядкування окремій особі, яка займає по-
літичну посаду, –керівник апарату (секретаріату).

Важливість керівника державної служби 
у правовому механізмі забезпечення гідної пра-
ці держслужбовців виявляється в тому, що цей 
керівник згідно вимог ч. 1 ст. 17 Закону України 
«Про державну службу»: 

1) організовує планування роботи з персоналом 
державного органу, в тому числі організовує про-
ведення конкурсів на зайняття вакантних посад 
державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує 
прозорість і об’єктивність таких конкурсів від-
повідно до вимог Закону України «Про державну 
службу». Таким чином, керівник відповідальний 
за забезпечування відповідності умов ключових 
етапів проходження державної служби (залучен-
ня, відбору, підбору та вивільнення державних 
службовців) критеріям гідної праці держслужбов-
ців, що дозволяє розуміти його в якості найваж-

ливішого забезпечувального елементу у розгляду-
ваному правовому механізмі;

2) забезпечує планування службової кар’єри 
(тобто послідовності зайняття, проходження від-
повідних посад в органі чи підрозділі [4, с. 2]), 
планове заміщення посад державної служби під-
готовленими фахівцями згідно з вимогами до про-
фесійної компетентності та стимулює просування 
по службі;

3) забезпечує своєчасне оприлюднення та пере-
дачу центральному органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну по-
літику у сфері державної служби, інформації про 
вакантні посади державної служби з метою фор-
мування єдиного переліку вакантних посад дер-
жавної служби, який оприлюднюється;

4) призначає громадян України, які пройшли 
конкурсний відбір, на вакантні посади державної 
служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких по-
сад відповідно до Закону України «Про державну 
службу». Початок та завершення будь-яких пра-
вовідносин є ключовими етапами перебігу цих 
правовідносин, а тому, той, хто має вплив на ви-
никнення та припинення цих відносин є особливо 
важливим суб’єктом у відповідних правовідноси-
нах. Саме тому, це є додатковим підтвердженням 
важливості ролі керівника держслужби в право-
вому механізмі забезпечення гідної праці держ-
службовців;

5) присвоює ранги (вид спеціальних звань) дер-
жслужбовцям державного органу, які займають 
посади державної служби категорій «Б» і «В», 
у відповідності до Порядку присвоєння рангів дер-
жавних службовців [5]. Повноваження має важ-
ливе значення у контексті правового механізму 
забезпечення гідної праці держслужбовців з ог-
ляду на те, що ранги держслужбовців безпосеред-
ньо пов’язані зі службовою кар’єрою (згідно ч. 1 
ст. 38 Закону України «Про державну службу» 
прийняття на держслужбу, просування по служ-
бі держслужбовців, вирішення інших питань, 
пов’язаних зі службою, здійснюються з урахуван-
ням категорій посад державної служби та рангів 
держслужбовців як виду спеціальних звань, що 
їм присвоюються), оптимальні можливості вибу-
довування якої є важливою ознакою гідної праці 
держслужбовців;

6) забезпечує підвищення кваліфікації держ-
службовців державного органу. З урахуванням 
того, що підвищення кваліфікації виявляється 
у підтримці та удосконаленні професійних знань 
держслужбовця через розширення та поглиблен-
ня раніше отриманих ним знань, а також є умовою 
просування службовця по службі, можемо дійти 
висновку, що відповідне повноваження керівника 
держслужби є важливою запорукою забезпечення 
гідної праці держслужбовця. Це пояснимо тим, 
що гідна праця обов’язково передбачає професій-
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ний розвиток працівника (тобто, підвищення його 
конкурентоздатності на ринку праці) та опти-
мальні шляхи для просування по службі;

7) здійснює планування навчання персоналу 
державного органу з метою вдосконалення рівня 
володіння держслужбовцями державною мовою, 
регіональною мовою або мовою національних 
меншин, визначеною відповідно до закону, а та-
кож іноземною мовою, яка є однією з офіційних 
мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння 
такою мовою є обов’язковим відповідно до Зако-
ну України «Про державну службу». Неналежне 
володіння держслужбовцем державною мовою 
та іноземною мовою, коли в її володінні є необ-
хідність для належного здійснення службових 
обов’язків, є суттєвим бар’єром для гідної праці 
держслужбовця, адже відповідний держслужбо-
вець не має можливості в повній мірі розуміти те, 
чи: правильно він зрозумів, приміром, наказ без-
посереднього керівника, суть звернення громадя-
нина і т. д.; правильно він виклав свої зауваження 
стосовно умов праці, які він вважає негідними і 
т. д. Крім того, певна річ, неналежній рівень знан-
ня мови є суттєвою перешкодою для просування 
держслужбовця по службі, що робить його роботу 
практично безперспективною (при цьому безпер-
спективність у довготривалих правовідносинах, 
а особливо у службово-трудових правовідносинах, 
є ознакою негідної праці); 

8) здійснює контроль за дотриманням вико-
навської дисципліни («неухильне додержання на-
лежного, своєчасного та якісного виконання поса-
довими особами органів та підрозділів внутрішніх 
справ функціональних обов’язків (посадових ін-
струкцій), наказів, доручень, рішень, норматив-
но-правових актів, планів, програм тощо» [6]) та 
службової дисципліни (неухильне додержання 
Присяги державного службовця, сумлінне вико-
нання службових обов’язків та правил внутрішньо-
го службового розпорядку) в державному органі;

9) розглядає скарги на дії або бездіяльність 
держслужбовців, котрі займають посади держав-
ної служби категорій «Б» і «В», а також приймає 
у межах наданих повноважень рішення про заохо-
чення та притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності державних службовців, які займають 
посади державної служби категорій «Б» і «В». 
Справедливість притягнення держслужбовця до 
юридичної, тобто, дисциплінарної та матеріаль-
ної відповідальності (обґрунтованість – наявність 
фактичних, матеріальних і процесуальних під-
став, а також комплексу умов відповідальності; 
вчасність притягнення до відповідальності і т. д.), 
а, відповідно, визнання його винуватим у вчинен-
ні дисциплінарного проступку, зазнання службов-
цем негативних наслідків відповідальності (зокре-
ма, у частині подальшого просування по службі) і 
т. д. сукупно мають особливе значення для того, 

щоби праця держслужбовця вважалась гідною. 
Саме тому, той факт, що керівник держслужби 
відповідає за розгляд скарг на дії або бездіяльність 
відповідних держслужбовців, вказує на його важ-
ливу роль у розглядуваному правовому механізмі 
також і в контексті: забезпечення конституційно-
го права людини не бути несправедливо притягну-
тим до відповідальності; перспектив кар’єрного 
зростання держслужбовця;

10) створює належні для роботи умови та їх ма-
теріально-технічне забезпечення. Це повноважен-
ня розкриває безпосередній вплив керівника дер-
жслужби на стан відповідності фактичних умов 
праці на держслужбі вимогам концепції гідної 
праці держслужбовців.

2. Безпосередній керівник, тобто, як це визна-
чено в п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про держав-
ну службу», найближчий керівник, якому прямо 
підпорядкований державний службовець. Роль 
безпосереднього керівника у забезпеченні гідної 
праці та недопущення 

У відповідності до ч. 1 ст. 9, ч. 3–5 ст. 44, абз. 2 
ч. 5 ст. 48, ч. 3 ст. 52, ч. 3 ст. 63 зазначеного зако-
нодавчого акту держслужбовець під час виконан-
ня посадових обов’язків діє у межах повноважень, 
визначених законом, і підпорядковується своєму 
безпосередньому керівнику або особі, яка вико-
нує його обов’язки, а безпосередній керівник, зо-
крема: 1) оцінює результати службової діяльно-
сті службовця, котрий займає посади державної 
служби категорій «Б» і «В», за результатами чого 
виставляється негативна, позитивна або відмінна 
оцінка з її обґрунтуванням; 2) ознайомлює служ-
бовця з результатами оцінювання його службової 
діяльності під підпис протягом трьох календар-
них днів після проведення оцінювання; 3) визна-
чає (разом зі службою управління персоналом 
державного органу) за результатами оцінювання 
службової діяльності держслужбовця необхід-
ність його професійного навчання; 4) подає керів-
нику державної служби подання про виплату дер-
жслужбовцю за додаткове навантаження у зв’язку 
з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього 
державного службовця у розмірі 50 % посадового 
окладу тимчасово відсутнього державного служ-
бовця; 5) вносить клопотання керівнику держав-
ної служби про притягнення держслужбовця до 
дисциплінарної відповідальності за вчинення дис-
циплінарного проступку і т. д. 

3. Служба управління персоналом державно-
го органу. Згідно ч. 1 ст. 18 Закону України «Про 
державну службу» у державному органі залежно 
від чисельності персоналу утворюється структур-
ний підрозділ або вводиться посада спеціаліста 
з питань персоналу (обов’язки служби управлін-
ня персоналом можуть бути покладені на одного 
з державних службовців органу) з прямим під-
порядкуванням керівнику державної служби. 
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Поряд із тим, очевидна важливість ролі служби 
управління персоналом в правовому механізмі за-
безпечення гідної праці держслужбовців розкри-
вається у тому, що ця служба, у відповідності до 
ч. 2 ст. 18 Закону України «Про державну служ-
бу» та Типового положення про службу управлін-
ня персоналом [7], серед іншого: 

1) забезпечує здійснення керівником держ-
служби своїх повноважень;

2) відповідає за: реалізацію державної політи-
ки з питань управління персоналом у державному 
органі; забезпечення організаційного розвитку 
державного органу; добір персоналу державного 
органу; прогнозування розвитку персоналу, за-
охочення працівників до службової кар’єри, під-
вищення рівня їх професійної компетентності; 
здійснення аналітичної та організаційної роботи з 
кадрового менеджменту; організаційно-методич-
не керівництво та контроль за роботою з персона-
лом у підпорядкованих територіальних органах; 
документальне оформлення вступу на державну 
службу, її проходження та припинення.

Висновки. Суб’єкти управління держслуж-
бою на локальному рівні відіграють суттєву роль 
у правовому механізмі забезпечення гідної праці 
державних службовців. При цьому слід мати на 
увазі, що їх роль у цьому правовому механізмі об-
межена тими ресурсами, які їм надані суб’єктами 
управління держслужбою більш вищого рівня. У 
цьому контексті слід вести мову про те, що ефек-
тивність забезпечення гідної праці державних 
службовців керівником державної служби, безпо-
середнім керівником та службою управління пер-
соналом державного органу виявляється у раціо-
нальності використання отриманих ними ресурсів 
для забезпечення гідної праці на держслужбі, 
скорегованій у практичній дійсності людиноцен-
тристським спрямуванням їх логіки стосовно за-
безпечення відповідної праці. 

Крім того, у розпорядженні вказаних суб’єктів 
також є широкий комплекс можливостей забез-
печення гідної праці держслужбовців, які взагалі 
не обумовлені якістю надання (суб’єктами управ-
ління вищого рівня) їм ресурсів для відповідної 
діяльності. Це обумовлено тим, що забезпечення 
гідної праці держслужбовців у низці своїх проявів 
(приміром, недопущення притягнення службовця 
до юридичної відповідальності за проступок, який 
він не вчиняв; надання можливості для професій-
ного зростання і т. д.) не потребує особливих мате-
ріальних затрат (чи взагалі не потребує витрат), а, 
відтак, приведення умов трудової діяльності дер-
жслужбовців до сучасних цивілізаційних стан-
дартів у низці випадків залежить від добросовіс-
ності виконання своїх повноважень керівником 
держслужби, безпосереднім керівником та служ-
бою управління персоналом державного органу. 
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Анотація

Панченко М. В. Локальний рівень забезпечення 
гідної праці державних службовців. – Стаття.

Стаття присвячена уточненню сутності впливу 
управління державною службою на локальному рівні 
на правовий механізм забезпечення гідної праці дер-
жавних службовців в Україні. Особлива увага автором 
приділяється з’ясуванню структури системи локально-
го рівня забезпечення гідної праці державних службов-
ців, а також окресленню особливостей впливу суб’єктів 
забезпечення гідної праці державних службовців на ло-
кальному рівні на процес впровадження концепції гід-
ної праці на державній службі. У висновках до статті 
формулюються узагальнюючі результати дослідження.

Ключові слова: гідна праця, державна служба, дер-
жавний службовець, управління державною службою. 

Аннотация

Панченко М. В. Локальный уровень обеспече-
ния достойного труда государственных служащих. –  
Статья.

Статья посвящена уточнению сущности 
влияния управления государственной службой 
на локальном уровне на правовой механизм обеспе-
чения достойного труда государственных служащих 
в Украине. Особое внимание автором уделяется выяс-
нению структуры системы локального уровня обеспе-
чения достойного труда государственных служащих, 
а также описанию особенностей влияния субъектов 
обеспечения достойного труда государственных служа-
щих на локальном уровне на процесс внедрения кон-
цепции достойного труда на государственной службе. 
В выводах к статье формулируются обобщающие ре-
зультаты исследования.

Ключевые слова: государственная служба, государ-
ственный служащий, достойный труд, управления го-
сударственной службой.
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Summary

Panchenko M. V. Локальный уровень обеспечения 
достойного труда от государственных служащих. –  
Article.

The article focuses on clarifying the essence of the in-
fluence of civil service management at the local level on 
the legal mechanism for ensuring decent work for civil 
servants in Ukraine. The author pays special attention 

to elucidating the structure of the local level system of 
decent work for civil servants, as well as outlining the 
features of the impact of subjects ensuring the decent 
work for civil servants at the local level on the imple-
mentation of the concept of decent work in civil service. 
The conclusions to the article formulate generalizing re-
search results.

Key  words: civil servant, civil service management, 
decent work, public service.
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ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Концепцією адміністративної реформи в 
Україні визначено, що існуюча в Україні систе-
ма державного управління залишається в цілому 
неефективною, вона еклектично поєднує як інсти-
тути, що дісталися у спадок від радянської доби, 
так і нові інститути, що сформувалися у період 
незалежності України. Ця система є внутрішньо 
суперечливою, незавершеною, громіздкою і ві-
дірваною від людей, внаслідок чого існуюче дер-
жавне управління стало гальмом у проведенні со-
ціально-економічних і політичних реформ. Тому 
зміст адміністративної реформи полягає, з одного 
боку, у комплексній перебудові існуючої в Украї-
ні системи державного управління всіма сферами 
суспільного життя. З іншого – у розбудові деяких 
інститутів державного управління, яких Україна 
ще не створила як суверенна держава [1].

Однією з сфер, яка потребує реформування є 
сфера соціального захисту населення, адже, кіль-
кість скарг від фізичних осіб щодо якості та забезпе-
ченості соціальними стандартами є чи найчисель-
нішими, а стан соціального захисту безпосереднім 
чином впливає на рівень життя населення. Саме 
тому, держава в особі уповноважених органів 
повинна сприяти підвищенню рівня соціальних 
стандартів, приймаючи відповідні норматив-
но-правові акти та реалізовувати їх норми в життя.

Незважаючи на те, що на сьогодні публічне 
управління України перебуває на етапі станов-
лення, його принципові завдання залишаються 
незмінними і спрямовані на створення такої моде-
лі управління, яка б забезпечила ефективне функ-
ціонування системи органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування усіх рівнів та 
громадських (неурядових) організацій (інститу-
цій) з метою реалізації державної політики у най-
різноманітніших її сферах і проявах. До того ж, 
курс України на європейську інтеграцію також 
означає утвердження сучасної системи публічного 
управління, яке органічно пов’язане з децентра-
лізацією влади та створює можливості усунення 
передумов для періодичних, тривалих політичної 
і економічної криз [2].

Слід відзначити, що до сьогодні в науковому 
співтоваристві відсутній єдиний підхід щодо роз-
межування понять «державне управління» та 
«публічне адміністрування», а відсутність єдиної 
позиції приводить до дуалістичного розуміння 
змісту понять. На нашу думку, головна особли-
вість, що дає можливість розмежувати дані пра-

вові категорії є суб’єкти, які його здійснюють, 
наявність їх повноважень та компетенції в сфері 
соціального захисту населення. Суб’єктами здійс-
нення державного управління є лише державні ор-
гани, їх повноважені особи. Тоді ж коло суб’єктів 
публічного адміністрування є ширшим, та окрім, 
державних суб’єктів включає також органи міс-
цевого самоврядування в частині виконання ними 
делегованих повноважень. Також відзначимо, що 
в умовах здійснення адміністративної реформи 
в частині децентралізації влади, роль останніх є 
дуже вагомою.

Науковці-адміністративісти по-різному під-
ходять до визначення поняття «механізм публіч-
ного адміністрування». Так, Н.Р. Нижник, ме-
ханізм управління визначає як складову системи 
управління, яка забезпечує здійснення впливу на 
фактори, від стану яких залежить результат ді-
яльності управлінського об’єкта. При цьому ме-
ханізм має відображати стійкі взаємозалежності 
та взаємодії між елементами керованої системи, 
забезпечувати узгодження їх інтересів [3]. Таким 
чином, науковиця виокремлює елементи даного 
механізми – суб’єкти управління, об’єкти управ-
ління та норми права, при чому, в даному випадку 
Н.Р. Нижник, акцентує увагу на можливості за-
стосування суб’єктами управління заходів впли-
ву. На нашу думку, наявність імперативного ха-
рактеру діяльності дає можливість вести мову про 
владність суб’єктів управління тобто наявність й 
них відповідних повноважень та компетенції, яка 
визначена нормами права.

Г. В. Атаманчук зазначає, що механізм управ-
ління – це складова частина системи управління, 
що забезпечує вплив на фактори, від стану яких 
залежить результат діяльності управлінського 
об’єкта [4]. На нашу думку, механізм управління 
є саме динамічною складовою системи управлін-
ня, адже, наявність суб’єктів, зміна об’єктів, нор-
мотворча діяльність відповідних суб’єктів щодо 
прийняття актів якими урегульовуються відноси-
ни в певній сфері, все це є елементами механізму 
управління.

Ми підтримуємо точку зору І.Й. Малого, який 
зазначає, що відмінність між державним управ-
лінням, публічним управлінням та публічним 
адмініструванням необхідно шукати з позицій 
розгляду управління як процесу, який охоплює 
організацію, планування, координацію, мотива-
цію та контроль. Вихідною методологічного за-
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садою цього розмежування повинен стати аналіз 
соціальної сутності держави як організації, як ін-
ституції. Розгляд еволюції демократизації меха-
нізму реалізації суспільного договору між владою 
та громадянами щодо захисту їх прав і свобод, за-
безпечення безпеки та зростання добробуту можна 
покласти в основу такого розмежування. Розви-
ток публічного адміністрування є продовженням 
розвитку державного управління і, як свідчить 
досвід високорозвинених країн Європейського Со-
юзу, передбачає лібералізацію державної влади, 
базується на демократичних засадах і має на ува-
зі партисипативну, партнерську взаємодію між 
владними структурами на всіх рівнях управління 
[9, с. 20; 5].

Таким чином, еволюція та зростання ролі ін-
ститутів громадськості призводять до виникнення 
нових видів суспільних відносин, що як результат 
створює додаткові умови для розширення кола 
суб’єктів, які здійснюють публічне адміністру-
вання в певній сфері суспільного життя. В роз-
різі досліджуваної нами проблематики особливе 
значення має визначеність механізму публічного 
адміністрування сферою спеціального захисту на-
селення, яка обумовлює моральне, матеріальне 
благополуччя населення, створює та забезпечує реа-
лізацію юридичних гарантій на соціальний захист.

Проміжним етапом переходу від державного 
до публічного управління було публічне адміні-
стрування. У широкому розумінні – це система 
адміністративних інститутів із ієрархією влади, 
через яку відповідальність за виконання дер-
жавних рішень розподіляється зверху донизу, а 
у вузькому розумінні – це професійна діяльність 
державних службовців, яка враховує всі види ді-
яльності, спрямовані на реалізацію рішень уря-
ду, вивчення, розробку та впровадження напря-
мів урядової політики [6]. 

В словниковій літературі під поняттям публіч-
не адміністрування пропонується розуміти різно-
вид управлінської діяльності інституцій публіч-
ної влади, завдяки якій держава та громадянське 
суспільство забезпечують самокерованість (само-
врядність) усієї суспільної системи та її розвиток 
у певному, визначеному напрямку [7]. 

О.Ю. Амосов у вузькому розумінні публічне 
адміністрування визначає як «професійна ді-
яльність державних службовців, яка охоплює 
всі види діяльності, спрямовані на реалізацію 
рішень уряду» [8], а також передбачає, що ос-
новним завданням зазначених суб’єктів є саме 
вивчення, розробка і реалізація певних напрямів 
державної політики.

В. М. Мартиненко зазначає, що публічне ад-
міністрування є формою реалізації публічного 
управління, яке здійснюють представницькі орга-
ни демократичного врядування через свої викона-
вчі структури [9]. 

К. А. Колесникова робить висновок про те, що 
публічне управління – є суспільним управлінням, 
яке здійснюється через надання влади суспіль-
ству – через децентралізацію, і чим більше управ-
ління стає децентралізованим – тим більше воно 
є публічним. При наявності рис публічності дер-
жавне управління через впровадження публічно-
го адміністрування перетворюється на публічне 
управління [10].

Публічне управління включає, зокрема, ту ді-
яльність, що забезпечує ефективне функціонуван-
ня всієї системи органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування та передбачає широке 
залучення різних зацікавлених сторін до розроб-
ки й реалізації державної політики [10, с.12-13].

Р. С. Мельник звертає увагу на те, що 
В. Б. Авер’янов розуміє публічне управління як 
владно-організуючий вплив керуючих суб’єктів 
на спільну діяльність людей з метою їх впорядку-
вання, координації та спрямування задля ефек-
тивного досягнення загальних (спільних) цілей і 
завдань цієї діяльності [11; 12]. Проте таке розу-
міння сутності публічного управління є лише од-
ним із можливих варіантів тлумачення зазначеної 
категорії. У даному випадку управління є синоні-
мом категорії «влада». Водночас влада не завжди 
пов’язана з примусом. Нерідко вона реалізується 
через застосування інших механізмів – переконан-
ня, надання (виділення) матеріальних чи фінансо-
вих ресурсів тощо. А раз так, то й управління, яке 
має на меті досягнення певного стану суспільних 
відносин (вчинення дій або утримання від дій), 
також може здійснюватися у позапримусовому 
порядку. Р. С. Мельник вважає, що публічним 
управлінням є зовнішньо орієнтована діяльність 
уповноважених суб’єктів, пов’язана з реалізацією 
політичних рішень та впровадженням у життя по-
ложень Конституції та законів України. Така ді-
яльність може здійснюватися як у примусовому, 
так і позапримусовому (публічно-сервісному) по-
рядку, а її правовою основою є норми адміністра-
тивного права [13].

Зарубіжні дослідники, зокрема Д. Кілінг, 
К. Поллітт, Дж. Шавріцом, Г. Букерт відзнача-
ють, що на сьогодні термін «публічне управлін-
ня» (англ. public management) замінив попередній 
термін «публічне адміністрування» (англ. public 
administration). Його вперше у 1972 р. використав 
британський державний службовець Д. Кілінг 
у праці “Management in Government” і охаракте-
ризував його як пошук у найкращий спосіб вико-
ристання ресурсів задля досягнення пріоритетних 
цілей державної політики [14]. Професор К. Пол-
літт розширює рамки розуміння терміна «публіч-
не управління» і вважає, що ним можна позначати 
як діяльність державних службовців та політиків, 
так і структури та процедури органів державної 
влади і їх системне вивчення [10]. Запропоноване 



102 Прикарпатський юридичний вісник

американським ученим Дж. Шавріцом ще ширше 
тлумачення поняття «публічне управління» по-
дається у глосарії ООН. Його розуміють як галузь 
практики та теорії, яка є ключовою для публічно-
го адміністрування та зосереджена на внутрішній 
діяльності державних установ, зокрема на вирі-
шенні таких управлінських питань, як контроль, 
керівництво, планування, організаційне забезпе-
чення, забезпечення інформаційними техноло-
гіями, управління персоналом, та оцінка ефек-
тивності [15]. Сучасний дослідник публічного 
управління Г. Букерт підкреслює суспільну широ-
ту, публічність, відкритість публічного управлін-
ня – діяльності, що тісно пов’язаної з політикою, 
законом і громадянським суспільством [16]. 

Натомість українські дослідники О. В. Базарна,  
Т. О. Паутова і А. І. Неділько в узагальнюючих 
статтях також вказують на ширшу, порівня-
но з державним управлінням, сферу публічного 
управління і трактують його як діяльність, що за-
безпечує ефективне функціонування всієї системи 
органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування і передбачає широке залучення різ-
них зацікавлених сторін до розробки та реалізації 
державної політики [17; 18; 2].

Таким чином, узагальнюючи вище викладене 
вважаємо, що публічне адміністрування – це ді-
яльність уповноважених суб’єктів публічної адмі-
ністрації (державних та муніципальних органів), 
яка здійснюється на публічних засадах та направ-
лена на реалізацію завдань та функцій державної 
політики в різних сферах суспільного життя.

Пропонуємо під механізмом публічного адміні-
стрування соціального захисту населення розуміти 
систему взаємопов’язаних елементів, які забезпечу-
ють взаємоузгодження та координацію діяльності 
уповноважених суб’єктів публічної адміністрації, 
яка направлена на встановлення та забезпечен-
ня правових і соціальних гарантій, що сприяють 
реалізації конституційних прав і свобод, задово-
лення матеріальних і духовних потреб населення.

Таким чином, механізм публічного адміністру-
вання соціального захисту населення складається 
з двох органічно поєднаних складових: 1) правово-
го компонента (сукупність нормативно-правових 
актів різної юридичної сили, що урегульовують 
відносини в сфері соціального захисту); 2) органі-
заційного компонента його змістом є визначення 
цілей, завдань, прав, обов’язків, повноважень та 
компетенції суб’єктів, а також визначення відпо-
відальності за виконувану ними діяльність.

В свою чергу, особливостями механізму пу-
блічного адміністрування соціального захисту на-
селення, на нашу думку, є:

1) реалізує діяльність, яка має імперативний, 
публічний, цілеспрямований характер;

2) здійснюється на засадах конституційних 
принципів, а також принципів прозорості; під-

звітності; прогностичності діяльності компетент-
них суб’єктів; відповідальності; ефективності; 
оптимальності; соціальної справедливості;

3) суб’єктами є як державні органи, так і орга-
ни місцевого самоврядування;

4) передбачає застосування засобів управлін-
ського та публічно-сервісного характеру;

5) правовою основою є міжнародні акти, Кон-
ституція України та закони і підзаконні норма-
тивно-правові акти;

6) мета, завдання та цілі спрямовані на реалі-
зацію права фізичної особи на соціальний захист;

7) сферою правового впливу є зайнятість насе-
лення; соціальні виплати; допомога соціально-не-
захищених верств населення тощо;

8) реалізує цілі та завдання державної політи-
ки в сфері соціального захисту населення.

І.О. Ісаєнко до елементів механізму публіч-
ного адміністрування відносить: певні суб’єкти 
публічного управління, яким притаманні такі 
характерні ознаки, як: збереження самостійності 
і незалежності (стосунки не підпорядкування) 
в процесі функціонування публічного управлін-
ня; налагодження між ними як вертикальних, 
так і горизонтальних в’язків; важливість для їх 
належного функціонування розвинутої коорди-
нації та комунікації; зростаюча роль лідерства і 
партнерства; вироблення і застосування спільних 
стандартів та процедур [28, с. 114].

О.М. Руденко до структури механізму публічно-
го адміністрування відносить: суб’єкти формуван-
ня та реалізації механізму (сукупність державних 
та політичних суб’єктів влади, а також суб’єктів 
публічного управління); об’єкти дії механізму (під-
системи суспільства, що зазнали деформуючого 
впливу зовнішніх та внутрішніх збурень); суб’єкт – 
суб’єктна, суб’єкт-об’єктна та об’єкт-суб’єктна 
взаємодія (характеристики сутності зв’язків еле-
ментів механізму, що вказують на здатність сис-
теми реагувати на внутрішні – горизонтальні та 
вертикальні, і зовнішні впливи – зворотні впли-
ви об’єкта на суб’єкт, що провокують утворення 
якісно нових властивостей системи); цілі, на реа-
лізацію яких спрямована дія механізму (суспіль-
но значимі та цінні засоби досягнення суспільної 
стабільності); передумови та умови формування 
механізму (структурованість суспільної системи, 
що наближається до стану нестабільності); систему 
взаємоузгоджених та взаємозумовлених елемен-
тів підсистем суспільства (функціонально-цільова 
сфера реалізації державних інтересів); практичні 
засоби реалізації механізму (методи, інструменти, 
ресурси, технології тощо); стадії розвитку механіз-
му (формування, реалізація, забезпечення ефек-
тивності) [19, с. 116-117; 20, с. 19].

Отже, вважаємо, що елементами механізм пу-
блічного адміністрування соціального захисту на-
селення є:
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1) норма права – сукупність нормативно-право-
вих актів різної юридичної сили, що на законодав-
чому рівні регулюють відносини, що виникають 
в сфері соціального захисту населення;

2) суб’єкти, які наділені публічно-владними 
повноваженнями та компетенцією здійснювати 
соціальний захист населення, в тому числі, і муні-
ципальні органи;

3) адміністративно-правові засоби публічного 
адміністрування сфери соціального захисту насе-
лення.
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Анотація

Чекан М. М. Поняття та елементи механізму пу-
блічного адміністрування соціального захисту. –  
Стаття.

Автором статті досліджено поняття та елементи 
механізму публічного адміністрування соціального за-
хисту. Відзначено, що до сьогодні в науковому співто-
варистві відсутній єдиний підхід щодо розмежування 
понять «державне управління» та «публічне адміні-
стрування». Досліджено визначення поняття «меха-
нізм публічного адміністрування» різними науковця-
ми-адміністративістами. Здійснена спроба визначення 
відмінності між державним управлінням, публічним 
управлінням та публічним адмініструванням. Запро-
поновано авторське визначення поняття механізму 
публічного адміністрування соціального захисту насе-
лення. Визначені складові та особливості механізму 
публічного адміністрування соціального захисту насе-
лення. Охарактеризовані елементи механізму публіч-
ного адміністрування соціального захисту населення.

Ключові  слова: державне управління, публічне 
управління, публічне адміністрування, соціальний за-
хист населення, механізми публічного адміністрування. 

Аннотация

Чекан М. М. Понятие и элементы механизма пуб-
личного администрирования социальной защиты. – 
Статья.

Автором статьи исследовано понятие и элементы 
механизма публичного администрирования социаль-
ной защиты. Отмечено, что до сих пор в научном 
сообществе отсутствует единый подход относительно 
разграничения понятий «государственное управле-
ние» и «публичное администрирование». Исследо-
вано определение понятия «механизм публичного 
администрирования» различными учеными-админи-
стративистами. Осуществлена попытка определения 
различия между государственным управлением, пуб-
личным управлением и публичным администрирова-
нием. Предложено авторское определение понятия ме-
ханизма публичного администрирования социальной 
защиты населения. Определены составляющие и осо-
бенности механизма публичного администрирования 
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социальной защиты населения. Охарактеризованы 
элементы механизма публичного администрирования 
социальной защиты населения.

Ключевые  слова: государственное управление, пу-
бличное управление, публичное администрирование, 
социальная защита населения, механизмы публичного 
администрирования.

Summary

Chekan M. M. Concepts and elements of the mech-
anism of public administration of social protection. –  
Article.

The author investigates the concepts and elements of 
the mechanism of public administration of social protec-
tion. It is noted that to date there is no single approach 

in the scientific community to differentiate between the 
concepts of "public administration" and "public adminis-
tration". The definition of the concept of "mechanism of 
public administration" by various scholars-administra-
tors is investigated. An attempt has been made to identi-
fy the distinction between public administration, public 
administration and public administration. The author 
defines the concept of the mechanism of public adminis-
tration of social protection of the population. The compo-
nents and features of the mechanism of public adminis-
tration of social protection of the population are defined. 
Elements of the mechanism of public administration of 
social protection of the population are characterized.

Key words: public administration, public administra-
tion, public administration, social protection of the popu-
lation, mechanisms of public administration.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  
ЯК ОБ’ЄКТУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Постановка проблеми. Питання підвищення 
стандартів соціального захисту населення набуває  
особливої актуальності у складний періоди ста-
новлення, трансформації та реформування дер-
жави. Як свідчить практика, саме у цей час різко 
загострюються соціальні проблеми у суспільстві. 
Успіх у вирішенні вищевказаних проблем зале-
жить, в першу чергу, від загального рівня еконо-
міки держави, а також від вдалої та успішної дер-
жавної соціальної політики. Система соціального 
захисту є стратегічної сферою життєво важливих 
інтересів населення, якісні і кількісні характе-
ристики якої свідчать про рівень соціального, 
економічного, правового і культурного розвитку 
держави і суспільства. Особливості організації 
національної системи соціального захисту багато 
в чому визначають порядок в країні, ступінь згоди 
в суспільстві, а також стійкість і динаміка еконо-
мічного і соціального розвитку. 

Стан дослідження проблеми. Встановленню 
сутності соціального захисту населення як пра-
вової категорії у різні часи встановлювали такі 
вчені як В. Бакуменко, М.Білинська, Н. Борець-
ка, Н. Власенко, О. Власюк, І. Гнибіденко, В. Го-
шовська, О.Дікової-Фаворська, І.Калачова, А.Ко-
лота, М. Кравченко, І. Курило, О.Лебединська, 
Е. Лібанова, В.Мамонова, О. Новікова, О. Палій, 
О. Піщуліна, А. Попок, Ю. Саєнко, В. Скуратів-
ський, В. Трощинський, А. Халецька, І. Хожило. 
Втім зазначені вчені досліджували лише загальні 
аспекти зазначеної категорії, у цей же час сфера 
функціонування системи соціального захисту на-
селення саме як об’єкту публічного управління і 
до сьогодні залишається майже непроаналізова-
ною.  Ця проблема набуває особливої актуально-
сті ще і в умовах проведення масштабної реформи 
системи публічного управління взагалі та всіх 
державних органів зокрема. 

Мета і завдання дослідження. Метою  даного 
дослідження є встановлення сутності соціального 
захисту населення як об’єкту управління, аналіз 
його завдань, функцій, суб’єктів і об’єктів. Для 
досягнення зазначеної мети необхідно вирішити 
наступні завдання: 

- з’ясувати теоретичне та практичне значення 
належного визначення і нормативного закріплен-
ня соціального захисту населення як правового 
явища;

- визначити загальне поняття дефініції «пу-
блічне управління»;

- встановити та систематизувати об’єкти і 
суб’єкти публічного управління;

- проаналізувати особливості функціонуван-
ня механізму соціального захисту населення як 
об’єкта публічного управління.

Наукова новизна дослідження. Вперше запро-
поновано розглядати правову категорію «соціаль-
ний захист населення» з позиції широкого та вузь-
кого визначення, а також проаналізовано сутність 
зазначеної дефініції у розрізі системи публічного 
управління.  

Виклад основного матеріалу. В результаті 
функціонування системи соціального захисту 
населення досягаються забезпечення державних 
стандартів, підвищення рівня життя, поліпшення 
якості робочої сили, формування системи транс-
фертів [1, с. 67]. Система соціального захисту на-
селення останніми роками все більш виразно виді-
ляється як самостійний і надзвичайно важливий 
напрям реалізації державної соціальної політики, 
що має свою ідеологію, чітко виражену верти-
кальну структуру і систему управління, форми і 
технології реалізації, правову, фінансову, кадро-
ву, науково-методичну, матеріально-технічну і ін-
формаційно – аналітичну основи [1, с. 68]. 

Треба підкреслити, що дефініція «соціальний 
захист» є правовою категорією, а отже в теорії 
публічного управління існує велика кількість на-
укових поглядів на встановлення сутності цього 
поняття. Так, В. Кравченко, надаючи визначен-
ня цього феномену у Енциклопедії державного 
управління, сформулював його як комплекс ор-
ганізаційно-правових та економічних заходів, 
спрямованих на забезпечення добробуту кожного 
члена суспільства в конкретних економічних умо-
вах. [2, с. 270–271]. Натомість В.В. Москаленко 
визначає соціальний захист населення як певний 
механізм, за допомогою якого досягається міні-
мальний життєвий рівень громадян, це система 
заходів і відповідних інститутів, призначених 
для забезпечення нормального існування люди-
ни, підвищення рівня задоволення її соціальних 
потреб, якості життя та перспектив [3, с. 43]. Ці-
кавою, на погляд автора, є думка Є. Мачульскої, 
яка пропонує розглядати поняття «соціальний за-
хист» у широкому розумінні, зазначений вчений 
вважає, що це – діяльність держави, спрямована 
на забезпечення процесу формування та розвит-
ку повноцінної особистості, виявлення і нейтра-
лізацію негативних факторів, що впливають на 
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особистість, створення умов для самовизначення 
й утвердження в житті [4, с. 11]. 

На думку автора вищевказані погляди нау-
ковців на проблематику визначення соціального 
захисту населення як правової категорії є обґрун-
тованими, тому що вони базуються на засадах Кон-
ституції України, яка у ст. 46 закріплює поняття 
«соціальний захист» як право на забезпечення гро-
мадян у разі повної, часткової або тимчасової втра-
ти працездатності, втрати годувальника, безробіття 
з незалежних від них обставин, а також по старо-
сті та в інших випадках, передбачених законом. 
Це право гарантується загальнообов’язковим дер-
жавним соціальним страхуванням, здійснюваним 
за рахунок страхових внесків громадян, підпри-
ємств, установ і організацій, а також бюджетних 
та інших джерел соціального забезпечення; ство-
ренням мережі державних, комунальних, приват-
них закладів для догляду за непрацездатними [5].

Отже для повного та всебічного аналізу соці-
ального захисту населення як об’єкту публічного 
управління пропонується розглядати правову ка-
тегорію «соціальний захист населення» у широ-
кому та вузькому сенсі, при цьому визначаючи це 
поняття у широкому значенні як узгоджений ме-
ханізм організаційно – правових та економічних 
заходів щодо забезпечення та реалізації соціаль-
них прав людини і громадянина в державі, нато-
мість у вузькому – як систему спеціалізованих та 
вузьконаправлених заходів щодо захисту окре-
мих верств населення країни, зважаючи на певні 
критерії їх правового, професійного та соціально-
го статусу. Спільним для цих двох підходів є те, 
що соціальний захист населення – це завжди пев-
на діяльність держави, яка здійснюється у рамках 
публічного управління. Така діяльність спрямова-
на на запобігання ситуаціям соціального ризику в 
нормальному житті громадянина, що забезпечує 
підтримання оптимальних умов життя, і закрі-
плена у системі правових норм щодо регулювання 
суспільних відносин, які складаються при задо-
воленні потреб особи в належному матеріальному 
забезпеченні із спеціальних фондів через індиві-
дуальну форму розподілу, замість оплати праці 
чи як доповнення до неї у випадках, передбачених 
законодавством, у розмірі не нижчому від гаран-
тованого державою мінімального рівня [6, с. 24].

Таким чином, з метою поглибленого вивчення 
предмету наукового пошуку дисертанта, вважає-
мо за доцільне проаналізувати поняття публічно-
го управління більш детально.

В загальному розумінні, публічне управління – 
це різновид суспільно корисної діяльності, яка 
здійснюється певною сукупністю суб’єктів, у тому 
числі органами державної влади. В зазначеному ви-
падку характерним є той факт, що публічне управ-
ління та державна влада співпрацюють у тісному 
взаємозв’язку, який, відповідно до ч. 1 ст. 6 Кон-

ституції України, реалізовується згідно з принци-
пом розподілу влади, тобто органами законодавчої, 
виконавчої та судової влади. Окрім того, публічне 
управління завжди здійснюється у контексті по-
дій, що відбуваються в суспільстві і в реальних 
соціально-економічних, політичних і культурних 
умовах [7, с. 132]. Відповідно, публічне управ-
ління не може бути ізольованим від суспільства, 
оскільки воно реалізується частиною цього су-
спільства і в тісному взаємозв’язку із цим суспіль-
ством [7, с. 132]. Отже, необхідно зауважити, що 
публічне управління як об’єкт наукового пізнан-
ня є багатогранним та складним явищем, базисом 
якого є вчення про те, що ця правова категорія бере 
свій початок із тісної взаємозалежності політики 
і права, управління й влади, політичної системи 
та суспільства взагалі, а також взаємодії суспіль-
ства з різними елементами соціальної системи. 

Питанню визначення сутності публічного 
управління присвячено значну кількість науко-
вих праць. Так, приміром, С. Чернов визначає пу-
блічне управління як організуючий і регулюючий 
вплив держави на суспільну життєдіяльність лю-
дей з метою її впорядкування, збереження чи пере-
творення, базуючись на владній силі, яка обмежує 
дієвий суспільний контроль [8, с. 7]. Натомість 
О. Оболенський ставить наголос на тому, що пу-
блічне управління – це здійснення сукупності раці-
ональних впливів на функціонування та розвиток 
колективу людей на основі програми управління та 
інформації про поведінку та стан об’єкта управлін-
ня, спрямованих на підтримку, поліпшення та роз-
виток об’єкта управління для досягнення наперед 
визначеної сукупності цілей. Звідси логічним є ви-
сновок, що публічне управління має бути спрямо-
ване на реалізацію цінностей суспільства [9, с. 3-8] 
Але всі вчені єдині у розумінні того, що публічне 
управління – це, в першу чергу, управління людь-
ми. Звертаючись до людей, органи публічної вла-
ди впливають на них індивідуально і через їх різні 
колективи, створені природним шляхом або за ба-
жанням людей (наприклад, партії). Своєю чергою 
громадяни, їх колективи, суспільство реагують 
на публічне управління і встановлюють зворотні 
зв’язки з органами, державою загалом [7, с. 133].

Публічне управління реалізується шляхом 
функціонування державних установ, через ви-
рішення таких управлінських завдань, як кон-
троль, керівництво, планування, організаційне 
забезпечення, забезпечення інформаційними 
технологіями, управління персоналом, та оцінка 
«ефективності». Предмет публічного управління 
можна охарактеризувати як системний аналіз ді-
яльності державних органів як політико-правово-
го інституту управління суспільством і утворених 
відповідних політико-правових і соціальних від-
носин. Метою публічного управління є ініціюван-
ня групової діяльності громадян конкретної дер-
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жави, а також їх окремих спільнот, забезпеченні 
успішного балансування і взаємодії між ними, 
а його сутність – у реалізації керуючого впли-
ву на визначені об’єкти. Одним з таких об’єктів  
є і соціальний захист населення. 

Вагому роль під час вивчення сутності соці-
ального захисту населення як об’єкту публічного 
управління відіграє встановлення його суб’єктів 
і об’єктів, адже саме при наявності цих критеріїв 
і складаються управлінські відносини щодо соці-
ального захисту. Суб’єктами відносин соціально-
го захисту населення можна виділити:

 – державу як представника та гаранта інтере-
сів суспільства та окремих громадян у сфері соці-
ального захисту;

 – окремі підприємства, підприємців, фізичних 
осіб, які можуть здійснювати різні заходи щодо 
самозахисту в певних умовах (працедавці);

 – різноманітні громадські об’єднання і органі-
зації (наприклад, спілка підприємців, професійні 
спілки, товариства сліпих і т. д.) [1, с. 69].

 Об’єктом соціального захисту автор пропонує 
вважати різноманітні суспільні, професійні, тери-
торіальні, соціальні групи фізичних осіб в межах 
конкретних організацій або систем (освіти, охоро-
ни здоров’я, культури, праці, спортивно-оздоров-
чих комплексів) або ж об’єднання осіб, які ство-
рюються залежно від займаного ними соціального 
становища в суспільстві. Крім того до об’єкту со-
ціального захисту можна віднести як все суспіль-
ство в цілому, так і кожного окремого його члена. 

На основі запропонованої системи суб’єктів та 
об’єктів соціального захисту населення вибудо-
вуються і основні його завдання. Автор погоджу-
ється з думкою В.В. Лаврухіна, який відносить 
до них забезпечення максимально можливої ста-
більності в соціально-економічному стані людей; 
захист від чинників, що знижують життєвий рі-
вень; створення умов, що дозволяють громадянам 
отримати робоче місце; формування сприятливих 
умов праці для найнятих робітників; захист їх від 
негативних впливів виробництва; надання матері-
альної допомоги тим, кому через об’єктивні обста-
вини вона необхідна [1, с. 70]. 

Висновки. Підсумовуючи наведене вище про-
понуємо поняття «соціальний захист населення» 
розглядати у широкому та вузькому сенсі, при 
цьому визначаючи це поняття у широкому значен-
ні як узгоджений механізм організаційно – право-
вих та економічних заходів щодо забезпечення та 
реалізації соціальних прав людини і громадянина 
в державі, натомість у вузькому – як систему спе-
ціалізованих та вузьконаправлених заходів щодо 
захисту окремих верств населення країни, зважа-
ючи на певні критерії їх правового, професійного 
та соціального статусу. 

Наголосимо, що вектор шляхів реформування 
та розвитку системи соціального захисту населен-

ня як об’єкта публічного управління в Україні 
повинен бути направлений, в першу чергу, на впо-
рядкування та вирішення проблем, які до сьогодні 
навіть не були належним чином систематизовані. 
У зв’язку з цим будуть виникати труднощі під час 
розробки, удосконалення і ефективної реалізації 
загальних та спеціальних засобів і методів пу-
блічного управління, в першу чергу це торкнеться 
вивчення державної соціальної політики, систем-
ного та ситуаційного аналізу, програмно-цільо-
вих методів, системи експертних оцінок, а також 
принципів, що є фундаментальними у сучасній 
теорії публічного управління. 
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Анотація

Шпарага Ю. І. Теоретичні аспекти соціального за-
хисту населення як об’єкту публічного управління. – 
Стаття.

Встановлено теоретичні підходи до визначення по-
нять «соціальний захист населення», «публічне управ-
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ління». Визначено та охарактеризовано предмет, мету 
та завдання соціального захисту населення, а також 
його суб’єкти і об’єкти. Охарактеризовані проблем-
ні аспекти реалізації соціального захисту населення 
як об’єкту управління.

Ключові  слова: публічне управління, соціальний  
захист, населення, суб’єкт, об’єкт. 

Аннотация
Шпарага Ю. І. Теоретические аспекты социаль-

ного обеспечения населения как объекта публичного 
управления. – Статья.

Установлены теоретические подходы к определе-
нию «социальная защита населения», «публичное 
управление». Определены и охарактеризованы пред-
мет, цели и задачи социальной защиты населения, 
а также его субъекты и объекты. Охарактеризованы 
проблемные аспекты реализации социальной защиты 
населения как объекта управления.

Ключевые  слова: публичное управление, социаль-
ная защита, население, субъект, объект.

Summary
Shparaha Yu. I. Theoretical aspects of social protec-

tion of the population as an object of public administra-
tion. – Article.

It is proposed to consider the legal category "social 
protection of the population" in the broad and narrow 

sense, while defining this concept in the broad sense as a 
coherent mechanism of organizational legal and economic 
measures for the provision and realization of social rights 
of a person and a citizen in the state, while in the narrow 
one – as a system of specialized and narrow-minded meas-
ures to protect certain segments of the population, taking 
into account certain criteria of their legal, professional 
and social status.

It has been established that public administration is 
implemented through the functioning of state institu-
tions through the management of such tasks as control, 
management, planning, organizational support, infor-
mation technology provision, personnel management, 
and evaluation of "efficiency". It was emphasized that 
the subject of public administration can be character-
ized as a systematic analysis of the activities of state 
bodies as a political and legal institution of manage-
ment of society and formed relevant political, legal and 
social relations. The purpose of public administration 
is to initiate group activities of citizens of a particular 
state, as well as their individual communities, to ensure 
successful balancing and interaction between them, and 
its essence – in the realization of control influence on 
certain objects. One such object is the social protection 
of the population.

Key  words: public administration, social protection, 
population, subject, object.
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здобувач Науково-дослідного інституту публічного права

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ НОРМИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Актуальність дослідження. Інформатизація на 
сьогоднішній день відіграє важливу роль у всіх 
сферах сучасного суспільного життя. Оскільки 
судова система не є виключенням з цього правила 
органи публічної влади прикладають багато зу-
силь, щоб автоматизувати та здійснити інформа-
тизацію адміністративних судів України та судо-
вої влади загалом.

На даний час в Україні існує численна кіль-
кість нормативно-правових актів, що регулюють 
питання інформатизації судів, а головним дер-
жавним органом який відповідає за реалізацію 
державної політики виступає Державна судова 
адміністрація України (ДСА).

 Щоб детальніше розглянути дане питання, 
нам необхідно вивчити та проаналізувати норми 
права, що регулюють найбільш важливі суспільні 
відносини у сфері забезпечення діяльності адміні-
стративних судів в Україні.

Тому, вивчення питання інформаційно-право-
вих норм, які врегульовують найбільш важливі 
суспільні відносини у сфері забезпечення діяль-
ності адміністративних судів в Україні є вкрай 
необхідним етапом становлення нашої держави та 
судової системи в цілому.

Огляд останніх досліджень. До проблеми інфор-
маційно-правових норм, які врегульовують най-
більш важливі суспільні відносини у сфері забезпе-
чення діяльності адміністративних судів в Україні 
зверталися такі вчені, як: В. Авер’янов, А. Агапов, 
А. Анісімов, І. Арістова, Г. Атаманчук, О. Бара-
нова, В. Басс, Ю. Батурін, І. Бачило, В. Брижко, 
Ю. Битяк, В. Гавловський, В. Галунько, М. Дамір-
чиєв, П. Дітієвський, В. Заросило, Р. Калюжний, 
В. Колпаков, В. Копилов, О. Кузьменко, А. Ма-
рущак, О. Марценюк, Р. Мельник, А. Нонко, 
А. Письменницький, О. Радишевська, С. Стецен-
ко, В. Ткаченка, О. Тихомиров, В. Хахановський, 
В. Цимбалюк, М. Цьвок, Цуркан, М. Швець, 
Ю. Шемшученко, В. Шкарупа та ін. Проте вони не 
зосереджували свої наукові пошуки на проблеми 
інформаційно-правових норм у сфері забезпечен-
ня діяльності адміністративних судів в Україні.

Метою статті є розкриття юридичної природи 
інформаційно-правових норм, які врегульовують 
найбільш важливі суспільні відносини у сфері 
забезпечення діяльності адміністративних судів 
в Україні.

Виклад основних положень. В тлумачному 
словнику української мови, зазначено що норма – 
це звичайний, узаконений, загальноприйнятий, 
обов’язковий порядок, стан і т. ін.;  зразок, прави-
ло поведінки людей у суспільстві. Норма права – 
це загальнообов’язкове правило поведінки людей, 
встановлене, санкціоноване і забезпечуване дер-
жавою [1]. 

Відповідно до загальної теорії держави і пра-
ва, норма права – це загальнообов’язкове правило 
поведінки, сформоване в суспільстві відповідно 
до визнаної в ньому справедливої міри свободи і 
рівності та формально визначене (встановлене чи 
санкціоноване) і забезпечене державою з метою 
регулювання, охорони та захисту суспільних від-
носин. Зазначимо, що природні права людини, 
якщо вони не закріплені у формах права (тобто 
формально не визначені), є також чинними пра-
вом і підлягають забезпеченню державою так 
само, як і інші норми права [2].

Відповідно до теорії права, інформаційне 
право – це комплексна галузь права, множина 
правових норм, що визначає суспільні відноси-
ни стосовно інформації, як суспільного ресурсу, 
функціюванням інформаційних систем з метою 
забезпечення задоволення потреб, інтересів лю-
дини, громадянина, соціальних спільнот, суспіль-
ства, держави, міжнародного співтовариства [3].

Тобто норми права відіграють важливу роль 
для регулювання відносин у суспільстві. Інформа-
ційно-правові норми, які врегульовують найбільш 
важливі суспільні відносини у сфері забезпечення 
діяльності адміністративних судів в Україні регулю-
ють специфічну сферу суспільних відносин, які по-
кликані здійснити технологізацію судової системи.

Отже, норма інформаційного права – це загаль-
нообов’язкове правило поведінки, встановлене й 
санкціоноване державою що регулює відносини 
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у сфері інформації, як загальнодоступного ресурсу 
та процесу інформатизації, як засобу задоволення 
інформаційних потреб громадян та суспільства.

К. Чилінгарян вважає, що в сучасній Україні 
інформатизація стає важливою сферою економі-
ки й визначальною сферою суспільного життя та 
одночасно – найважливішою функцією держави, 
чинником забезпечення її безпеки й сувереніте-
ту. Вона охоплює коло поточних і перспективних 
проблем – економічних, організаційних, соціаль-
них, культурних й освітніх, діяльність усіх ланок 
соціального управління, кожної ланки господа-
рювання [4].

Основним нормативно-правовим актом, 
у сфері інформатизації адміністративних судів 
є Концепція галузевої програми інформатизації 
(Програма) стратегічних завдань та їх подальша 
реалізація, яка сприяє підвищенню рівня інфор-
матизації судів, ДСА, інших органів та установ 
судової системи та забезпечить умови для функ-
ціонування Єдиної судової інформаційної систе-
ми, створення якої було підтримано Радою суддів 
України в 2007 році [5].

Нормативно-правове забезпечення Програми 
покликане врегулювати відносини, які забезпе-
чують впровадження процесів інформатизації 
в діяльність ДСА, судів, установ та організацій 
судової системи. На цей час розроблено норматив-
ні акти, які визначають порядок використання 
засобів Інтернет, роботи з електронною поштою, 
користування персональним комп’ютером, ви-
користання комп’ютерних програм, розміщення 
і постійне оновлення інформації на Веб-порталі 
«Судова влада України». Разом з тим необхідно 
розробити нормативно-правові акти, що визнача-
тимуть порядок роботи в умовах функціонування 
Єдиної судової інформаційної системи, а також на 
рівні технічних стандартів, формалізованого ви-
значення потреб та опису бізнес-процесів, забезпе-
чать оптимальне використання існуючого та ново-
го обладнання. При розробці нормативно правових 
актів обов’язковою умовою є урахування необхід-
ності інтеграції апаратної та програмної частини 
системи та ефективна координація з користувача-
ми системи та компаніями-постачальниками по-
слуг щодо технічної підтримки. Потреби у апарат-
ному обладнанні будуть визначатися з точки зору 
роботи існуючого обладнання в реальних умовах, 
оскільки здебільшого багато вимог не можуть 
бути визначені до початку роботи з програмним 
забезпеченням. Процес уніфікації програмного 
забезпечення започатковується через організацію 
обміну даними. Інтеграція систем, спрямована 
на формування єдиного інформаційного просто-
ру, повинна включати в себе створення універ-
сальних інтерфейсів взаємодії між різними уста-
новами судової влади України. Через створення 
стандартів даних, встановлення вимог до апарат-

ного обладнання, його встановлення та налашту-
вання значною мірою знизяться ризики втрати 
даних, доступності інформаційних ресурсів, пов-
ноти та актуальності накопиченої інформації [5].

Також слід зазначити, що зовнішнім виразом 
норм інформаційного права є джерела адміністра-
тивного права закони, постанови, положення. 
Досліджуючи тематику інформаційно-правових 
норм, які врегульовують найбільш важливі су-
спільні відносини у сфері забезпечення діяльності 
адміністративних судів в Україні, ми визначили 
що основні з них є такі: «Про інформацію», «Про 
захист інформації в автоматизованих системах», 
«Про Концепцію Національної програми інфор-
матизації»; «Про Національну програму інформа-
тизації»; «Про Основні засади розвитку інформа-
ційного суспільства України на 2007–2015 роки»; 
«Про електронні документи та електронний доку-
ментообіг»; «Про електронний цифровий підпис»; 
«Про Національну систему конфіденційного 
зв’язку»; Указ Президента України «Про першо-
чергові завдання щодо впровадження новітніх 
інформаційних технологій» від 20 жовтня 2005, 
№ 1497/2005. Постанови Кабінету Міністрів 
України: «Про затвердження переліку обов’яз-
кових етапів робіт під час проектування, впрова-
дження та експлуатації систем і засобів автомати-
зованої обробки та передачі даних» від 4 лютого 
1998 р. № 121; «Про затвердження Положення 
про формування та виконання Національної 
програми інформатизації» від 31 серпня 1998 р. 
№ 1.45; «Про затвердження Порядку формування 
та виконання регіональної програми і проекту ін-
форматизації» від 12 квітня 2000 р. № 644; «Про 
затвердження Порядку формування та виконан-
ня галузевої програми і проекту інформатизації» 
від 18 грудня 2001 р. № 1702; «Про затверджен-
ня Порядку проведення експертизи Національної 
програми інформатизації та окремих її завдань 
(проектів)» від 25 липня 2002 р. № 1048; «Про за-
твердження Положення про Національний реєстр 
електронних інформаційних ресурсів» від 17 бе-
резня 2004 р. № 326; «Про затвердження Поряд-
ку акредитації центру сертифікації ключів» від 
13 липня 2004 р. № 903; «Про затвердження По-
ложення про центральний засвідчуваний орган» 
від 28 жовтня 2004 р. № 1451; «Про затверджен-
ня Порядку застосування електронного цифро-
вого підпису органами державної влади, органа-
ми місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями державної форми 
власності» від 28 жовтня 2004 р. № 1452; «Про 
затвердження Порядку обов’язкової передачі до-
кументованої інформації» від 28 жовтня 2004 р. 
№ 1454; розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження плану заходів з виконан-
ня завдань, передбачених Законом України «Про 
Основні засади розвитку інформаційного суспіль-
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ства в Україні на 2007–2015 роки» від 15 серпня 
2007 р. № 653-р тощо [5]. 

Відповідно до вищезазначеного, ми може-
мо стверджувати що Верховна Рада України та 
суб’єкти публічної адміністрації в процесі роз-
порядчої діяльності держава в деякій мірі за-
безпечила основу за допомогою законодавчих і 
підзаконних нормативно-правових актів для вре-
гулювання найбільш важливих суспільних відно-
син у сфері забезпечення діяльності адміністра-
тивних судів в Україні. 

Що стосується безпосередньо органів судової 
влади, то існує Програма інформатизації судів 
загальної юрисдикції, інших органів та установ 
судової системи на 2004–2006 роки, затвердже-
на рішенням Ради суддів України від 2 квітня 
2004 р. № 22. Відповідно до ст. 1 Програми її ос-
новна мета – забезпечення прозорості судового 
процесу, створення умов для ефективної діяльно-
сті судів, спрямованої на забезпечення належного 
захисту конституційних крав і свобод людини і 
громадянина, порушених або оспорюваних прав 
і охоронюваних законом інтересів підприємств 
та організацій. Основними завданнями Програ-
ми є: забезпечення надання громадянам своєчас-
ної, достовірної та повної інформації про хід роз-
гляду судових справ; – запровадження системи 
інформаційно-технічного забезпечення судового 
процесу; забезпечення виконання вимог процесу-
ального законодавства щодо технічної фіксації су-
дового процесу; створення належних організаційних,  
фінансових і матеріально-технічних умов для 
функціонування системи інформаційно-технічно-
го забезпечення судового процесу [5].

Також слід зазначити, що відповідно до Поло-
ження про Державну судову адміністрацію Укра-
їни, яке затверджено постановою Кабінету Міні-
стрів України від 14 січня 2009 р. № 14 Державна 
судова адміністрація безпосередньо займається 
інформатизацією судової системи.

Це підтверджується п.4 даного Положення, 
відповідно до якого Державна судова адміністра-
ція: організовує комп’ютеризацію судів для здійс-
нення судочинства, діловодства, інформацій-
но-нормативного забезпечення судової діяльності 
та забезпечення функціонування автоматизованої 
системи документообігу в судах; забезпечує суди 
необхідними технічними засобами фіксування 
судового процесу в межах коштів, передбачених 
у Державному бюджеті України на фінансове за-
безпечення відповідних судів; забезпечує впрова-
дження електронного суду; здійснює заходи щодо 
організації обміну електронними документами 
між судами та іншими державними органами та 
установами [6].

В. Куценко зазначив, що використання но-
вітніх технологій інформатизації є провідним 
напрямком діяльності Державної судової адміні-

страції, оскільки з розвитком суспільних відносин 
виникає гостра потреба своєчасного, ефективного 
та належного врегулювання нових правовідно-
син, у свою чергу технології кібернетики та ін-
форматики є своєрідним допоміжним чинником 
у здійсненні такого регулювання. Державна су-
дова адміністрації України здійснює цілеспрямо-
ваний вплив відомчих ресурсів, що спрямовані на 
створення умов для задоволення інформаційних 
потреб представників судової влади, а також ко-
ристувачів адміністративних послуг судочинства, 
які в сукупності становлять організаційно-техніч-
ний процес, спрямований на забезпечення права 
на справедливе й гуманне судочинство [7].

Таким чином, Державна судова адміністрація 
є основним органом публічної влади що регулює, 
відповідає та забезпечує процес інформатизації 
судів в Україні на основі реалізації інформацій-
но-правових норм.

Отже, інформаційно-правові норми, які врегу-
льовують найбільш важливі суспільні відносини у 
сфері забезпечення діяльності адміністративних 
судів в Україні – це спеціальні загальнообов’язко-
ві правила поведінки, які встановлені Верховною 
Радою України та суб’єктами публічної адміні-
страції в процесі розпорядчої діяльності, а також 
під час створення джерел права їх різними ієрар-
хічними рівнями для врегулювання суспільних 
відносин у сфері забезпечення інформацією адмі-
ністративних судів, як загальнодоступного ресур-
су та утворення процесу інформатизації, як засобу 
задоволення інформаційних потреб і сприяння ор-
ганізаційно-технічного процесу адміністративних 
судів в цілому.
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Анотація

Арсірій Р. О. Інформаційно-правові норми у сфе-
рі забезпечення діяльності адміністративних судів 
в Україні. – Стаття.

В статті визначено, що інформаційно-правові нор-
ми, які врегульовують найбільш важливі суспільні 
відносини у сфері забезпечення діяльності адміністра-
тивних судів в Україні – це спеціальні загальнообов’яз-
кові правила поведінки, які встановлені Верховною 
Радою України та суб’єктами публічної адміністрації 
в процесі розпорядчої діяльності, а також під час ство-
рення джерел права їх різними ієрархічними рівнями 
для врегулювання суспільних відносин у сфері забезпе-
чення інформацією адміністративних судів, як загаль-
нодоступного ресурсу та утворення процесу інформа-
тизації, як засобу задоволення інформаційних потреб 
і сприяння організаційно-технічного процесу адміні-
стративних судів в цілому.

Ключові  слова: адміністративний суд, адміністру-
вання, забезпечення, зміст, інформатизація, інформа-
ційно-правові норми, публічна адміністрація. 

Аннотация

Арсирий Р. А. Информационно-правовые нормы 
в сфере обеспечения деятельности административных 
судов в Украине. – Статья.

В статье определено, что информационно-правовые 
нормы, которые регулируют наиболее важные обще-
ственные отношения в сфере обеспечения деятельности 
административных судов в Украине – это специальные 

общеобязательные правила поведения, установленные 
Верховной Радой Украины и субъектами публичной ад-
министрации в процессе распорядительной деятельно-
сти, а также при создании источников права их различ-
ными иерархическими уровнями для урегулирования 
общественных отношений в сфере обеспечения инфор-
мацией административных судов, как общедоступного 
ресурса так и образования процесса информатизации, 
как средства удовлетворения информационных по-
требностей и содействия организационно-технического 
процесса административных судов в целом.

Ключевые  слова: административный суд, админи-
стрирование, обеспечение, содержание, информатиза-
ция, информационно-правовые нормы, публичная ад-
министрация.

Summary

Arsirii R. O. Information and legal norms in the 
field of ensuring the activities of administrative courts  
in Ukraine. – Article.

The article defines that the information and legal 
norms governing the most important public relations in 
the sphere of administrative courts activity in Ukraine 
are the special mandatory rules of conduct established 
by the Verkhovna Rada of Ukraine and public adminis-
tration entities in the process of administrative activity, 
and also when creating sources of law by their different 
hierarchical levels to regulate public relations in the field 
of providing information to administrative courts as a 
public resource t and the formation of the information 
process as a means of meeting information needs and fa-
cilitating the organizational and technical process of ad-
ministrative courts as a whole.

Key  words: administrative court, administration, 
maintenance, content, informatization, information and 
legal norms, public administration.
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ  
«ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРАВА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ»

Постановка проблеми. Визначальними для 
повноцінного психічного, фізіологічного й мо-
рального існування людини в соціумі беззапереч-
но є гарантованість та забезпеченість її основопо-
ложних прав, свобод й інтересів. Дійсно, навіть 
відкидаючи філософсько-психологічні аспекти 
змістовного навантаження цих категорій, а роз-
глядаючи їх лише в межах правової науки, можна 
з впевненістю говорити про їх виключне значен-
ня. Це підтверджується наявною нормативною 
регламентацією. Так, на сьогоднішній день існує 
значна кількість як національних, так і міжна-
родних нормативно-правових актів, які закріплю-
ють права та свободи людини. Серед фундамен-
тальних міжнародно-правових актів у сфері прав 
людини варто виокремити Загальну декларацію 
прав людини 1948 року, Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні, культурні права 1966 року, 
Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права 1966 року, Європейську конвенцію про за-
хист прав і основних свобод людини 1950 року та 
інші. Основоположним національним законодав-
чим актом, що регламентує базові права і свободи 
людини й громадянина є Конституція України. 
Зокрема, Розділ ІІ Основного Закону закріплює 
особисті, політичні, економічні, соціальні, еколо-
гічні та освітньо-культурні права і свободи.

Не виключення становлять і права та свободи 
ветеранів війни й учасників бойових дій, на яких 
поширюється дія вищеназваних нормативно-пра-
вових актів. Проте, щодо даної категорії суб’єк-
тів, в силу їх специфічного правового статусу, 
здійснюється особлива державна політика, яка 
гарантує та визначає реалізацію їх прав та свобод. 
Саме така специфічність й обумовлює актуаль-
ність нашого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
таннями основоположних прав та свобод, а саме 
їх сутністю, змістом, класифікацією, видами, 
реалізацією тощо, займалися значна кількість 
науковців. Особливу роль відіграли праці таких 
вчених як С. Алексєєв, М. Антонович, В. Нерсе-
сянц, О. Петришин, В. Погорілко, П. Рабінович, 
О. Скакун, М. Хавронюк, М. Цвік, С. Шевчук, 
Н. Шуклін та інші. Вони створили певний науко-
вий фундамент, який може слугувати основою для 
подальших наукових досліджень не лише щодо 
основоположних прав та свобод людини, а й щодо 
окремих категорій осіб, зокрема ветеранів війни 

та учасників бойових дій. Проте, не дивлячись на 
масштабність досліджень у сфері реалізації прав 
та свобод людини, напрямок щодо реалізації прав 
й свобод ветеранів війни та учасників бойових дій 
на сьогоднішній день залишається недостатньо 
дослідженим. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – 
здійснити аналіз сутності категорії прав та свобод 
людини загалом та ветеранів війни та учасників 
бойових дій зокрема.  

Виклад основного матеріалу. У наукових колах 
протягом тривалого часу домінують дві концепції 
прав людини: природна та позитивістська. Відпо-
відно до позитивістської концепції (легізм), як за-
значає А. Пуховська, права людини визначаються 
як формально визначені, юридично гарантовані 
можливості користуватися соціальними благами 
у визначеній законом сфері, офіційна міра можли-
вої поведінки. Авторка наголошує, що юридико-
позитивна концепція правової держави, соціальна 
концепція правового статусу особи в тій чи іншій 
мірі засновані на теорії дарованих прав, пов’язані 
системоцентристським розумінням ролі держави 
стосовно індивіда. Таким чином, позитивістська 
тенденція виявляється у переважній увазі до тих 
прав людини, обсяг і зміст яких чітко визначені 
законодавцем за допомогою конституювання їх 
у позитивних правових нормах [1, с. 90]. В дано-
му випадку можна вести мову про те, що права 
людини витікають з державно-владних повнова-
жень органів державної влади, які, в силу свого 
статусу, надають або дарують ці права людині.

Протилежною за своєю сутністю виступає 
природна концепція (або у наукових колах вико-
ристовують також терміни «природно-правова», 
«юснатуралізм»). Так, прихильники класичного 
природного права завжди стверджували й зали-
шаються вірними своєму розумінню прав люди-
ни, вважаючи, що права людини є її невід’ємними 
властивостями й належать кожному від народ-
ження, тобто визнаються як природні, невідчужу-
вані і священні імперативи [2, с. 75]. 

О. Руднєва вдало стверджує, що виокремлення 
окремої групи невід’ємних прав зумовлено роз-
витком та науково-теоретичним обґрунтуванням 
доктрини природного права, яка, надаючи тлу-
мачення феномена права, апелювала не до тих чи 
інших зовнішніх інстанцій (держава, Бог тощо), 
а, насамперед, до сутності чи природи людини, 
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виділяючи таку її іпостась, яка й дає змогу нам 
вживати як поняття «прав», так і поняття «люди-
на» [3, с. 31]. Таким чином, прихильники природ-
но-правової концепції визначають права людини 
як категорію, що безпосередньо пов’язана з са-
мою людиною як біологічною істотою, що фізич-
но існує. Тобто, мається на увазі те, що ці права 
не мають безпосереднього зв’язку з державою (як 
це притаманно для позитивістської концепції) й 
виникають незалежно від того, існує такий зв’я-
зок між людиною та державою чи ні. Фактом або 
підставою виникнення природних прав є саме іс-
нування людини. 

У наукових колах й на сьогоднішній день ве-
дуться дискусії стосовно того, який підхід вико-
ристовують держави для регламентації прав лю-
дини. Зокрема, О. Кучинська наголошує на тому, 
що в українському законодавстві тлумачення прав 
людини базується саме на природньо-правовій 
концепції і права людини визнаються найвищою 
соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України) 
[4, с. 144]. В той же час І. Загоруй стверджує, що 
права людини як багатогранне явище, що розвива-
ється в єдності й набуло статусу інтегрального на-
пряму юридичного дослідження, наразі усе більше 
розглядаються з позицій поєднання природно-пра-
вової та юридико-позитивістської теорії [2, с. 76]. 

У зв’язку зі зміною відношення до теорії пози-
тивізму, В. Нерсесянц розробив та запропонував 
нову концепцію права, яка отримала назву лібер-
тарно-юридичної. Означена концепція включає 
базові юридично значимі ідеї легізму й юснату-
ралізму та полягає в розрізненні права і закону, й 
обґрунтовує розуміння права як загальної форми 
і рівної норми (міри) свободи індивіду [5, с. 321]. 
Науковець, говорячи про існування змішаних кон-
цепцій (наприклад, теорії м’якого позитивізму, 
або некритичного юснатуралізму),  визначає лібер-
тарно-юридичну концепцію чимось проміжним 
між двома головними теоріями (концепціями).

В свою чергу, П. Рабінович та М. Хавронюк, 
будучи прихильниками природної концепції пра-
ворозуміння прав людини, вказують, що, окрім 
зазначеної, існують й інші підходи до розумін-
ня прав людини. Серед таких підходів науковці 
виділяють: 1) етичний(або етико-нормативний)
підхід, який під правами людини розуміє форму 
існування, спосібпрояву принципів і приписів мо-
ралі; 2) психологічнийпідхід, де права людини – 
це певні уявлення людини, її погляди та вимоги 
щодонадання їй суспільством чи державою пев-
них благ; 3) релігійний,відповідно до якого права 
людини – це явище, встановлене позаземним, не-
матеріальним творцем (наприклад, Богом); 4) ле-
гістський(або юридично-позитивістський) підхід, 
у якому права людини – це лише ті можливості-
людини, які їй надані державою, шляхом їх закрі-
плення у джерелахпозитивного права [6, 12–14].

Тобто, проблема сутності прав людини є одним 
з найбільш досліджених питань, однак, в той же 
час, залишається актуальним й по сьогодення. 
Проте, на сучасному етапі розвитку філософії та 
теорії права, позиції стосовно розгляду основопо-
ложних прав в контексті природно-правової кон-
цепції праворозуміння є превалюючими. На нашу 
думку, це обумовлено наступними чинниками: 

– по-перше, виходячи із самої сутності катего-
рії «права людини» можна зробити висновок, що 
вони (тобто права), в першу чергу, пов’язані з ка-
тегорією «людина», що вказує на їх первинний 
зв’язок; 

– по-друге, у разі, якщо такі права надаються 
людині від держави, то, як наслідок, між цими 
суб’єктами виникають певні правові відносини. 
Враховуючи загальну теорію держави і права, осо-
бливий зв’язок держави і людини визначається гро-
мадянством. Тому, в даному випадку можна вести 
мову про права громадянина, а не права людини;

– по-третє, права людини за своїм змістом є 
ширшими за права громадянина та включають 
в себе останні;

– по-четверте, нормативно-правова регламен-
тація прав людини не визначає їх як права, нада-
ні державою. В даному випадку варто зазначити, 
що держава лише закріплює та гарантує ці права. 
Внаслідок чого людина має можливість вільно ре-
алізувати свої права шляхом забезпечення влас-
них потреб, однак, лише у встановлених законо-
давством рамках. 

Таким чином, розглянувши основні концеп-
ції праворозуміння прав людини варто визначи-
ти, що таке права та свободи людини. На підста-
ві отриманих результатів доцільно сформувати 
власне бачення категорії «основоположні права та 
свободи ветеранів війни й учасників бойовий дій». 

Звернемось до наукових розробок щодо визна-
чення прав людини. Зокрема, досить влучне ви-
значення наводить П. Рабінович, вказуючи, що 
права людини – це певні можливості людини, які 
необхідні для задоволення потреб її існування та 
розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єк-
тивно визначаються досягнутим рівнем розвит-
ку суспільства і забезпечені обов’язками інших 
суб’єктів [7, с. 12]. Аналізуючи його погляди мож-
на зробити висновок, що ключову роль тут віді-
грає процес задоволення потреб людини, а також 
певний факт як реальна можливість людини щодо 
задоволення своїх потреб. Дійсно, як веде далі 
мову сам науковець, категорія можливості (свобо-
ди) дозволяє найбільш адекватно відобразити саме 
онтичну соціальну сутність основоположних прав 
людини [7, с. 13]. Тобто, в наукових дослідженнях 
П. Рабіновича простежується прямий зв’язок між 
правами та свободами (як певними можливостями 
людини, за допомогою яких вона здатна задоволь-
нити певні потреби).
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С. Максимов наголошує на універсальності 
прав людини й розглядає їх в трансценденталь-
ному та історичному аспекті. З точки зору транс-
цендентальності науковець стверджує, що права 
людини – це такі права, якими володіє кожна 
людина саме як людина, незалежно від юридич-
ного простору та історичного часу. В свою чергу, 
історичний аспект розуміння прав людини перед-
бачає, що всі люди, які живуть у конкретно-істо-
ричний період, володіють конкретними правами 
[8, с. 41]. Зазначена позиція стосовно універсаль-
ності та просторого-часового розуміння прав лю-
дини також має цілком обґрунтоване місце для 
існування, адже дійсно, беручи за основу хроноло-
гію трансформації розуміння прав людини, мож-
на простежити історичні зміни, які в результаті 
сформували ті уявлення про права людини, які ми 
досліджуємо на сьогоднішній день. Однак, це не 
означає, що протягом наступних етапів розвитку 
людства концепції прав людини не будуть доко-
рінно змінені. Позиція стосовно універсальності 
прав означає, що в конкретний проміжок часу 
людина як фізична особа, яка об’єктивно існує.

В контексті дослідження державної політики 
у сфері забезпечення прав і свобод, Є. Романеско 
зазначає, що права і свободи людини – це реальні 
соціальні можливості, які визначають міру її сво-
боди, обумовлену конкретно-історичним рівнем 
розвитку існуючих суспільних відносин і які зна-
ходять своє відображення в Конституції і юридич-
них нормах держави [9, с. 1-2].

Дещо схожу позицію висловлює В. Погорілко, 
який під правами людини розуміє природні мож-
ливості індивіда, що забезпечують його життя, 
людську гідність і свободу діяльності в усіх сфе-
рах суспільного життя. Означені права людини 
мають природну сутність і є невід’ємними від ін-
дивіда, є позатериторіальні й позанаціональні, іс-
нують незалежно від закріплення в законодавчих 
актах держави, є об’єктом міжнародно-правового 
регулювання та захисту [10, c. 211].

Усе зазначене в своїй сукупності дозволяє 
виокремити ознаки основоположних прав людини:

1) це певні можливості людини (фізичної осо-
би, індивіда), спрямовані, в першу чергу, на задо-
волення власних потреб;

2) за своєю сутність вони є природними;
3) є невід’ємними;
4) є універсальними;
5) існують незалежно від зовнішніх чинників 

(наприклад, часу, простору, нормативно-правової 
регламентації);

6) не дивлячись на те, що існують незалежно 
від законодавчого закріплення, вони визначені 
в міжнародних та національних нормативно-пра-
вових актах);

7) за порушення цих прав передбачена юридич-
на відповідальність.

Визначення змісту поняття «основоположні 
права людини» та виокремлення його ознак обу-
мовлене необхідністю чіткого розуміння сутності 
категорії «основоположні права ветеранів війни 
та учасників бойових дій».

Висновки. Таким чином, основоположні пра-
ва людини є цілим комплексом усього масиву 
прав, які людинамає від народження незалежно 
від будь-яких чинників.Основоположні права і 
свободи ветеранів війни та учасників бойових дій 
доцільно розглядати у співвідношенні з правами й 
свободами людини і громадянина.

З урахуванням викладеного можна зробити ви-
сновок, що основоположні права ветеранів війни 
та учасників бойових дій передбачають невід’єм-
ні й універсальні природні можливості ветеранів 
війни та учасників бойових дій, як фізичних осіб, 
які об’єктивно існують, що спрямовані на задо-
волення власних потреб, є незалежними від про-
стору та часу й, у більшості випадків, закріплені 
на національному та міжнародному рівнях.
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Анотація

Вовчук Т. М. До питання визначення правової ка-
тегорії «основоположні права ветеранів війни та учас-
ників бойових дій». – Стаття. 

У статті здійснено дослідження категорії «осново-
положні права ветеранів війни та учасників бойових 
дій» крізь призму категорії «основоположні права лю-
дини». Розглянуто основні концепції розуміння (зокре-
ма, позитивістську та природно-правову) прав людини. 
Визначено, що у наукових колах по сьогоднішній день 
ведуться дискусії з приводу того, який підхід вико-
ристовують держави для регламентації прав людини. 
Вказано, що на сучасному етапі розвитку філософії та 
теорії права, позиції стосовно розгляду основополож-
них прав в контексті природно-правової концепції пра-
ворозуміння є превалюючими. Проаналізовано наукові 
підходи до дефініції «права людини». Виокремлено 
ознаки основоположних прав людини. На основі прове-
деного дослідження сформоване авторське бачення ка-
тегорії «основоположні права ветеранів війни та учас-
ників бойових дій».

Ключові  слова: основоположні права, свободи, 
права людини, концепції розуміння прав людини, 
основоположні права ветеранів війни та учасників бо-
йових дій.

Аннотация

Вовчук Т. Н. К вопросу определения правовой ка-
тегории «основополагающие права ветеранов войны и 
участников боевых действий». – Статья. 

В статье проведено исследование категории «осно-
вополагающие права ветеранов войны и участников 
боевых действий» сквозь призму категории «осново-
полагающие права человека». Рассмотрены основные 
концепции понимания (в частности, позитивистская 
и естественно-правовая) прав человека. Определено, 
что в научных кругах по сегодняшний день ведутся 
дискуссии по поводу того, какой подход используют го-

сударства для регламентации прав человека. Указано, 
что на современном этапе развития философии и теории 
права, позиции относительно рассмотрения основопо-
лагающих прав в контексте естественно-правовой кон-
цепции правопонимания являются превалирующими. 
Проанализированы научные подходы к дефиниции 
«права человека». Выделены признаки основных прав 
человека. На основе проведенного исследования сфор-
мировано авторское видение категории «основопола-
гающие права ветеранов войны и участников боевых 
действий».

Ключевые  слова: основополагающие права, свобо-
ды, права человека, концепции понимания прав че-
ловека, основных прав ветеранов войны и участников 
боевых действий.

Summary

Vovchuk T. M. To the question of determining the 
legal category of "fundamental rights of war veterans 
and combatants". – Article.

The article investigates the category "fundamental 
rights of war veterans and combatants" through the prism 
of the category "basic human rights". The basic concepts 
of understanding (in particular, positivist and natural 
law) of human rights are considered. It has been deter-
mined that discussions are still underway in the scientific 
community about what approach states use to regulate 
human rights. It is pointed out that at the present stage 
of the development of philosophy and theory of law, pos-
itions regarding the consideration of fundamental rights 
in the context of the natural concept of legal thinking 
are prevailing. Scientific approaches to the definition of 
"human rights" are analyzed. The signs of fundamental 
human rights are highlighted. Based on the research, the 
author’s vision of the category "fundamental rights of 
war veterans and combatants" was formed.

Key  words: fundamental rights, freedoms, human 
rights, concepts of understanding human rights, funda-
mental rights of war veterans and combatants.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ СПРАВ 
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЗАКОННИМ ВИРОБНИЦТВОМ, 
ПРИДБАННЯМ, ЗБЕРІГАННЯМ, ПЕРЕВЕЗЕННЯМ, ПЕРЕСИЛАННЯМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

АБО ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН БЕЗ МЕТИ ЗБУТУ В НЕВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ

Зосереджуючи свою увагу на умови сьогоден-
ня, слід зауважити, що за останні роки спостері-
гається загострення проблеми у сфері незакон-
ного обігу наркотичних засобів і психотропних 
речовин. Так, у Стратегії державної політики 
щодо наркотиків на період до 2020 року зазна-
чено, що особливу стурбованість з огляду на со-
ціально-економічні кризові явища викликає 
систематичний характер вживання наркотиків, 
заборонених до обігу, а також вживання не за ме-
дичним призначенням наркотичних лікарських 
засобів, підвищення рівня захворювання на ін-
фекційні хвороби, зокрема ВІЛ-інфекції людей, 
які перебувають у близькому оточенні спожива-
чів ін’єкційних наркотиків, та збільшення кіль-
кості злочинів, пов’язаних з незаконним обігом 
наркотиків [1]. 

Зважаючи на наведені вище проблемні питан-
ня, слід зауважити, що за таких умов протидія 
незаконному виробництву, придбанню, зберіган-
ню, перевезенню, пересиланню наркотичних за-
собів або психотропних речовин без мети збуту 
в невеликих розмірах набуває статусу однієї зі 
складових частин загальнодержавної політики 
протидії наркоманії. У зв’язку з цим у рамках 
даного підрозділу вважається за доцільне охарак-
теризувати основні засади адміністративно-де-
ліктного законодавства у сфері незаконного ви-
робництва, придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання наркотичних засобів або психотроп-
них речовин без мети збуту в невеликих розмірах  
(ст. 44 КУпАП) та виокремити роль органів Націо-
нальної поліції на стадії розгляду. 

З метою детального висвітлення питання, що 
стосується адміністративно-деліктного законо-
давства у сфері незаконного виробництва, при-
дбання, зберігання, перевезення, пересилання 
наркотичних засобів або психотропних речовин 
без мети збуту в невеликих розмірах, та виокрем-
лення ролі територіальних органів поліції на ста-
дії розгляду, необхідно, насамперед дослідити всі 
стадії провадження в справах про адміністративні 
правопорушення за даним фактом. 

Визначаючи загальні риси стадій адміністра-
тивного провадження з метою встановлення 
особливостей стадії розгляду територіальними 
органами поліції справ про адміністративні пра-
вопорушення, пов’язані з незаконним виробни-

цтвом, придбанням, зберіганням, перевезенням, 
пересиланням наркотичних засобів або психотроп-
них речовин без мети збуту в невеликих розмірах, 
на нашу думку, потрібно встановити місце та зна-
чення кожної з окремо визначених стадій адмі-
ністративно-деліктного провадження.  На жаль, 
на законодавчому рівні досі чітко не прописано 
та не регламентовано правове визначення даної 
категорії, ми маємо змогу лише здійснювати при-
пущення щодо можливих стадій, спираючись на 
назви окремих глав та розділів Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (глава 22 
«Розгляд справи про адміністративні правопору-
шення»; глава 23 «Постанова по справі про адмі-
ністративні правопорушення»; глава 24 «Оскар-
ження і опротестування постанови по справі про 
адміністративні правопорушення»; розділ 5 «Ви-
конання постанов про накладення адміністратив-
них стягнень» [2]).

У результаті аналізу вироблених у наукових 
колах підходів до визначення переліку стадій 
провадження у справах про адміністративні пра-
вопорушення, можна дійти висновку, що для де-
ліктів, які пов’язані з незаконним виробництвом, 
придбанням, зберіганням, перевезенням, переси-
ланням наркотичних засобів або психотропних 
речовин без мети збуту в невеликих розмірах, 
характерною є наявність 3 основних стадій (по-
рушення справи та адміністративне розслідуван-
ня; розгляд справи (вирішення справи/винесення 
постанови); виконання вирішеної справи) і 1 фа-
культативної (оскарження, перегляд, опротесту-
вання вирішеної справи).

Для повноти розкриття теми нашого дослі-
дження, необхідно розглянути основні аспекти та 
особливості стадій адміністративного проваджен-
ня за правопорушення, які пов’язані з незакон-
ним виробництвом, придбанням, зберіганням, пе-
ревезенням, пересиланням наркотичних засобів 
або психотропних речовин без мети збуту в неве-
ликих розмірах.

У результаті аналізу Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення встановлено, що 
відповідно до ст. 255 КУпАП протоколи по спра-
вам про адміністративні правопорушення, пов’я-
зані з незаконним виробництвом, придбанням, 
зберіганням, перевезенням, пересиланням нар-
котичних засобів або психотропних речовин без 
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мети збуту в невеликих розмірах, мають право 
складати уповноважені на те посадові особи:

– органів внутрішніх справ (Національної по-
ліції);

– органів управління Військової служби пра-
вопорядку у Збройних Силах України (про пра-
вопорушення, вчинені військовослужбовцями, 
військовозобов’язаними та резервістами під час 
проходження зборів, працівниками Збройних 
Сил України під час виконання ними службових 
обов’язків.

Таким чином, з огляду на визначене, територі-
альні органи Національної поліції є безпосереднім 
загальним суб’єктом (окрім зазначеної вище кате-
горії осіб «військовослужбовців»), якому надано 
право складання протоколів про адміністративні 
правопорушення, пов’язані з незаконним виробни-
цтвом, придбанням, зберіганням, перевезенням, 
пересиланням наркотичних засобів або психотроп-
них речовин без мети збуту в невеликих розмірах.

З метою ефективного складання протоколу 
про адміністративні правопорушення, пов’язані 
з незаконним виробництвом, придбанням, збері-
ганням, перевезенням, пересиланням наркотич-
них засобів або психотропних речовин без мети 
збуту в невеликих розмірах, на нашу думку, не-
обхідно виділите декілька важливих передумов, 
які б сприяли дотриманню принципу законності 
при оформленні делікту. 

Так, по-перше, необхідною передумовою скла-
дання протоколу про адміністративне правопо-
рушення та проведення експертизи є вилучення 
наркотичних засобів або психотропних речовин в 
порядку, що визначається нормами ст. 265 КУпАП. 

Зокрема, законодавством встановлено, що 
речі, які є знаряддям або безпосереднім об’єктом 
правопорушення, виявлені під час затримання, 
особистого огляду або огляду речей, вилучаються 
посадовими особами органів, зазначених у стат-
тях 234-1, 234-2, 244-4, 262 і 264 КУпАП. Вилучені 
речі і документи зберігаються до розгляду справи 
про адміністративне правопорушення у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України за 
погодженням із Державною судовою адміністра-
цією України [2], а після розгляду справи, пов’я-
заної з незаконним виробництвом, придбанням, 
зберіганням, перевезенням, пересиланням нар-
котичних засобів або психотропних речовин без 
мети збуту в невеликих розмірах їх у встановлено-
му порядку знищують.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про за-
ходи протидії незаконному обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та 
зловживанню ними» наркотичні засоби, пси-
хотропні речовини і прекурсори, що знаходяться 
в незаконному обігу, а також обладнання, яке ви-
користовується для їх незаконного виготовлення, 
підлягають конфіскації у встановленому законом 

порядку [3]. Ця норма, насамперед, стосується ви-
явлених речей у ході подальших перевірок злов-
живання наркотичними засобами.

По-друге, необхідно встановити точний розмір 
наркотичних засобів або психотропних речовин. 
Передумовою для складання протоколу повинен 
стати висновок експерта про те, що кількість нарко-
тичних засобів відноситься до невеликих розмірів.

Наказом Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни затверджено таблицю невеликих, великих та 
особливо великих розмірів наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, які знахо-
дяться у незаконному обігу [4]. Розміри наркотич-
них засобів визначені на підставі існуючої прак-
тики боротьби з незаконним обігом наркотичних 
засобів та з урахуванням існуючої міжнародної 
практики, що базується на визначеній добовій 
дозі (definite daily dose) (ВДД) за даними Між-
народного комітету з контролю за наркотиками 
ООН. В ході експертизи проводиться контрольне 
зважування виявлених речовин та складається 
відповідний акт, який в подальшому стане ос-
новним доказом по справі та визначальним для 
кваліфікації.

По-третє, наркотичні засоби або психотроп-
ні речовини, після їх вилучення направляються 
(крім встановлення ваги, як нами було зазначено 
раніше) для проведення експертизи та встанов-
лення якісних характеристик вилучених речо-
вин, а саме зазначається наявність в складі речо-
вини психотропних або наркотичних елементів.

Виокремлюючи на першій стадії адміністра-
тивного провадження крім «порушення справи» 
ще й «адміністративне розслідування», слід зау-
важити, що під час здійснення адміністративного 
розслідування справ, пов’язаних з незаконним 
виробництвом, придбанням, зберіганням, пере-
везенням, пересиланням наркотичних засобів або 
психотропних речовин без мети збуту в невеликих 
розмірах необхідною є проведення низки дій, та-
ких як: відібрання пояснень, опитування право-
порушника, свідків, дослідження доказів, при-
значення експертиз, огляд речей та їх вилучення, 
доставлення правопорушника, затримання, тощо.

Розглянемо більш детально окремі дії під час 
адміністративного розслідування, які стануть 
достатньою передумовою ефективного розгляду 
територіальними органами поліції справ про ад-
міністративні правопорушення, пов’язані з неза-
конним виробництвом, придбанням, зберіганням, 
перевезенням, пересиланням наркотичних засо-
бів або психотропних речовин без мети збуту в не-
великих розмірах. 

З метою складення протоколу про адміні-
стративне правопорушення в разі неможливості 
скласти його на місці вчинення правопорушен-
ня, якщо складення протоколу є обов’язковим, 
порушника може бути доставлено в поліцію [2].  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n140
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n140
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n140
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n144
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n144
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n243
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n243
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n544
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n560
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Таким чином, законодавець надає нам можли-
вість нівелювати ситуацією, адже виявленню нар-
котичних засобів або психотропних речовин, мог-
ло передувати скоєння іншого правопорушення 
під час перевірки якого і було встановлено факти 
незаконного обігу наркотичних засобів.

Кодекс України про адміністративні право-
порушення визначив норму щодо можливості у 
прямо передбачених законами України випадках 
здійснювати адміністративне затримання особи, 
особистий огляд, огляд речей і вилучення речей. 
Застосування визначених заходів для забезпе-
чення провадження у справах про адміністратив-
ні правопорушення відбувається, насамперед, 
з метою: припинення адміністративних право-
порушень, коли вичерпано інші заходи впливу; 
встановлення особи; складання протоколу про 
адміністративне правопорушення у разі немож-
ливості складання його на місці вчинення право-
порушення, якщо складення протоколу є обов’яз-
ковим; забезпечення своєчасного і правильного 
розгляду справ та виконання постанов по справах 
про адміністративні правопорушення.

У справах про адміністративні правопору-
шення, пов’язані з незаконним виробництвом, 
придбанням, зберіганням, перевезенням, переси-
ланням наркотичних засобів або психотропних ре-
човин без мети збуту в невеликих розмірах, адміні-
стративне затримання проводиться на строк до 
3 годин для складення протоколу, а в необхідних 
випадках для встановлення особи, проведення ме-
дичного огляду, з’ясування обставин придбання 
вилучених наркотичних засобів і психотропних 
речовин та їх дослідження – до трьох діб з пові-
домленням про це письмово прокурора протягом 
двадцяти чотирьох годин з моменту затримання 
[2]. Встановлення визначених строків для адміні-
стративного затримання, дозволяє мінімізувати 
порушення конституційних прав особи-правопо-
рушника, а повідомлення прокурора про збіль-
шення терміну адміністративного затримання 
– покликане реалізувати частину третю статті 29 
Конституції України, в якій значено максималь-
но допустимий строк затримання особи без вмо-
тивованого рішення суду – сімдесят дві години.

Натомість проаналізувавши норми рішення 
Конституційного Суду України щодо відповід-
ності Конституції України (конституційності) 
окремих положень ст. 263 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [5], на наш по-
гляд, слід наголосити на деякій невідповідності 
існуючих реалій сьогодення та встановлених норм 
законодавства, адже доктринальне тлумачення 
норм Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення встановлює, що адміністративне 
затримання застосовується за «порушення пра-
вил обігу наркотичних засобів та психотропних 
речовин», а оскільки якість вилученої речовини,  

а саме факт наявності в ній часток наркотичних 
засобів чи прекурсорів можливо встановити за 
умови проведення виключно експертизи, то тери-
торіальні органи поліції при застосування даного 
заходу забезпечення провадження застосовують 
його виключно на власний розсуд, ґрунтуючи свої 
переконання на фактично отриманих даних, та-
ких як: свідчення очевидців, показах самої особи 
правопорушника, що характеризують особу (осо-
бливо про факт залежності від наркотичних засо-
бів чи прекурсорів).

Визначивши одне з пріоритетних завдань ад-
міністративного затримання – забезпечення про-
вадження по справі про адміністративне право-
порушення, слід згадати й те, що нами вже було 
встановлено, що без висновку експерта щодо ви-
лучених речовин, не можна особі інкримінувати 
незаконне виробництво, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання наркотичних засобів 
або психотропних речовин без мети збуту в неве-
ликих розмірах, а отже, в нас наявна законодав-
ча колізія, оскільки відповідно до Інструкції про 
призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень та Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних досліджень [6] 
експертиза може бути проведена у строк до 10 ка-
лендарних днів щодо матеріалів з невеликою кіль-
кістю об’єктів та вирішуваних питань і простих 
за характером досліджень, що автоматично може 
призвести до збільшення строку адміністративно-
го затримання.

На наш погляд, необхідним є перегляд норм 
ч. 3 ст. 263 КупАП та викладення її в такій ре-
дакції: «Осіб, які порушили правила обігу нар-
котичних засобів і психотропних речовин, може 
бути затримано на строк до трьох годин для скла-
дення протоколу, а в необхідних випадках для 
встановлення особи, проведення медичного ог-
ляду, з’ясування обставин придбання вилучених 
наркотичних засобів і психотропних речовин та 
їх дослідження – до трьох діб з повідомленням 
про це письмово прокурора протягом двадцяти 
чотирьох годин з моменту затримання, в разі не-
обхідності проведення експертизи вилучених ре-
човин – строк тримання може бути збільшений за 
рішенням суду на основі вмотивованого звернен-
ня прокурора».

Відповідно до Інструкції з організації діяльно-
сті чергової служби органів (підрозділів) Націо-
нальної поліції України [7] усі без винятку особи, 
які затримані, доставлені, викликані працівника-
ми поліції для складання матеріалів про адміні-
стративні правопорушення, проведення процесу-
альних та слідчих (розшукових) дій, чи прибули 
з особистих або службових питань, реєструються 
в журналі обліку доставлених, відвідувачів та за-
прошених. Відповідно до п. 14 вказаної Інструкції 
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«при розгляді обставин щодо особи, яка доставле-
на до органу (підрозділу) поліції за вчинення ад-
міністративного правопорушення, оперативний 
черговий зобов’язаний вимагати від працівника 
поліції, який затримав правопорушника, скласти 
й оформити в установленому порядку протокол про 
адміністративне правопорушення та протокол про 
адміністративне затримання» [7]. Але, з огляду на 
специфіку правопорушення складання протоколу 
не можливе без проведення експертизи, а отже, 
краще користуватись алгоритмом дій, який вста-
новлений Порядком ведення єдиного обліку в ор-
ганах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про 
кримінальні правопорушення та інші події» [8].

Наступним заходом забезпечення проваджен-
ня в справ про адміністративні правопорушення, 
пов’язані з незаконним виробництвом, придбан-
ням, зберіганням, перевезенням, пересиланням 
наркотичних засобів або психотропних речовин 
без мети збуту в невеликих розмірах, який може 
бути застосований територіальними органами по-
ліції є особистий огляд. 

Особистий огляд може провадитись уповнова-
женою на те особою однієї статі з оглядуваним і 
в присутності двох понятих тієї ж статі. Огляд ре-
чей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову 
риби, добутої продукції, транспортних засобів та 
інших предметів здійснюється, як правило, у при-
сутності особи, у власності (володінні) якої вони є. 
У невідкладних випадках зазначені речі, предме-
ти може бути піддано оглядові з участю двох поня-
тих під час відсутності власника (володільця) [2].

Розглядаючи законодавство України, нами 
встановлено, що проведенню огляду особи і речей 
незавжди повинно передувати скоєння правопо-
рушення. Так, наприклад, в рамках перевірки не-
законного виробництва, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання наркотичних засобів 
або психотропних речовин без мети збуту в неве-
ликих розмірах, територіальні органи Національ-
ної поліції мають право:

а) якщо існує достатньо підстав вважати, що 
в транспортному засобі знаходиться річ, обіг 
якої заборонено чи обмежено, здійснити поверх-
неву перевірку речі або транспортного засобу 
шляхом візуального огляду речі та/або тран-
спортного засобу або візуального огляду салону 
та багажника транспортного засобу. Поліцей-
ський при здійсненні поверхневої перевірки має 
право вимагати відкрити кришку багажника та/
або двері салону. При виявленні в ході поверх-
невої перевірки будь-яких слідів правопору-
шення поліцейський забезпечує їх схоронність 
та огляд відповідно до вимог статті 237 Кримі-
нального процесуального кодексу України [9];

б) на підставі ст. 8 Закону України «Про заходи 
протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та зловжи-

ванню ними» здійснити огляд транспортного засо-
бу, вантажу, що в ньому знаходиться, особистих 
речей водія і пасажирів. У разі виявлення речо-
вин, які викликають підозру як такі, що належать 
до наркотичних, психотропних або прекурсорів 
і потребують подальшого дослідження, а також 
наявності у водія чи пасажирів ознак наркотично-
го сп’яніння транспорт і зазначені особи можуть 
бути доставлені в органи Національної поліції для 
з’ясування необхідних обставин [10].

Аналіз стадії «Порушення справи та адміні-
стративне розслідування» показав, що особливіс-
тю  порушення та оформлення протоколу, по ст. 
44 КУпАП є те, що після адміністративного затри-
мання особи, доставлення її до територіального 
відділу поліції, реєстрації в інформаційно-теле-
комунікаційної системи «Інформаційний портал 
Національної поліції України» та внесення даних 
до ЄРДР, та лише після того як будуть встанов-
лені якісні та кількісні показники речовини, що 
була вилучена у особи-правопорушника в рамках 
кримінального провадження, у разі встановлення 
незначних розмірів, слідчим складається поста-
нова про закриття кримінального провадження 
та перекваліфікації в адміністративне правопору-
шення з направленням до відповідних територі-
альних органів поліції для прийняття рішення по 
справі та складання протоколу про адміністратив-
не правопорушення.

Наступною та найбільш відповідальною ста-
дією провадження в справах про адміністратив-
ні правопорушення є стадія розгляду справи. На 
стадії розгляду справи, територіальними орга-
нами поліції формується справа про адміністра-
тивне правопорушення, в рамках якої з метою 
прийняття рішення необхідно проаналізувати 
такі основні документи як: протокол про адмі-
ністративне правопорушення, акт проведеної 
експертизи з визначенням якісних характерис-
тик вилучених у особи-правопорушника речовин 
(наркотичних засобів або прекурсорів) та кількіс-
них показників, та постанови органів досудового 
розслідування, прокурора, судді, ухвала суду про 
відмову у порушенні кримінальної справи й пере-
дачі матеріалів для застосування заходів адміні-
стративного стягнення.

Справи про адміністративні правопорушення, 
пов’язані з незаконним виробництвом, придбан-
ням, зберіганням, перевезенням, пересиланням 
наркотичних засобів або психотропних речовин 
без мети збуту в невеликих розмірах (ч. 1 ст. 44 
КУпАП) можуть розглядати як начальники тери-
торіального органу Національної поліції (ст. 222 
КУпАП), так і місцеві суди загальної юрисдикції 
(ст. 221 КУпАП).

Залишається незрозумілим, чому практично 
у більшості випадків справ про адміністративні 
правопорушення передбачені ч.1 ст. 44 КУпАП 
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для свого вирішення вони направляються до суду. 
На нашу думку, це, насамперед, пов’язано з тим, 
що оскільки санкція статті є альтернативною і 
одним з різновидів санкцій є адміністративний 
арешт, який у відповідності до КУпАП є виключ-
ною прерогативою застосування судом, органи 
Національної поліції тлумачать дану норму крізь 
призму тяжкості правопорушення та з метою ви-
ховання особи, надаючи клопотання про встанов-
лення максимально можливої відповідальності 
особи, а саме про адміністративний арешт.

Таким чином, на основі емпіричного досвіду 
нами було проаналізовано ряд протоколів, поста-
нов та інших документів, що складаються під час 
розгляду територіальними органами Національ-
ної поліції справ про адміністративні правопору-
шення, пов’язані з незаконним виробництвом, 
придбанням, зберіганням, перевезенням, переси-
ланням наркотичних засобів або психотропних 
речовин без мети збуту в невеликих розмірах, та 
встановлено низку недоліків, які призводять до 
скасування постанови, її оскарження тощо.

Отже, по-перше, у переважній більшості про-
токоли про адміністративні правопорушення 
складаються з порушенням норм Інструкції з 
оформлення матеріалів про адміністративні пра-
вопорушення в органах поліції [11], насамперед, 
це недоліки при розгляді справи, які не знаходять 
свого відображення в протоколі, а саме: наявні 
закреслення чи виправлення відомостей, що зано-
сяться до протоколу про адміністративне правопо-
рушення, а також внесені додаткові записи після 
того, як протокол про адміністративне правопору-
шення підписано особою, стосовно якої його скла-
дено; у графі «до протоколу додається» – можуть 
бути не внесені пояснення особи, яка вчинила 
адміністративне правопорушення, які були ви-
кладені на окремому аркуші, рапорти посадових 
осіб органів поліції, довідки, акти (хоча в матері-
алах справи вони є в наявності); відсутній підпис 
особи правопорушника, що йому роз’яснено його 
права, передбачені ст.ст. 55, 56, 59, 63 Консти-
туції України, ст. 268 КУпАП; відсутні записи 
щодо повідомлення особі-правопорушнику про 
строк розгляду справи (дана помилка, як нам вва-
жається, є однією з головних, адже відповідно до  
КУпАП делікти за ст.44 повинні розглядатися 
лише у присутності особи-правопорушника).

По-друге, відсутність чіткої фіксації самого 
правопорушення. Так, в переважній більшості 
випадків під час здійснення опису подій в графі 
«склад адміністративного правопорушення» ви-
конується механічне дублювання дефініції ч. 1 
ст. 44 КУпАП без вказівки на незаконне придбан-
ня; в графі «Пояснення особи, яка притягаєть-
ся до адміністративної відповідальності, по суті 
порушення» не вказується мета придбання «для 
власного споживання», а також відсутні вказівки 

на причини та умови, що сприяли вчиненню пра-
вопорушення.

По-третє, як загальний недолік слід відміти-
ти, що відсутній протокол доставлення особи, а час 
доставлення та час, що зазначається у протоколі 
про адміністративні правопорушення, не співпа-
дає. Не завжди час доставлення і фактичний час 
затримання є й у рапортах працівників поліції, 
які фактичного здійснювали зазначенні заходи за-
безпечення провадження по справі. Вказані доку-
менти хоча й не є процесуальними документами, а 
все ж додаються до матеріалів справи та в подаль-
шому покликані сприяти доказуванню по справі. 
У результаті аналізу змісту рапортів, що склада-
ються поліцейськими, слід зауважити, що біль-
шість з них мають необґрунтовані посилання на 
стан наркотичного сп’яніння, без прямої вказів-
ки на ознаки такого сп’яніння, що призводить до 
виключення їх суддями з числа доказів по справі.

Таким чином, з урахуванням викладеного, 
слід зробити висновок, що розгляд територіаль-
ними органами Національної поліції справ про 
адміністративні правопорушення, пов’язані з не-
законним виробництвом, придбанням, зберіган-
ням, перевезенням, пересиланням наркотичних 
засобів або психотропних речовин без мети збуту 
в невеликих розмірах, має низку особливостей та 
вимагає дотримання встановленого на законодав-
чому рівні порядку розгляду, що дозволяє повно, 
об’єктивно та всебічно розглядати справ, як з ура-
хуванням тяжкості вчиненого правопорушення, 
так і за рахунок розгляду особи-правопорушника 
(обставини, що пом’якшують та обтяжують вину 
особи). Дотримання процедурних моментів, уваж-
ність при складанні як процесуальних документів 
(протоколів, постанов, актів експертиз тощо), так 
і поточної документації (рапорт поліцейського), 
дозволять уникнути помилок при розгляді справи 
та унеможливлять скасування постанови.
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Анотація

Галюк А. В. Особливості розгляду територіальними 
органами Національної поліції справ про адміністра-
тивні правопорушення, пов’язані з незаконним вироб-
ництвом, придбанням, зберіганням, перевезенням, 
пересиланням наркотичних засобів або психотроп-
них речовин без мети збуту в невеликих розмірах. –  
Стаття.

Охарактеризовано адміністративно-деліктне законо- 
давство у сфері незаконного виробництва, придбан-
ня, зберігання, перевезення, пересилання наркотич-
них засобів або психотропних речовин без мети збу-
ту в невеликих розмірах (ст. 44 КУпАП) та з’ясовано 
роль територіальних органів поліції на стадії розгляду. 
Визначено передумови дотримання вимог принципу 
законності під час розгляду територіальними органа-

ми поліції справ про адміністративні правопорушення 
за ч. 1 ст. 44 КУпАП.

Ключові  слова: територіальні орган поліції, ад-
міністративне правопорушення, наркотичні засоби, 
психотропні речовини, адміністративно-деліктне 
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Аннотация

Галюк А. В. Особенности рассмотрения территори-
альными органами Национальной полиции дел об ад-
министративных правонарушениях, связанных с не-
законным производством, приобретением, хранением, 
перевозкой, пересылкой наркотических средств или 
психотропных веществ без цели сбыта в небольших 
размерах. – Статья.

Охарактеризовано административно-деликтное 
законодательство в сфере незаконного производства, 
приобретения, хранения, перевозки, пересылки нарко-
тических средств или психотропных веществ без цели 
сбыта в небольших размерах (ст. 44 КУпАП) и выясне-
на роль территориальных органов полиции на стадии 
рассмотрения. Определены предпосылки соблюдения 
требований принципа законности при рассмотрении 
территориальными органами полиции дел об админи-
стративных правонарушениях по ч. 1 ст. 44 КУпАП.

Ключевые слова: территориальные орган полиции, 
административное правонарушение, наркотические 
средства, психотропные вещества, административ-
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Summary

Haliuk A. V. Features of consideration by territorial 
bodies of the National Police of cases of administrative 
offenses related to the illicit manufacture, purchase, 
storage, transportation, trafficking of narcotic drugs or 
psychotropic substances without the purpose of small 
sales. – Article.

Administrative-tort legislation in the area of illicit 
manufacture, purchase, storage, transportation, traf-
ficking of narcotic drugs or psychotropic substances in 
small size (Article 44 of the Code of Administrative Of-
fenses) is described and the role of territorial police bodies 
at the stage of consideration is clarified. The prerequisites 
for observance of the requirements of the principle of le-
gality during the consideration by the territorial bodies of 
police of cases of administrative offenses under Part 1 of 
Art. 44 of the Code of Administrative Offenses.

Key words: territorial police body, administrative of-
fense, narcotic drugs, psychotropic substances, adminis-
trative-tort legislation.
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СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ

Актуальність теми. Незалежність суддів вира-
жає їх правове становище не лише в судовій сис-
темі, але і в суспільстві. Недовіра суспільства до 
судової гілки влади спричинена різними факто-
рами, одним із яких є недосконале забезпечення 
незалежності суддів в Україні.

Реформа судової системи створила нові органи 
суддівського врядування, діяльність яких зосере-
джена і на забезпечення незалежності суддів.

Тому, недовіра суспільства до судової гілки 
влади, яка зумовлена недосконалим забезпечен-
ням незалежності суддів, підкреслює актуаль-
ність дослідження суб’єктів адміністративно-пра-
вового забезпечення незалежності суддів в Україні 
для підвищення ефективності їх діяльності у цій 
площині.

Огляд останніх досліджень. Питанням неза-
лежності судової влади в Україні займалися такі 
вчені як В. Бойко, А. Борко, М. Закурін, А. Івани-
щук, Р. Ігонін, С. Кічмаренко, Д. Кулешов, В. Ку-
ценко, В. Лаговський, Т. Плугатар, І. Прошутя, 
С. Циганок та інші. 

Однак, враховуючи те, що негативний вплив 
на суддів досі існує, необхідно комплексно дослі-
дити діяльність суб’єктів адміністративно-право-
вого забезпечення незалежності суддів в Україні.

Мета статті полягає в тому, щоб при аналізі 
норм права та позицій вчених-юристів розкрити 
особливості суб’єктів адміністративно-правового 
забезпечення незалежності суддів в Україні.

Виклад основних положень. На наш погляд, 
не всі суб’єкти у сфері правосуддя забезпечують 
незалежність суддів. Визначити їх можна за до-
помогою законодавчих заходів забезпечення неза-
лежності суддів. Так, відповідно до статті 48 Зако-
ну України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 
червня 2016 року № 1402-VIII незалежність судді 
забезпечується: 1) особливим порядком його при-
значення, притягнення до відповідальності, звіль-
нення та припинення повноважень; 2) недотор-
канністю та імунітетом судді; 3) незмінюваністю 
судді; 4) порядком здійснення правосуддя, визна-
ченим процесуальним законом, таємницею ухва-
лення судового рішення; 5) забороною втручання 
у здійснення правосуддя; 6) відповідальністю за 
неповагу до суду чи судді; 7) окремим порядком 
фінансування та організаційного забезпечення ді-
яльності судів, установленим законом; 8) належ-
ним матеріальним та соціальним забезпеченням 

судді; 9) функціонуванням органів суддівського 
врядування та самоврядування; 10) визначеними 
законом засобами забезпечення особистої безпеки 
судді, членів його сім’ї, майна, а також іншими 
засобами їх правового захисту; 11) правом судді 
на відставку [5].

Тобто, усі вищевказані основи функціонуван-
ня судової влади реалізуються за допомогою кола 
суб’єктів – суддівського врядування, суддівського 
самоврядування, інших суб’єктів публічної ад-
міністрації у сфері правосуддя, до повноважень 
яких входить: формування суддівського корпусу; 
забезпечення функціонування суддівського вря-
дування і самоврядування; матеріально-організа-
ційне, фінансове та соціальне забезпечення суд-
дів; забезпечення особистої безпеки судді та його 
сім’ї; попередження незаконного втручання в ді-
яльність судді відносно здійснення правосуддя.

Тому, суб’єктами адміністративно-правового 
забезпечення незалежності суддів в Україні є: ор-
гани суддівського врядування (Вища рада право-
суддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів Укра-
їни); – органи суддівського самоврядування; інші 
суб’єкти публічної адміністрації у системі право-
суддя (Громадська рада доброчесності, Державна 
судова адміністрація України, Служба судової 
охорони, апарат суду); органи виконавчої влади 
(Президент України, Міністерство юстиції Укра-
їни, правоохоронні органи тощо); громадськість.

Далі варто коротко окреслити адміністратив-
но-правовий статус органів суддівського вряду-
вання, як основних суб’єктів у площині забез-
печення незалежності судді. Розпочати варто 
з найвищого органу суддівського врядування 
– Вищої ради правосуддя (далі – ВРП). Стаття 
131 Основного Закону визначає, що в Україні діє 
Вища рада правосуддя, яка: 1) вносить подання 
про призначення судді на посаду; 2) ухвалює рі-
шення стосовно порушення суддею чи прокуро-
ром вимог щодо несумісності; 3) розглядає скарги 
на рішення відповідного органу про притягнення 
до дисциплінарної відповідальності судді чи про-
курора; 4) ухвалює рішення про звільнення судді 
з посади; 5) надає згоду на затримання судді чи 
утримання його під вартою; 6) ухвалює рішення 
про тимчасове відсторонення судді від здійснення 
правосуддя; 7) вживає заходів щодо забезпечення 
незалежності суддів; 8) ухвалює рішення про пе-
реведення судді з одного суду до іншого; 9) здійс-
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нює інші повноваження, визначені цією Консти-
туцією та законами України [2].

Тобто, одним із головних конституційних за-
вдань Вищої ради правосуддя є забезпечення не-
залежності суддів.

Як орган, з конституційно-правовим стату-
сом, діяльність ВРП регулюється також спеціаль-
ним законом. Тому, відповідно до Закону Украї-
ни «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 
2016 року № 1798-VIII Вища рада правосуддя є 
колегіальним, незалежним конституційним орга-
ном державної влади та суддівського врядування, 
який діє в Україні на постійній основі для забез-
печення незалежності судової влади, її функціо-
нування на засадах відповідальності, підзвітності 
перед суспільством, формування доброчесного та 
високопрофесійного корпусу суддів, додержання 
норм Конституції і законів України, а також про-
фесійної етики в діяльності суддів і прокурорів [3].

Вища рада правосуддя з метою забезпечен-
ня незалежності суддів та авторитету правосуд-
дя: 1) веде і оприлюднює на своєму офіційному 
веб-сайті реєстр повідомлень суддів про втру-
чання в діяльність судді щодо здійснення право-
суддя, проводить перевірку таких повідомлень, 
оприлюднює результати та ухвалює відповідні рі-
шення; 2) вносить до відповідних органів чи поса-
дових осіб подання про виявлення та притягнен-
ня до встановленої законом відповідальності осіб, 
якими вчинено дії або допущено бездіяльність, 
що порушує гарантії незалежності суддів або під-
риває авторитет правосуддя; 3) вносить на розгляд 
зборів відповідного суду подання про звільнення 
судді з адміністративної посади у разі невиконан-
ня ним рішення Вищої ради правосуддя; 4) ухва-
лює та оприлюднює публічні заяви і звернення; 
5) звертається до суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, органів, які уповноважені приймати 
правові акти, із пропозиціями щодо забезпечен-
ня незалежності суддів та авторитету правосуддя; 
6) звертається до прокуратури та органів правопо-
рядку щодо надання інформації про розкриття та 
розслідування злочинів, вчинених щодо суду, суд-
дів, членів їх сімей, працівників апаратів судів, 
злочинів проти правосуддя, вчинених суддями, 
працівниками апарату суду; 7) готує у співпраці 
з органами суддівського самоврядування, іншими 
органами та установами системи правосуддя, гро-
мадськими об’єднаннями і оприлюднює щорічну 
доповідь про стан забезпечення незалежності суд-
дів в Україні; 8) вживає інших заходів, які є не-
обхідними для забезпечення незалежності суддів 
та авторитету правосуддя [3].

Таким чином, Вища рада правосуддя є ос-
новним суб’єктом забезпечення незалежності 
суддів, оскільки має адміністративні повноважен-
ня щодо правового, організаційного, кадрового, 
матеріального та інформаційного забезпечення 

суддів та є вищим органом суддівського вряду-
вання, який де-факто підпорядковує усі органи 
системи правосуддя в площинні забезпечення су-
дочинства, при цьому співпрацює з іншими ор-
ганами влади (суб’єктами публічної адміністра-
ції, прокуратурою) з метою створення усіх умов 
для об’єктивного, самостійного та справедливого 
правосуддя.

Органом формування суддівського корпусу 
є Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
(далі – ВККСУ). Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України є державним органом суддівського 
врядування, який на постійній основі діє у системі 
правосуддя України. Вища кваліфікаційна комі-
сія суддів України: 1) веде облік даних про кіль-
кість посад суддів у судах, у тому числі вакантних; 
2) проводить добір кандидатів для призначення 
на посаду судді, у тому числі організовує прове-
дення щодо них спеціальної перевірки відповід-
но до закону та приймає кваліфікаційний іспит; 
3) вносить до Вищої ради правосуддя рекоменда-
цію про призначення кандидата на посаду судді; 
4) вносить рекомендацію про переведення судді; 
5) визначає потреби у державному замовленні на 
професійну підготовку кандидатів на посаду суд-
ді у Національній школі суддів України; 6) за-
тверджує форму і зміст заяви про участь у доборі 
кандидатів на посаду судді, анкети кандидата на 
посаду судді, порядок складення відбіркового іс-
питу та методику оцінювання його результатів та 
інші процедури виконання Комісією її функцій;  
7) проводить кваліфікаційне оцінювання; 8) за-
безпечує ведення суддівського досьє, досьє канди-
дата на посаду судді; 9) бере у межах компетенції 
участь у міжнародному співробітництві; 10) здійс-
нює інші повноваження, визначені законом [5].

Варто вказати, що при ВККСУ утворюється Гро-
мадська рада доброчесності з метою сприяння Ви-
щій кваліфікаційній комісії суддів України у вста-
новленні відповідності судді (кандидата на посаду 
судді) критеріям професійної етики та доброчес-
ності для цілей кваліфікаційного оцінювання [5].

Отже, Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України є органом суддівського врядування, що 
відповідає за формування професійного, незалеж-
ного та об’єктивного суддівського корпусу, що 
наділені високою правосвідомістю, яка дозволить 
обмежити будь-який незаконний вплив на здійс-
нення правосуддя.

Для захисту професійних інтересів суддів та 
вирішення питань внутрішньої діяльності судів 
в Україні діє суддівське самоврядування – само-
стійне колективне вирішення зазначених питань 
суддями. Суддівське самоврядування є однією 
з гарантій забезпечення незалежності суддів. Ді-
яльність органів суддівського самоврядування 
має сприяти створенню належних організацій-
них та інших умов для забезпечення нормальної 
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діяльності судів і суддів, утверджувати незалеж-
ність суду, забезпечувати захист суддів від втру-
чання в їхню діяльність, а також підвищувати рі-
вень роботи з кадрами у системі судів. До питань 
внутрішньої діяльності судів належать питання 
організаційного забезпечення судів та діяльності 
суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, 
а також інші питання, що безпосередньо не пов’я-
зані зі здійсненням правосуддя [5].

Діяльність органів суддівського самовряду-
вання є важливим інструментом реалізації неза-
лежності судової влади, зокрема щодо належного 
організаційного й матеріального її забезпечення, 
участі в управлінні справами суддівського співто-
вариства [1, с. 18].

До завдань суддівського самоврядування на-
лежить вирішення питань щодо: 1) забезпечен-
ня організаційної єдності функціонування ор-
ганів судової влади; 2) зміцнення незалежності 
судів, суддів, захист професійних інтересів суд-
дів, у тому числі захист від втручання в їхню ді-
яльність; 3) участі у визначенні потреб кадрового, 
фінансового, матеріально-технічного та іншого 
забезпечення судів та контроль за додержанням 
установлених нормативів такого забезпечення; 
4) обрання суддів на адміністративні посади в су-
дах; 5) призначення суддів Конституційного Суду 
України; 6) обрання суддів до складу Вищої ради 
правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів України в порядку, встановленому законом [5].

Таким чином, суддівське самоврядування є, 
так би мовити, невідємною складовою незалеж-
ності суддів, адже дозволяє внутрішньо та профе-
сійно вирішувати питання щодо організації судо-
вої діяльності, а також забезпечити самостійність 
в матеріальному забезпеченні професійних судів.

Щодо матеріально-організаційного та фі-
нансового забезпечення суддів, то тут провідну 
роль відіграють Державна судова адміністрація 
України як є державний орган у системі право-
суддя, який здійснює організаційне та фінансове 
забезпечення діяльності органів судової влади 
в межах повноважень, установлених законом та 
апарат суду, який реалізує організаційне забез-
печення роботи суду [5].

Безпосередньо особистою безпеко судді та його 
сім’ї, як частини незалежності суддів, займається 
Служба судової охорони, яка є державним орга-
ном у системі правосуддя для забезпечення охоро-
ни та підтримання громадського порядку в судах. 
Служба судової охорони здійснює підтримання 
громадського порядку в суді, припинення проявів 
неповаги до суду, а також охорону приміщень 
суду, органів та установ системи правосуддя, ви-
конання функцій щодо державного забезпечення 
особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, 
працівників суду, забезпечення у суді безпеки 
учасників судового процесу [5]. 

Отже, інші органи в сфері правосуддя (Держав-
на судова адміністрація, Служба судової охорони) 
є суб’єктами забезпечення незалежності суддів, 
однак їх потрібно підпорядкувати вищому орга-
ну суддівського врядування – Вищій раді право-
суддя, що дозволить логічно та ієрархічно побу-
дувати систему органів правосуддя і, відповідно, 
створити ефективне адміністративно-правове за-
безпечення незалежності суддів в Україні.

Таким чином, суб’єктами адміністратив-
но-правового забезпечення незалежності суд-
дів в Україні є органи суддівського врядування 
(Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна 
комісія суддів України), органи суддівського са-
моврядування та інші органи системи правосуддя 
(Громадська рада доброчесності, Державна судова 
адміністрація України, Служба судової охорони, 
апарат суду), органи виконавчої влади (Президент 
України, Міністерство юстиції України, право-
охоронні органи тощо) та громадськість, які при 
цілісній взаємодії та логічному підпорядкуванню, 
створюють належне правове, організаційне, ка-
дрове, матеріальне, соціальне та інформаційне за-
безпечення суддів для здійснення ними самостій-
ного, об’єктивного, безстороннього, професійного 
та справедливого правосуддя.
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Анотація

Данилевський М. А. Суб’єкти адміністративно- 
правового забезпечення незалежності суддів  
в Україні. – Стаття.

У статті визначено, що суб’єктами адміністра-
тивно-правового забезпечення незалежності суддів 
в Україні є органи суддівського врядування (Вища 
рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України), органи суддівського самоврядування та інші 
органи системи правосуддя (Громадська рада доброчес-
ності, Державна судова адміністрація України, Служ-
ба судової охорони, апарат суду), органи виконавчої 
влади (Президент України, Міністерство юстиції Укра-
їни, правоохоронні органи тощо) та громадськість, які 
при цілісній взаємодії та логічному підпорядкуванню, 
створюють належне правове, організаційне, кадрове, 
матеріальне, соціальне та інформаційне забезпечення 
суддів для здійснення ними самостійного, об’єктив-
ного, безстороннього, професійного та справедливого 
правосуддя.
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незалежність суддів, принципи, спеціальна судова ад-
міністрація, суддя.

Аннотация

Данилевский М. А. Субъекты административ-
но-правового обеспечения независимости судей  
в Украине. – Статья.

В статье определено, что субъектами администра-
тивно-правового обеспечения независимости судей 
в Украине являются органы судейского управления 
(Высший совет правосудия, Высшая квалификаци-
онная комиссия судей Украины), органы судейского 
самоуправления и другие органы системы правосудия 
(Общественный совет добродетели, Государственная 
судебная администрация Украины, служба судебной 
охраны, аппарат суда), органы исполнительной власти 
(Президент Украины, Министерство юстиции Украи-
ны, правоохранительные органы и т.д.) и обществен-
ность, которые при целостной взаимодействия и ло-
гично в подчинению, создают надлежащее правовое, 
организационное, кадровое, материальное, социальное 
и информационное обеспечение судей для осущест-
вления ими самостоятельного, объективного, беспри-
страстного, профессионального и справедливого право-
судия.

Ключевые  слова: административно-правовые 
основы, независимость судей, принципы, специальная 
судебная администрация, судья.

Summary

Danylevskyi M. A. Subjects of administrative and le-
gal support for the independence of judges in Ukraine. – 
Article.

The article determines that the subjects of adminis-
trative and legal support for the independence of judges 
in Ukraine are bodies of judicial administration (the High 
Judicial Council, the High Qualifications Commission of 
Judges of Ukraine), bodies of judicial self-government 
and other bodies of the justice system (Public Council of 
Integrity, State Judicial Administration of Ukraine, Ju-
dicial Protection Service, Court Apparatus), executive 
authorities (President of Ukraine, Ministry of Justice of 
Ukraine, law enforcement agencies, etc.), and the public, 
who interact and logically interact subordinate create 
appropriate legal, organizational, personnel, financial, 
social and informational support of the judges for the ex-
ercise of independent, objective, impartial, professional 
and fair justice.

Key words: administrative and legal support, organs 
of justice, legal means of justice, prosecutors, public ad-
ministration, justice.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Формування і розвиток 
в Україні публічно-правового інституту кадрів 
органів публічної адміністрації, заснованого на 
засадах професіоналізму та компетентності, вису-
нуло низку проблем, які потребують ґрунтовного 
наукового дослідження. Найважливіша з-поміж 
них – перепідготовка та підвищення кваліфікації 
кадрів органів публічної адміністрації, здатних 
реалізувати свої функції за принципово нових 
соціально-економічних умов. Становлення дер-
жавної служби та організація перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів органів публічної 
адміністрації – два аспекти єдиного процесу. Нині 
майже немає жодного питання у сфері держав-
ного управління, яке б не стосувалося проблем 
професіоналізму та забезпечення відповідної під-
готовки кадрів органів публічної адміністрації. 
Відтак є необхідність розробки комплексу заходів 
щодо створення і підтримки інноваційної політи-
ки у системі освіти щодо оптимізації навчальних 
процесів. Це, своєю чергою, вимагає поглиблення 
інтеграції країни в систему міжнародних зв’язків 
на умовах, що дозволяють конкурувати з інозем-
ними державами на внутрішньому і зовнішньому 
ринках. У цьому контексті потрібно вдатися до 
досвіду провідних країн світу у сфері адміністра-
тивно-правового регулювання професійної під-
готовки кадрів органів публічної адміністрації, 
застосування якого стало помітною тенденцією 
сучасного світового розвитку, набуло значного по-
ширення та перейняття у практику багатьох країн. 

Усвідомлення загального та особливого у 
процесах адміністративно-державних реформ 
в європейських країнах є доволі корисним для 
українських учених, які мають змогу зіставляти 
європейський досвід з розвитком адміністратив-
ної реформи в країні. Це, своєю чергою, сприяє 
уникненню помилок та урахуванню досягнень 
підчас планування подальших етапів реформ у 
власній країні. Дбайливе ставлення до соціокуль-
турного надбання, яке властиво європейцям, зму-
шує замислитися над збереженням українських 
культурних традицій у сфері державного адміні-
стрування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Укра-
їна вирізняється дослідженнями зарубіжного 
досвіду, що провадили С. Серьогін, О. Антонова,  
І. Хожило, І. Письменний, Н. Липовська, Б. Гло-
тов, В. Дрешпак, Н. Гончарук, В. Баштанник, 

І. Шпекторенко, М. Лахижа, О. Остапенко, Н. По-
падюк, Т. Горецька, Л. Стельмащук, О. Якубов-
ський, О. Оболенський, С. Сьомін, М. Іщенко, 
О. Гончарук, Б. Бакота та ін. За останні десятиліт-
тя багато країн Європейського Союзу розпочало 
адміністративно-державні реформи, спрямовані 
на подальше вдосконалення державного апарату 
відповідно до вимог часу. Росія і країни Європей-
ського Союзу є найближчими сусідами, які ма-
ють спільні засадничі цінності та цілі, тому для 
вітчизняних політиків і вчених значний інтерес 
становлять дослідження у сфері європейської по-
літики та державного управління. 

Формування цілей. Метою даної статті є до-
слідження зарубіжного досвіду адміністратив-
но-правового забезпечення реалізації професійної 
підготовки кадрів органів публічної адміністрації 
в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Реформування 
адміністративно-державного управління, що роз-
почалося в європейських країнах у 1980–1990-ті 
рр. і триває досі, має певні загальні тенденції і від-
мінності. Державна служба як опора національ-
ної держави, з огляду на свою численність, обсяг 
функцій, реальне розпорядження ресурсами, а 
також як сполучна ланка між державою і суспіль-
ством є об’єктом впливу з боку багатьох учасників 
політичного процесу. Сучасне реформування дер-
жавної служби безпосередньо стосується змін її 
моделі, що успішно здійснюється тільки завдяки 
цілеспрямованим діям політичного керівництва. 
Зміна ролі, обсягу та форми ринкового регулю-
вання значною мірою зумовлює характер форму-
вання моделі державної служби. За умов рефор-
мування стрімко зростає роль професіоналізму 
та компетентності державних службовців, від дій 
яких зрештою залежить досягнення висунутих 
політичним керівництвом цілей. Без вирішення 
окреслених питань неможливе створення ефек-
тивної моделі державної служби, яка б відпові-
дала завданням побудови міцної держави. Відтак 
вибір моделі реформування державної служби – 
це політичне рішення, що має значущі політи-
ко-адміністративні наслідки.

Різноманіття концептуально описаних моде-
лей реформування державної служби, розробле-
них у межах політологічних шкіл Великої Бри-
танії, США, Франції, ФРН, Фінляндії, Китаю, 
Японії зводиться до п’яти моделей. Найперше 
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розглядається традиційна модель, далі – моделі 
«ринкової», «участі», «гнучкої» і «дерегульова-
ної» державної служби [1, с. 325].

Модель «ринкової» державної служби реалі-
зовано у США. Модель «участі» державної служ-
би (реалізована певною мірою у Великобританії, 
ФРН, Франції). Модель «гнучкої» державної 
служби – реалізована система призначення на по-
саду на основі заслуг для всіх посад, а також орга-
нізація підбору та відбору персоналу на основі за-
слуг. Модель «дерегульованої» державної служби 
– залучення кадрів на цивільну службу, що харак-
теризується певним ступенем відкритості. 

Кожна з моделей по-своєму коригує постулати 
традиційної моделі й має значну привабливість, 
за якою приховані її концептуальні, вартісні та 
політичні обмеження. Головною проблемою для 
моделі «ринкової» держслужби є забезпечен-
ня відповідальності та підзвітності; для моделі 
«участі» державної служби – дотримання ба-
лансу прав і відповідальності у разі делегування 
повноважень; для моделі «гнучкої» державної 
служби –порушення основних прав громадян за-
для забезпечення ефективності; для моделі «де-
регульованої» – забезпечення її антикорупційної 
стійкості [2, с. 143-144]. Типовими винятками 
для усіх зазначених моделей є обрані посадовці, 
політичні призначення, практика позитивної дис-
кримінації та внутрішні призначення й переводи 
(зокрема на вищому рівні).

У всіх моделях організації державної служби 
рівень професіоналізму не є простою функцією 
тільки наявних знань, досвіду або відповідного 
комплексу професійно важливих особистісних 
якостей. Європейський досвід цікавий ще й тим, 
що багато аспектів концептуального й ідеологіч-
ного обґрунтування європейських реформ були 
розроблені «англосаксонськими» країнами (Ве-
лика Британія), «наполеонівськими» (Франція), 
«німецькими» (Німеччина) і «північними» краї-
нами (Фінляндія) як тотожними за становленням 
і способом функціонування державного та громад-
ського управління.

Перспективи розвитку адміністративно-право-
вого регулювання професійної підготовки держав-
них службовців в Європі пов’язані з утіленням 
концепції «належного управління» та «активної 
держави». Для реалізації концепції «належного 
управління» необхідна додаткова освіта, яка має 
дати змогу забезпечити: верховенство закону; про-
зорість системи управління; чутливість до потреб 
громадян; орієнтацію на згоду, справедливість, 
результативність і дієвість [3, с. 87]; підзвітність 
громадськості; стратегічне бачення перспектив. 
Реалізація концепції «активної держави» полягає 
у тому, що між суспільством та державою розви-
вається співпраця і відбувається поділ відпові-
дальності, зокрема державні структури ініціюють 

процес вирішення суспільних проблем і викону-
ють роль посередника, надаючи суспільству змогу 
надалі діяти самостійно [4, с. 168]. 

Основні положення і результати, що станов-
лять цю концепцію: визначення кількісних і 
якісних показників, характерних особливостей, 
способів освоєння будь-якого компонента про-
фесійної підготовки фахівців; синергетичний 
підхід до організації групової роботи державних 
службовців; вироблення внутрішньої потреби 
у рефлексії і самооцінці розвитку вмінь та подаль-
шому самоврядуванню цим процесом; облік пси-
холого-педагогічних і когнітивних особливостей 
пізнавальної діяльності державних службовців.

Теоретична модель системного проектування 
професійної підготовки державних службовців 
у Німеччині охоплює: елементи системи (мета, 
зміст, суб’єкти навчального процесу, форми, мето-
ди і засоби, зокрема контрольний інструментарій 
зворотного зв’язку, а також формування профе-
сійної підготовленості як системо утворювальний 
чинник) і складається з цільового, змістовного, 
пізнавального та керуючого блоків. Така модель 
встановлює межі освітнього рівня для всіх держав-
них службовців і сприяє розвитку громадянської 
та ділової активності, охоплюючи основі критерії, 
що дає змогу системно представити найсуттєві-
ші параметри навчального процесу, визначити 
позитивні й негативні аспекти: пріоритетні цілі, 
рівень перетворень, темпи перетворень, проблем-
ні питання, досягнення державних службовців. 

Англійська модель адміністративно-правового 
регулювання професійної підготовки державних 
службовців є доволі радикальною, внаслідок ви-
сокого ступеня свободи маневру в межах систе-
ми державного управління. У Великій Британії 
присутня певна інституційна сприйнятливість 
до реформ основних установ (правові й історичні 
традиції) [5, с. 83-94]. Сучасні зарубіжні дослі-
дження проблематики адміністративно-правово-
го регулювання професійної підготовки держав-
них службовців приділяють значну увагу двом 
аспектам: можливостям і межам нормативного 
регулювання та оцінці діяльності управлінців; 
формуванням мотиваційної основи діяльності 
державних службовців. 

Французька модель реформування адміні-
стративно-правового регулювання професійної 
підготовки державних службовців ґрунтується 
на принципі соціалізації. Професійна підготовка 
спрямована на реалізацію пріоритетних завдань 
щодо посилення демократичного характеру дер-
жавного управління, оскільки від реформ фран-
цузи очікують більшої соціальної справедливості 
та рівності громадян перед державою, утверджен-
ня й переваги суспільного інтересу над приват-
ним [6, с. 71]. Динаміка реформування освітнього 
комплексу державної служби є доволі помірною. 
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У межах французької реформи професійної під-
готовки державних службовців створюється сер-
вісна модель організації навчання, орієнтована на 
застосування принципів електронної держави та 
впровадження методів корпоративного управлін-
ня у державних структурах.

Основні аспекти, які впливають на розвиток 
публічного управління в системі освіти держав-
но-управлінських кадрів у Франції, є: планування 
провадити політику скорочення і реструктуриза-
ції державної служби; громадяни та підприємства 
все більше віддають перевагу використанню циф-
рових каналів взаємодії урядом; проводяться за-
ходи щодо підвищення рівня довіри, відкриваючи 
доступ додержавної інформації та даних; страте-
гічне мислення та беззаперечне лідерство в публіч-
ному управлінні стають важливими; підвищення 
ефективності діяльності державних службовців.

Німецька модель адміністративно-правового 
регулювання професійної підготовки державних 
службовців можна назвати консервативною. Вона 
ґрунтується на усвідомленні самобутності націо-
нальної управлінської культури, кваліфікованої 
як «культура державності», на відміну від «куль-
тури громадянського суспільства», характерної 
для Великобританії [7, с. 5-6]. Німеччина посту-
пово перейшла від концепції «малозатратної дер-
жави» до ідеї «активної держави», спрямованої на 
громадянина. 

У контексті зазначеного рівень професіоналіз-
му не є простою функцією тільки наявних знань, 
досвіду або відповідного комплексу професійно 
важливих особистісних якостей. Найважливі-
шим параметром професіоналізму є соціально 
обумовлена структура мотивації і цілеспрямова-
ності, яка, на відміну від психологічної структу-
ри, піддається не тільки корекції, а й керуванню. 
Одним із чинників управління професіоналізмом 
є співробітництво з інститутами громадянсько-
го суспільства, оскільки воно може впливати на 
мотивацію державних службовців у професійній 
діяльності [8]. Процес трансформації і зміни ролі 
держави під час реформування такого публічного 
інституту, як професійна підготовка державних 
службовців, мав і позитивні, і негативні аспекти.

Спроба впровадження ринкових відносин, за-
снованих на жорсткій контрактній системі, у не 
ринкову за своєю природою державну службу 
Німеччини, яка володіє специфікою організації 
та функціонування державних установ, залеж-
ну від мінливості політичного процесу, де ринок 
виявляє себе інакше, ніж в економічній сфері, на 
початковій стадії реформування у низці випадків 
призвів до деструктивних наслідків для інституту 
публічної служби. Це, зокрема, зумовило застосу-
вання досвіду США та Великої Британії. 

Фінська модель реформ у сфері адміністратив-
но-правового регулювання професійної підготов-

ки державних службовців є інверсійною, оскільки 
у процесі реформування відбувалося радикальне 
коректування реформаційної стратегії.

Динаміка фінських реформ змінювалася на різ-
них етапах – від доволі радикальної до здебільшо-
го консервативної. Спочатку реформи відбувалися 
енергійними темпами, впроваджуючи принципи 
нового державного менеджменту, орієнтуючись 
на досвід Великої Британії. Реформи супроводжу-
валися різким скороченням державних дотацій 
в освітню сферу та стимулюванням розвитку не-
державних форм професійної підготовки держав-
них службовців [9, с. 145]. Відтак у реформуванні 
адміністративно-державного управління акцен-
тувалося на структурних реформах міністерств і 
відомств, де поступово, за допомогою «пілотних» 
проектів, упроваджувалися принципи управлін-
ня. Значну увагу доцільно приділити матеріалам 
методологічного характеру, адаптованим для за-
стосування у системі державної служби. Загалом 
здійснення керування на основі результатів діяль-
ності, підвищення управлінської гнучкості й впро-
вадження концепції делегування повноважень 
сприяли суттєвому зростанню ефективності фін-
ської системи адміністративно-державного управ-
ління, яка визнається однією з ліпших у Європі. 
Це зумовлено посиленою активністю недержавно-
го сектора у системі професійної підготовки дер-
жавних службовців для публічного управління. 

Цінним для розуміння засад зарубіжних прак-
тик підготовки службовців, аналізу їх освітніх 
потреб є твердження, що розвиток державних 
систем управління трудовими ресурсами у захід-
них країнах пройшов сім основних еволюційних 
стадій: аристократичну, патронажну, професій-
ну, результативності, людську, приватизаційну, 
партнерську. Партнерська стадія бере свій від-
лік від 2000-х років і ґрунтується на цінностях 
індивідуальної відповідальності, обмеженого і 
децентралізованого уряду, спільного надання 
послуг урядовими і неурядовими організаціями 
[10, с. 211-212].

Окрім зазначених особливостей, є ще чимало 
чинників, які роблять неминучим динамічний 
процес розвитку адміністративно-правового регу-
лювання професійної підготовки державних служ-
бовців. Актуальність внесення змін полягає в їх 
багатоваріантності, необхідності вирішувати най-
складніші комплексні проблеми, що вимагають 
узгодження і взаємодії різних сфер і процесів сус-
пільного життя [11, с. 17]. Адміністративно-право-
ве регулювання професійної підготовки державних 
службовців – своєрідний симбіоз теорії і практики, 
науки і мистецтва регулювання та організації на-
вчальних процесів, упорядкування соціальних  
відносин, вирішення організаційних питань.

Отже, потрібно зауважити, що у сучасному ад-
міністративному праві Європейського Союзу дер-
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жава розглядається як сукупність двох основних 
підсистем – державного апарату і об’єднання гро-
мадян. У цьому контексті можна говорити про 
державне управління, з одного боку, як про управ-
ління державною організацією, а з іншого, – як 
управління населенням. Державне управління, за 
сучасних умов інтеграції України в Європейський 
Союз, розуміється як цілісність цих двох начал. 
Саме за такого розуміння державне управління 
є менш жорстким, не заорганізованим, а відтак 
ґрунтується не так на вертикальних зв’язках дер-
жавних органів, як на горизонтальних зв’язках 
органів державної влади зі структурами бізнесу та 
громадянського суспільства.

Висновки. Таким чином, адміністратив-
но-правове регулювання професійної підготовки 
державних службовців має бути орієнтоване на 
одночасний прогрес за трьома напрямами – полі-
тичним (провідним до демократії), економічним 
(націленим на ринок) і соціальним («відкритим до 
суспільства»). Це зумовило необхідність реформу-
вання правових, організаційних, фінансових за-
сад функціонування системи професійної освіти, 
створення умов для посилення співпраці держав-
них органів і бізнесу з навчальними закладами на 
принципах автономії навчальних закладів, поєд-
нання освіти і науки з метою підготовки держав-
ного апарату до раціоналізації адаптованої моделі 
раціональної бюрократії, пов’язаної з переходом 
до моделі цивільних службовців. У країнах Єв-
ропейського Союзу адміністративно-правове ре-
гулювання професійної підготовки державних 
службовців характеризується створенням норма-
тивно-правової бази для реалізації переходу до 
моделі цивільних службовців, згідно з якою дер-
жава функціонує диференційовано: як інститут, 
що забезпечує виробництво та надання послуг; як 
інститут самодіяльної організації громадян і як 
інститут нагляду,що здійснюється на основі дого-
вірних відносин.
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Анотація

Євдокимов П. В. Зарубіжний досвід адміністратив-
но-правового забезпечення реалізації професійної під-
готовки кадрів органів публічної адміністрації в Укра-
їні. – Стаття.

Стаття присвячена аналізу зарубіжного досвіду 
адміністративно-правового забезпечення реалізації 
підготовки кадрів органів публічної адміністрації 
України. Розкриті особливості застосування зару-
біжного досвіду адміністративно-правового забезпе-
чення реалізації підготовки кадрів органів публічної 
адміністрації України. Виокремлено коло суб’єктів 
застосування зарубіжного досвіду адміністратив-
но-правового забезпечення реалізації підготовки ка-
дрів органів публічної адміністрації України з ура-
хуванням його специфіки та можливості залучення 
до цієї діяльності суб’єктів недержавного сектору. 
Визначено роль та способи застосування зарубіжно-
го досвіду адміністративно-правового забезпечення 
реалізації підготовки кадрів органів публічної адмі-
ністрації України. Розглянутій процес формування 
в Україні публічно-правового інституту кадрів орга-
нів публічної адміністрації.

Ключові слова: адміністративна процедура, адміні-
стративно-правове забезпечення, кадри, зарубіжний 
досвід, орган публічної адміністрації, підготовка ка-
дрів, публічна адміністрація, публічне управління.

Аннотация

Евдокимов П. В. Зарубежный опыт администра-
тивно-правового обеспечения реализации профессио-
нальной подготовки кадров органов публичной адми-
нистрации в Украине. – Статья.

Статья посвящена анализу зарубежного опыта ад-
министративно-правового обеспечения реализации 
подготовки кадров органов публичной администрации 
Украины. Раскрыты особенности применения зару-
бежного опыта административно-правового обеспече-
ния реализации подготовки кадров органов публичной 
администрации Украины. Определён круг субъектов 
применения зарубежного опыта административно-пра-
вового обеспечения реализации подготовки кадров 
органов публичной администрации Украины с учётом 
его специфики и возможности привлечения к этой де-
ятельности негосударственного сектора. Проанали-
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зирована роль и способы административно-правового 
обеспечения реализации подготовки кадров органов 
публичной администрации Украины. Раскрыт процесс 
формирования в Украине публично-правового инсти-
тута кадров публичной администрации.

Ключевые  слова: административная процедура, 
административно-правовое обеспечение, кадры, зару-
бежный опыт, орган публичной администрации, под-
готовка кадров, публичная администрация, публичное 
управление.

Summary

Evdokimov P. V. Foreign experience of administra-
tive and legal support of realization of professional train-
ing of public administration bodies in Ukraine. – Article.

The article is devoted to the analysis of the content 
of the foreign experience of administrative and legal 

support of realization of training of bodies of public ad-
ministration of Ukraine. It systematises and details the 
peculiarities of normative-legal regulation of profession-
al development of the state authorities’ personnel. Iden-
tifies the necessity to standardize the system for mon-
itoring and assessing the quality of vocational training 
of state authorities’ personnel, in line with the norms 
and standards of the European Union, to introduce an 
effective system for identifying the needs for vocation-
al training of state authorities’ personnel, to ensure the 
continuity, compulsory nature and planning of vocation-
al training of civil servants, development of the market  
of educational services.

Key  words: administrative procedure, administra-
tive and legal support, frames, training, foreign experi-
ence, public administration body, public administration,  
public body.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Постановка проблеми. Постійна взаємодія 
влади і суспільства є необхідною умовою полі-
тичної стабільності й процвітання кожної держа-
ви, у тому числі й України, оскільки проблеми її 
розвитку неможливо розв’язати без підтримки 
суспільства. Успішними бувають лише спільні зу-
силля, що стосується й такого державного інсти-
туту, як органи внутрішніх справ і поліції, зокре-
ма [1, с. 7], на чому наголошує О.М. Балинська. 

О.М. Бандурка справедливо відмічає, що за-
безпечення правопорядку на адміністративно-те-
риторіальній одиниці залежить від ефективності 
взаємодії органів поліції з органами місцевого са-
моврядування. Тому питання забезпечення взаємо-
дії в умовах формування нових принципів управ-
лінських відносин між поліцією та органами 
місцевого самоврядування можуть вважатися од-
ними з найважливіших для побудови демокра-
тичні держави європейського зразку. Адже саме 
взаємодія органів поліції та органів місцевого са-
моврядування сприятиме ефективному вирішен-
ню питань місцевого значення щодо забезпечення 
реалізації конституційних прав людини і грома-
дянина, створення умов для забезпечення життєво 
важливих потреб і законних інтересів населення і 
одночасно реалізації завдань державного рівня – 
забезпечення публічної безпеки і порядку, охоро-
ни прав і свобод людини та інтересів суспільства і 
держави, протидії злочинності [2, с. 224-225] тощо.

При цьому О.Ф. Кобзар наголошує, що взає-
модія поліцейських підрозділів у процесі забез-
печення публічного порядку, будучи одним з ви-
дів соціальної діяльності, підкоряється законам 
суспільного розвитку й зазнає змін прогресивно-
го характеру. Тому одне з найважливіших місць 
у цьому процесі займає правове регулювання, від 
ефективності якого прямо залежать оператив-
ність і якість розв’язуваних завдань [3, с. 144],  
із чим цілком погоджуємося.

Проте, на сьогодні адміністративно-правове 
регулювання взаємодії територіальних органів 
Національної поліції України з органами місце-
вого самоврядування знаходиться на стадії свого 
розвитку, потребує доповнення, адже питання 
саме взаємодії територіальних органів Національ-
ної поліції України з органами місцевого самовря-
дування висвітлено у вітчизняному законодав-
стві досить фрагментарно, в загальних рисах, без 
конкретизації порядку, процедур, форм, методів 
та особливостей такої взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід 
зазначити, що загалом питання адміністратив-
но-правове регулювання правоохоронних органів 
досліджували низка вітчизняних і зарубіжних 
правознавців: В.Б. Авер’янов, С.С. Алексєєв, 
О.М. Балинська, О.М. Бандурка, О.А. Банчук, 
О.В. Баулін, Ю.П. Битяк, П. Вілсон, О.Ф. Коб-
зар, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, В.Т. Малярен-
ко, В.М. Плішкін, О.С. Проневич, О.Ф. Скакун, 
У. Шадська та інші. 

Невирішені раніше проблеми. Проте, незважа-
ючи на значний науковий доробок з даної пробле-
матики, адміністративно-правове регулювання 
саме взаємодії територіальних органів Національ-
ної поліції України з органами місцевого самовря-
дування висвітлено фрагментарно, враховуючи 
відносно невеликий період функціонування орга-
нів Національної поліції в Україні після реформу-
вання даного інституту, що обумовлює актуаль-
ність подальших досліджень.

Метою даної статті є комплексне дослідження 
адміністративно-правового регулювання взаємо-
дії територіальних органів Національної поліції 
України з органами місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
адміністративно-правове регулювання взаємо-
дії територіальних органів Національної поліції 
України з органами місцевого самоврядування 
потребує першочергового з’ясування понятійно-
го апарату.

Так, у загальному значенні регулювати – це 
упорядковувати що-небудь, керувати чимось, 
підкоряючи його відповідним правилам/системі 
[4, с. 1207]. Відповідно під правовим регулюван-
ням розуміють упорядкування суспільних відно-
син, їх юридичне закріплення, охорону та розви-
ток, здійснювані державою за допомогою права і 
сукупності правових засобів [5, с. 488]. На думку 
І.М. Шопіної, правове регулювання виражається 
в діяльності держави, її органів, посадових осіб, 
уповноважених на те громадських організацій 
щодо встановлення обов’язкових для виконання 
юридичних норм/правил поведінки суб’єктів пра-
ва їх реалізації в конкретних відносинах та засто-
сування державного примусу до правопорушників 
із метою досягнення стабільного правопорядку 
в суспільстві [6, с. 1060]. Натомість С.С. Алексєєв 
правове регулювання вбачає у впливі норм права 
та інших спеціальних юридичних засобів на пове-
дінку особи та на суспільні відносини, що здійс-
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нюється з метою їх упорядкування та прогресив-
ного розвитку [7, с. 219].

Видовим поняттям правового регулювання є 
адміністративно-правове регулювання. Ю.П. Би-
тяк вважає, що адміністративно-правове регулю-
вання спрямоване на упорядкування суспільних 
відносин управлінського характеру, які мають 
місце у сфері виконавчої влади, внутрішньо-ор-
ганізаційної діяльності органів державної влади 
[8, с. 19]. І, як доречно уточнює Ю.А. Тихомиров, 
дане упорядкування здійснюється шляхом засто-
сування норм адміністративного права [9, с. 379]. 
У будь-якому випадку адміністративно-правове 
регулювання передбачає встановлення меж пове-
дінки, заборону виходу за їх межі, дозвіл діяти в 
певних рамках, а також спонукання до дій, наказ 
або стимулювання відповідних учинків [10].

Отже, враховуючи розглянуті підходи до розу-
міння правового та адміністративно-правового ре-
гулювання при дослідженні адміністративно-пра-
вового регулювання взаємодії територіальних 
органів Національної поліції України з органами 
місцевого самоврядування, вважаємо, що адміні-
стративно-правове регулювання взаємодії тери-
торіальних органів Національної поліції України 
з органами місцевого самоврядування – це закрі-
плена нормами адміністративного права система 
упорядкування, організації та управління адмі-
ністративно-правовими відносинами, що склада-
ються під час взаємодії територіальних органів На-
ціональної поліції України з органами місцевого 
самоврядування, що реалізується із застосуванням 
передбачених законодавством юридичних засобів.

Варто зазначити, що в Декларації про поліцію 
закріплюється положення, що співробітники по-
ліції мають право на активну моральну та фізичну 
підтримку суспільства, якому вони служать [11]. 
У свою чергу, у Європейському кодексі поліцей-
ської етики підкреслюється, що діяльність полі-
ції значно посилюється, якщо поліція спирається 
на згоду та тісну співпрацю громадськості. Гро-
мадськість залежна від відповідального надання 
поліцейських послуг, ввірених поліції зі значни-
ми повноваженнями, включаючи дискрецію, яка 
становить практично монополію на застосування 
законного примусу. Тому громадськості потрібні 
гарантії. Відповідно Кодекс поліцейської етики, 
завдяки підкресленню єдиних стандартів, завдань 
та цінностей поліції, може сприяти довірі громад-
ськості до поліції та подальшим хорошим зв’яз-
кам з громадськістю та співробітництву. Ці ж 
стандарти, чітко виділяючи обсяг і сферу поліцей-
ських послуг, допомагають захистити поліцію від 
невиправданих, дріб’язкових та нав’язливих пре-
тензій і, головне, обмежити їх відповідальність за 
провали в наданні послуг [12]. 

Більш того, Розділ II «Правові основи поліції 
відповідно до верховенства права» Європейського 

кодексу поліцейської етики містить основні вимо-
ги до правового підґрунтя в тому числі й взаємодії 
територіальних органів поліції та органів місцево-
го самоврядування. Так, поліція є публічним ор-
ганом, створеним згідно із законом. Її діяльність 
завжди повинна проводитися у відповідності з на-
ціональним правом і міжнародними стандартами, 
визнаними країною. Відповідно законодавство 
про поліцію повинно бути доступним для громад-
ськості, достатньо зрозумілими і точним, та, за 
необхідності, супроводжуватися чіткими підза-
конним регулюванням, яке також повинно бути 
доступними для громадськості і зрозумілим [12]. 
При цьому на співробітників поліції повинно по-
ширюватися таке саме законодавство, що й на 
звичайних громадян, і винятки можуть бути ви-
правдані тільки з причин належної роботи поліції 
в демократичному суспільстві.

Слід відмітити, що основні міжнародні стан-
дарти та рекомендації, описані в вище наведених 
міжнародних нормативних документах, знайшли 
своє відображення в реформованому законодав-
стві про поліцію.

Так, основним нормативним підґрунтям взає-
модії територіальних органів поліції з органами 
місцевого самоврядування є Закон України «Про 
Національну поліцію». Створюючи новий орган 
державної влади, законодавець особливу увагу 
приділив саме питанню взаємодії поліції з грома-
дою [13, с. 154]. Відповідно до ст. 5 Закону Укра-
їни «Про Національну поліцію» поліція у процесі 
своєї діяльності взаємодіє з органами місцевого 
самоврядування відповідно до закону та інших 
нормативно-правових актів. Згідно з основни-
ми принципами, діяльність Національної полі-
ції здійснюється на засадах партнерства в тісній 
співпраці з населенням, територіальними грома-
дами та громадськими об’єднаннями і спрямована 
на задоволення їхніх потреб. З метою визначен-
ня причин та/або умов учинення правопорушень 
планування службової діяльності органів і підроз-
ділів поліції здійснюється з урахуванням специ-
фіки регіону та проблем територіальних громад. 
Насамперед, рівень довіри населення до поліції є 
основним критерієм оцінки ефективності діяльно-
сті органів і підрозділів поліції [14].

Крім того, Закон України «Про Національну 
поліцію» закріпив можливість реалізації спіль-
них проектів органів поліції з громадськістю. Зо-
крема, Національна поліція взаємодіє з громадсь-
кістю шляхом підготовки та виконання спільних 
проектів, програм та заходів для задоволення по-
треб населення та покращення ефективності вико-
нання покладених на неї завдань. Співпраця між 
Національною поліцією та громадськістю спрямо-
вана на виявлення та усунення проблем, пов’язана 
із здійсненням поліцейської діяльності і сприян-
ням застосуванню сучасних методів для підвищен-
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ня результативності та ефективності здійснення 
такої діяльності. Національна поліція надає під-
тримку програмам правового виховання, пропагує 
правові знання в освітніх установах, засобах ма-
сової інформації та у видавничій діяльності [14].

Також у ст. 88 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію» вказується, що керівники те-
риторіальних органів поліції повинні не менше 
одного разу на два місяці проводити відкриті зу-
стрічі з представниками органів місцевого само-
врядування на рівнях областей, районів, міст та 
сіл з метою налагодження ефективної співпраці 
між поліцією та органами місцевого самовряду-
вання і населенням. На таких зустрічах обгово-
рюється діяльність поліції, визначаються поточні 
проблеми та обираються найефективніші способи 
їх вирішення. Також керівники територіальних 
органів поліції з метою підвищення авторитету 
та довіри населення до поліції систематично ін-
формують громадськість про стан правопорядку, 
заходи, які вживаються щодо попередження пра-
вопорушень [14].

Заслуховування інформації керівників органів 
Національної поліції про стан законності, бороть-
би із злочинністю, охорони громадського порядку 
та результати діяльності на відповідній території 
належить до виключної компетенції сільських, 
селищних, міських рад (п. 40 ст. 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні»). До 
відання виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад відповідно до ст. 38 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» відно-
ситься сприяння діяльності органів Національної 
поліції [15].

Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Положення про Національну полі-
цію» від 28.10.2015 р. № 877 визначено завдання 
органів поліції, вирішення яких базується на вза-
ємодії з органами місцевого самоврядування. Так, 
поліції надається право: 1) залучати в установле-
ному порядку до виконання окремих робіт, участі 
у вивченні окремих питань учених і фахівців, пра-
цівників органів місцевого самоврядування (за 
погодженням з їх керівниками) для розгляду пи-
тань, що належать до компетенції Національної 
поліції; 2) одержувати в установленому законо-
давством порядку від органів місцевого самовря-
дування документи і матеріали, необхідні для ви-
конання покладених на неї завдань [16], та інші.

Позитивним прикладом взаємодії (партнер-
ства) територіальних органів поліції (насампе-
ред, поліцейських патрульної поліції) і органів 
місцевого самоврядування є й спільна діяльність 
з громадськими формуваннями, які вже трива-
лий час функціонують на підставі Закону Украї-
ни «Про участь громадян в охороні громадського 
порядку і державного кордону» від 22.06.2000 р.  
№ 1835-III [17]. Зокрема, згідно з положеннями 

ст. 1 вказаного Закону громадяни України відпо-
відно до Конституції України мають право ство-
рювати в установленому цим Законом порядку 
громадські об’єднання для участі в охороні гро-
мадського порядку і державного кордону, спри-
яння органам місцевого самоврядування, право-
охоронним органам, Державній прикордонній 
службі України та органам виконавчої влади, а 
також посадовим особам у запобіганні та припи-
ненні адміністративних правопорушень і злочи-
нів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів 
суспільства і держави від протиправних посягань, 
а також у рятуванні людей і майна під час стихій-
ного лиха та інших надзвичайних обставин. Гро-
мадські формування з охорони громадського по-
рядку і державного кордону можуть бути створені 
на засадах громадської самодіяльності як зведені 
загони громадських формувань, спеціалізовані 
загони (групи) сприяння Національній поліції та 
Державній прикордонній службі України, асоціа-
ції громадських формувань тощо.

Тобто громадські формування з охорони гро-
мадського порядку і державного кордону ство-
рюються і діють у взаємодії з правоохоронними 
органами, Державною прикордонною службою 
України, органами виконавчої влади та органа-
ми місцевого самоврядування, додержуючись при 
цьому принципів гуманізму, законності, гласно-
сті, добровільності, додержання прав та свобод 
людини і громадянина, прав і законних інтересів 
юридичних осіб, рівноправності членів цих фор-
мувань. Координацію діяльності громадських 
формувань з охорони громадського порядку і дер-
жавного кордону здійснюють відповідно місцеві 
державні адміністрації та органи місцевого само-
врядування. А повсякденна (оперативна) діяль-
ність таких формувань організовується, спрямо-
вується і контролюється відповідними органами 
Національної поліції, підрозділами Державної 
прикордонної служби України (ст. 3 Закону Укра-
їни «Про участь громадян в охороні громадського 
порядку і державного кордону») [17].

Основними завданнями громадських форму-
вань з охорони громадського порядку і державно-
го кордону у сфері охорони громадського порядку 
є: 1) надання допомоги органам Національної по-
ліції у забезпеченні громадського порядку і гро-
мадської безпеки, запобіганні адміністративним 
проступкам і злочинам; 2) інформування органів 
Національної поліції про вчинені або ті, що готу-
ються, злочини, місця концентрації злочинних 
угруповань; 3) сприяння органам Національної 
поліції у виявленні і розкритті злочинів, розшу-
ку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держа-
ви, підприємств, установ, організацій, громадян 
від злочинних посягань; участь у забезпеченні 
безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою 
бездоглядністю і правопорушеннями неповноліт-
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ніх (ст. 9 Закону України «Про участь громадян 
в охороні громадського порядку і державного кор-
дону») [17] тощо.

Досліджуючи питання адміністративно-пра-
вового регулювання взаємодії територіальних 
органів поліції з органами місцевого самовряду-
вання варто звернути увагу й на Інструкцію з ор-
ганізації діяльності дільничних офіцерів поліції, 
затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 28.07.2017 № 650. Даному пи-
танню присвячений Розділ ІІІ Інструкції «Вза-
ємодія з населенням». Так, дільничний офіцер 
поліції з метою впровадження принципу взаємо-
дії з населенням на засадах партнерства органі-
зовує роботу за такими напрямами: 1) протидія 
злочинності, профілактика правопорушень та 
охорона публічного порядку за участю населен-
ня; 2) співпраця з органами місцевого самовряду-
вання, представниками територіальних громад, 
населенням, керівниками підприємств, соціаль-
них, навчальних та культурних закладів, закла-
дів захисту дітей з метою реалізації принципу 
взаємодії з населенням на засадах партнерства, 
обмін інформацією для подальшого її викори-
стання під час виконання службових обов’язків; 
3) визначення спільних пріоритетних напрямів 
роботи та її оцінювання з урахуванням думки і 
потреб громадськості [18].

В рамках організації роботи на поліцейській 
дільниці та з метою налагодження ефективної 
співпраці між поліцією та органами місцевого са-
моврядування і населенням, дільничний офіцер 
поліції проводить відкриті зустрічі з представни-
ками органів місцевого самоврядування облас-
тей, районів, міст та сіл. Під час таких зустрічей 
населення інформується про стан законності, 
боротьби із злочинністю, охорони громадського 
порядку та результати діяльності на відповідній 
території обслуговування. У межах території по-
ліцейської дільниці дільничний офіцер поліції 
проводить роз’яснювальну роботу серед населен-
ня для формування у останнього правової куль-
тури, негативного ставлення до суспільно небез-
печних явищ з метою підняття іміджу поліції та 
про способи захисту і самооборони від злочинних 
посягань [18].

Висновки. Отже, адміністративно-правову 
основу взаємодії територіальних органів Націо-
нальної поліції України з органами місцевого са-
моврядування утворюють, передусім: 1) Консти-
туція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР; 
2) Закон України «Про Національну поліцію» від 
02.07.2015 р. № 580-VIII, Закон України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. 
№ 280/97-ВР; Закон України «Про участь грома-
дян в охороні громадського порядку і державного 
кордону» від 22.06.2000 р. № 1835-III; 3) Поста-
нова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. 

№ 877 «Про затвердження Положення про На-
ціональну поліцію»; Постанова Кабінету Міні-
стрів України від 16 вересня 2015 р. № 730 «Про 
утворення територіальних органів Національної 
поліції та ліквідацію територіальних органів Мі-
ністерства внутрішніх справ»; 4) Наказ Міністер-
ства внутрішніх справ України «Про затверджен-
ня Інструкції з організації діяльності дільничних 
офіцерів поліції» від 28.07.2017 р. № 650 та інші 
відомчі нормативні акти; 5) міжнародні норма-
тивно-правові акти: Декларація про поліцію, Єв-
ропейський кодекс поліцейської етики та інші.

У той же час вважаємо недоліком чинного ад-
міністративно-правового регулювання відсут-
ність спеціального нормативно-правового акту 
(інструкції, положення, методичних рекоменда-
цій тощо), який би детально і конкретно врегульо-
вував саме взаємодію територіальних органів На-
ціональної поліції України з органами місцевого 
самоврядування, зважаючи на багатогранність і 
високу значущість цієї взаємодії.
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Анотація

Замахін А. Л. Адміністративно-правове регулю-
вання взаємодії територіальних органів Національної 
поліції України з органами місцевого самоврядуван-
ня. – Стаття.

У статті обґрунтовується незадовільний стан і на-
гальність подальшого дослідження та вдосконалення 
адміністративно-правового регулювання взаємодії те-
риторіальних органів Національної поліції України 
з органами місцевого самоврядування. Аналізуються 
теоретико-правові підходи до розуміння правового та 
адміністративно-правового регулювання. Пропонуєть-
ся авторське визначення поняття адміністративно-пра-
вового регулювання взаємодії територіальних органів 
Національної поліції України з органами місцевого 
самоврядування. Узагальнюються та детально аналізу-
ються нормативно-правові акти, які становлять адмі-
ністративно-правову основу взаємодії територіальних 
органів Національної поліції України з органами міс-
цевого самоврядування.

Ключові  слова: адміністративно-правове регулю-
вання, взаємодія, партнерство, поліція, громада, насе-
лення, Національна поліція України, органи місцевого 
самоврядування.

Аннотация

Замахин А. Л. Административно-правовое регу-
лирование взаимодействия территориальных органов 
Национальной полиции Украины с органами местного 
самоуправления. – Статья.

В статье обосновывается неудовлетворительное 
состояние и актуальность дальнейшего исследования 
и совершенствования административно-правового регу-
лирования взаимодействия территориальных органов 
Национальной полиции Украины с органами местного 
самоуправления. Анализируются теоретико-правовые 
подходы к пониманию правового и административ-
но-правового регулирования. Предлагается авторское 
определение понятия административно-правового регу-
лирования взаимодействия территориальных органов 
Национальной полиции Украины с органами местного 
самоуправления. Обобщаются и детально анализиру-
ются нормативно-правовые акты, которые составляют 
административно-правовую основу взаимодействия тер-
риториальных органов Национальной полиции Украи-
ны с органами местного самоуправления.

Ключевые  слова: административно-правовое регу-
лирование, взаимодействие, партнерство, полиция, об-
щество, население, Национальная полиция Украины, 
органы местного самоуправления.

Summary

Zamakhin A. L. Administrative and legal regula-
tion of interaction of territorial bodies of the National 
Police of Ukraine with local self-government bodies. –  
Article.

The article substantiates the unsatisfactory condition 
and urgency of further research and improvement of ad-
ministrative and legal regulation of interaction of terri-
torial bodies of the National Police of Ukraine with local 
self-government bodies. Theoretical and legal approaches 
to the understanding of legal and administrative-legal 
regulation are analyzed. The author defines the concept 
of administrative and legal regulation of the interaction 
of territorial bodies of the National Police of Ukraine with 
the bodies of local self-government. The normative-legal 
acts that form the administrative-legal basis of interac-
tion of territorial bodies of the National Police of Ukraine 
with local self-government bodies are summarized and 
analyzed in detail.

Key  words: administrative and legal regulation, in-
teraction, partnership, police, community, population, 
National Police of Ukraine, local self-government bodies.
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ПРИНЦИПИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ:  
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ

Постановка проблеми. Останні роки позна-
чаються стрімким розвитком сучасної науки ад-
міністративного права, появою нових термінів 
(наприклад, публічне управління, публічне адмі-
ністрування, публічна безпека), що свідчить про 
розбудову концепції людиноцентризму в межах 
спеціального адміністративного права, предме-
том регулювання якого, в переважній більшості 
випадків, виступають організаційно-правові заса-
ди діяльності органів державної влади, місцевого 
самоврядування та інституцій громадянського су-
спільства у важливих сферах суспільно-політич-
ного життя. 

Переосмислення концептуальних засад теорії 
науки адміністративного права нерозривно пов’я-
зане з концептуальними основами його реалізації, 
зокрема в адміністративно-деліктній сфері, де 
серед таких основ особливе місце займають прин-
ципи провадження в справах про адміністративні 
правопорушення.

Стан дослідження. Принципи як правова ка-
тегорія завжди були центральної темою дослі-
джень фахівців загальної теорії держави і права 
(С. С. Алексєєв, О. В. Петришин, С. П. Погребняк, 
О. Ф. Скакун, М. В. Цвік) та адміністративного 
права (В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, 
Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков), зважаючи на їх 
специфічну юридичну природу, роль і значення 
для розвитку юриспруденції. Разом із тим кожна 
сфера адміністративного права характеризуєть-
ся, окрім загальних принципів, наявністю влас-
тивих виключно відповідній сфері поширення 
адміністративно-правового регулювання (специ-
фічних, спеціальних). Однією з таких сфер ви-
ступає адміністративно-деліктна сфера, система 
засад якої, в тому числі, складається із принципів 
провадження в справах про адміністративні пра-
вопорушення, розуміння яких наразі потребує пе-
реосмислення в зв’язку з стрімким розвитком за-
конодавства та науки адміністративного права та 
відсутністю текстуального відображення перших 
серед положень нормативно-правових актів.

Мета статті полягає в окресленні ряду неточно-
стей тлумачення змісту принципів провадження 
в справах про адміністративні правопорушення 
та відповідно розкриття першого у відповідності 
з сучасними тенденціями розвитку законодавства 
та науки адміністративного права.

Виклад основного матеріалу. Провадження 
в справах про адміністративні правопорушення є 
одним із видів процесуальних проваджень поряд 
з кримінальним, адміністративним і цивільним, 
в результаті здійснення якого особу може бути 
притягнуто до адміністративної відповідальності. 
Фактичною підставою здійснення провадження 
в справах про адміністративні правопорушення 
під час притягнення особи до адміністративної 
відповідальності є вчинення нею адміністративно-
го правопорушення (адміністративного проступку 
чи делікту). 

Під адміністративною відповідальністю вважа-
ємо за необхідне розуміти вид юридичної відпові-
дальності, що являє собою сукупність адміністра-
тивних правовідносин, що являє собою сукупність 
адміністративних правовідносин, які виникають 
у зв’язку із застосуванням до фізичних та юри-
дичних осіб, котрі вчинили адміністративні пра-
вопорушення, особливих адміністративних санк-
цій – заходів адміністративної відповідальності, 
які тягнуть для них обмеження морального, ма-
теріального та організаційного характеру і на-
кладаються уповноваженими на те органами чи 
посадовими особами на підставах і в порядку, передба-
чених нормами адміністративного права [1, с. 51].

Визначення адміністративного правопорушен-
ня закріплено на законодавчому рівні у ч. 1 ст. 9 
Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення (далі – КУпАП) як «протиправна, вин-
на (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, 
яка посягає на громадський порядок, власність, 
права і свободи громадян, на встановлений поря-
док управління і за яку законом передбачено ад-
міністративну відповідальність» [2]. Таке визна-
чення включає в себе ряд специфічних ознак, за 
відсутності яких діяння особи не можна визнати 
адміністративним правопорушенням. До таких 
ознак необхідно віднести: по-перше, те, що адмі-
ністративне правопорушення має певну зовнішню 
форму або зовнішній прояв – дія чи бездіяльність, 
внутрішня форма правопорушення – розумова 
діяльність людини, якщо вона не знайшла свого 
зовнішнього відображення, не підпадає під нор-
ми адміністративно-правової відповідальності; 
по-друге, дія або бездіяльність повинна характе-
ризуватися суспільною шкідливістю, тобто при 
такій ситуації може виникнути загроза заподіян-
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ня шкоди чи така шкода буде реально заподіяна 
щодо забезпечення громадського порядку, влас-
ності, правам та свободам громадян чи встановле-
ному порядку управління; по-третє, дія (бездіяль-
ність) обов’язково повинна мати протиправний 
характер, це означає, що у адміністративно-пра-
вових нормах повинна міститись пряма вказівка 
на заборону такої дії (бездіяльності); по-четверте, 
обов’язковою ознакою адміністративного право-
порушення є наявність вини – внутрішнє, психіч-
не ставлення людини до власної дії (бездіяльності) 
та до наслідків, які така дія (бездіяльність) може 
викликати; по-п’яте, за відповідну дію або безді-
яльність повинно бути передбачено на законодав-
чому рівні застосування адміністративного стяг-
нення [3, с. 50].

Сутність провадження в справах про адміні-
стративні правопорушення розкривається в його 
визначенні як комплексу взаємопов’язаних та 
взаємообумовлених процесуальних дій, спрямо-
ваних на своєчасне, повне і об’єктивне з’ясуван-
ня обставин кожної справи, вирішення її в точ-
ній відповідності з законодавством, забезпечення 
виконання винесеної постанови, а також вияв-
лення причин та умов, що сприяють вчиненню 
адміністративних правопорушень, запобігання 
правопорушенням, виховання громадян в дусі 
додержання законів, зміцнення законності, які 
здійснюються спеціально уповноваженим орга-
ном або посадовою особою державних органів з ме-
тою охорони прав та законних інтересів громадян, 
охорони власності, виконання завдань з охорони 
громадського (публічного) порядку і громадської 
(публічної) безпеки [4, с. 101]. 

Вищевказана дефініція включає завдання 
провадження в справах про адміністративні пра-
вопорушення, декларовані в ст. 245 КУпАП, що 
полягають у своєчасному, всебічному, повному 
і об’єктивному з’ясуванні обставин кожної спра-
ви, вирішення її в точній відповідності з законом, 
забезпечення виконання винесеної постанови, а 
також виявленні причин та умов, що сприяють 
вчиненню адміністративних правопорушень, за-
побіганні правопорушенням, вихованні громадян 
у дусі додержання законів, зміцненні законності 
[2]. Таким чином, окрім основної мети – вирішен-
ня справи по-суті та притягнення особи до адмі-
ністративної відповідальності, здійснення про-
вадження передбачає ще одну не менш важливу 
функцію – виховну, котра полягає у (1) їх вихо-
ванні в дусі поваги до закону та (2) інформуванні 
(особливо тих, хто перебуває на межі правомірної 
і неправомірної поведінки) про виявлені, припи-
нені, розкриті правопорушення задля того, щоб 
вони усвідомлено вели себе правомірно [5].

Правовими підвалинами реалізації прова-
дження у справах про адміністративні правопору-
шення є його принципи, що об’єднують правила, 

вихідні положення, керівні ідеї, суспільні ідеали 
та уявлення щодо втілення такого провадження. 
Тому, важливо, що реалізація таких принци-
пів суб’єктом здійснення провадження повинна 
мати систематичний, а не епізодичний характер.  
Найчастіше такі засади знаходять своє відобра-
ження безпосередньо в різних нормах статей адмі-
ністративно-деліктного законодавства: на них або 
прямо вказується в приписах тієї чи іншої статті, 
або вони випливають зі змісту окремих положень 
адміністративно-деліктного законодавства. 

До принципів провадження в справах про адмі-
ністративні правопорушення відносять: 1) прин-
цип законності; 2) принцип охорони інтересів 
держави і особи; 3) принцип публічності (офі-
ційності); 4) принцип самостійності і незалеж-
ності суб’єктів юрисдикції у прийнятті рішень; 
5) принцип гласності; 6) принцип поєднання дис-
позитивності та імперативності; 7) принцип рівно-
сті учасників процесу перед законом; 8) принцип 
оперативності та економічності; 9) принцип про-
вадження адміністративно-деліктного процесу 
національною мовою; 10) принцип встановлення 
об’єктивної (матеріальної) істини; 11) принцип 
права на захист [6]. Розглянемо кожний з наведе-
них принципів більш детально.

Принцип  законності можна віднести до за-
гальноправових, оскільки він є основоположним 
принципом правової системи держави, і містить 
вимоги не тільки найсуворішого, неухильного 
дотримання та виконання норм позитивного пра-
ва, але й: а) верховенства законів стосовно всіх 
інших правових актів; б) рівності всіх перед за-
коном; в) забезпечення для кожної особи повного 
та реального здійснення суб’єктивних прав; г) не-
залежного і ефективного правосуддя; д) якісної 
та результативної роботи всіх правоохоронних 
органів [7]. На необхідності втілення принципу 
законності під час провадження в справах про ад-
міністративні правопорушення прямо наголоше-
но в ч. 3 ст. 7 КУпАП, зокрема в частині застосу-
вання заходів впливу до особи лише за наявності 
обґрунтованих підстав і в суворій відповідності 
з законом. Опосередковано на необхідності додер-
жання названого принципу вказано також у нор-
мі ст. 245 КУпАП щодо обов’язкового додержання 
законодавчих норм. Таким чином, суб’єкт здійс-
нення провадження в справі про адміністративне 
правопорушення повинен неухильно дотримува-
тись положень чинного законодавства, насампе-
ред тих, що регламентують порядок реалізації да-
ного виду проваджень.

З метою забезпечення ефективності втілення 
принципу законності встановлено механізм його 
гарантування (в першу чергу для осіб, що притя-
гуються до адміністративної відповідальності), 
який активізується у випадку його порушення, 
завдяки контролю уповноважених органів дер-
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жавної влад, прокурорському нагляду, а також 
можливості оскарження прийнятого рішення та 
застосуванні інших «засобів захисту».

Принцип  охорони  інтересів  держави  і  особи 
не знайшов свого відображення в адміністратив-
но-деліктному законодавстві, але логічно ви-
пливає з систематичного тлумачення його норм. 
Справа в тому, що на відміну від злочинів, адмі-
ністративні правопорушення відрізняються сус-
пільною шкідливістю, яка часто не має матеріаль-
ної форми. Наприклад, внаслідок того, що особа 
палить тютюнові вироби або розпиває спиртні на-
пої в забороненому законом місці ніхто не зазнає 
жодних матеріальних втрат. У даному випадку 
об’єктом посягання є громадський (публічний) 
порядок, забезпечення якого віднесено до завдань 
держави. В такому випадку шкода завдається 
всьому суспільству, а під державою в даному ви-
падку необхідно розуміти не органи державної 
влади, а все населення. 

Орган державної влади (посадова особа), роз-
глядаючи індивідуальні справи і приймаючи від-
повідні рішення, зобов’язаний забезпечити захист 
інтересів держави, громадського (публічного) 
порядку, прав і свобод людини, інтересів підпри-
ємств, установ, організацій тощо. Послідовне, 
повне і неухильне врахування інтересів держави 
та особи безпосередньо відображається на ефек-
тивності адміністративно-деліктного процесу і є 
обов’язком будь-якого органу або посадової особи, 
що розглядає справу про адміністративне право-
порушення. Вони (орган або посадова особа) також 
зобов’язані стежити за належним використанням 
сторонами своїх прав, щоб це не зашкодило інтер-
есам держави та учасників процесу [6, с. 85].

Принцип публічності (офіційності) випливає 
з юридичної природи провадження в справах про 
адміністративні правопорушення як процедури 
притягнення особи до юридичної відповідально-
сті, що встановлюється державою та реалізуєть-
ся її представником (уповноваженою посадовою 
особою компетентного органу державної влади) та 
має публічний характер. 

Принцип самостійності і незалежності суб’єк- 
тів юрисдикції у прийнятті рішень, в тому числі 
про притягнення особи до адміністративної від-
повідальності, пов’язаний із ст. 217 КУпАП, яка 
надає таким суб’єктам право приймати рішення 
щодо адміністративного стягнення в межах вста-
новлених у законодавстві. Втім для того, що б 
у повній мірі виконати завдання провадження всі 
рішення що приймаються по справі (як поточні так 
і остаточні) повинні прийматись уповноваженою 
особою самостійно (за виключенням визначених 
у законодавстві випадків винесення колегіально-
го рішення, наприклад у складі адміністративних 
комісій). Між тим кожен з учасників колегіаль-
ного органу таку самостійність повинен зберегти 

виключно на суб’єктивному рівні, адже колегі-
альне рішення приймається шляхом висловлення 
власних позицій, їх обговорення та досягнення 
консенсусу. Забезпечення незалежності повинно 
гарантувати об’єктивність і законність прийнято-
го рішення, окрім того будь-які спроби вплинути 
на його зміст або процес прийняття третіми особа-
ми можуть тягнути за собою кримінальну відпо-
відальності за: зловживання владою або службо-
вим становищем (ст. 364 КК України); здійснення 
службового підроблення (ст. 366 КК України); 
висловлення пропозиції, обіцянки або надання 
неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК 
України) тощо.

Принцип гласності забезпечує учасникам про-
вадження безперешкодний доступ до матеріалів 
справи та можливість бути присутніми під час її 
безпосереднього розгляду. Окрім учасників брати 
участь у процесі розгляду останньої можуть та-
кож інші особи. Виключення з приведеного пра-
вила передбачені ст. 249 КУпАП: «крім справ про 
адміністративні правопорушення у сфері забез-
печення безпеки дорожнього руху, зафіксовані 
в автоматичному режимі, про порушення правил 
зупинки, стоянки, паркування транспортних за-
собів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеоза-
пису), та випадків, коли це суперечить інтересам 
охорони державної таємниці» [2]. Державна та-
ємниця – це вид таємної інформації, що охоплює 
відомості у сфері оборони, економіки, науки і тех-
ніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та 
охорони правопорядку, розголошення яких може 
завдати шкоди національній безпеці України та 
які визнані у порядку, встановленому Законом 
України «Про державну таємницю» [8], держав-
ною таємницею і підлягають охороні державою.

Принцип  поєднання  диспозитивності  та 
імперативності набув актуальності останнього 
часу, коли у зв’язку з прогресом суспільства і змі-
ною характеру правовідносин у різних сферах пу-
блічного адміністрування, поряд із властивим для 
адміністративного права імперативним методом 
(чіткої регламентації дій, відсутності можливості 
діяти на власний розсуд, встановлення великої 
кількості правил і обов’язкових для додержання 
та виконання) все частіше застосовується і диспо-
зитивний метод (який фактично надає суб’єкту 
право обирати варіант власної поведінки залеж-
но від суб’єктивного переконання). Адміністра-
тивно-деліктна сфера – яскравий тому приклад, 
оскільки поєднує як імперативний так і диспози-
тивний аспект: перший властивий суб’єкту, який 
здійснює провадження, він повинен додержува-
тись встановленого порядку розгляду та вирішен-
ня справи по суті, натомість диспозитивні норми 
застосовуються для регламентації поведінки осо-
би, що притягається до адміністративної відпо-
відальності, зокрема у частині наділення його 
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правами як учасника справи, якими він може ко-
ристуватись на власний розсуд.

Принцип рівності учасників процесу перед за-
коном закріплено в ст. 248 КУпАП відповідно до 
якої розгляд справ про адміністративні правопо-
рушення здійснюється на засадах рівності перед 
законом і органом (посадовою особою), який роз-
глядає справу, всіх громадян незалежно від раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального по-
ходження, майнового стану, місця проживання, 
мови та інших обставин [2]. Реалізація даного 
принципу перш за все покладається на суб’єкта 
який здійснює провадження, шляхом утримання 
від надання переваг будь-кому з учасників спра-
ви, особливо якщо вони (переваги) мають суб’єк-
тивне підґрунтя.

Принцип  оперативності  та  економічності 
є відмінною засадою провадження в справах про 
адміністративні правопорушення. Обидві ознаки 
пов’язані зі специфікою адміністративних право-
порушень, які на відміну від усіх інших видів пра-
вопорушень вчиняються набагато частіше. За та-
ких обставин кількість справ про адміністративні 
правопорушення, що перебувають у провадженні 
компетентних органів є достатньо значною. Опе-
ративність їх вирішення дозволяє уникнути на-
копичення справ, оскільки вирішення по-суті 
більшості з них не потребує тривалого часу (у по-
рівнянні з кримінальним чи цивільними справа-
ми). Обставини вчинення адміністративних де-
ліктів встановити значно легше у порівнянні зі 
злочинами, принаймні на підставі відомостей, що 
містяться в протоколах про адміністративні пра-
вопорушення. Так, оперативність забезпечується 
встановленням конкретних строків для розгляду 
провадження в справах про адміністративні пра-
вопорушення, які не перевищують п’ятнадцяти 
днів. Принцип економічності забезпечується за 
допомогою уникнення процедури розгляду справи 
про адміністративні правопорушення та винесен-
ня постанови на місці (у випадках, передбачених 
законодавством), що дозволяє суттєво знизити ви-
трату матеріальних і людських ресурсів.

Принцип  провадження  адміністративно-де-
ліктного  процесу  національною  мовою ґрунту-
ється на конституційних засадах які визначають 
українську як єдину державну мову, а також 
пов’язаний із низкою норм Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови 
як державної». Згідно з ч. 7 ст. 1 вказаного зако-
ну статус української мови (як єдиної державної 
мови) передбачає обов’язковість її використання 
на всій території України при здійсненні повнова-
жень органами державної влади та органами міс-
цевого самоврядування, а також в інших публіч-
них сферах суспільного життя [9]. Це положення 
поширюються і на робочу мови як при спілкуван-

ні, так і при веденні діловодства в органах держав-
ної влади, місцевого самоврядування та юридич-
них осіб незалежно від форм власності. З огляду 
на те, що частина зі справ про адміністративні 
правопорушення підвідомчі судам і правоохорон-
ним органам, зокрема Національної поліції осо-
бливого значення в даному випадку набувають 
статті 14 і 16 вказаного закону, що визначають 
умови застосування державної мови в судочин-
стві та органах правопорядку відповідно. Так, за 
загальним правилом робочою мовою судочинства 
та правоохоронних органів є державна мова, при 
цьому з особою, яка не розуміє державної мови, 
працівник органу правопорядку, розвідувального 
органу, державного органу спеціального призна-
чення з правоохоронними функціями може спіл-
куватися мовою, прийнятною для сторін, а також 
за допомогою перекладача.

Принцип  встановлення  об’єктивної  (матері-
альної) істини проходить червоною ниткою крізь 
всю процедуру, адже остання втрачає сенс якщо 
справа буде розглянута поверхнево. За таких умов 
неможливо встановити всі обставини справи та 
з’ясувати питання про наявність або відсутність 
вини особи, що притягається до адміністратив-
ної відповідальності. Даний принцип передбачає 
необхідність: здійснення детального аналізу ін-
формації, що міститься в матеріалах справи: про-
ведення перевірки їх на відповідність чинному 
законодавству, а також вивчення та оцінювання 
наявних доказів.

Принцип  права  на  захист реалізується шля-
хом забезпечення особі права на: доведення своєї 
невинуватості; надання доказів які свідчать про 
обставини, що пом’якшують вину особи; кори-
стуватись правничою допомогою, в тому числі і 
безоплатною згідно з Законом України «Про безо-
платну правову допомогу» [10]; права оскаржен-
ня винесеного рішення в порядку передбаченому 
Главою 24 КУпАП.

Далі вважаємо за необхідне зосередити увагу 
на принципі презумпції невинуватості, закріпле-
ному в Основному законі держави: «особа вважа-
ється невинуватою у вчиненні злочину і не може 
бути піддана кримінальному покаранню, доки її 
вину не буде доведено в законному порядку і вста-
новлено обвинувальним вироком суду» (ст. 62). 
Дана норма корелюється з положеннями ч. 2 ст. 1 
Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод 1950 року [11]. Разом із тим в припи-
сах вказаних нормативно-правових актів йдеться 
саме про кримінальні правопорушення, тобто в та-
кому випадку презумпція невинуватості поширю-
ється лише на кримінальні проступки. Це може 
бути виправдане тим фактом, що зарубіжне зако-
нодавство, на відміну від національного, переваж-
но не оперує поняттям «адміністративне правопо-
рушення». 
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Висновки. Зміст провадження в справах про ад-
міністративні правопорушення залежить від його 
завдань і мети, а принципи містять концептуаль-
ні засади його здійснення, ті основні правила які 
повинні систематично та неухильно виконуватись 
під час провадження в справах про адміністратив-
ні правопорушення. Більш того на підставі таких 
принципів формуються нормативні приписи, що 
регламентують процес його здійснення. Зі свого 
боку розуміння сутності кожного з вищевказа-
них принципів, надасть можливість їх реально-
го втілення у процесі здійснення провадження 
в справах про адміністративні правопорушення, 
незалежно від суб’єкта, який його здійснює та 
обставин справи. З огляду на це презумпція неви-
нуватості як загальний принцип деліктних прова-
джень повинен по аналогії з кримінальним про-
цесуальним провадженням втілюватись також 
у провадженнях в справах про адміністративні 
правопорушення.

Література
1. Іванцов В. О. Адміністративна відповідальність: 

узагальнюючий підхід до визначення поняття. Право і 
Безпека. 2014. № 3. С. 48–53.

2. Кодекс України про адміністративні правопору-
шення від 07.12.1984 № 8074-10-ВР. Відомості  Вер-
ховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. 
Ст. 1122, 1123.

3. Чишко К.О. Адміністративно-правова кваліфіка-
ція правопорушень у сфері забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки : монографія. Харків: 
«У справі», 2017. 232 с.

4. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України 
: підручник. Київ: «Істина», 2008. 458 с.

5. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник. 
Київ: «Алерта»; КНТ; ЦУЛ, 2010. 520 с.

6. Колпаков В. К. Адміністративна відповідаль-
ність (адміністративно-деліктне право) : навчальний 
посібник. Київ: «Юрінком Iнтер», 2008. 256 с.

7. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и 
решения. Москва: «НОРМА», 2001. 752 с. 

8. Про державну таємницю : закон України від 
21.01.1994 № 3855-XII. Відомості  Верховної  Ради 
України. 1994. № 16. Ст. 93.

9. Про забезпечення функціонування української 
мови як державної : закон України від 25.04.2019  
№ 2704-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. 
№ 21. Ст. 81.

10. Про безоплатну правову допомогу : закон Укра-
їни від 02.06.2011 № 3460-VI. Відомості  Верховної 
Ради України. 2011. № 51. Ст. 577.

11. Конвенція про захист прав людини і основопо-
ложних свобод від 04.11.1950. Офіційний вісник Укра-
їни. 1998. № 13, № 32. 

Анотація

Іванцов В. О. Принципи провадження у справах 
про адміністративні правопорушення: систематизація 
та розкриття змісту. – Стаття.

У статті проаналізовано зміст принципів прова-
дження в справах про адміністративні правопорушення 
з урахуванням сучасних реалій та актуальних здобут-
ків науки адміністративного права, серед яких: закон-
ність; охорона інтересів держави і особи; публічність; 
гласність; самостійність і незалежність суб’єктів юрис-
дикції у прийнятті рішень; поєднання диспозитивнос-
ті та імперативності; оперативність; економічність та 
інші. Окремо було приділено увагу реалізації прин-
ципу невинуватості під час здійснення провадженнях 
в справах про адміністративні правопорушення.

Ключові  слова: адміністративна відповідальність, 
адміністративне правопорушення, провадження 
в справах про адміністративні правопорушення, прин-
ципи, презумпція невинуватості.

Аннотация

Иванцов В. О. Принципы производства по делам об 
административных правонарушениях: систематиза-
ция и раскрытия содержания. – Статья.

В статье проанализировано содержание принципов 
производства по делам об административных правона-
рушениях с учетом современных реалий и актуальных 
достижений науки административного права, среди 
которых: законность; охрана интересов государства 
и личности; публичность; гласность; самостоятель-
ность и независимость субъектов юрисдикции в при-
нятии решений; сочетание диспозитивности и импе-
ративности; оперативность; экономичность и другие. 
Отдельно было уделено внимание реализации принци-
па невиновности во время осуществления производства 
по делам об административных правонарушениях.

Ключевые  слова: административная ответствен-
ность, административное правонарушение, производ-
ства по делам об административных правонарушениях, 
принципы, презумпция невиновности.

Summary

Ivantsov V. O. Principles of Administrative Offenses: 
Systematization and Disclosure of Content. – Article.

The article analyzes the content of the principles of 
proceedings in cases of administrative offenses taking 
into account modern realities and current achievements 
of the science of administrative law, including: legality; 
protecting the interests of the state and the individual; 
publicity; publicity; independence and independence 
of subjects of jurisdiction in decision-making; a combi-
nation of dispositive and imperative; efficiency; prof-
itability and others; separate attention was paid to the 
implementation of the principle of innocence during the 
implementation of administrative proceedings.

Key words: administrative responsibility, administra-
tive offense, administrative offense proceedings, princi-
ples, presumption of innocence.
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СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
СУБ’ЄКТІВ МИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Актуальність теми дослідження. Сучасна по-
даткова та митна політика держави вимагають 
комплексного підходу щодо визначення право-
вого становища суб’єктів митних правовідносин. 
Останні є основними суб’єктами, які сприяють 
формуванню економічної безпеки держави та роз-
витку економіки країни. 

Імплементація міжнародного законодавства 
суттєво вплинула на визначення правового ста-
тусу суб’єктів митних правовідносин, оскільки 
останні реалізують чинне митне законодавство 
України. А відтак наразі виникає необхідність 
концептуального перегляду елементів адміні-
стративно-правового статусу суб’єктів митних 
правовідносин, що обумовлено із значним роз-
ширенням прав та обов’язків суб’єктів митних 
правовідносин. Основні положення правового 
статусу суб’єктів митних правовідносин закрі-
плені у Митному Кодексі України, в той же час, 
імплементація міжнародного законодавства зу-
мовила прийняття ряду інших законів України, 
що визначають особливості реалізації окремих 
елементів адміністративно-правового статусу 
суб’єктів митних правовідносин. Тому, наразі 
актуалізується потреба у визначенні елементного 
складу адміністративно-правового суб’єктів мит-
них правовідносин. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
тання визначення сутності та особливостей адмі-
ністративно-правового статусу суб’єктів митних 
правовідносин завжди перебуває в полі наукових 
досліджень серед вітчизняних науковців. Зокре-
ма, серед них можна виділити праці: О.М. Бан-
дурки, В.М. Гаращука, І. С. Гриценка, Є.В. Доді-
на, А.Т. Комзюка, В.Т. Комзюка, Р. С. Мельника, 
О.М. Музичука, В.Я. Настюка, Д.В. Приймачен-
ка, В.В. Чумака, В.К. Шкарупи, М.Г. Шульги та 
інших. Але наразі визначення структурних еле-
ментів адміністративно-правового статусу суб’єк-
тів митних правовідносин ще не знайшло свого 
дослідження у працях вказаних вчених. 

Метою даної статті визначено дослідження 
структури адміністративно-правового статусу 
суб’єктів митних правовідносин. 

Виклад основного матеріалу. Визначивши 
адміністративно-правовий статус суб’єктів мит-
них правовідносин, слід наголосити на тому, що 
відмінності правового статусу взагалі чи в. т. ч. 

адміністративного, зокрема, відповідного суб’єк-
та полягають в особливостях його структурних 
елементів (складових частин). Тобто мова може 
йти про: 1) підстави, порядок та наслідки набут-
тя відповідним суб’єктом адміністративно-право-
вого статусу; 2) гарантії, обмеження; 2) права та 
обов’язки тощо. У зв’язку з чим у науці адміні-
стративного права панує думка про те, що адмі-
ністративно-правовий статус є багатоелементною 
категорією. А враховуючи той факт, що адміні-
стративно-правовий статус є одним із показни-
ків стану демократії в державі, визначення його 
структури (структурних елементів) є головним 
завданням вказаного підрозділу дисертаційно-
го дослідження. Адже як цілком слушно вказує 
В.М. Гвоздєв, структура – це найголовніше: без 
неї немає ніякої роздільності, а якщо в предметі 
нема ніякої роздільності, це означає тільки те, що 
ми не можемо приписати йому жодних властивос-
тей. Будь-яка властивість предмета вже вносить 
у нього якусь роздільність [1, с. 319].

У філософському побуті (з доби середньовіччя) 
поняття «структура» визначається один із спо-
собів визначення поняття «форми» як структура 
організація змісту [2, с. 84]. У свою чергу у філо-
софському енциклопедичному словнику зазна-
чається, що структура – це сукупність стійких 
зв’язків об’єкта, що забезпечують його цілісність 
[3, с. 438]. Сучасні ж представники філософії ви-
значають структуру як сталий взаємозв’язок між 
частинами цілого; схема (диспозиція) взаємного 
розташування елементів змісту; спосіб організа-
ції елементів у системі, її засаднича побудова, що 
створює просторово-часову конфігурацію або вну-
трішню форму чогось цілого [4, с. 199].

А.О. Дутко визначає структуру як склад еле-
ментів і тип зв’язку між ними [5, с. 48]. А.М. Стад-
ник висловлює позицію про те, що структура  – це 
перш за все засіб впорядкованості, спільного існу-
вання елементів в межах певної системи [6, с. 59]. 
На думку М.О. Горелова, структура являє со-
бою сукупність функціональних елементів сис-
теми, об’єднаних певними зв’язками [7, с. 98].  
Вказані позиції науковців більшою мірою стосу-
ються розуміння структури як певних елементів 
відповідної системи. Вказане твердження знахо-
дить своє відображення в працях інших дослідни-
ків та науковців. 
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І.І. Котюк вказує, що структура – це вну-
трішня організація об’єкта, що передбачає наяв-
ність та певне взаєморозташування його складо-
вих [8, с. 43]. Заслуговує також на увагу думка 
Р.С. Мельника, який наголошує, що будь-яка 
система містить у собі певний набір зв’язків, які 
об’єднують множинність у ціле, надаючи системі 
стійкий характер. Такі зв’язки автор іменує «сис-
темоутворюючі» або зв’язки структури [9, с. 24]. 
Також, цілком слушною вбачаємо думку про те, 
що структура являє собою каркас (скелет), за до-
помогою якого організовується, впорядковується 
зміст даного явища [10, с. 313].

Аналіз вищенаведених наукових поглядів 
дає підстави дійти висновку про тісний взаємо-
зв’язок структури з елементами системи, що 
можна цілком логічно простежити у працях вка-
заних науковців та вчених. В даному контексті 
В.М. Плішкін зауважує, що з погляду загальної 
теорії систем, структура – це тільки сукупність 
зв’язків і відносин між елементами. А сам набір 
елементів та їх властивості розглядаються окремо. 
У рамках загальної теорії управління структура 
системи характеризується як складом елементів 
із притаманними їм властивостями, так і сукуп-
ністю зв’язків та відносин між ними [11, с. 155].

Тобто, існування окремих взятих елементів 
адміністративно-правового статусу та його струк-
тури обумовлено одне одним. Слід зазначити, що 
структура адміністративно-правового статусу 
суб’єктів митних правовідносин передбачає на-
явність відповідних елементів, дослідження та 
встановлення сутності яких є необхідним для ви-
значення в цілому адміністративно-правового ста-
тусу суб’єктів митних правовідносин. 

Визначаючи сутність окремих елементів адміні-
стративно-правового статусу суб’єктів митних пра-
вовідносин слід зазначити, що в науці немає наразі 
єдиного підходу розуміння структури як правового 
статусу в цілому, так і адміністративно-правового 
зокрема. У юридичній літературі по-різному визна-
чають структуру правового статусу. Так, А.М. Ко-
лодій та А.Ю. Олійник визначають такі його еле-
менти: статусні правові норми і правові відносини; 
суб’єктивні права, свободи і юридичні обов’язки; 
громадянство; правові принципи і юридичні гаран-
тії; законні інтереси; правосуб’єктність; юридична 
відповідальність. Деякі автори у якості елементів 
правового статусу розглядають правове зобов’язан-
ня, законність, правопорядок, правосвідомість, гу-
манізм, справедливість [12, с. 33]. А.В. Панчишин, 
до структури правового статусу як інтегрованого 
поняття відносить: правові норми, що визначають 
статус; основні права, свободи, законні інтереси та 
обов’язки; правосуб’єктність; правові принципи; 
громадянство; гарантії прав і свобод; юридична 
відповідальність; правовідносини загального типу 
[13, с. 95-96].

О.М. Ярошенко, до структури правового ста-
тусу відносить два елементи: правосуб’єктність, 
а також юридичні права і обов’язки [14, с. 25]. 
Отже, до структури правового статусу зазвичай 
відносять такий елемент як правосуб’єктність, що 
на наш погляд, не є доцільним. Оскільки право-
суб’єктність є передумовою набуття правового ста-
тусу в т. ч. і адміністративно-правового. Слушною 
з цього приводу вбачаємо думку В.О. Шамрай, 
який зазначає, що для більш точного й повного 
розуміння поняття «адміністративно- правовий 
статус» його потрібно розглядати через призму 
правосуб’єктності. Тобто виділення таких елемен-
тів, як призначення, завдання, функції, повнова-
ження, компетенція, методи й форми діяльності, 
відповідальність [16, с. 39]. Вказану позицію та-
кож можемо спостерігати у працях М.Ю. Івчу-
ка, який наголошує, що елементами адміністра-
тивно-правового статусу є: юридично закріплені 
цілі, завдання та функції; компетенція; органі-
заційно-структурний компонент (нормативне ре-
гулювання порядку утворення (обрання, призна-
чення), легалізації, реорганізації, ліквідації, 
підпорядкованості, установлення та зміни вну-
трішньо-організаційної структури, право на орга-
нізаційне самовизначення, процедури діяльності 
тощо); відповідальність [17, с. 40].

Приєднуючись до позиції науковців віднесен-
ня правосуб’єктності до умов набуття правового 
статусу, слід вказати, що мова йде, в першу чергу, 
про адміністративно-правовий статус державно-
го органу, тобто, юридичної особи. Правосуб’єк-
тність у загальній теорії права визначається як 
визнана правопорядком юридична якість особи, 
як абстрактної можливості бути суб’єктом права 
[18, с. 138]. Як зауважує С.А. Миронюк, юридич-
ні особи будучи одним із видів суб’єктів цивіль-
ного права виступають як носії юридичних прав 
і обов’язків, які реалізують завдяки наявності 
у них правосуб’єктності[19, с. 172].Виступаючи 
суб’єктом права юридична особа наділяється від-
повідним обсягом правоздатності та дієздатно-
сті, що в кінцевому підсумку складають її право-
суб’єктність. 

Отже, правосуб’єктність – це передбачена нор-
мами права можливість бути учасником відпо-
відного кола суспільних відносин, а її обов’язко-
вими складовими елементами є правоздатність, 
дієздатність та деліктоздатність. Співвідношення 
правосуб’єктності та правового статусу необхід-
но розуміти як конкретне у загальному, а саме – 
правосуб’єктність є комплексом прав, обов’язків 
і відповідальності конкретного учасника право-
відносин. Тільки за наявності правосуб’єктності 
суб’єкт права стає учасником правовідносин. Ок-
рім цього, правосуб’єктність пов’язує учасника із 
конкретною галуззю правовідносин [20, с. 100]. 
Ми погоджуємося із твердженням С.Г. Стеценко, 



144 Прикарпатський юридичний вісник

що адміністративна правосуб’єктність – це «право 
на право», а адміністративно-правовий статус – це 
реально існуючі права та обов’язки [21].

Визначаючи сутність адміністративно-право-
вого статусу суб’єктів митних правовідносин, слід 
зазначити, що мова йде як про юридичну особу 
суб’єкта публічного права та приватного права, 
так і про фізичну особу як суб’єкта публічного та 
приватного права, що зумовлено досить великою 
кількістю суб’єктів вказаної сфери правовідносин. 

Традиційно визначаючи структуру адміні-
стративно-правового статусу юридичних осіб 
дослідники відносять до неї такі елементи як: 
1) компетенцію, 2) повноваження, 3) юридич-
ну відповідальність та 4) юридичні гарантії. 
С.М. Аксюков до структури адміністративно- 
правового статусу Міністерства доходів і зборів 
відносив: мету створення та діяльності, завдання 
та функції, повноваження, відповідальність, осо-
бливості організаційно-структурної побудови та  
взаємовідносин [22, с. 71-72; 23, с. 72].

Також, у структурі адміністративно-правово-
го статусу юридичних осіб деякі вчені виділяють 
інші блоки. Так, Л.С. Анохіна, крім цільового та 
організаційного блоків, розглядає також функці-
ональний блок (функції і повноваження суб’єкта) 
та юридичну відповідальність [24, с. 9-10]. У свою 
чергу А.М. Крамник у структурі адміністратив-
но-правового статусу виділяє п’ять окремих бло-
ків – загальний, організаційний, структурний, 
процедурний і компетенційний [25, с. 225].

Так, структуру адміністративно-правового ста-
тусу регіональних управлінь Державної фіскаль-
ної служби України В. А. Грушевський об’єднує 
у такі блоки:

1) функціонально-організаційний – до якого 
відносить завдання, функції, структуру, побудову 
регіонального управління ДФС України;

2) компетенційний – до нього віднесено права та 
обов’язки регіональних управлінь ДФС України;

3) правовий блок – до якого, як вказує автор, 
слід включити юридичну відповідальність та пра-
вові гарантії діяльності регіональних управлінь 
ДФС України [26, с. 46].

Визначаючи сутність структури адміністратив-
но-правового статусу юридичних осіб, дослідниця 
В.В. Кваніна вказує, що правовий статус юридич-
ної особи як колективного суб’єкта адміністра-
тивно-правових відносин не може складатися без 
таких елементів як: порядок утворення, реоргані-
зації та ліквідації; установчі документи юридич-
ної особи; внутрішня структурна організація юри-
дичної особи; права та обов’язки; відповідальність 
[27, с. 73]. Своєю чергою, Г.І. Кононов пропонує 
до структури адміністративно-правового статусу 
юридичних осіб відносити: загальні та спеціальні 
права; загальні та спеціальні обов’язки; обмежен-
ня загальних, спеціальних прав юридичних осіб 

в адміністративно-публічній сфері; міру відпові-
дальності, що застосовується до юридичних осіб 
за вчиненні ними в адміністративно-публічній 
сфері правопорушення [28, с. 88].

До елементів (структури) адміністративно-пра-
вового статусу суб’єктів митних правовідносин 
ми відносимо: компетенцію, яка включає в себе 
повноваження, принципи діяльності, юридичні 
гарантії та юридичну відповідальність. Але в той 
же час слід вказати, що наданий нами перелік еле-
ментів адміністративно-правового статусу суб’єк-
тів митних правовідносин не є характерним для 
всіх учасників митних правовідносин. 

Висновки. Таким чином, під структурою адмі-
ністративно-правового статусу суб’єктів митних 
правовідносин слід розуміти закріплені в нормах 
митного, податкового та адміністративного пра-
ва зв’язки окремо взятих елементів адміністра-
тивно-правового статусу суб’єктів митних пра-
вовідносин, що встановлюють залежність таких 
елементів один від одного, а також способи їх вза-
ємодії. У свою чергу, під елементами адміністра-
тивно-правового статусу суб’єктів митних пра-
вовідносин ми розуміємо первинні складові, що 
перебуваючи між собою у тісному взаємозв’язку, 
характеризують адміністративно-правовий стату-
су суб’єктів митних правовідносин як цілісне юри-
дичне явище. До структури адміністративно-пра-
вового статусу суб’єктів митних правовідносин ми 
пропонуємо віднести: повноваження (державного 
органу ДФС, митниці) права та обов’язки (для фі-
зичних осіб, резидентів, декларантів, нерезиден-
тів, повіреного, перевізника), юридичну відпові-
дальність та юридичні гарантії суб’єктів митних 
правовідносин, а також завдання та функції, мету 
створення та особливості функціонально-органі-
заційної побудови (органи доходів і зборів, ДФС 
України, митниці).
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предпосылкой приобретения административно-право-
вого статуса, а не является его элементом.

Ключевые  слова: административно-правовой ста-
тус, структура административно-правового статуса, 
субъекты таможенных правоотношений, полномочия, 
компетенция, права и обязанности, юридическая от-
ветственность.

Summary

Kabanova I. A. Structure of the administrative 
and legal status of the subjects of customs relations. –  
Article.

The article explores the structural elements of the 
administrative and legal status of customs entities in 
Ukraine. The essence and features of such category as 
"administrative and legal status" are defined. Legislative 
provisions for each element of the administrative legal 
status of the subjects of customs relations are investigat-
ed and analyzed. It is established that, depending on the 
group of subjects of customs relations, their elemental 
composition of administrative legal status also differs.

Key  words: administrative-legal status, structure 
of administrative-legal status, subjects of customs rela-
tions, powers, competence, rights and duties, legal re-
sponsibility.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОЇ  
МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕКОНТРОЛЬОВАНІЙ МІГРАЦІЇ

Постановка проблеми. Філософська ідея за-
гальної пов’язаності, взаємозв’язку процесів, 
явищ, об’єктів, предметів у навколишньому світі 
в повній мірі може бути спроектована і на сферу 
суспільних відносин та державного управління, 
взаємовідносин індивідів в межах певного соціуму 
та елементів державного механізму при реалізації 
адміністративних повноважень. Дійсно, владна 
вертикаль представлена великою кількістю різ-
номанітних управлінських суб’єктів, які забез-
печують здійснення державної політики в тій чи 
іншій сфері життя держави. При цьому, їх спіль-
на природа публічної влади, концентрація на до-
сягнення конкретних завдань, мети регулювання 
зумовлює критичну потребу постійної системної 
взаємодії та координації діяльності. Лише за та-
ких умов можна уникнути дублювання, протиріч, 
колізій компетенції, забезпечити реальний ак-
цент на досягнення визначених результатів, при-
значення цих органів в суспільстві та державі, – а 
не лише на імітації відповідного роду діяльності. 
Не є винятком і міграційна політика держави.

Дійсно, управління міграцією, контроль за пе-
реміщенням населення у внутрішньо державному 
та міжнародному масштабах є комплексним пра-
вовим явищем, здійснення якого апріорі не може 
бути покладено лише на одну державну інстан-
цію – з огляду на розгалуженість та багатовектор-
ність завдань, що вирішуються під час здійснення 
цієї управлінської діяльності. Відтак абсолютно 
логічним та виправданим кроком є делегування 
управлінських повноважень низці органів дер-
жавної влади, ключове місце серед яких посідають 
Державна міграційна служба України та Націо-
нальна поліція України. Так само, цілком логіч-
ною та обґрунтованою є постійна потреба поточної, 
оперативної, аналітичної та інших форматів взає-
модії між згаданими суб’єктами публічної влади.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Правовий статус того чи іншого державного ор-
гану має безпосереднє відношення до адміністра-
тивних правововідносин, відповідно активно 
досліджується в наукових колах. Стосовно вза-
ємодії державних органів з третіми особами, то 
розробки виконуються як правило в контексті 
взаємодії органів державної влади зі структурами 
місцевого самоврядування або державних органів 
з громадянським суспільством (праці О.М. Бан-
дурка, Д.Г. Заброда, К.В. Курусь, А.В. Лебедєва, 
О.М. Музичук, Ю.С. Назара, В.Д. Пчолкіна, 

С.І. Суботи, О.М. Ярмак, Т.П. Яцик, та інших). 
Натомість взаємодії органів поліції та міграційної 
служби, до того ж в сфері протидії неконтрольо-
ваній міграції, уваги практично не приділяється.

Мета статті – вивчення правової природи  
взаємодії Національної поліції України та Дер-
жавної міграційної служби у сфері протидії не-
контрольованій міграції, виокремлення характе-
ристик такої взаємодії.

Виклад основного матеріалу. Здійснюючи той 
чи інший аспект регуляторної, правозастосовної 
діяльності в ракурсі боротьби з неконтрольованої 
міграцією, згадані нами державні органи повинні 
постійно комунікувати між собою, обмінювати-
ся інформацією, виявляти проблеми міграційної 
політики та шляхи їх вирішення, недопущення 
у майбутньому. При цьому не йдеться про дублю-
вання повноважень, або реалізацію компетенції 
одного суб’єкта іншим – кожен з них реалізує 
власне завдання, власне призначення в суспіль-
стві та системі державної влади. Водночас пов-
нота та ефективність такої реалізації прямо за-
лежить від способу, форм, методів здійснення 
повноважень, їх організаційно-інформаційного 
забезпечення, чому суттєво сприяє налагоджена, 
узгоджена процедура взаємодії, взаємовідносин, 
координації та співробітництва між даними інсти-
тутами публічної влади в країні.

Таким чином, взаємодію Національної поліції 
України та Державної міграційної служби Укра-
їни у сфері протидії неконтрольованій міграції 
визначаємо як спільне або одностороннє фор-
мально виражене волевиявлення поліцейських та 
міграційних структур держави щодо питань, які 
дотичні до їх адміністративної компетенції або 
безпосередньо стосуються її здійснення в площині 
правотворчої, правозастосовної діяльності в сфе-
рі регулювання переміщень населення та реагу-
вання на факти порушення встановлених мігра-
ційних правил та процедур. Звичайно, зазначене 
нами спільне або одностороннє волевиявлення 
відбувається шляхом використання різних форм, 
методів, способів, видів взаємодії, – в залежності 
від конкретної потреби, поставлених цілей та того 
результату, якого сторони намагаються досягти.

Взаємодія має свої ознаки, які дозволяють ви-
явити її суть та відмежувати від схожих явищ. 
Виділення тієї чи іншої ознаки різними авторами 
залежало від багатьох факторів, серед яких – розу-
міння взаємодії у широкому та вузькому значен-
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нях, співвідношення координації і взаємодії, вра-
хування чи неврахування філософських аспектів 
цього процесу, взяття за критерій суб’єктивних 
чи об’єктивних факторів, а також сфера здійс-
нення заходів у взаємодії [1, с. 13]. Т.М. Ященко, 
розглядаючи проблематику співвідношення по-
нять «взаємодія» та «взаємовідносини» в системі 
державного управління, доводить, що взаємодія 
є основою та умовою встановлення найрізнома-
нітніших зв’язків між об’єктами, включаючи 
причинно-наслідкові. До основних ознак понят-
тя взаємодії науковець пропонує відносити такі 
елементи як наявність спільної діяльності; пого-
дженість; спрямованість взаємодіючих суб’єктів; 
зміст завдань, що виконуються суб’єктами взає-
модії; становище, яке посідають суб’єкти взаємо-
дії в ієрархії системи [2, с. 21]. На нашу думку, 
зазначені елементи досить умовно можна класи-
фікувати в якостей ознак взаємодії – вони швид-
ше характеризують її зміст та предметну направ-
леність, правосуб’єктність сторін взаємодії.

Більш вдалою видається система характерних 
ознак взаємодії, запропонована В.Д. Сущенко, 
А.М. Смироновим, О.І. Коваленко та А.А. Смир-
новим: 1) взаємодія – це діяльність; 2) наявність 
декількох (щонайменше двох) суб’єктів взаємо-
дії; 3) узгодженість заходів за ціллю, місцем, 
часом, методами; 4) спрямованість функціону-
вання взаємодіючих суб’єктів; 5) наявність нор-
мативної (правової) бази взаємодії; 6) стан, який 
суб’єкти посідають в ієрархії системи; 7) зміст 
завдань, які вирішуються суб’єктами взаємо-
дії; 8) сумісна діяльність [3, с. 298-299]. Цілком 
підтримуємо зазначену класифікацію, з ураху-
ванням декількох застережень. По-перше, стан, 
який посідають суб’єкти в ієрархії системи є ха-
рактеристикою саме кола учасників взаємодії, 
а не явища останньої. По-друге, зміст завдань, 
які вирішуються суб’єктами взаємодії, відно-
ситься в більшій мірі до специфіки їх адміні-
стративної компетенції, тоді як безпосередньо 
взаємодії стосуються способи, методи, форми їх 
вирішення, зокрема шляхом активного волеви-
явлення та сумісної діяльності. По-третє, обов’яз-
ково варто виділяти таку ознаку взаємодії як 
спільність мети, завдання. При цьому ці елемен-
ти, як правило, носять деталізований характер, 
є похідними від більш узагальнених пріоритетів 
в діяльності того чи іншого держаного органу.

Дослідження питання природи правового яви-
ща взаємодії є простим та складним одночасно. 
З однієї сторони, і Державна міграційна служба 
України, і Національна поліція відноситься до 
системи державної влади, є елементами механіз-
му цієї влади, – відтак взаємодія та співпраця є 
сутнісною основою їх правового статусу по факту 
спільної належності до владної вертикалі. З іншої 
сторони, теза про взаємодію «всіх з усіма» в дер-

жавній владі занадто узагальнена та абстрактна, 
щоб сприйматися як доконаний юридичний факт, 
що не потребує уточнення та деталізації. Відпо-
відно повинна бути надана серйозна аргументація 
як потреби такої взаємодії, так і нормативного 
обґрунтування, форматів її прояву на практиці – 
лише сукупність таких факторів дає підстави пе-
реведення цього юридичного явища з площини 
теоретичної абстракції в реальну дійсність.

За підрахунками різних дослідників, лексич-
ний термін  «взаємодія» використовується в понад 
п’яти тисячах нормативно-правових актах Укра-
їни, зокрема, у 373 законах України, 884 актах 
Президента України, 2512 актах Кабінету Міні-
стрів України [4, c. 6]. Не є винятком і Конституція 
України – в статті 119 основного закону йдеться 
про обов’язок місцевих державних адміністрацій 
забезпечувати на відповідній території взаємодію 
з органами місцевого самоврядування [5]. Попри 
чітку визначеність кола суб’єктів згаданої в Кон-
ституції взаємодії (місцеві державні адміністрації, 
органи місцевого самоврядування), в цілому ціл-
ком прийнятним та доречним було б проектування 
на рівні основного закону нормативних зобов’я-
зань взаємодії на всю вертикаль виконавчої вла-
ди, в тому числі структури Державної міграційної 
служби та Національної поліції України.

Ведучи мову про правову природу взаємодії 
різних державних органів по факту належності 
до системи виконавчої влади, в якості додатково-
го аргументу на підтвердження цієї тези можна 
привести положення закону України «Про цен-
тральні органи виконавчої влади» від 17 березня 
2011р. Згідно статей 18, 19 даного нормативного 
акту, до повноважень міністра у відносинах з цен-
тральним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується та координується через мі-
ністра, відноситься визначення структурного 
підрозділу апарату міністерства, що відповідає за 
взаємодію з цим органом. Поряд з цим, керівник 
центрального органу виконавчої влади забезпечує 
взаємодію цього органу із структурним підрозді-
лом міністерства, визначеним міністром, який 
спрямовує та координує діяльність центрального 
органу виконавчої влади, відповідальним за вза-
ємодію з центральним органом виконавчої влади 
[6]. Важливість цього положення в контексті Дер-
жавної міграційної служби та Національної по-
ліції України обумовлюється трьома ключовими 
факторами: 1) обидва ці органи мають статус цен-
трального органу виконавчої влади; 2) діяльність 
обох цих органів координується та спрямовується 
Кабінетом міністрів України через Міністра вну-
трішніх справ; 2) в структурі апарату Міністерства 
внутрішніх справ присутні спеціальні підрозділи, 
що відповідають за взаємодію з центральними ор-
ганами виконавчої влади, діяльність яких спря-
мовується та координується через Міністра вну-
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трішніх справ (зокрема, Державної міграційної 
служби, Національної поліції України).

Таким чином, попри по суті горизонтальні 
управлінські відносини між міграційними та по-
ліцейськими структурами влади, відсутність вза-
ємної залежності, субординації та підпорядкуван-
ня, правова природа їх взаємодія обумовлюється 
організаційно-структурною належністю до верти-
калі Міністра внутрішніх справа та очолюваного 
ним міністерства; наявністю спільного суб’єкту 
контролю, який моніторить, спрямовує, коор-
динує, створює нормативні підстави здійснення 
ними міграційної політики, протидію неконтро-
льованій міграції. 

Ведучи мову про правову природу взаємодії 
Державної міграційної служби на Національної 
поліції України, обов’язково потрібно зауважи-
ти і специфіку їх правосуб’єктності, обсягу ад-
міністративних прав та обов’язків, компетенції, 
повноважень, реалізація яких одним органом 
перебуває в причинно-наслідковому зв’язку з ад-
міністративно-розпорядчою діяльністю іншого. 
Фактично діяльність одного суб’єкту створює пе-
редумови діяльності іншого.

Яскравим прикладом такого взаємного зв’язку 
є функціональне завдання Національної поліції 
щодо наповнення та підтримання в актуальному 
стані бази даних іноземців та осіб без громадян-
ства, затриманих поліцією за порушення визна-
чених правил перебування в Україні в сукупності 
з компетенцією Державної міграційної служби 
по примусовому поверненні, видворенні таких 
осіб, чи анулюванні їх дозволу на імміграцію.  
Неякісний, неповний реєстр, затримка з переда-
чею, обміном інформацією з міграційними струк-
турами суттєво нівелює можливості останніх, 
які попросту не знатимуть про присутні прояви 
протиправної поведінки з боку іноземців та осіб 
без громадянства.

Висновки. Систематизуючи згадані вище ха-
рактеристики, що відображають правову природу 
взаємодії Національної поліції та Державної мі-
граційної служби України, виокремлює такий їх 
перелік: 1) багатовекторність контролю держави 
за міграційними потоками, який має різні цілі, 
напрямки, суб’єктів реалізації; 2) комплексність 
завдань правового регулювання та правозастосу-
вання в міграційній сфері, – це виключає мож-
ливість ізольованого функціонування певного 
державного органу; навіть більше – повнота, на-
лежність, ефективність виконання управлінських 
завдань прямо кореспондується зі ступенем інсти-
туційної взаємодії різних елементів державного 
механізму; 3) організаційно-структурна належ-
ність до вертикалі Міністра внутрішніх справа 
та очолюваного ним міністерства; 4) наявністю 

спільного суб’єкту контролю, який моніторить, 
спрямовує, координує, створює нормативні під-
стави здійснення ними міграційної політики, про-
тидію неконтрольованій міграції; 5) специфіку їх 
правосуб’єктності, обсягу адміністративних прав 
та обов’язків, компетенції, повноважень, реаліза-
ція яких одним органом перебуває в причинно-на-
слідковому зв’язку з адміністративно-розпоряд-
чою діяльністю іншого; досить часто діяльність 
одного суб’єкту створює передумови діяльності 
іншого чи суттєво на неї впливає; 6) створення 
державою організаційних передумов міграційним 
підрозділам для зосередження уваги насамперед 
на дозвільно-розпорядчій, інформаційно-аналі-
тичній роботі, наданні адміністративних послуг 
населенню. Натомість, у потенційно небезпечних 
ситуаціях (загроза життю та здоров’ю службовців 
чи інших осіб, ризики фізичного протистояння) 
критично необхідною є силова підтримка, яку і 
надають органи поліції.

Таким чином, правова природа взаємодії На-
ціональної поліції України та Державної мігра-
ційної служби у сфері протидії неконтрольованій 
міграції обумовлена низкою інституційних, ком-
петенційних, організаційно-розпорядчих, нормо- 
творчих зв’язків в системі державної виконавчої 
влади, а також спричинена специфікою предмету, 
об’єкту правого регулювання та управлінського 
впливу, якими є міграційна політика, контроль 
за просторовим переміщенням населення.
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Анотація

Кирик І. С. Правова природа взаємодії Національ-
ної поліції України та Державної міграційної служби 
у сфері протидії неконтрольованій міграції. – Стаття.

Автор розглядає управління міграцією, контроль 
за переміщенням населення у внутрішньо державному 
та міжнародному масштабах як комплексне правове 
явище, регулювання, здійснення якого потребує спіль-
ної участі різних владних інститутів. Вивчається тео-
ретичні питання взаємодії в державному управлінні та 
системи її ознак, правовий статус Національної поліції 
та Державної міграційної служби, горизонтальні та 
вертикальні управлінські зв’язки між ними. За наслід-
ками систематизації характеристик правової природи 
взаємодії Національної поліції та Державної міграцій-
ної служби України, формується їх перелік. 

Ключові  слова: взаємодія, міграція, неконтрольо-
вана міграція, правова природа, Національна поліція, 
Державна міграційна служба.

Аннотация

Кирик И. С. Правовая природа взаимодействия 
Национальной полиции Украины и Государственной 
миграционной службы в сфере противодействия не-
контролируемой миграции. – Статья.

Автор рассматривает управление миграцией, 
контроль за перемещением населения во внутрен-
не государственном и международном масштабах 
как комплексное правовое явление, регулирования, 
осуществление которого требует совместного участия 
различных властных институтов. Изучаются теоре-
тические вопросы взаимодействия в государственном 

управлении и системы его признаков, правовой ста-
тус Национальной полиции и Государственной ми-
грационной службы, горизонтальные и вертикальные 
управленческие связи между ними. По результатам 
систематизации характеристик правовой природы 
взаимодействия Национальной полиции и Государ-
ственной миграционной службы Украины, формирует-
ся их перечень.

Ключевые слова: взаимодействие, миграция, некон-
тролируемая миграция, правовая природа, Националь-
ная полиция, Государственная миграционная служба.

Summary

Kyryk I. S. Legal nature of interaction between the 
National Police of Ukraine and the State Migration Ser-
vice in the field of combating uncontrolled migration. – 
Article.

The author considers migration management, con-
trolling the movement of population domestically and in-
ternationally as a complex legal phenomenon, regulation, 
the implementation of which requires the joint participa-
tion of different governmental institutions. Theoretical 
issues of interaction in public administration and the sys-
tems of its features, the legal status of the National Police 
and the State Migration Service, horizontal and vertical 
administrative links between them are studied. According 
to the results of the systematization of the characteristics 
of the legal nature of the interaction between the National 
Police and the State Migration Service of Ukraine, their 
list is being formed.

Key  words: interaction, migration, uncontrolled mi-
gration, legal nature, National Police, State Migration 
Service.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Постановка проблеми. Як відомо, юридичні 
факти відіграють важливу роль у виникненні, 
зміні та припиненні всіх правових відносин у дер-
жаві. Завдяки власному змістовному наповненню 
вони визначають характер і напрями подальшого 
розвитку правовідносин, зокрема й у сфері охоро-
ни здоров’я. Основною особливістю юридичних 
фактів, внаслідок існування яких виникають і 
розвиваються адміністративно-правові відносини 
у сфері охорони здоров’я, є те, що вони не пов’я-
зані зі зверненням громадян до тих чи інших дер-
жавних і недержавних інституцій, а виникають 
набагато раніше – з моменту початку здійснення 
публічного адміністрування сферою охорони здо-
ров’я та за наявності необхідних передумов. Однак 
попри їх значущість, у теорії адміністративного 
права такі факти залишаються малодослідженою 
категорією, що пояснюється їх загальним харак-
тером і різноманіттям.

Стан дослідження проблеми. У науковій літе-
ратурі специфіка підстав виникнення та подаль-
ший розвиток адміністративно-правових відносин 
у сфері охорони здоров’я майже не досліджували-
ся. Найчастіше вони розглядалися як юридичні 
факти, на підставі яких виникають і трансфор-
муються всі види адміністративно-правових від-
носин без жодної деталізації. Підґрунтям для 
досліджень юридичних фактів у будь-якій сфері 
суспільного життя є наукові праці відомих тео-
ретиків права (М. І. Козюбра, О. В. Петришин, 
О. Ф. Скакун, В. В. Сухонос, М. В. Цвік та ін.), 
які дали визначення юридичним фактам, охарак-
теризували та запропонували їх класифікацію. 
Проблематиці юридичних фактів та їх розвитку 
приділяється увага і в галузевих науках. Так, 
В. І. Теремецький у своїй праці розглядає особли-
вості правових механізмів виникнення, зміни та 
припинення податкових правовідносин [1]. У ме-
дичній сфері слід відзначити працю З. С. Гладуна, 
який не лише визначив, а й конкретизував під-
стави виникнення правовідносин у сфері охорони 
здоров’я (правомірні та неправомірні дії, події) 
[2]. Здобутки вказаних та інших учених стали ос-
новою цього дослідження.

Мета статті – охарактеризувати підстави ви-
никнення, зміни та припинення адміністратив-
но-правових відносин у сфері охорони здоров’я 
шляхом визначення рис указаних правовідносин. 

Ця мети досягається завдяки постановці та ви-
рішенню основного завдання – виокремити кон-
кретні риси й обставини, які є причиною схожих 
процесів розвитку адміністративних правовідно-
син у сфері охорони здоров’я.

Виклад основного матеріалу. Юридичні фак-
ти є конкретними життєвими обставинами, які 
можуть залежати від волевиявлення (бути його 
наслідками) чи наставати незалежно від волі осо-
би. Утім, у будь-якому разі вони передбачаються 
в правовій нормі. Прикладом безпосереднього во-
левиявлення особи є донорство крові чи її компо-
нентів, яке у чинному законодавстві визначено як 
добровільний акт (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
донорство крові та її компонентів» [3]), тобто як 
вчинок, що залежить від особистого переконання 
(бажання) людини. Водночас деякі медичні проце-
дури щодо особи можуть здійснюватися незалеж-
но від її волі чи взагалі за відсутності згоди. На-
самперед, ідеться про примусове лікування, яке 
найчастіше застосовується до осіб, хворих на нар-
команію, та здійснюється лише за наявності судо-
вого рішення за умови, якщо така особа «продов-
жує вживати наркотичні засоби без призначення 
лікаря і порушує права інших осіб» (п. 10 ч. 1 ст. 1 
Закону України «Про заходи протидії незаконно-
му обігу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів та зловживанню ними») [4].

Як і будь-яким іншим явищам і об’єктам, юри-
дичним фактам властиві індивідуальні ознаки. Су-
купність таких ознак, унаслідок яких виникають 
і розвиваються адміністративно-правові відноси-
ни у сфері охорони здоров’я, яскраво простежу-
ється на прикладі проведення процедури атестації 
отримання звання «лікар-спеціаліст». Вона про-
водиться з метою визначення теоретичних знань, 
практичних умінь і навичок спеціальною комісі-
єю, що створюється при закладі охорони здоров’я. 
Ознака індивідуальності проявляється в тому, що 
такий факт, як отримання звання лікаря-спеціа-
ліста, в повному обсязі задовольняє інтерес особи, 
яка бажає отримати таке звання, та сприяє реалі-
зації її права на отримання відповідного докумен-
та, що його підтверджує. Водночас орган, який 
надає вказане звання від імені держави, реалізує 
завдання щодо створення умов для забезпечення 
населенню конституційних прав на здоров’я та 
життя. Така процедура систематично повторю-
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ється, оскільки призначається для задоволення 
професійних потреб кожного лікаря, а також рег-
ламентується Положенням про порядок проведен-
ня атестації лікарів, затвердженим наказом Мі-
ністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ 
України) від 02.10.2015 № 650 [5]. Засідання ко-
місії протоколюється, а результати оформлюють-
ся у відповідному рішенні про присвоєння звання 
лікаря-спеціаліста чи відмову в його присвоєнні. 
У разі ухвалення позитивного рішення лікарю ви-
дається сертифікат, отримавши який він набуває 
право ставати учасником специфічних правовід-
носин у сфері охорони здоров’я щодо організації 
та надання медичної допомоги.

Множинність і неоднорідність існуючих у тео-
рії права юридичних фактів дозволяє проаналізу-
вати їх класифікацію з урахуванням специфіки 
сфери охорони здоров’я за такими критеріями.

1. За вольовою ознакою – це юридичні дії, 
які відображаються в правомірних або непра-
вомірних діяннях особи, наприклад, ухвалення 
рішення про ліквідацію закладів системи охоро-
ни здоров’я або порушення лікарем протоколу 
лікування. Як відомо, правомірні діяння особи, 
здійснення яких завжди має на меті досягнення 
конкретного результату, поділяються на юридич-
ні акти (ухвалення правового акту, призначеного 
для врегулювання адміністративних правовідно-
син у сфері охорони здоров’я) та юридичні вчин-
ки (складання Присяги лікаря). За галузевою 
належністю правомірні діяння поділяються на 
профілюючі, процесуальні, спеціальні, такі, що 
можуть бути здійснені особисто або через пред-
ставника, мати чи не мати документальне оформ-
лення та виражатися у формі діянь, мовчання й 
жестів. Юридичні вчинки передбачають настання 
правових наслідків поза волею суб’єктів. Непра-
вомірні діяння як юридичні факти, тобто право-
порушення, можуть бути вчинені однією чи де-
кількома особами як навмисно, так і необережно, 
мати різні об’єкти посягання та мотив, а також пе-
редбачатися різними галузями права. Юридичні 
події (стихійні лиха, землетруси, епідемії та ін.) 
не залежать від волі особи, оскільки являють со-
бою життєві обставини, що мають юридичне зна-
чення, зокрема й у сфері охорони здоров’я, адже 
спричиняють ухвалення максимально ефектив-
них управлінських рішень з метою консолідації 
кадрових і матеріальних потужностей у вказаній 
сфері для подолання насідків таких подій. Водно-
час юридичні події можуть наставати як унаслі-
док людської діяльності, так і без такої. Відповід-
но до цієї обставини юридичні події поділяються 
на відносні й абсолютні, а також на унікальні та 
періодичні, випадки та явища, персональні, ко-
лективні й масові, зворотні та незворотні. Об-
ставини – це складні юридичні факти, до яких 
водночас належать юридичні дії та події. Так, до-

рожньо-транспортна пригода з потерпілими може 
призвести до низки наслідків, а саме проведення 
процедур трансплантації органів, донорства кро-
ві, хірургічних операцій тощо. Строки як юри-
дичні факти можуть бути імперативними (таки-
ми, що не підлягають зміні) та диспозитивними 
(такими, які можуть бути змінені), визначеними, 
відносно визначеними та невизначеними. У сфері 
охорони здоров’я це можуть бути строки, протя-
гом яких особа підлягає вакцинації згідно з Ка-
лендарем профілактичних щеплень [6].

2. За фактом наявності чи відсутності життєвих 
обставин юридичні факти поділяються на пози-
тивні (суспільно-значущі обставини) та негативні 
(відсутність обставин, необхідних для вчинення 
правомірних і корисних дій). Наприклад, ідеться 
про належне оформлення надання згоди донора на 
вилучення з його тіла анатомічних матеріалів або 
ж відмову реципієнта від застосування трансплан-
тації, що може призвести до суттєвого погіршення 
його стану.

3. Залежно від правових наслідків юридичні 
факти можуть бути поділені на правоутворюючі 
(отримання особою диплому лікаря), правозмі-
нюючі (видача листка непрацездатності), пра-
воприпиняючі (звільнення з посади начальника 
управління охорони здоров’я місцевої державної 
адміністрації) та правові стани (завдяки ним осо-
ба набуває прав та обов’язків, наприклад установ-
лення факту інвалідності з подальшим визначен-
ням ступеня втрати здоров’я.

4. За складом юридичні факти можуть бути 
простими (передбачаються в нормах однієї галу-
зі законодавства, наприклад адміністративної – 
йдеться про укладення угоди між приватною 
медичною установою та Національною службою 
здоров’я України щодо компенсації вартості лі-
кування особи на підставі декларації) та складни-
ми (у цьому разі юридичні факти передбачаються 
нормами декількох галузей законодавства, на-
приклад трудові правовідносини у сфері охорони 
здоров’я регулюються нормами як трудового, так 
і адміністративного права).

З юридичними фактами також пов’язано інші 
юридичні категорії, від наявності чи відсутності 
яких залежать виникнення, зміна та припинення 
правовідносин. Йдеться про презумпції та фікції.

Під презумпцією розуміють «закріплене в за-
коні припущення про наявність чи відсутність 
певних фактів, що мають юридичне значення» 
[7, с. 373]. Вони поділяються на такі, що можуть 
або не можуть бути спростовані, загальноправо-
ві, міжгалузеві, галузеві презумпції та презумп-
ції правових інститутів, юридичні та фактичні 
презумпції, матеріально-правові та процесуаль-
но-правові презумпції [7, с. 373–374]. Юридичні 
презумпції у сфері охорони здоров’я можуть бути 
передбачені в нормативно-правових актах.
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На існування презумпції проти регресивних 
заходів указує у загальному коментарі про право 
на охорону здоров’я Комітет з економічних, соці-
альних і культурних прав як орган, уповноваже-
ний Організацією об’єднаних націй здійснювати 
контроль за дотриманням положень Міжнарод-
ного пакту про економічні, соціальні і культурні 
права. Зокрема, ст. 12 закріплює право кожної 
особи на максимально високий реальний рівень 
фізичного та психічного здоров’я [8]. Сутність цієї 
презумпції полягає в тому, що «поряд із зобов’я-
занням поступової реалізації, передбачається, що 
країни-учасниці не повинні вживати будь-які ре-
гресивні заходи. Це означає, що як тільки країна 
впровадила заходи з реалізації права на охорону 
здоров’я, вона повинна тільки розширяти сферу 
дії цих заходів, а не зупинятись на досягнутому 
або зменшувати їх доступність» [9, с. 12]. Також 
до Кабінету Міністрів України подано петицію 
про впровадження в чинне законодавство у сфері 
охорони здоров’я презумпції згоди у сфері тран-
сплантології, яку сьогодні підписало майже 200 
осіб (із 25 000) [10].

Юридична фікція – це «фактично неіснуюче по-
ложення, що має юридичне значення в силу того, 
що право визнає його існуючим» [11, с. 69]. При-
кладом юридичних фікцій може бути нормативне 
закріпленння переліку захворювань та дефектів, 
за наявності яких особа може отримати статус 
інваліда І, ІІ або ІІІ групи. Відповідно до п. 3.4 
Інструкції про встановлення груп інвалідності, 
затвердженої наказом МОЗ України 05.09.2011 
№ 561, третя група інвалідності надається за умо-
ви відсутності або сліпоти одного ока, двобічної 
глухоти, стійкої трахеостоми чи афонії органіч-
ного ґенезу, стенозу гортані II–III ступенів внас-
лідок травматичного або інфекційного ураження 
нервово-м’язового апарату гортані з одно- або дво-
бічним парезом і стійкою дистонією; дефекту ще-
лепи чи твердого піднебіння, якщо протезування 
не забезпечує жування; за наявності спотворюю-
чих обличчя рубців і дефектів, які не піддаються 
хірургічно-косметологічній корекції [12].

Таким чином, наявність юридичних фактів ві-
діграє визначальну роль для виникнення зміни та 
припинення всіх без винятку видів правових від-
носин, включно з адміністративними. У науці ад-
міністративного права їх так само поділяють на дії 
(правомірні, неправомірні) та події [13, с. 39], які 
можуть призвести до виникнення, зміни та припи-
нення правовідносин [14, с. 19]. Загальна харак-
теристика підстав виникнення, зміни, розвитку 
й припинення правових та адміністративно-пра-
вових відносин може бути уточнена залежно від 
сфери їх виникнення. Адміністративно-правові 
відносини у сфері охорони здоров’я пов’язані з 
управлінськими процесами, такими як ухвалення 
нормативно-правових актів, які регламентують 

медичну та фармацевтичну діяльність; забезпе-
чення загальнодоступності медичних послуг (ме-
дичної допомоги); забезпечення якості та безпеки 
медичних і фармацевтичних послуг; визначення 
та забезпечення гарантованого державою обсягу 
медичних послуг і ліків, які сплачуються з дер-
жавного бюджету; державний контроль і нагляд 
в галузі охорони здоров’я.

Передумовою виникнення адміністративно- 
правових відносин у сфері охорони здоров’я є си-
стема соціальних цінностей, елементами якої є 
здоров’я та життя кожної людини. Спеціальні 
умови складаються з такого: 1) з адміністратив-
но-правових норм, які регулюють правовідносини 
у сфері охорони здоров’я та ґрунтуються на відпо-
відних приписах Основного закону держави; 2) із 
правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб, яка 
складається з правоздатності, дієздатності та де-
ліктоздатності. При цьому правосуб’єктність як 
передумова виникнення вказаних відносин не є 
обов’язковою умовою, що випливає зі специфіки 
сфери їх існування, адже медична допомога нада-
ється будь-якій особі, незважаючи на наявність у неї 
всіх елементів правосуб’єктності або часткову обме-
женість (наприклад, малолітні або особи, над яки-
ми в судовому порядку встановлено піклування).

Залежно від волевиявлення суб’єкта юридичні 
факти, що призводять до виникнення та трансфор-
мації адміністративно-правових відносин у сфері 
охорони здоров’я, можна поділити на правомірні 
та неправомірні юридичні діяння (дії та бездіяль-
ність) і юридичні події (унікальні та періодичні, 
випадки та явища, персональні й колективні, зво-
ротні та незворотні). Правомірними юридичними 
діяннями у сфері охорони здоров’я можуть бути 
укладення договору про вибір лікаря, проведення 
санітарно-епідеміологічної перевірки, видання 
нормативно-правових актів із метою покращен-
ня ефективності роботи закладів охорони здо-
ров’я в межах і в порядку, передбачених чинним 
законодавством, надання пропозицій в процесі 
обговорення питань з удосконалення державної 
політики у сфері охорони здоров’я тощо. Таким 
чином, під правомірними юридичними діяннями 
у сфері охорони здоров’я необхідно розуміти ді-
яння фізичних і юридичних осіб, регламентовані 
нормами адміністративного права. Неправомірні 
юридичні діяння передбачають порушення вста-
новлених законодавчих положень. Йдеться про 
порушення норм адміністративного права у сфері 
охорони здоров’я (наприклад, умисне непроход-
ження медичного огляду чи обстеження особою, 
яка систематично зобов’язана його проходити, або 
продаж лікарського засобу без рецепта за обов’яз-
кової умови його наявності. До подій як різновиду 
юридичних фактів, що є підставами виникнення 
зміни та припинення адміністративно-правових 
відносин, можна також віднести стихійні та при-
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родні лиха, які впливають на здоров’я й санітар-
но-епідеміологічне благополуччя населення (тай-
фуни, циклони, землетруси та навіть звичайна 
зміна гідрометеорологічної ситуації). У таких 
випадках завдання держави полягає в оператив-
ному реагуванні на подію для того, щоб мінімізу-
вати її негативні наслідки, серед іншого пов’язані 
зі шкодою для здоров’я населення. Це залежить 
від якісної роботи всієї системи охорони здоров’я.

Для юридичних фактів також є характерною 
термінологічна визначеність (йдеться про строки, 
які можуть бути імперативними чи диспозитив-
ними). Водночас правомірні юридичні діяння по-
діляються на юридичні вчинки та юридичні акти. 
Останні є більш характерними для адміністру-
вання у сфері охорони здоров’я, що пояснюється 
особливостями управлінської діяльності, яка ре-
алізується переважно шляхом видання наказів, 
вказівок і розпоряджень. Неправомірні юридичні 
діяння у сфері охорони здоров’я призводять до ви-
никнення адміністративно-деліктних відносин. 
Що стосується строків (як юридичних фактів), то 
у сфері охорони здоров’я переважають саме імпе-
ративні строки, оскільки лише шляхом установ-
лення визначених строків стає можливим регулю-
вання адміністративно-правових відносин.

Висновки. Отже, юридичні факти як підстави 
виникнення, зміни та припинення адміністратив-
но-правових відносин у сфері охорони здоров’я ха-
рактеризуються такими рисами.

1. У більшості випадків виникнення юридичних 
фактів обумовлюється волевиявленням спеціаль-
ного суб’єкта адміністративно-правових відносин 
у сфері охорони здоров’я – держави (виникнен-
ня управлінської діяльності у сфері охорони здо-
ров’я). Найяскравішим прикладом державного во-
левиявлення (публічного управління) як підстави, 
що впливає на виникнення та розвиток адміністра-
тивно-правових відносин у сфері охорони здоров’я, 
є проведення медичної реформи, спрямованої на 
приведення національної системи охорони здо-
ров’я у відповідність до міжнародних стандартів.

Викладене свідчить, що адміністративно-пра-
вові відносини у сфері охорони здоров’я виника-
ють із моменту початку здійснення управлінської 
діяльності у відповідній сфері (на противагу фак-
ту звернення громадянина за медичною допомо-
гою як однієї зі сторін адміністративно-правових 
відносин). Підтвердження цього є той факт, що 
декларація про вибір лікаря, який надає первин-
ну медичну допомогу, є формою цивільного дого-
вору, адже суб’єкти укладення договору мають 
рівне юридичне становище, оскільки не підпо-
рядковуються один одному. Водночас із моменту 
укладання декларації про вибір лікаря виникають 
адміністративно-правові відносини між іншими 
суб’єктами: з однієї сторони Національною служ-
бою охорони здоров’я України як розпорядником 

бюджетних коштів, що пішли на відшкодування 
державою коштів, витрачених на надання медич-
ної допомоги громадянам, та закладами системи 
охорони здоров’я незалежно від форми власно-
сті – з іншої. Зі свого боку затвердження типової 
форми адміністративного договору свідчить про 
існування юридичних передумов їх укладення 
[15, с. 300], що так само є наслідком публічного 
управління.

2. Волевиявлення держави як спеціального 
суб’єкта у сфері охорони здоров’я у формі жит-
тєвих обставин знаходить своє вираження в за-
конах і підзаконних нормативно-правових ак-
тах, відомчих наказах і розпорядженнях органів 
держаної влади та місцевого самоврядування, а 
також інших державних і недержавних суб’єк-
тів, що провадять медичну діяльність і надають 
медичну допомогу. Прикладом має стати довгоо-
чікуваний закон, присвячений державним фінан-
совим гарантіям медичного обслуговування насе-
лення. Саме цей закон має закласти основи низки 
управлінських процесів у сфері охорони здоров’я, 
пов’язаних із забезпеченням надання населенню 
можливості отримання медичних послуг і лікар-
ських препаратів за програмою медичних гаран-
тій та започаткування роботи електронної систе-
ми охорони здоров’я тощо.

3. Зміст юридичних фактів охоплює конкретну 
чи абстрактну модель життєвих обставин, пов’я-
заних із захворюванням осіб, травмуванням, 
отруєннями, патологічними та фізіологічними 
станами, організацією надання медичної допомо-
ги, здійснення медичної діяльності та необхідні-
стю вдосконалення вказаних процесів. Так, необ-
хідність оновлення національної системи охорони 
здоров’я зумовлюється скороченням показників 
тривалості життя громадян, унаслідок ведення 
нездорового способу життя, поширення інфекцій-
них захворювань, надання медичних послуг низь-
кої якості, встановлення надмірно високої ціни на 
лікарські засоби та застарілістю системи охорони 
здоров’я, пронизаної корупційних явищами.

4. Настання юридичних фактів призводить до 
виникнення, зміни чи припинення адміністратив-
них правовідносин організаційно-розпорядчого 
характеру. Необхідність перебудови системи охо-
рони здоров’я в Україні супроводжується ство-
ренням, реорганізацією та ліквідацією багатьох 
її закладів. Лише внаслідок утворення Центру 
громадського здоров’я МОЗ України було ухвале-
но рішення про приєднання до нього понад десяти 
закладів системи охорони здоров’я [16].

5. Юридичні факти можуть бути наслідком 
отримання громадянином спеціальних статусів, 
пов’язаних зі станом здоров’я, а також, відповід-
но, набуттям сукупності прав та обов’язків (на-
приклад, визнання особи непрацездатною чи от-
римання інвалідності).
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6. Юридичні факти в цьому випадку є сполуч-
ною ланкою між суспільними зв’язками та пра-
вовими нормами, в результаті чого виникають та 
отримують подальший розвиток адміністратив-
но-правові відносини у сфері охорони здоров’я.

Дослідження юридичних фактів як підстав 
виникнення та розвитку адміністративних право-
відносин у сфері охорони здоров’я ускладнюється 
наявністю різних видів правових відносин, що іс-
нують у межах зазначеної сфери, тому подальші 
наукові пошуки повинні здійснюватись у напрямі 
з’ясування проблем розмежування видів право-
вих відносин у сфері охорони здоров’я.
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Анотація

Книш С. В. Загальна характеристика підстав ви-
никнення та розвитку адміністративно-правових від-
носин у сфері охорони здоров’я. – Стаття.

Наголошено на виключному значенні юридичних 
фактів для виникнення, розвитку, зміни та припи-
нення адміністративно-правових та інших видів пра-
вовідносин у сфері охорони здоров’я. Обґрунтовано 
думку, що з’ясування сутності юридичних фактів та їх 
характеристика не лише сприяють формуванню об’єк-
тивного уявлення про зміст адміністративно-правових 
відносин у сфері охорони здоров’я, а і позитивно позна-
чаються на нормотворчому процесі. Охарактеризовано 
юридичні факти, на підставі яких виникають і розви-
ваються адміністративні правовідносини в зазначеній 
сфері, як такі, що існують з моменту початку здійснен-
ня публічного адміністрування сферою охорони здо-
ров’я за наявності необхідних передумов.

Ключові  слова: юридичні факти, адміністратив-
но-правові відносини, сфера охорони здоров’я, класи-
фікація правових відносин, види правових відносин.

Аннотация

Книш С. В. Общая характеристика оснований воз-
никновения и развития административно-правовых 
отношений в сфере здравоохранения. – Статья.

Подчеркнуто исключительное значение юридиче-
ских фактов для возникновения, развития, изменения 
и прекращения административно-правовых и дру-
гих видов правоотношений в сфере здравоохранения. 
Обосновано мнение, что выяснение сущности юриди-
ческих фактов и их характеристика не только способ-
ствуют формированию объективного представления 
о содержании административно-правовых отношений 
в сфере здравоохранения, а и положительно сказыва-
ются на нормотворческом процессе. Охарактеризованы 
юридические факты, на основании которых возника-
ют и развиваются административные правоотношения 
в указанной сфере, как существующие с момента на-
чала осуществления публичного администрирования 
сферы здравоохранения при наличии необходимых 
предпосылок.

Ключевые слова: юридические факты, администра-
тивно-правовые отношения, сфера здравоохранения, 
классификация правовых отношений, виды правовых 
отношений.

Summary

Knysh S. V. General characteristics of the grounds 
for the origin and development of administrative and le-
gal relations in the health care sector. – Article.

It has been emphasized on the crucial importance of 
legal facts for the origin, development, alteration and ter-
mination of administrative and other types of legal rela-
tions in the health care sector. The author has grounded 
the thought that the clarification of the essence of legal 
facts and their characteristics both contribute to the for-
mation of an objective view about the content of adminis-
trative and legal relations in the health care sector, and 
have a positive impact on the rule-making process. The 
author has characterized legal facts, which are the basis 
for the origin and development of administrative legal 
relations in the said sector that exist from the moment 
of commencement of public administration of the health 
care sector with the necessary prerequisites.

Key words: legal facts, administrative and legal rela-
tions, health care sector, classification of legal relations, 
types of legal relations.
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Європейська ідентич-
ність Українського народу та незворотність євро-
пейського й євроатлантичного курсу нашої дер-
жави, що закріплені в Конституції України [1], 
вимагають численного реформування у підходах 
до управління державним апаратом. Вагомим на-
прямком цієї роботи, зокрема, є формування та 
реалізація державної податкової політики. Адже 
саме завдяки податковій політиці держава може 
стимулювати господарську активність, завдавати 
поштовх для створення необхідної кон’юнктури 
на ринку, підтримувати сприятливі умови для роз-
витку пріоритетних галузей економіки, регулю-
вати наповнення бюджету. Проте, при складанні 
Стратегії реформування системи управління дер-
жавними фінансами на 2017–2020 роки визнано, 
що бюджетно-податкова політика на сучасному 
етапі розвитку нашої країни є непередбачуваною 
у середньостроковій перспективі. Як наслідок, 
платники податків не знають, які податки будуть 
запроваджені найближчим часом, державні уста-
нови не знають, який обсяг коштів буде їм доступ-
ний у середньостроковій перспективі, а громадяни 
не знають, на які цілі будуть виділятися бюджетні 
кошти та які послуги вони можуть отримати [2]. 
Одним із пріоритетних напрямів, закріплених у 
зазначеній Стратегії, є забезпечення послідовно-
сті та передбачуваності бюджетної та податкової 
політики. В свою чергу такий стан речей обумов-
лює порушення на науковому рівні розгляду пи-
тання щодо формування мети і завдань державної 
податкової політики із подальшою можливістю 
закріплення останніх на законодавчому рівні.

Аналіз останніх досліджень. Правові основи 
державної податкової політики, засади керуван-
ня податковою системою, принципи та елементи 
системи оподаткування досліджували такі про-
відні науковці, як: О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаман-
чук, О.М. Бандурка, О.Р. Барін, О.С. Башняк, 
Ю.П. Битяка, А.О. Безпалова, Л.К. Воронова, 
О.П. Гетманець, М.І. Дамірчиєв, О.В. Джафарова, 
Е.С. Дмитренко, О.О. Дмитрик, М.В. Жернаков, 
А.Й. Іванський, Л.М. Касьяненко, О.В. Клименко, 
А.Т. Ковальчук, А.Т. Комзюк, І.Є. Криницький, 
М.П. Кучерявенко, Т.А. Латковська, В.Я. Мали-
новський, Д.Г. Мулявка, А.А. Нечай, С.О. Ніщи-
мна, О.П. Орлюк, В.П. Пєтков, М.О. Перепелиця, 
А.О. Поляничко, Н.Ю. Пришва, Т.О. Проценко, 
О.Р. Радишевська, Л.А. Савченко, В.І. Скороба-
гач, В.В. Хохуляк, А.О. Храбров, Т.Я. Цимбал, 

Н.К. Шаптала, С.О. Шатрава, Н.Я. Якимчук 
та багато інших. Дана робота, при формуванні 
мети державної податкової політики та її завдань, 
спирається на наукові надбання вище переліче-
них авторів.

Виклад основного матеріалу. Оскільки дане 
дослідження сфокусоване відразу на двох важли-
вих складових державної податкової політики, а 
саме, на її меті та завданнях, то доцільним буде 
охарактеризувати зміст цих понять та висвітлити 
їх взаємне відношення і різницю.

Починати доцільно з поняття «мета», постанов-
ка якої логічно передує формулюванню завдань. 
Словник Української мови 1973 року надає таке 
визначення слову «мета» – те, до чого хтось праг-
не, чого хоче досягти (тобто ціль) [3, с. 683]. Фі-
лософський енциклопедичний словник 2002 року 
визначає мету, як усвідомлене передбачення ба-
жаного результату діяльності, яке зумовлює по-
шук засобів і шляхів його досягнення [4, с. 371]. 
У Вікіпедії зазначено, що слово мета походить від 
лат. «meta» та означає стан в майбутньому, котрий 
можливо змінити відносно теперішнього та варто, 
бажано або необхідно досягнути. Тим самим мета 
є бажаною кінцевою точкою процесу, як правило 
дії людини. З досягненням мети пов’язаний успіх 
проекту, або важливої роботи [5]. Варте уваги ви-
значення надає поняттю «мета» Д. Приймачен-
ко – це кінцевий стан або результат, що державні 
органи прагнуть досягти і саме вони характеризу-
ють наміри та спрямованість політики [6, с. 29]. 
Тож, виходячи з наведених визначень, під метою 
можна розуміти ідеальний уявний результат, на 
досягнення якого мають бути спрямовані активні 
цілеспрямовані дії людини, або держави. Д. При-
ймаченко розвиває свої погляди на це питання та 
визначає основні ознаки, що мають характери-
зувати категорію мети. А саме, мета: 1) відіграє 
роль рушійної сили, яка спонукає до діяльності;  
2) є не тільки каталізатором діяльності, а й фак-
тором, що існує та впливає на весь хід діяльно-
сті; 3) мета активно впливає на організацію та 
структуру діяльності; 4) спонукає до пошуку най-
більш оптимальних засобів та способів діяльності;  
5) виконує функцію керівних засад, що упорядко-
вують та регулюють діяльність [6, с. 91]. 

Окреслені ознаки характеризують мету як по-
няття та в подальшому можуть слугувати базою 
для відмежування цього поняття від сутності тер-
міну «завдання». Проте, за необхідне вважаємо 
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зазначити, що мета будь-якої державної політи-
ки, країни орієнтованої на європейські цінності 
та демократичні засади, має бути зосереджена на 
досягнені важливих і корисних цілей для люди-
ни та громадянського суспільства в цілому. При 
цьому, оскільки суспільство складається з різних 
соціальних груп населення, які мають різні й не 
узгоджені між собою потреби, то постановка мети 
перетворюється на складний процес, який по-
винен враховувати багато факторів. Серед яких: 
чітке окреслення потреб суспільства, їх впорядку-
вання і збалансованість, реалістичність та досяж-
ність бажаних результатів, позитивна спрямо-
ваність і розуміння сукупності правових засобів, 
застосування яких дозволить досягти обраних ці-
лей, а також окреслення чітких ознак, які будуть 
свідчити про досягнення поставленої мети.

Аналізуючи зміст податкового законодавства 
України звернемося до ст. 3 Податкового кодек-
су, у якій зазначено, що податкове законодавство 
України складається з: Конституції України; 
Податкового кодексу України; Митного кодексу 
України та інших законів з питань митної справи 
у частині регулювання правовідносин, що вини-
кають у зв’язку з оподаткуванням митом опера-
цій з переміщення товарів через митний кордон 
України; чинних міжнародних договорів, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України і якими регулюються питання оподатку-
вання; нормативно-правових актів, прийнятих на 
підставі та на виконання (Податкового) Кодексу та 
законів з питань митної справи; рішень Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, органів місце-
вого самоврядування з питань місцевих податків 
та зборів, прийнятих за правилами, встановлени-
ми Податковим кодексом [7]. 

У перелічених кодексах хоча і йдеться про 
державну податкову політику, але не наводиться 
її визначення та не формалізується її мета. Вод-
ночас з тим, електронний пошук, заданий по за-
конодавству України за параметрами «податкова 
політика у назві документа», видає 49 окремих 
документів. Що безумовно свідчить про теоретич-
ну та практичну важливість зазначеної категорії. 
Це обумовлює потребу у проведенні подальшого 
поглибленого аналізу законодавства та пошуку 
визначень споріднених термінів. Оскільки одним 
з важливих пріоритетних питань, яких стосується 
державна податкова політика, є бюджетна децен-
тралізація, то доцільним буде звернути увагу на 
норми, що регулюють питання визначення такої 
категорії як «»державна регіональна політика».

Так в Указі Президента України «Про Концеп-
цію державної регіональної політики» визначе-
на головна мета державної регіональної політи-
ки [8]. Під нею розуміється створення умов для 
динамічного, збалансованого соціально-економіч-
ного розвитку України та її регіонів, підвищення 

рівня життя населення, забезпечення додержан-
ня гарантованих державою соціальних стандар-
тів для кожного її громадянина незалежно від 
місця проживання, а також поглиблення проце-
сів ринкової трансформації на основі підвищення 
ефективності використання потенціалу регіонів, 
підвищення дійовості управлінських рішень, удо-
сконалення роботи органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування.

В свою чергу, Закон України «Про засади дер-
жавної регіональної політики» метою останньої 
визначає – створення умов для динамічного, зба-
лансованого розвитку України та її регіонів, за-
безпечення їх соціальної та економічної єдності, 
підвищення рівня життя населення, додержання 
гарантованих державою соціальних стандартів 
для кожного громадянина незалежно від його міс-
ця проживання [9].

Окрім того в ст. 10 Господарського кодексу 
України, яка визначає основні напрями економіч-
ної політики держави, закріплено, що податкова 
політика, спрямована на забезпечення економіч-
но обґрунтованого податкового навантаження на 
суб’єктів господарювання, стимулювання сус-
пільно необхідної економічної діяльності суб’єк-
тів, а також дотримання принципу соціальної 
справедливості та конституційних гарантій прав 
громадян при оподаткуванні їх доходів [10].

Спираючись на вище викладене, можна відзна-
чити, що категорія державної податкової політи-
ки в Україні на законодавчому рівні недостатньо 
конкретизована, а її мета потребує подальшого 
уточнення. За для вирішення цього питання звер-
немося до теоретичних напрацювань науковців, 
щодо розкриття сутності категорії податкової дер-
жавної політики та визначення її мети. 

По перше, увагу на себе звертає велика кіль-
кість досліджень присвячених державній подат-
ковій політиці з боку економістів, фінансистів, 
політологів, спеціалістів з державного управлін-
ня та фахівців із інших галузей знань. 

Наприклад, С. Майстро вважає, що державна 
податкова політика – це діяльність держави зі 
встановлення, правового регламентування та ор-
ганізації стягнення податків і зборів, метою якої 
є формування централізованих фінансових ресур-
сів держави у процесі розподілу та перерозподілу 
валового внутрішнього продукту [11, с. 2]. Вірне 
за своєю сутністю визначення, проте не може за-
довольнити нас повністю, оскільки визначає мету 
податкової політики фактично через її функцію.

Я. Литвиненко в посібнику виданому міжре-
гіональною академією управління персоналом, 
тлумачить податкову політику держави, як не-
від’ємну складову фінансової політики. На його 
думку вона не має самостійного характеру, 
оскільки податки, як інструмент впливу на еко-
номіку, застосовується в комплексі з іншими ме-
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тодами її регулювання. Система оподаткування 
це лише частина загальної податкової політики 
держави. А загалом, податкова політика – це си-
стема відносин, які складаються між платником 
податку і державою, а також стратегія їх дій у різ-
них умовах господарювання та економічних си-
стемах [12, с. 4]. Не має підстав не погоджуватися 
з місцем, яке Я. Литвиненко відводить державній 
податковій політиці серед інших видів політик, 
проте наведене визначення безумовно потребує 
логічного продовження за для обґрунтування 
мети податкової політики.

Докладне визначення податковій політиці 
надає О. Зельдіна, розкриваючи її, як один із ос-
новних напрямків державної економічної політи-
ки, що спрямований на забезпечення економічно-
го обґрунтування податкового навантаження на 
суб’єктів господарювання, стимулювання суспіль-
но необхідної економічної діяльності суб’єктів, 
а також дотримання принципу соціальної спра-
ведливості та конституційних гарантій прав гро-
мадян при оподаткуванні їх доходів [13, с. 103]. 
Акцент, зроблений О. Зельдіною на дотриманні 
конституційних прав громадян, поглиблює роз-
криття змісту відносин, що виникають між плат-
ником податків та державою. 

В свою чергу, В. Удяк розглядає податкову по-
літику, як правову категорію та пов’язує її зміст 
вже ні з правами окремих громадян, а із загаль-
ним суспільним добробутом. Під державною по-
датковою політикою він розуміє законодавчо 
регламентовану цілеспрямовану діяльність дер-
жавних органів, наділених фінансово-правовою 
компетенцією у галузі оподаткування, щодо вста-
новлення, правової регламентації та організації 
надходжень податків і зборів до централізованих 
фондів грошових ресурсів держави у достатніх 
розмірах, необхідних державі для виконання по-
кладених на неї завдань і функцій з метою сти-
мулювання економічного зростання та суспільно-
го добробуту [14, c. 117].

В. Литвин, розглядаючи питання удосконален-
ня механізмів реалізації державної податкової по-
літики, слушно підкреслює, що однією з головних 
умов формування податкової політики повинна 
бути оцінка економічних відносин, які склада-
ються між державою і платниками податків під 
впливом податкового механізму [15].

Відзначає суспільну спрямованість державної 
податкової політики і Ю. Руденко, розглядаючи 
податкову політику, як явище, яке має потужну 
суспільну функцію, є системою правових, еко-
номічних і організаційно-контрольних заходів 
органів публічної влади щодо встановлення та 
стягнення податків і податкових платежів із ме-
тою формування фінансової бази держави для по-
дальшого виконання покладених на неї завдань і 
функцій, стимулювання соціально-економічного 

розвитку, забезпечення національної безпеки, 
надання суспільних послуг населенню, які ви-
робляються та коригуються на основі взаємодії 
державної влади та інститутів громадянського су-
спільства [16, с. 98]. 

Тож, відмітимо, що у теорії податкового права 
та оподаткування існує чимало визначень подат-
кової політики. Із цього приводу І. Майбуров про-
понує таке групування доктринальних поглядів 
на це питання [17, с. 15-17]:

1) вузькоспрямований підхід (відрізняється 
прагненням обмежити сферу застосування подат-
кової політики виключно сферою податків; підхід 
використовується у більшості словників та у ви-
значеннях таких вчених, як В. Опарін, Г. Поляк, 
Г. П’ятаченко, А. Романов, М. Романовський, 
А. Толкушкін, В. Федосов) [18, с. 18]; 

2) функціонально-цільовий підхід (відрізня-
ється виділенням функціональних можливостей 
та (або) економічної сутності податків, зазначен-
ням поточних цілей реалізації податкової політи-
ки (його підтримують І. Александров, І. Кучеров, 
В. Пансков); 

3) стратегічно-орієнтований підхід (відрізня-
ється виокремленням цільових стратегічних орі-
єнтирів, перспективних вимог та (або) рамкових 
обмежень податкової політики» (підтримують, 
наприклад, В. Ковальов, Н. Лук’янова, І. Майбу-
ров, Л. Павлова, Д. Черник).

Процитовані вище визначення більшою мірою 
відносяться до стратегічно-орієнтованого підходу. 
Це обумовлено тим, що саме він дозволяє проана-
лізувати та сформулювати розуміння мети дер-
жавної податкової політики найбільш повно. 

Спираючись на проведений аналіз, краще об-
ґрунтованою видається думка О. Баріна. Він вба-
чає головну мету податкової політики України 
у формуванні фінансово та податково спроможних 
бюджетів та стимулюванні економічного розвит-
ку. На думку О. Баріна податкова політика повин-
на забезпечувати вирішення двоєдиного завдан-
ня. З одного боку – це встановлення оптимальних 
податків, які не стримуватимуть розвиток підпри-
ємництва, а, з іншого, – забезпечення надходжен-
ня до бюджету коштів, достатніх для задоволення 
державних та місцевих потреб. Тому головним 
завданням податкової політики є встановлення 
балансу між двома чинниками, якими визнача-
ється потреба у податках: необхідністю фінансо-
вого забезпечення виконання державою у цілому 
притаманних їй завдань та функцій, вирішенням 
соціально-економічних завдань [19, с. 167-168].

Орієнтація України на європейські стандарти 
життя та вихід на провідні позиції у світі закрі-
плено у меті Стратегії сталого розвитку «Укра-
їна – 2020» [20]. Створення прозорої системи 
оподаткування є важливою складовою «вектору 
розвитку» визначеною у згаданій Стратегії. 
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На підставі вищенаведеного, мета державної 
податкової політики полягає у забезпеченні висо-
кого рівня якості життя людей на всій території 
України, створенні умов для сталого розвитку на-
ціональної економіки, охороні податкових інте-
ресів держави. Особливість державної податкової 
політики полягає у необхідності віднаходження 
оптимального співвідношення між податковим 
навантаженням з метою наповнення бюджету 
з одного боку та сприянням гідному рівню життя 
громадян, забезпеченню прав, свобод та законних 
інтересів громадян з іншого. 

Визначена мета податкової політики слугує 
вектором для зусиль держави в сфері податків. 
Проте, для її досягнення необхідно забезпечити 
виконання низки послідовних дій. Ці дії і ста-
новлять сутність поняття «задання», яке тісно  
пов’язане із метою та є в певному сенсі похідним 
від неї. Таке визначення терміну «завдання» під-
кріплюється змістом, який вкладається у це по-
няття словником української мови: завдання – це 
наперед визначений, запланований для виконан-
ня обсяг роботи [21].

Важливо зазначити, що податкова політика 
реалізується у межах діяльності компетентних 
суб’єктів. Так, суб’єктами податкової політики 
в Україні є: Президент України; Верховна Рада 
України; Кабінет Міністрів України; органи дер-
жавної виконавчої влади; місцеві, сільські, се-
лищні ради, об’єднані територіальні громади; 
юридичні та фізичні особи, фізичні особи-підпри-
ємці, які є платниками податків.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України «Про Державну фіскальну службу Укра-
їни», на сьогоднішній день ДФС є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра фінансів і який реалізує 
державну податкову політику [22]. 

В свою чергу, О. Барін зазначає, що державна 
податкова політика повинна передбачати систему 
заходів, які провадяться урядом держави щодо 
певних короткострокових та довгострокових су-
спільних завдань. До довгострокових завдань 
належать досягнення економічного росту, мак-
симального рівня зайнятості населення країни, 
росту рівня його добробуту. Короткостроковими 
завданнями можуть бути наповнення державного 
бюджету, досягнення його збалансованості, сти-
мулювання інвестиційної діяльності тощо [19].

Окремої уваги заслуговує класифікація за-
вдань державної податкової політики, яка роз-
діляє усі завдання на дві великі групи: ті, що 
спрямовані на процес формування податкової 
політики, та ті, які пов’язані з її безпосередньою 
реалізацією. 

До завдань спрямованих на формування подат-
кової політики можна віднести:

 – законодавчо-методичну, що передбачає роз-
роблення пропозицій правових актів, норм, стан-
дартів тощо з метою удосконалення правової та 
методичної бази у податковій сфері, шляхом спро-
щення податкового законодавства, усунення супе-
речностей та недоліків у ньому ; 

 – моніторингову, що передбачає відслідкову-
вання та аналіз застосування норм Податкового 
кодексу України та інших нормативно-правових 
актів, які регламентують сферу оподаткування, 
а також усунення виявлених недоліків;

 – адаптація норм Податкового кодексу до 
директив ЄС з ПДВ і специфічними акцизами  
(відповідно до Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС); 

 – посилення контролю за наданням податко-
вих пільг, введенні інвестиційних податкових 
пільг з урахуванням рекомендацій Єврокомісії; 

 – розширення бази та поглиблення прогресив-
ності майнового оподаткування (від нього ухили-
тися важче, ніж від оподаткування доходів), як 
практичного втілення ідеї підвищення податкової 
справедливості на основі «включення» до подат-
кової системи «податку на багатство» для збіль-
шення доходів місцевих бюджетів; 

 – спрощення та автоматизація податкового 
адміністрування, удосконалення системи ризико-
орієнтованого податкового контролю (в тому чис-
лі запровадженні непрямих методів податкового 
контролю), поліпшення відносин між податкови-
ми органами та платниками податків з урахуван-
ням досвіду країн ЄС [23].

До завдань спрямованих на реалізацію держав-
ної податкової політики можна віднести: забезпе-
чення публічно-сервісної діяльності (тобто адміні-
стрування податків), здійснення правоохоронних 
завдань, юрисдикційні завдання, моніторингова 
функція тощо. До цієї групи завдань відносяться 
фактично всі дії, що проводить держава для вті-
лення податкової політики. І чим чіткіше сформу-
льовані практичні завдання, тим успішніше відбу-
вається виконання завдань податкової політики.

Висновки. Підсумовуючи результати теоре-
тичного дослідження можна зробити наступні 
висновки:

– термін «державна податкова політика» ши-
роко застосовується у нормативно-правових до-
кументах, проте не має чіткого законодавчого ви-
значення. Податкова політика, як сфера наукової 
та практичної діяльності носить міжгалузевий 
характер;

– ознаками, які розкривають сутність та ха-
рактеризують державну податкову політику є її 
мета і завдання;

– мета державної податкової політики – це 
комплексне поняття, мета спрямована на задово-
лення прав і законних інтересів людини, вона по-
лягає у забезпеченні високого рівня якості життя 
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людей на всій території України, а також передба-
чає досягнення оптимального балансу між напов-
ненням бюджету та підтримкою умов економічно-
го зростання і підвищення суспільного добробуту;

– завдання державної податкової політики ре-
алізуються у межах діяльності компетентних, ви-
значених державою суб’єктів. Законодавчо-нор-
мативна баз містить перелік таких завдань різного 
ступеня деталізації для окремих суб’єктів;

– завдання державної політики класифікують-
ся за широким спектром ознак: за функціональ-
ним критерієм, за змістом, за часом, за інститу-
ціональним критерієм, в залежності від складової 
мети податкової політики тощо;

– умовами ефективної реалізації державної по-
даткової політики є чітке формулювання її мети 
та завдань.
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Анотація

Крилов Д. В. Мета та завдання державної податко-
вої політики в Україні. – Стаття.

Здійснене дослідження доводить, що основна мета 
державної податкової політики – це забезпечення прав 
і свобод людини. При вивченні підґрунтя цього поло-
ження, висвітлено вплив податкової політики держави 
на створення умов для сталого розвитку національної 
економіки та підвищення якості життя народу Укра-
їни. Розглянуто сучасні погляди вчених на мету та 
завдання податкової системи, що панують у науковій 
спільноті. Проаналізовано нормативні положення, 
викладені в законодавстві. На підставі зібраних та 
опрацьованих даних, окреслено завдання державної 
податкової політики в Україні, а також перелічені оз-
наки класифікації цих завдань.

Ключові  слова: державна податкова політика, 
податки, мета, завдання.

Аннотация

Крылов Д. В. Цель и задачи государственной нало-
говой политики в Украине. – Статья.

Проведенное исследование доказывает, что основная 
цель государственной налоговой политики – это обе-
спечение прав и свобод человека. При изучении основы 
этого положения, освещено влияние налоговой поли-
тики государства на создание условий для устойчиво-
го развития национальной экономики и повышения 

качества жизни народа Украины. Рассмотрены совре-
менные взгляды ученых на цели и задачи налоговой 
системы, господствующие в научном сообществе. Про-
анализированы нормативные положения, изложенные 
в законодательстве. На основании собранных и обра-
ботанных данных, очерчены задания государственной 
налоговой политики в Украине, а также перечислены 
признаки классификации этих заданий.

Ключевые  слова: государственная налоговая поли-
тика, налоги, цель, задачи.

Summary

Krylov D. V. Purpose and objectives of the state tax 
policy in Ukraine. – Article.

The conducted research proves that the main goal of 
the state tax policy is the protection of human rights and 
freedoms. In studying the basis of this provision, the im-
pact of the state’s tax policy on creating conditions for 
sustainable development of the national economy and 
improving the quality of life of the people of Ukraine is 
highlighted. The modern views of scientists on the pur-
pose and tasks of the tax system prevailing in the scientif-
ic community are considered. The normative provisions 
set out in the legislation are analyzed. On the basis of the 
collected and processed data, the tasks of the state tax pol-
icy in Ukraine are outlined, as well as the signs of classifi-
cation of these tasks.

Key words: state tax policy, taxes, purpose, tasks.
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ПРИНЦИПИ ГЛАСНОСТІ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ І ВІДКРИТОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО СПРАВИ: 
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

В тлумачних словниках української мови, сло-
во «гласність» є абстрактним іменником слова 
«гласний», що означає «приступний для широкої 
громадськості; відкритий, публічний» [1, с. 80; 
2, с. 244]. У свою чергу, слово «відкритість» – це 
властивість і стан за таким значенням слова «від-
критий» як: а) прямий, відвертий, щирий (про 
вдачу, погляд і т. ін. або людину з такою вдачею); 
б) неприхований, нетаємний; явний; в) зовнішній; 
наземний тощо [2, с. 172]. Не важко звернути ува-
гу на те, що зміст слова «гласність» розкривається 
у тому числі через слово «відкритий», що підтвер-
джує «лінгвістичну близькість» відповідних за-
сад адміністративного судочинства.

Разом з тим, варто відзначити, що у новій редак-
ції КАС України, принципи гласності та відкрито-
сті розглядаються як окремі засади судочинства, що 
у тому числі підтверджується їх нормативною фік-
сацією в окремих статтях кодексу. В редакції КАС 
України від 03 жовтня 2017 року у ст. 10 «Гласність 
судового процесу» зазначено, що розгляд справ 
в адміністративних судах проводиться відкрито, 
крім випадків, визначених цим Кодексом. Будь-
яка особа має право бути присутньою у відкрито-
му судовому засіданні. Від особи, яка бажає бути 
присутньою у судовому засіданні, забороняється 
вимагати будь-які документи, крім документа, що 
посвідчує особу. Особи, які бажають бути присут-
німи у судовому засіданні, допускаються до зали 
судового засідання до початку судового засідання 
та під час перерви. Суд може видалити із зали су-
дового засідання осіб, які перешкоджають веденню 
судового засідання, здійсненню прав або виконан-
ню обов’язків учасників судового процесу або суд-
ді, порушують порядок в залі судового засідання.

Слід звернути увагу на положення ч. 5 цієї 
статті, в якій так би мовити осучаснено такий ас-
пект гласності як фіксування присутніми особами 
або представниками ЗМІ перебігу судового проце-
су. Зокрема, кодекс передбачає, що особи, присут-
ні в залі судового засідання, представники засобів 
масової інформації можуть проводити в залі судо-
вого засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис 
з використанням портативних відео- та аудіотех-
нічних засобів без отримання окремого дозволу 
суду1, але з урахуванням обмежень, встановлених 
цим Кодексом. Разом з цим, трансляція судового 

засідання здійснюється з дозволу суду. Якщо всі 
учасники справи беруть участь в судовому засі-
данні в режимі відеоконференції, здійснюється 
транслювання перебігу судового засідання в мере-
жі Інтернет в обов’язковому порядку. Натомість 
проведення в залі судового засідання фотозйомки, 
відеозапису, а також трансляція судового засі-
дання повинні здійснюватися без створення пере-
шкод у веденні засідання і здійсненні учасниками 
судового процесу їхніх процесуальних прав [3].

Розгляд справи у закритому судовому засідан-
ні проводиться у випадках, коли відкритий судо-
вий розгляд може мати наслідком розголошення 
таємної чи іншої інформації, що охороняється 
законом, необхідності захисту особистого та сі-
мейного життя людини, а також в інших випад-
ках, визначених законом. Про розгляд справи 
у закритому судовому засіданні постановляється 
ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове за-
сідання закритим повністю або оголосити закри-
тою його частину.

Розгляд справи та вчинення окремих процесу-
альних дій у закритому судовому засіданні прово-
диться з додержанням правил здійснення адміні-
стративного судочинства. Під час такого розгляду 
можуть бути присутні лише учасники справи, а 
в разі необхідності – свідки, експерти, спеціаліс-
ти, перекладачі. Суд попереджає зазначених осіб 
про обов’язок не розголошувати інформацію, для 
забезпечення захисту якої розгляд справи або вчи-
нення окремих процесуальних дій відбуваються 
в закритому судовому засіданні. Слід завернути 
увагу, що у випадку проведення закритого засідан-
ня, використання систем відеоконференц-зв’язку 
та транслювання перебігу судового засідання в ме-
режі Інтернет не допускається.

Якщо під час закритого судового засідання 
буде встановлено, що інформація, для забезпечен-
ня нерозголошення якої розгляд справи або вчи-
нення окремих процесуальних дій відбувалися 
в закритому судовому засіданні, вже є публічно 
доступною або обмеження доступу до інформації 
є безпідставним чи не відповідає закону, суд по-
становляє ухвалу про подальший розгляд справи 
у відкритому судовому засіданні.

Суд під час розгляду справи в судовому засі-
данні здійснює повне фіксування його перебігу 

1 У попередній редакції КАС така фіксація можлива була лише на підставі ухвали суду.
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за допомогою відео- та (або) звукозаписувального 
технічного засобу, крім випадків, визначених цим 
Кодексом. Порядок такого фіксування встановлю-
ється КАС України. При цьому офіційним записом 
судового засідання є лише технічний запис, здійс-
нений судом у порядку, визначеному цим Кодек-
сом. Судове рішення (повне або скорочене), ухвале-
не у відкритому судовому засіданні, оголошується 
прилюдно у порядку, визначеному цим Кодексом.

Якщо судовий розгляд проводився в закритому 
судовому засіданні, прилюдно оголошується лише 
вступна та резолютивна частини рішення, якщо 
такі частини не містять інформації, для забезпе-
чення захисту якої розгляд справи або вчинення 
окремих процесуальних дій відбувалися в закри-
тому судовому засіданні. Якщо вступна та (або) ре-
золютивна частини рішення містять таку інфор-
мацію, їх оголошення здійснюється в закритому 
судовому засіданні. Якщо судове рішення оголо-
шується прилюдно, учасники справи, інші особи, 
присутні у залі судового засідання, представни-
ки засобів масової інформації можуть проводити 
в залі судового засідання фотозйомку, відеозапис, 
транслювання проголошення рішення по радіо і 
телебаченню, в мережі Інтернет [3].

У свою чергу, ст. 11 «Відкритість інформації 
щодо справи» передбачає, що ніхто не може бути 
позбавлений права на інформацію про дату, час і 
місце розгляду своєї справи або обмежений у пра-
ві отримання в суді усної або письмової інформа-
ції про результати розгляду його судової справи. 
Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має 
право на доступ до судових рішень у порядку, 
встановленому законом. Особи, які не брали уча-
сті у справі, якщо суд вирішив питання про їхні 
права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, які по-
дали апеляційну чи касаційну скаргу на відповід-
не рішення, мають право ознайомлюватися з ма-
теріалами справи, робити з них витяги, знімати 
копії з документів, долучених до справи, одержу-
вати копії судових рішень в порядку, передбаче-
ному цим Кодексом.

Інформація щодо суду, який розглядає справу, 
учасників справи та предмета позову, дати надхо-
дження позовної заяви (скарги) або будь-якої ін-
шої заяви або клопотання у справі, у тому числі 
особи, яка подала таку заяву, вжитих заходів за-
безпечення позову та (або) доказів, стадії розгляду 
справи, місця, дати і часу судового засідання, руху 
справи з одного суду до іншого, є відкритою та під-
лягає невідкладному оприлюдненню на офіцій-
ному веб-порталі судової влади України в поряд-
ку, визначеному Положенням про Єдину судову 
інформаційно-телекомунікаційну систему. У разі 
постановлення судом ухвали про розгляд справи 
у закритому судовому засіданні інформація щодо 
справи не розкривається, окрім відомостей про 
сторони, предмет позову, дату надходження по-

зовної заяви, стадії розгляду справи, місце, дату 
і час судового засідання, рух справи з одного суду 
до іншого [3].

Слід звернути увагу, що у новій редакції КАС 
України принцип відкритості одержав змістов-
но новий аспект свого нормативного закріплен-
ня, який полягає у визначенні законодавчих об-
межень реалізації цього принципу, пов’язаних 
із забезпеченням захисту персональних даних.  
Зокрема у ч. 5 ст. 11 КАС України зазначено, що 
при розкритті інформації щодо справи (напри-
клад, про дату, час і місце розгляду справи, інфор-
мації щодо суду, який розглядає справу, учасни-
ків справи та предмета позову, дати надходження 
позовної заяви (скарги), місця, дати і часу судово-
го засідання тощо), не можуть бути оприлюднені 
такі відомості:

1) місце проживання або перебування фізич-
них осіб із зазначенням адреси, номери телефонів 
чи інших засобів зв’язку, адреси електронної по-
шти, реєстраційні номери облікової картки плат-
ника податків, реквізити документів, що посвід-
чують особу, унікальні номери запису в Єдиному 
державному демографічному реєстрі;

2) реєстраційні номери транспортних засобів;
3) номери банківських рахунків, номери пла-

тіжних карток;
4) інформація, для забезпечення захисту якої 

розгляд справи або вчинення окремих процесу-
альних дій відбувалися в закритому судовому за-
сіданні.

Такі відомості замінюються літерними або 
цифровими позначеннями [3].

Нагадаємо, що у попередній редакції КАС Укра-
їни, принципи гласності та відкритості судового 
процесу закріплювались в однойменній статті. 
Так, згідно ст. 12 КАС України, особи, які беруть 
участь у справі, а також особи, які не брали участі 
у справі, якщо суд вирішив питання про їхні пра-
ва, свободи, інтереси чи обов’язки, не можуть бути 
обмежені у праві на отримання в адміністративно-
му суді як усної, так і письмової інформації щодо 
результатів розгляду справи. Ніхто не може бути 
обмежений у праві на отримання в адміністратив-
ному суді інформації про дату, час і місце розгля-
ду своєї справи та ухвалені в ній судові рішення. 
Звернення особи, яка бере участь у справі, не 
підлягає розгляду та не потребує відповіді, якщо 
у ньому не зазначено місце проживання чи міс-
цезнаходження (для юридичних осіб) або не підпи-
сано автором (авторами), а також якщо неможли-
во встановити його авторство, або таке, що містить 
вислови, що свідчать про неповагу до суду [4].

Окремо кодексом в межах деталізації вказа-
них принципів визначались засади ознайомлен-
ня із судовими рішеннями, засади відкритого та 
закритого розгляду справи, фіксування судового 
засідання за допомогою звукозаписувального тех-
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нічного засобу, використання присутніми в залі 
судового засідання портативних аудіотехнічних 
засобів та проведення в залі судового засідання 
фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису тощо.

Слід зауважити, що у колі вчених-адміністра-
тивістів лунали заклики з приводу необхідно-
сті встановлення співвідношення та уточнення 
змісту вказаних засад. Зокрема, О. А. Мілієнко 
висловлювала припущення про недоцільність по-
двійних чи потрійних назв відповідного принципу 
(«гласність та відкритість», «гласність та доступ-
ність», «гласність та прозорість», «гласність та 
публічність»). Вчена, на підставі аналізу відпо-
відних норм КАС України, доктринальних дослі-
джень щодо змісту принципу гласності, аналізу 
кодифікованих процесуальних актів (ГПК Украї-
ни, ЦПК України, КАС України та КПК України) 
та їх історичних попередників щодо тлумачення 
змісту принципів гласності та відкритості при-
йшла до висновку, що «…найбільш оптимальною 
є назва «гласність»» [5, с. 4].

Разом з тим, О. А. Мілієнко, узагальнивши на-
явні доктринальні джерела, в яких досліджуються 
засади гласності та відкритості, формулює дефіні-
цію цих принципів під терміном із назвою «прин-
цип гласності та відкритості адміністративного 
процесу», що суперечить висловленій нею ж тезі 
про певну помилковість у поєднанні двох схожих 
за змістом слів у назві відповідної засади. Так, на 
переконання вченої, – це один з базових принци-
пів, на якому базуються норми адміністративного 
процесуального законодавства, реалізація якого 
забезпечується проведенням відкритого та усного 
судового розгляду адміністративної справи, ви-
нятком з якого є встановлені відповідним законо-
давством випадки. При цьому, як окремо наголо-
шує дослідниця, дотримання принципу гласності 
та відкритості адміністративного процесу перед-
бачає здійснення судом певних дій, які можна 
розділити на окремі етапи. Кожна здійснена су-
дом дія з реалізації цього принципу має наслідком 
можливість для учасників судового розгляду та 
громадськості скористатись (активні дії; реаліза-
ція прав) чи не скористатись (пасивна поведінка 
щодо реалізації своїх прав, або, іншими слова-
ми, «нереалізація наданих прав») [6, с. 71-72].

Однак незважаючи на вищенаведені висновки 
та припущення вченої, вона цілком обґрунтова-
но визнає, що «відкритість» є однією із форм ре-
алізації принципу гласності у адміністративному 
судочинстві та у загальному вигляді означає до-
ступність, видимість для всіх бажаючих процесу 
розгляду і вирішення адміністративних справ.

Не ототожнюють вказані засади, розгляда-
ють їх окремо (або як загальне і частину) також 
і Р. О. Куйбіда та В. І. Шишкін [7], А. О. Маля-
ренко [8], А. С. Амеліна [9, с. 192], колектив ав-
торів навчального посібнику «Адміністративна 

юстиція в Україні» [10, с. 80], В. М. Кондратен-
ко [11, с. 107] та інші. При цьому В. М. Бевзенко,  
Р. С. Мельник та А. Т. Комзюк повністю розді-
ляючи наукові тези про розмежування вказаних 
засад, уточнюють, що принцип гласності адміні-
стративного процесу полягає у вільному доступі 
до інформації про зміст та результати розгляду 
справи та у прилюдному проголошенні судових 
рішень, а «відкритість адміністративного проце-
су» означає можливість розгляду справ за участю 
сторонніх осіб, можливість використання порта-
тивних аудіотехнічних засобів та транслювання 
засідання по радіо та телебаченню [10, с. 80].

У свою чергу, В. М. Кондратенко вважає, що 
гласність адміністративного судочинства – це 
реалізована у процесуальній формі доступність 
учасників судового розгляду та всіх зацікавлених 
осіб до незаборонених законодавством відомостей, 
зафіксованих в електронному, друкованому або 
словесному вигляді, щодо здійснення правосуддя 
під час розгляду адміністративних справ та ухва-
лених у них рішень; активна діяльність судів із 
надання визначеної законодавством інформації 
учасникам судового розгляду, поширення у су-
спільстві інформації про здійснення адміністра-
тивного судочинства, а також формування внаслі-
док цього громадської думки. 

Відкритість адміністративного судочинства 
вчений вважає самостійним складовим елемен-
том гласності адміністративного судочинства, що 
передбачає легальний доступ учасників судового 
розгляду та всіх зацікавлених осіб до приміщень 
суду та зали судового засідання з метою захисту 
прав, свобод і законних інтересів людини та гро-
мадянина у публічно-правових відносинах, а та-
кож безпосереднього отримання інформації про 
перебіг і сутність здійснення правосуддя під час 
розгляду адміністративних справ для задоволен-
ня суспільних, особистих і професійних інтересів 
[12, с. 3-4].

Натомість П. О. Баранчик не вважає за необ-
хідне проводити «водорозділ» між вказаними 
категоріями. На його думку, принцип гласності 
судового розгляду справи та його повного фік-
сування технічними засобами – це конституцій-
не-правове положення, згідно з яким розгляд 
справ у всіх судах є відкритим [13, с. 159]. При 
цьому, як вважає вчений, гласність судового роз-
гляду полягає також і у праві публікувати звіти і 
повідомлення про судові процеси в пресі, інфор-
мувати про них по радіо, телебаченню, в кіно та 
з використанням інших ЗМІ. Проте, як підкрес-
лює П. О. Баранчик, доцільним було б закрі-
плення не права, а обов’язку публікувати звіти 
і повідомлення про судові процеси [13, с. 162].

Так само у комплексі та єдності змісту двох 
складових (відкритості та гласності) розглядає 
цей принцип й М. В. Джафарова, на думку якої, 
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ознаками вказаного принципу є: 1) характеризує 
сутність і соціальний зміст права, являє собою 
одну із вихідних засад процесу формування, роз-
витку і функціонування конкретних правових 
норм і діяльності, що здійснюється на їх основі; 
2) ґрунтується на конституційному праві досту-
пу до інформації щодо здійснення правосуддя 
(розгляду адміністративних справ) та відповідно 
забезпечує його реалізацію; 3) отримав своє тек-
стуальне та нормативне закріплення високого 
рівня узагальнення; дістав не лише певне кон-
ституційне закріплення (визнання необхідності), 
але й загальні умови та гарантії його реалізації як 
сформульованої вимоги до суду; 4) його здійснен-
ня є формою реалізації громадського контролю, 
дієвим засобом формування громадської думки 
про адміністративне судочинство, перевірки со-
ціальної сутності права і, як наслідок, підви-
щення соціально-політичної активності грома-
дян та зміцнення авторитету адміністративного 
суду та правосуддя в цілому; 5) є дієвим засобом 
виховання правової, моральної та політичної 
культури громадян; 6) з його допомогою реалізу-
ються завдання адміністративного судочинства;  
7) виступає гарантією законності при розгляді ад-
міністративних справ судами [14, с. 103].

С. А. Бондарчук, на праці якої до речі посила-
ється М. В. Джафарова, також наводить ознаки 
цього принципу, серед яких виділяє зокрема такі: 
неможливість обмеження у праві на отримання 
інформації про результати розгляду справи (для 
певних осіб); право на ознайомлення із судовими 
рішеннями (для всіх, якщо відбувався відкритий 
розгляд); безпосередньо відкритий розгляд справ; 
забезпечення фіксування судового засідання; 
право використовувати портативні аудіотехнічні 
засоби, проводити фото- і кінозйомку, відео-, зву-
козапис, можливість трансляції судових засідань; 
прилюдне проголошення судових рішень, ухвале-
них у відкритому судовому засіданні [15, с. 14-15].

Підтримує такий підхід й О. О. Гаврилюк, який 
поєднуючи ці принципи в один, досліджує їх крізь 
призму таких категорій як «узагальнення», «ви-
моги до суду», «завдання адміністративного судо-
чинства», «форма громадського контролю», «за-
сіб формування громадської думки», «соціальна 
сутність права», «соціально-політична активність 
громадян», «правова, моральна, політична культу-
ра громадян», «гарантії законності» тощо. На пе-
реконання вченого, реалізація засади гласності та 
відкритості сприяє не лише всебічному, повному 
й об’єктивному дослідженню матеріалів адміні-
стративної справи, але й створює учасникам судо-
вого процесу реальну можливість для своєчасного 
та повного здійснення ними прав і обов’язків на 
будь-якій стадії адміністративного провадження. 
Гласний та відкритий розгляд адміністративної 
справи, як підкреслює О. О. Гаврилюк, дозволяє 

переконатися у тому, чи досліджені всі обставини 
справи, чи дійсно всі учасники адміністративно-
го процесу є рівними перед законом і судом, чи 
реалізується в судовому засіданні змагальність 
сторін тощо [16, с. 6; 17, с. 156-162; 18, с. 43-46].

У підсумку викладеного, зауважимо, що в ці-
лому підтримуючи окремі висловлені вище тези 
з приводу доктринального тлумачення змісту 
принципів гласності та відкритості (саме як засад 
судочинства) та їх співвідношення між собою, від-
значимо, що наразі вказані засади варто розгля-
дати окремо одна від одної. Цей висновок зокрема 
підтверджується й тим, що, як вже зазначалося, 
оновлене адміністративно-процесуальне законо-
давство відокремлює принципи гласності та від-
критості один від одного.

У нашому розумінні, принцип гласності утвер-
джує окремі процесуальні засади розгляду спра-
ви, у тому числі встановлює обов’язкові правила 
його відкритості та умови, що їх виключають, 
правила застосування технічних засобів фіксації 
розгляду справи та використання режиму відео-
конференції, вимоги щодо обмеження доступу до 
зали судового засідання та розгляду її в закритому 
режимі, засади оголошення судових рішень тощо.

Натомість, принцип відкритості охоплює ви-
моги щодо оприлюднення інформації, пов’язаної 
із справою і, у тому числі, утверджує право на ін-
формацію щодо дати, часу і місця розгляду спра-
ви, порядок доступу до судових рішень, засади 
ознайомлення з матеріалами справи, правила оп-
рилюднення інформації щодо суду, який розгля-
дає справу, учасників справи та предмета позову, 
дати надходження позовної заяви (скарги) або 
будь-якої іншої заяви або клопотання у справі, 
у тому числі особи, яка подала таку заяву, вжитих 
заходів забезпечення позову та (або) доказів, стадії 
розгляду справи, місця, дати і часу судового засі-
дання, руху справи з одного суду до іншого тощо.
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Анотація

Мельник-Томенко Ж. М. Принципи гласності су-
дового процесу і відкритості інформації щодо справи: 
правова природа та наукові підходи до її визначення. – 
Стаття.

У статті, на підставі узагальненого аналізу 
наукових, публіцистичних та нормативних джерел 
визначено зміст принципів гласності судового проце-
су і відкритості інформації щодо справи. У підсумку 
викладеного, зауважено, що в цілому підтримуючи ок-
ремі висловлені вище тези з приводу доктринального 
тлумачення змісту принципів гласності та відкритості 
(саме як засад судочинства) та їх співвідношення між 

собою, вказані засади варто все ж таки розглядати ок-
ремо одна від одної. Цей висновок зокрема підтверджу-
ється й тим, що оновлене адміністративно-процесу-
альне законодавство відокремлює принципи гласності 
та відкритості.

У розумінні автора, принцип гласності утверджує 
окремі процесуальні засади розгляду справи, у тому 
числі встановлює обов’язкові правила його відкрито-
сті та умови, що їх виключають, правила застосування 
технічних засобів фіксації розгляду справи та викори-
стання режиму відеоконференції, вимоги щодо обме-
ження доступу до зали судового засідання та розгляду 
її в закритому режимі, засади оголошення судових рі-
шень тощо. Натомість, принцип відкритості охоплює 
вимоги щодо оприлюднення інформації, пов’язаної 
із справою і, у тому числі, утверджує право на інфор-
мацію щодо дати, часу і місця розгляду справи, поря-
док доступу до судових рішень, засади ознайомлення 
з матеріалами справи, правила оприлюднення інфор-
мації щодо суду, який розглядає справу, учасників 
справи та предмета позову, дати надходження позовної 
заяви (скарги) або будь-якої іншої заяви або клопотан-
ня у справі, у тому числі особи, яка подала таку заяву, 
вжитих заходів забезпечення позову та (або) доказів, 
стадії розгляду справи, місця, дати і часу судового засі-
дання, руху справи з одного суду до іншого тощо.

Ключові  слова: адміністративний процес, адміні-
стративне судочинство, відкритість, гласність, доступ-
ність, принципи.

Аннотация

Мельник-Томенко Ж. М. Принципы гласности су-
дебного процесса и открытости информации по делу: 
правовая природа и научные подходы к ее определе-
нию. – Статья.

В статье, на основании обобщенного анализа науч-
ных, публицистических и нормативных источников 
определено содержание принципов гласности судебно-
го процесса и открытости информации по делу. В ито-
ге изложенного, отмечено, что в целом поддерживая 
отдельные высказанные выше положения по пово-
ду доктринального толкования содержания прин-
ципов гласности и открытости (именно как основ 
судопроизводства) и их соотношение между собой, 
указаны принципы стоит все же рассматривать отдель-
но друг от друга. Этот вывод в частности подтверждает-
ся и тем, что обновленное административно-процессу-
альное законодательство отделяет принципы гласности 
и открытости.

В понимании автора, принцип гласности утвержда-
ет отдельные процессуальные основы рассмотрения 
дела, в том числе устанавливает обязательные пра-
вила его открытости и условия, которые исключают, 
правила применения технических средств фиксации 
рассмотрения дела и использования режима видеокон-
ференции, требования по ограничению доступа в зал 
судебного заседания и рассмотрения ее в закрытом ре-
жиме, основы объявления судебных решений и тому 
подобное. Зато, принцип открытости охватывает тре-
бования относительно обнародования информации, 
связанной с делом и, в том числе, утверждает право 
на информацию о дате, времени и места рассмотрения 
дела, порядок доступа к судебным решениям, основы 
ознакомления с материалами дела, правила обнаро-
дования информации о суда, рассматривающего дело, 
участников дела и предмета иска, даты поступления 
искового заявления (жалобы) или любой другой заяв-
ления или ходатайства по делу, в том числе лица, 
подавшего такое заявление, принятых мер обеспече-
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ния иска и (или) в ка за тельств, стадии рассмотрения 
дела, места, даты и времени судебного заседания, дви-
жения дела из одного суда в другой и т.

Ключевые  слова: административный процесс, ад-
министративное судопроизводство, открытость, глас-
ность, доступность, принципы.

Summary
Melnik-Tomenko Zh. M. Principles of publicity of the 

trial and openness of information about the case: legal 
nature and scientific approaches to its determination. – 
Article.

The article, on the basis of a generalized analysis of 
scientific, journalistic and regulatory sources, defines the 
content of the principles of publicity of the trial and open-
ness of information on the case. As a result of the forego-
ing, it is noted that, in general, while supporting certain 
provisions expressed above regarding the doctrinal inter-
pretation of the content of the principles of publicity and 
openness (namely, as the basis of legal proceedings) and 
their relationship to each other, these principles should 
still be considered separately from each other. This con-
clusion, in particular, is also confirmed by the fact that 
the updated administrative-procedural legislation sepa-
rates the principles of openness and openness.

In the author’s understanding, the principle of pub-
licity approves separate procedural principles for consid-
ering a case, including establishing mandatory rules for 
its openness and conditions that exclude them, rules for 
using technical means to fix the case and using the vid-
eoconference mode, and requirements for restricting ac-
cess to the courtroom and court her behind closed doors, 
the basics of announcing court decisions and the like. The 
principle of openness covers the requirements for the pub-
lication of information related to the case and, inter alia, 
approves the right to information on the date, time and 
place of the hearing of the case, the procedure for access 
to court decisions, the basis for familiarization with the 
materials of the case, the rules for publishing information 
about the court considering the case , participants in the 
case and the subject of the claim, the date of receipt of the 
statement of claim (complaint) or any other statement or 
petition in the case, including the person who filed such 
a statement, measures taken to ensure the claim and (or) 
litigations, stages of consideration of the case, place, date 
and time of the court session, movement of the case from 
one court to another, etc.

Key  words: administrative process, administrative 
proceedings, openness, publicity, accessibility, princi-
ples.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ  

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Потреба в ефективно-
му громадському контролі діяльності публічної 
влади існувала завжди, проте зі зменшенням 
суспільної довіри до інституцій влади зворотно 
пропорційно зростає й вимога громадянсько-
го суспільства до їх контролю. Це є природною 
тенденцією сучасного розвитку демократичних 
країн світу. Громадський контроль слугує дієвим 
інструментом впливу, по-перше, змусив органи 
державної влади виконувати на практиці заде-
кларовану політику; по-друге, активізував взає-
модію громадськості й публічної влади; по-третє, 
збільшив ініціювання законопроектної діяльно-
сті через громадські пропозиції.

Українська нація пройшла надзвичайно склад-
ний історичний шлях розвитку відносин між 
громадянами та публічною владою, особливо з 
питань державного управління. Особливості гео-
графічного розташування та низка різних суб’єк-
тивних і об’єктивних чинників національного, 
геополітичного, економічного, культурного, ре-
лігійного та іншого характеру не дозволили на 
тривалий час вибудовувати суверенну державу з 
громадянським суспільством, спроможним ефек-
тивно впливати на державотворчі процеси у краї-
ні. У кінцевому підсумку наведене зумовлює ґрун-
товне розгляд процесів становлення та розвитку 
інституту громадського контролю за діяльністю 
органів публічної влади в Україні з метою з’ясу-
вання історичних передумов існування сучасного 
стану соціального діалогу держави та населення 
та перспектив розвитку повноцінного громадян-
ського суспільства у нашій країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням здійснення громадського контролю за ді-
яльністю органів державної влади та місцевого 
самоврядування присвячено чимало наукових ро-
біт як вітчизняних, так і зарубіжних. Розробкою 
теоретичних засад громадського контролю займа-
лись такі дослідники, як: І. Кресіна, А. Крупник, 
В. Латишева, О. Літвінов, А. Мельник, О. Пол-
тораков, О. Радченко, Ю. Сурмін, О. Тинкован, 
В. Тихонов, та ін. Проведений аналіз таких праць 
свідчить, що розгляд генези законодавчого забез-
печення цієї сфери не здійснювався або має досить 
неповний характер, насамперед щодо особли-
востей реалізації його адміністративно-правової 
складової. Одні автори акцентують на загально-
світових тенденціях історичного розвитку гро-

мадського контролю у сфері публічного управлін-
ня, тоді як інші наполягають на формуванні цієї 
функції громадянського суспільства лише за ра-
дянського періоду.  

Постановка завдання. Метою статті є з’ясу-
вання особливостей становлення та розвитку ад-
міністративно-правового забезпечення інституту 
громадського контролю за діяльністю органів пу-
блічної влади в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Заслуговує на 
увагу той факт, що на теренах сучасної України 
не існувало рабовласницького ладу, однак перехід 
від первіснообщинного ладу до феодалізму не по-
легшив існування сільських жителів. Вони у різ-
ний спосіб на легальних засадах закріпачувалися 
від епохи Київської Русі до Російської імперії [1], 
що позбавляло їх майже всіх суб’єктивних прав. 
Ситуація дещо змінилася у 1861 р., коли скасува-
ли кріпосне право, але період до середини ХХ ст. 
все одно відзначався змушуванням селян з боку 
радянської влади до обов’язкових відробітків [2]. 
Лише з роками всі громадяни на законодавчих 
підставах змогли брати участь у процесах форму-
вання та реалізації державної політики, з одно-
часним врахуванням громадської думки владни-
ми інститутами. 

Натомість багатостолітній досвід у цій сфері 
також довів незломне прагнення громадян до са-
мостійного розпорядження власним життям та 
управлінням державними справами. Наведене най-
краще проявилося в умовах магдебурзького права, 
яким користувалися більшість українських міст 
у XV – XVII ст. [3], а також у межах Гетьманщи-
ни протягом XVII ст. – першої половини XVIII ст. 
[4]. У вказаний період належним чином побудо-
ване місцеве самоврядування та певні демокра-
тичні засади публічного управління української 
козацької держави заклали фундамент активної 
участі населення в питаннях забезпечення органі-
зації і контролю за реалізацією владно-розпоряд-
чої функції держави. Однак, вказані позитивні 
риси стосувалися лише громадян, які жили в ок-
ремих і чітко визначених містах або на території. 

На нашу думку, започаткування адміністра-
тивного законодавства з питань здійснення грома-
дянського контролю у сфері публічного управлін-
ня відбулося протягом XV – XVIІI ст. Відповідною 
правовою базою стали, зокрема Статут Великого 
князівства Литовського (у трьох редакціях 1529, 



168 Прикарпатський юридичний вісник

1566, 1588 рр.) [5], адаптовані для українських 
земель джерела магдебурзького права, у тому чис-
лі польські збірники міського права за редакці-
єю Б. Гроїцького та П. Щербича (1566–1581 рр.), 
правничі книги, складені фахівцями з державно-
го управління Гетьманщини на початку XVII ст., 
з урахуванням правових актів німецького права. 

Реформи 1860–70 рр. у Російській імперії од-
нозначно позитивно сплинули б на належне за-
конодавче регламентування взаємодії інститутів 
громадянського суспільства з органами держав-
ної влади. На початку ХХ ст. в Україні створено 
декілька потужних політичних партій, прикла-
дом Революційна українська партія (1900 р.), 
Русько-українська радикальна партія (1904 р.), 
які активно розвивали діяльність по просуванню 
принципів громадянського суспільства, реаліза-
ції та захисту прав і свобод людини тощо. Однак, 
після зникнення цього державного утворення та 
приходу радянської влади поступово було зніве-
льовано фактично всі наявні законодавчі та теоре-
тико-правові напрацювання. 

Протягом наступних семидесяти років набуло 
розвитку специфічні форми і напрямки громад-
ського контролю у сфері публічного управління, 
які умовно можна поділити на два етапи. Перший 
з них охоплює 20–30-ті роки ХХ ст., що ознамену-
вався значним укріпленням комуністичної ідео-
логії з кардинально різними підходами до держав-
ного управління – від розвитку ліберальної нової 
економічної політики (1921–1929 рр.), до приду-
шення інакомислення та боротьби з «ворогами на-
роду» (1934–1938 рр.). Втім це не заважало прого-
лосити визначальну участь громадян в управлінні 
державними справами для задоволення їхніх за-
конних інтересів, захисту прав і свобод. Наведе-
не зумовило інституалізацію та розвиток різних 
форм народного контролю [6], що підкріплювало-
ся відповідними правовими актами. 

Перше десятиліття більшовицької влади 
в Україні зумовило виникнення низки громад-
ських об’єднань та рухів. Першочергове завдан-
ня новоспечених суспільних організацій було 
єдине – залучити до своїх лав максимальну кіль-
кість громадян. Згідно з положеннями постанови 
ЦК РКП(б) від 01.06.1925 «Про робселькорів-
ський рух» метою їхньої діяльності було форму-
вання суспільної думки робітничого класу щодо 
широкого кола різних аспектів суспільно-полі-
тичного життя та виявлення порушень у діяль-
ності державних органів, їхніх посадових і служ-
бових осіб [7, с. 176-179]. 

Конституціями СРСР 1924 та 1936 рр. не пе-
редбачалося можливості подачі звернень до пу-
блічних органів або оскарження їхньої діяльності 
й актів реалізації права. Однак такий юридичний 
механізм сформувався та закріпився у низці зако-
нодавчих положень як адміністративна скарга, зо-

крема у постановах ЦВК СРСР «Про розгляд скарг 
трудящих і прийнятті по них необхідних заходів» 
від 13.04.1933, та «Про стан справ з розглядом 
скарг трудящих» від 14.12.1935, постанові Комі-
сії Радянського Контролю при РНК СРСР, затвер-
дженій РНК СРСР від 26.05.1936 «Про розгляд 
скарг трудящих» [1]. Цими адміністративно-пра-
вовими актами визначено порядок направлення, 
прийому та розгляду заяв від населення до орга-
нів виконавчої влади; встановлено строки їхнього 
розгляду, системність контролю та персональну 
відповідальність посадових осіб за порушення за-
конодавства з питань звернення громадян. 

Після завершення Другої світової війни роз-
почалося масштабне відновлення та розбудова 
країни, тому питання взаємодії населення країни 
з державними органами стали менш нагальни-
ми. Тому окреслені вище процеси активізували-
ся з новою силою у 1960–80-х рр., який ознаме-
нував започаткування другого періоду розвитку 
адміністративно-правового забезпечення громад-
ського контролю за діяльністю публічної влади. 
Ці процеси супроводжувалися ґрунтовними і по-
слідовними науковими розробками з окресленої 
проблематики [8; 9], що дозволило більш якісно 
розвинути відповідну правову базу, зокрема По-
ложення про органи народного контролю в СРСР, 
затверджене постановою ЦК КПРС і Ради Міні-
стрів СРСР від 19.12.1968 № 1020, Закон СРСР 
«Про народний контроль в СССР від 30.11.1979.

Здобуття незалежності України у 1991 р. за-
клало підґрунтя для розвитку громадянського 
суспільства за демократичними міжнародними 
принципами. Спочатку намагання громадськос-
ті по отриманню необхідних важелів по впливу 
на прийняття, ухвалення і виконання управлін-
ських рішень реалізувалося у положеннях Зако-
ну України «Про об’єднання громадян», де під 
громадською організацією розглядали об’єднання 
громадян для задоволення та захисту законних 
соціальних, економічних, творчих, спортивних та 
інших спільних інтересів. Для здійснення цілей 
і завдань зареєстровані об’єднання користуються 
правом, зокрема представляти і захищати свої ін-
тереси у державних органах [10]. 

З часом у громадян виникла необхідність у по-
стійному моніторинзі діяльності суб’єктів влад-
них повноважень для недопущення зловживань 
з їхнього боку, що могло негативно відбитися на 
якості реалізації ними функцій держави. Однак 
на той момент не існувало дієвого юридичного ме-
ханізму здійснення окресленого. Закон України 
«Про інформацію» не давав можливості доступу 
до необхідної публічної інформації, хоча з метою 
задоволення відповідних потреб громадян органи 
державної влади та органи місцевого самовряду-
вання зобов’язувалися створювати інформаційні 
служби, системи, мережі, бази і банки даних тощо 
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[11]. Водночас ще не створювалися консультатив-
но- дорадчі органи, які безпосередньо долучатися 
б до спільного обговорення різнопланових акту-
альних питань з публічною владою. 

Зазначене у певній мірі змінилося після при-
йняття Конституції України. Основним Законом 
країни закріплено положення щодо права грома-
дян брати участь в управлінні державними справа-
ми, направляти письмові звернення або особисто 
звертатися до органів державної влади і місцево-
го самоврядування, їхніх посадових і службових 
осіб, які зобов’язані розглянути звернення і дати 
обґрунтовану відповідь у встановлений строк 
[12]. Конкретизація вказаної процедури розкри-
валася у положеннях Закону України «Про звер-
нення громадян». Сприяв розвитку юридичної 
бази з питань взаємодії населення з суб’єктами 
владних повноважень Закон України «Про поря-
док висвітлення діяльності органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування в Україні 
засобами масової інформації». Згодом виникали 
окремі нормативно-правові ініціативи по забез-
печенню розвитку функціонування доступного 
інформаційного простору у сфері управління дер-
жавними справами.

Розвиток інституційного правового підґрунтя 
з питань публічного управління шляхом прийнят-
тя Законів України «Про місцеві державні адміні-
страції» та «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» поглибив взаємодію громадян із суб’єктами 
владних повноважень на місцевому та регіональ-
ному рівні. Натомість місцеві державні адміні-
страції залишалися до цих пір більш закритими, 
тому що у названому спеціальному законі наголо-
шувалося лише на тому, що нормативно-правові 
акти, які стосуються суб’єктивних прав та юри-
дичних обов’язків громадян або мають загальний 
характер, підлягають оприлюдненню і набира-
ють чинності з моменту їхнього оприлюднення, 
якщо не встановлено пізніший термін введення 
їх у дію [13], згідно з вимогами указу Президента 
України від 10.06.1997 № 503/97 «Про порядок 
офіційного оприлюднення нормативно-правових 
актів та набрання ними чинності». 

На зломі століть відбулися суттєві зміни  
у науковому і державно-правовому розумінні сут-
ності громадського контролю у сфері публічного 
управління. Результати Помаранчевої революції 
2004–2005 рр. у значній мірі вплинули на сприй-
няття у суспільстві сутності і змісту співпраці 
громадян із владою. Своєрідною відповіддю на по-
дібні запити стало прийняття постанови Кабінету 
Міністрів України від 15.10.2004 № 1378 «Деякі 
питання щодо забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики», 
яка вперше з моменту проголошення незалежнос-
ті України окреслила і розвинула головні аспекти 
організації здійснення взаємодії населення з ви-

щими і місцевими інститутами публічної влади. 
Після внесення певних змін і доповнень до цього 
документа він втратив чинність та був заміне-
ний на постанову Кабінету Міністрів України від 
03.11.2010 № 996. 

Концепцією сприяння органами виконав-
чої влади розвитку громадянського суспільства, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2007 № 1035-р, визначено, що 
сприяння розвитку громадянського суспільства 
є однією з найважливіших умов становлення 
України. З метою досягнення цілей цього доку-
менту постановою Кабінету Міністрів України 
від 05.11.2008 № 976 затверджено Порядок спри-
яння проведенню громадської експертизи діяль-
ності органів виконавчої влади [14]. Ним визна-
чено процедурні питання по створенню належних 
умов проведення моніторингу інститутами грома-
дянського суспільства щодо дієвості владно-роз-
порядчої діяльності органів виконавчої влади, її 
результатів, ступеня виконання взятих на себе су-
спільних обов’язків.

Реалізація положень Стратегії державної по-
літики сприяння розвитку громадянського су-
спільства в Україні, затвердженої указом Прези-
дента України від 24.03.2012 № 212/2012, стала 
не менш важливим чинником по розвитку громад-
ського контролю за діяльністю органів публічної 
влади. Паралельно із цими процесами особливого 
значення серед соціальних пріоритетів набули пи-
тання щодо активного недопущення та подолання 
корупційних проявів у сфері проходженні дер-
жавної служби та служби в органах місцевого са-
моврядування як одного із ключових негативних 
чинників сталого розвитку держави та суспіль-
ства. Прийнято Закони України «Про доступ до 
публічної інформації» та «Про засади запобігання 
і протидії корупції». Останній із названих доку-
ментів закріпив певні визначальні міжнародні де-
мократичні досягнення у цій сфері, які прагнули 
ефективно реалізувати також у вітчизняній пра-
возастосовній діяльності публічної влади, 

За останні п’ять років прийнято значна кіль-
кість нормативно-правових актів, у яких містить-
ся посил щодо забезпечення організації та здійс-
нення громадського контролю в аналізованій 
сфері. На особливу увагу заслуговує Закон Украї-
ни «Про Кабінет Міністрів України», який визна-
чив, що цей вищий орган у системі органів вико-
навчої влади зобов’язаний регулярно інформувати 
громадськість через засоби масової інформації про 
свою діяльність, залучати громадян до процесу 
прийняття рішень, що мають важливе суспільне 
значення. Продовжилися пошуки оптимальних 
шляхів запобігання та протидії корупції через 
прийняття нового законодавчого акту – Закону 
України «Про запобігання корупції», яким ство-
рено Національне агентство з питань запобігання 



170 Прикарпатський юридичний вісник

корупції, що є центральним органом виконавчої 
влади зі спеціальним статусом, який забезпечує 
формування і реалізує державну антикорупційну 
політику у нашій країні [15]. 

З урахуванням того, що громадський контроль 
не може мати вибірковий характер, у вказаних 
законодавчих актах передбачалося формування 
відповідних органів на участі кваліфікованої ка-
тегорії громадян. Мова йде Порядок організації 
та проведення конкурсу з формування Громад-
ської ради при Національному агентстві з питань 
запобігання корупції, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 140, 
Положення про Раду громадського контролю при 
Національному антикорупційному бюро Украї-
ни та Положення про порядок формування Ради 
громадського контролю при Національному анти-
корупційному бюро України, затверджені указом 
Президента України від 15.05.2015 № 272/2015. 
У кінцевому підсумку за останні три роки відпо-
відно до міжнародних стандартів постійно ство-
рюються умови для реалізації інститутами гро-
мадянського суспільства функції з незалежного 
контролю за діяльністю органів публічної влади 
[16]. Значно розширено можливості по доступу на-
селення до суспільно важливої інформації, у тому 
числі із застосуванням новітніх технології.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє 
сформувати періодизацію адміністративно-пра-
вового забезпечення становлення та розвитку 
інституту громадського контролю за діяльністю 
органів публічної влади в Україні. Перший пе-
ріод (ХІ ст. – XІV ст.). Другий період (XV – пер-
ша половина XІX ст.). Третій період (друга поло-
вина XІX ст. – початок ХХ ст.). Четвертий період 
(1920-50-ті рр.). П’ятий період (1960-ті – 1990 р.). 
Шостий період (1991 р. – 2003 р.). Сьомий період 
(2004 р. й до сьогодні). 

У цілому нині функціонує дві складові ад-
міністративно-правового забезпечення громад-
ського контролю у сфері публічної управління. 
Перша з них охоплює питання різнопланової 
участі зацікавлених представник суспільства 
у взаємодії з органами державної влади й ор-
ганами місцевого самоврядування щодо оцін-
ки ефективності їхньої діяльності, вчасності 
та повноти реалізації положень державної по-
літики, а також протидії та боротьби з коруп-
ційними та іншими протиправними діяннями 
суб’єктів владних повноважень. Друга складова 
– стосується різних правових аспектів здійснен-
ня громадського контролю за діяльністю органів 
публічної влади по реалізації ними конститу-
ційних положень щодо гарантування належного 
функціонування юридичного механізму забез-
печення суб’єктивних прав населення, у тому 
числі певних окремих груп населення, зокрема 
за ознакою статті, інвалідності тощо.
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Анотація

Ніронка Ю. М. Особливості становлення та розвит-
ку адміністративно-правового забезпечення громад-
ського контролю за діяльністю органів публічної вла-
ди в Україні. – Стаття.

У статті на підставі аналізу низки історичних, 
наукових, публіцистичних і нормативно-правових 
джерел здійснено характеристику особливостей станов-
лення та розвитку адміністративно-правового забезпе-
чення інституту громадського контролю за діяльністю 
органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування на тернах нашої країни. Окреслено та розкри-
то сім відповідних періодів, які змістовно відрізняють-
ся між собою, однак доведено їхню взаємопов’язаність 
та взаємоузгодженість. Зроблено висновок, що ключо-
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вими чинниками покращення паритетної взаємодії пу-
блічної влади та населення є стан історичного розвитку 
ідей громадянського суспільства, підкріпленого реа-
лізованими науково-теоретичними та законодавчими 
напрацюваннями, а також підтриманими більшість 
громадян країни. 

Ключові  слова: громадський контроль, громадян-
ське суспільство, місцеве самоврядування, органи пу-
блічної влади, органи державної влади.

Аннотация

Ниронка Ю. М. Особенности становления и разви-
тия административно-правового обеспечения обще-
ственного контроля за деятельностью органов публич-
ной власти в Украине. – Статья.

В статье на основании анализа ряда исторических, 
научных, публицистических и нормативно-правовых 
источников осуществлено характеристику особенно-
стей становления и развития административно-пра-
вового обеспечения института общественного контро-
ля за деятельностью органов государственной власти 
и органов местного самоуправления на тернах нашей 
страны. Определены и раскрыты семь соответству-
ющих периодов, содержательно отличаются между 
собой, однако доказано их взаимосвязанность и взаи-
мосогласованность. Сделан вывод, что ключевыми 
факторами улучшения паритетного взаимодействия 
публичной власти и населения является состояние 
исторического развития идей гражданского общества, 

подкрепленного реализованными научно-теоретиче-
скими и законодательными наработками, а также под-
держанными большинство граждан страны.

Ключевые  слова: общественный контроль, граж-
данское общество, местное самоуправление, органы пу-
бличной власти, органы государственной власти.

Summary

Nironka Y. М. Features of becoming and develop-
ment administrative legal providing of public inspection 
after activity public government bodies in Ukraine. – Ar-
ticle.

In the article based on analysis of row of historical, sci-
entific, publicist and normative legal sources description 
of features of becoming and development of the adminis-
trative legal providing of institute of public inspection 
is carried out after activity of public and organs of local 
self-government authorities on the soles of our country. 
Outlined and seven corresponding periods that richly in 
content differ inter se are exposed, their interconsistency 
is however well proven. Drawn conclusion, that the key 
factors of improvement of parity co-operation of public 
power and population is historical development of ideas 
of the civil society supported by the realized theoretical 
and legislative works status, and also supported most cit-
izens of country. 

Key  words: public inspection, civil society, local 
government, public government bodies, organs of state 
bodies.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Постановка проблеми. Філософи та мислителі 
в усі часи відмічали дивовижний по своїй природі 
та властивостям феномен права, який в реальності 
втілювався юристами-правниками. Звичайно, в 
своєму зародковому стані право мало вигляд якіс-
но однорідних, незначних за ступенем формаліз-
му та глибоко етнічних правил поведінки соціуму 
на певній території. З часом обсяг подібних пра-
вил та їх зміст змінювався, що привело до появи 
правових систем, наповнених великою кількість 
юридичних норм, інститутів, галузей тощо. До 
того ж, розвиток права зробив з нього категорію 
не просто об’єктивну існуючу, а активно дію-
чу, регулюючу. Так, на сьогоднішній день право 
пронизує суспільні відносини будь-якого змісту, 
зокрема в сфері адміністративного судочинства, 
тобто, регулює їх, що дає усі підстави виділяти ка-
тегорію правового регулювання та усіх належних 
до неї різновидів. При цьому, не варто забувати 
про ідейну основу права, показник його призна-
чення в соціальному середовищі, який втілюється 
у наборі відповідних принципів. 

Стан дослідження. Окремі проблемні аспекти 
адміністративного судочинства у своїх наукових 
працях розглядали: О.В. Бабкіна, К.Г. Волинка, 
В.Б. Пчелін, Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров, 
О.Л Соколенко, Ю.Ф. Кравченко, М.С. Горшеньо-
ва, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка, А.М. Колодій. Од-
нак, незважаючи на чималу кількість наукових 
розробок, в юридичній літературі відсутні комп-
лексні дослідження присвячені визначенню та 
характеристиці принципів адміністративно-пра-
вового регулювання адміністративного судочин-
ства, що беззаперечно слід вважати суттєвою про-
галиною на теоретичному та практичному рівнях.

Саме тому метою статті є: визначити та охарак-
теризувати принципи адміністративно-правового 
регулювання адміністративного судочинства

Виклад основного матеріалу. Починаючи ана-
ліз та виділення принципів адміністративно-пра-
вового регулювання адміністративного судо-
чинства зазначимо, що їх специфіка нерозривно 
пов’язана із різновидом правового регулювання 
до якого вони відносяться, в нашому випадку – 
адміністративно-правового регулювання адміні-
стративного судочинства, що ставить у вимогу 
необхідність звернення уваги зміст цієї категорії. 

Аналіз наукових точок зору показав, що на 
сьогоднішній день відсутня єдина наукова кон-
цепція з приводу сутності правового та адміні-

стративно-правового регулювання, а також осо-
бливостей, які притаманні цим категоріям. Втім, 
спільні моменти багатьох вчених теорій із зазна-
ченого приводу говорять про наявність єдиного, 
так би мовити, змістовного «скелету» категорії 
правового регулювання. Так, регулювання по-
значає упорядковуючий вплив, а термін «право» 
вказує на сутність засобів такого впливу. Звідси 
виходить, що правове регулювання – це вплив 
права на суспільні відносини, який виражаєть-
ся у системі юридичних норм, методів та засобів. 
Слідуючи тієї ж логіки, адміністративно-правове 
регулювання – це відгалуження правового регу-
лювання у його класичному вигляді. Але якщо 
остання категорія позначає вплив всього права, то 
у формі «адміністративній» даний вплив набуває 
галузевого обрамлення, тобто, здійснюється че-
рез адміністративну галузь права. Таким чином, 
беручи до уваги вищенаведене, ми дійшли до вис-
новку, що адміністративно-правове регулювання 
адміністративного судочинства – це об’єктивно 
існуючий, ґрунтований на відповідних принци-
пах юридичної реальності вплив адміністратив-
но-правових норм, методів та засобів на суспільні 
відносини в сфері організації адміністративного 
судочинства в Україні.

Як бачимо, невід’ємною складовою адміністра-
тивно-правового регулювання адміністративного 
судочинства є принципи, на яких цей вид юри-
дичного впливу побудовано та відповідно до яких 
спрямовується його дія. Поняття принципів ак-
тивно досліджувалось представниками правової 
науки. В загальному вигляді у праві принципи 
характеризуються як основні засади, вихідні ідеї, 
що характеризуються універсальністю, загаль-
ною значущістю, вищою імперативністю і відо-
бражають суттєві положення теорії, вчення, нау-
ки, системи внутрішнього і міжнародного права, 
політичної, державної чи громадської організації 
(гуманізм, законність, справедливість, рівність 
громадян перед законом тощо [1, c. 110–111]. Вод-
ночас, класичний підхід до розуміння принципів 
використовується вченими досить рідко. Як пра-
вило, науковці виражають свої думки з приводу 
сутності категорії, застосовуючи для її характе-
ристики складі термінологічні конструкції. На-
приклад, за визначенням О.Ф. Скакун принципи 
права – це об’єктивно властиві праву відправні 
начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов’я-
зання), які ставляться до учасників суспільних 
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відносин з метою гармонічного поєднання індиві-
дуальних, групових і громадських інтересів. Ін-
шими словами, це є своєрідна система координат, 
у рамках якої розвивається право, і одночасно 
вектор, який визначає напрямок його розвитку. 
Принципи є підставою права, містяться у його змі-
сті, виступають як орієнтири у формуванні права, 
відбивають сутність права та основні зв’язки, які 
реально існують у правовій системі. У принципах 
зосереджено світовий досвід розвитку права, дос-
від цивілізації. Тому принципи права можна наз-
вати стрижнем правової матерії [2, с. 221]. 

Як відзначав В.В. Лазарєв принципи права 
по своїй сутності є узагальненим відображенням 
об’єктивних закономірностей розвитку суспіль-
ства. Властиві принципам права якості універ-
сального й абстрактного освоєння соціальної 
дійсності обумовлюють їх особливість у структурі 
правової системи, механізмі правового регулю-
вання, правосвідомості тощо. Принципи права 
є синтезуючими положеннями, що поєднують 
зв’язками, ідеологічною основою походження, 
утворення, становлення і функціонування пра-
вових явищ. Вони визначають нормотворчу і 
правозастосовну діяльність, координують функ-
ціонування механізму правового регулювання, є 
критеріями оцінки правомірності (правової при-
роди) рішень органів держави і дій громадян, 
формують правове мислення і правову культуру, 
цементують систему права. Принципи права ви-
никають при наявності відповідних об’єктивних 
умов, мають історичний характер або відобража-
ють результати раціонального, наукового осмис-
лення закономірностей розвитку об’єктивної дійс-
ності. Принципи права у формально-юридичному 
аспекті знаходять висвітлення в нормах права, 
завдяки їхньому формулюванню в статтях норма-
тивно-правових актів або деталізації в групі норм 
права і відображення у відповідних статтях нор-
мативно-правових актів [3, с. 72]. 

Таким чином, принципи в праві – це категорія 
багатогранна та неоднозначна, яка в основному 
характеризує основоположну ідейну форму, від-
повідно до та на підставі якої право формується, 
діє та реалізується. Іншими словами, принципи є 
правовими нормами вищої категорії, які існують 
об’єктивно, а не тільки в положеннях норматив-
но-правових актів, та які виражають найвищий 
ціннісний орієнтир права. 

В питанні класифікації принципів адміністра-
тивно-правового регулювання адміністративного 
судочинства та виділення їх конкретних груп та-
кож маються свої особливості. В рамках загаль-
ної правової теорії, наприклад, С.С. Алексєєвим 
принципи поділяються на загальносоціальні (ви-
ражають соціально-політичний зміст права) та 
власне правові принципи (виражають спеціаль-
но-юридичний зміст права) [4, с. 98]. О.В. Бабкі-

на та К.Г. Волинка виділяють принципи загаль-
но-правові, міжгалузеві, галузеві та принципи 
організації і функціонування держави. Вчені по-
яснюють, що загально-правові принципи права 
притаманні всім галузям права, й відображають 
природу права загалом. До них належать принци-
пи законності, справедливості, юридичної рівно-
сті, соціальної свободи, соціального і громадського 
обов’язку, демократизму у формуванні й реаліза-
ції права, національної рівноправності, гуманіз-
му, рівності громадян перед законом, взаємної 
відповідальності держави й особистості, верховен-
ства права, політичного, ідеологічного й еконо-
мічного плюралізму, непорушності прав людини. 
Міжгалузеві принципи характерні водночас кіль-
ком галузям права: здійснення правосуддя тільки 
судом, гласність судового розгляду, національна 
мова судочинства, незалежність судів і підпоряд-
кованість їх лише закону, принцип змагальності 
в цивільно-процесуальному та кримінально-про-
цесуальному праві. Галузеві принципи права 
визначають специфіку конкретної галузі права: 
забезпечення свободи праці й зайнятості – у тру-
довому праві; індивідуалізації покарання – у кри-
мінальному праві; рівноправності всіх форм влас-
ності – в цивільному праві. Принципи організації 
і функціонування механізму держави – це законо-
давчі вимоги, які покладено в основу формування, 
організації і функціонування механізму держави. 
До них належать принципи демократизму, гума-
нізму, розподілу влади, законності, рівного до-
ступу громадян до держаної служби, підзвітності 
нижчих органів вищим, професіоналізму і компе-
тентності державних службовців, гласності, від-
повідальності державних службовців за прийняті 
рішення, неупередженості, дотримання етичних 
вимог та інші [5, с. 72-78; 6, с. 51]. Безпосередньо 
в сфері регулювання адміністративного судочин-
ства питанням класифікації принципів займався 
В.Б. Пчелін, який зазначав, що принципи орга-
нізації адміністративного судочинства України 
доцільно класифікувати залежно від сфери їх по-
ширення на такі: загальноправові, що діють у всіх 
сферах суспільного життя, врегульованих пра-
вом; між- галузеві, які використовуються в межах 
здійснення будь-якого судочинства, зокрема адмі-
ністративного; галузеві, що використовуються та 
діють виключно в адміністративному судочинстві 
України [7, с. 169].

На нормативно-правовому рівні, одразу в де-
кількох документах наводяться класифікації та 
визначаються принципи правового регулювання 
безпосередньо судоустрою на території нашої дер-
жави. Зокрема, в положеннях Закону України 
«Про судоустрій та статус суддів», а саме в Розділі 
І вказано, що організація судової влади в Україні 
здійснюється на основі принципу незалежності 
судів; забезпеченості права на справедливий суд, 
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повноважений суд; забезпеченості рівності усіх 
перед законом і судом; гласності і відкритості су-
дового процесу; професійної правничої допомоги 
при реалізації права на справедливий суд; обов’яз-
ковості судових рішень; забезпеченості права на 
перегляд справи та оскарження судового рішення 
і таке інше [8]. Аналогічні положення маються 
у Кодексі адміністративного судочинства України, 
а саме в частині 3 статті 2 нормативно-правового 
акту визначено, що основними принципами адмі-
ністративного судочинства є: верховенство права; 
рівність усіх учасників судового процесу перед 
законом і судом; гласність і відкритість судового 
процесу та його повне фіксування технічними засо-
бами; змагальність сторін, диспозитивність та офі-
ційне з’ясування всіх обставин у справі; обов’яз-
ковість судового рішення; забезпечення права на 
апеляційний перегляд справи; забезпечення права 
на касаційне оскарження судового рішення у ви-
падках, визначених законом; розумність строків 
розгляду справи судом; неприпустимість зловжи-
вання процесуальними правами; відшкодуван-
ня судових витрат фізичних та юридичних осіб, 
на користь яких ухвалене судове рішення [9].

Проте, вважаємо, що особливий характер 
принципів адміністративно-правового регулюван-
ня адміністративного судочинства не дає можли-
вості застосовувати до них стандартну класифі-
кацію, а також зараховувати до їх складу якийсь 
конкретний перелік правових ідей. Фактично, до-
сліджувані принципи – це симбіотичне поєднання 
вихідних положень організації судоустрою в ціло-
му, адміністративної сфери судочинства, а також 
правового та адміністративно-правового регулю-
вання. Таким чином, це окрема група принципів, 
об’єднана спільною сферою існування та впливу. 
До неї входять ідеї як загально-правового, так і га-
лузевого характеру, які на нашу думку породжу-
ються виключно в сфері адміністративно-правово-
го забезпечення адміністративного судочинства. 

1. Одним з головних принципів адміністра-
тивно-правового регулювання адміністративного 
судочинства в Україні виступає законність. За-
конність (англійською «legality», «legitimacy») 
– розглядається в широкому розумінні як прин-
цип точного та неухильного дотримання законів 
та підзаконних актів всіма органами держави, 
посадовими особами та громадянами. Вчені в сво-
їй більшості одностайні в тому, що законність 
слід розглядати як режим, при якому будь-яка 
діяльність може протікати безперешкодно тіль-
ки у випадку її відповідності законам держави  
[10, с. 164; 11; 12, с. 23]. Тобто, відповідно до 
принципу законності, адміністративно-правове 
регулювання адміністративного судочинства має 
відбуватись виключно в рамках чинного законо-
давства, на підставі визначених ним механізмів 
та юридичних інструментів. 

2. Другим не менш важливим є принцип забез-
печеності прав і свобод людини. Джерелом даного 
принципу є норма статті 3 Конституції України, де 
вказано, що людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються в Укра-
їні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави. Держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність. Утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави [13]. Принцип забезпечено-
сті прав і свобод людини передбачає існування ви-
моги щодо необхідності здійснення регулювання 
адміністративного судочинства із максимальною 
підтримкою належного рівня захищеності осно-
воположних прав людини. Іншими словами, ад-
міністративно-правове регулювання даного виду 
судочинства повинно забезпечувати основні права 
як осіб-адресатів регулювання, тобто, працівників 
судових органів, так і «користувачів» адміністра-
тивного судочинства – осіб які прийшли до від-
повідної судової установи за захистом своїх прав. 

3. Відмітити треба існування такого принципу, 
як забезпечення цілей судочинства. Відповідно до 
нього адміністративно-правове регулювання адмі-
ністративного судочинства повинно направлятись 
на створення сприятливих умов, в яких здійснен-
ня даного виду судочинства буде мати найбільший 
ефект та соціальну користь. 

4. Із попередньою основоположною ідеєю пере-
кликається принцип розподілу владної компетен-
ції. Походить даний принцип від статті 6 Консти-
туції України в якій зазначається, що державна 
влада в Україні здійснюється на засадах її поділу 
на законодавчу, виконавчу та судову. До цього 
ж у Розділі VIII Конституції закріплено гарантії 
незалежності судової гілки влади та передбачено, 
що держава в особі інших гілок влади не має права 
впливати на сферу правосуддя, а лише забезпечує 
фінансування та належні умови для функціону-
вання судів і діяльності суддів. Тобто, адміністра-
тивно-правове регулювання адміністративного су-
дочинства має відбуватись в спосіб при якому на 
сферу правосуддя не буди здійснюватися жодного 
впливу бот тиску.

5. Важливе значення в контексті адміністра-
тивно-правового регулювання адміністративного 
судочинства відіграє принци рівності. За думкою 
П.О. Кропоткіна, рівність – це справедливість, 
це повага до особи, визнання її повної свободи, 
а також духовне розкріпачення [14, с. 307-308; 
15, с. 136]. Як вказує, В.О. Ріяка, М.С. Горш-
ньова, К.О. Закоморна принцип рівності у його 
правильному розумінні не допускає суперечності 
зі свободою і разом з нею дає кожній людині змо-
гу реалізувати своє право на індивідуальність. 
Свобода дає рівність, яка дозволяє людям бути 
різними, не заперечуючи їх відмінностей. Рів-
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ність – це, насамперед, рівність можливостей, 
включаючи можливість нерівного вибору, можли-
вість нерівних успіхів у галузі освіти, а тим самим 
і в діяльності за фахом, можливість дотримувати-
ся тих чи інших релігійних і політичних поглядів 
[16, с. 76]. В положеннях Конституції принцип 
рівності закріплюється в статті 24 де вказано, що 
громадяни мають рівні конституційні права і сво-
боди та є рівними перед законом. Не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переко-
нань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними 
або іншими ознаками [13]. В свою чергу, у сфері 
адміністративно-правового регулювання адміні-
стративного судочинства вищенаведений прин-
цип виражається у наявності реальних можливо-
стей у всіх суб’єктів правовідносин, які в галузі 
організації адміністративного судочинства вини-
кають, в рівній мірі реалізовувати надані законо-
давством права та обов’язки незалежно від тих чи 
інших суб’єктивних ознак. 

6. Останнім у нашому переліку але не за зна-
ченням є принцип забезпечення гласності та 
відкритості адміністративного судочинства. Як 
слушно зауважує В.В. Король під час досліджен-
ня особливостей гласності в сфері кримінального 
судочинства, гласність – це один з найважливі-
ших проявів демократичності держави, основа 
демократії, її фундамент, оскільки тільки інфор-
мованість громадян надає їм можливість із знан-
ням справи брати участь в управлінні державою 
[17, с. 51]. В аспекті адміністративно-правово-
го регулювання адміністративного судочинства 
принцип гласності передбачає забезпечення умов 
за яких здійснення правосуддя в адміністративній 
сфері буде мати максимально відкритий вигляд, 
що досягається шляхом: підтримки належного 
стану функціонування автоматизованої системи 
документообігу в судах, наявності відповідної 
кількості технічних засобів для фіксування судо-
вого процесу, запровадження інформаційних тех-
нологій в механізм організації адміністративного 
судочинства тощо. 

Висновок. Таким чином, за своїм юридичним 
змістом принципи адміністративно-правового ре-
гулювання адміністративного судочинства – це 
також принципи права, але такі, що мають галузе-
ву направленість та виражають ідейну основу кон-
кретного юридичного явища. Отже, дані принципи 
являють собою вихідні ідеї, основоположні орієн-
тири, найвищі та найбільш значущі нормативні 
правила відповідно до яких відбувається вплив 
адміністративно-правових норм, методів та засо-
бів на суспільні відносини в сфері організації адмі-
ністративного судочинства в Україні. Дотриман-
ня окреслених у статті принципів є обов’язкових 
для всіх суб’єктів адміністративного судочинства.
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Анотація

Оксюта О. Г. До проблеми визначення принципів 
адміністративно-правового регулювання адміністра-
тивного судочинства. – Стаття.

У статті, на основі аналізу наукових поглядів 
вчених та норм чинного законодавства України, 
визначено та охарактеризовано принципи адміні-
стративно-правового регулювання адміністративно-
го судочинства. Встановлено, що принципи адміні-
стративно-правового регулювання адміністративного 
судочинства являють собою вихідні ідеї, основопо-
ложні орієнтири, найвищі та найбільш значущі нор-
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мативні правила, відповідно до яких відбувається 
вплив адміністративно-правових норм, методів та 
засобів на суспільні відносини в сфері організації ад-
міністративного судочинства в Україні.

Ключові  слова: принципи, принципи права, адмі-
ністративно-правове регулювання, адміністративне 
судочинство.

Аннотация

Оксюта А. Г. К проблеме определения принципов 
административно-правового регулирования админи-
стративного судопроизводства. – Статья.

В статье, на основе анализа научных взглядов уче-
ных и норм действующего законодательства Украины, 
определены и охарактеризованы принципы админи-
стративно-правового регулирования административ-
ного судопроизводства. Установлено, что принципы 
административно-правового регулирования админи-
стративного судопроизводства представляют собой 
ключевые идеи, основополагающие ориентиры, вы-
сокие и наиболее значимые нормативные правила, 
в соответствии с которыми происходит воздействие 
административно-правовых норм, методов и средств 

на общественные отношения в сфере организации  
административного судопроизводства в Украине. 

Ключевые  слова: принципы, принципы права, ад-
министративно-правовое регулирование, администра-
тивное судопроизводство.

Summary

Oksiuta O. H. The problem of determining the prin-
ciples of administrative and legal regulation of adminis-
trative justice. – Article.

In the article, on the basis of analysis of scientific 
views of scientists and norms of the current legislation of 
Ukraine, the principles of administrative and legal regu-
lation of administrative justice are defined and character-
ized. It is established that the principles of administrative 
and legal regulation of administrative justice are the ini-
tial ideas, basic guidelines, the highest and most signifi-
cant normative rules according to which the influence of 
administrative legal norms, methods and means on public 
relations in the sphere of organization of administrative 
justice in Ukraine.

Key words: principles, principles of law, administra-
tive and legal regulation, administrative justice.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Адміністративно-пра-
вове забезпечення діяльності судово-експертних 
установ України передбачає формування ефек-
тивної системи державного управління у сфері 
судово-експертної діяльності, визначення ос-
новних принципів, завдань і функцій управління 
відповідно до встановлених напрямів проведення 
державної політики у даній сфері, вибір форм і 
методів впливу на зазначені правовідносини за до-
помогою комплексу відповідних засобів, важелів 
та інструментів. Поряд із питаннями закріплен-
ня та регулювання організаційно-управлінських 
засад діяльності державних спеціалізованих екс-
пертних установ України, важливим напрямком 
регулювання їх діяльності є питання науково-ме-
тодичного забезпечення, що передбачає, зокрема, 
інформаційне забезпечення експертної діяльно-
сті та науково-дослідницької роботи судово-екс-
пертних установ, розробку методик проведення 
судових експертиз, їх атестацію та державну реє-
страцію, кадрове забезпечення судово-експертної 
діяльності та ін. 

Актуальність теми дослідження. Існуюча нара-
зі система науково-методичних засад судово-екс-
пертної діяльності вимагає свого детального на-
укового вивчення з метою чіткого та вичерпного 
визначення основних напрямків, форм і проце-
дур науково-методичного забезпечення функціо-
нування судово-експертних установ України як 
одного з головних аспектів адміністративно-пра-
вового регулювання їх діяльності, адже від функ-
ціонування незалежної, кваліфікованої та об’єк-
тивної експертизи, орієнтованої на максимальне 
використання сучасних досягнень науки й техні-
ки, сьогодні багато в чому залежить ефективність 
правосуддя.

Стан дослідження. Важливість даного питан-
ня визначає наявність численних наукових до-
сліджень у цій сфері: зокрема, загальній теорії 
судової експертизи присвячено ґрунтовні пра-
ці Т. Аверьянової, В. Галунька, Ю. Грошового, 
О. Єщук, О. Зайцевої, О. Жеребка, Н. Клименко, 
О. Олійника, О. Росинської, М. Сегая, Е. Сімако- 
вої-Єфремян. Теоретичні основи державного управ- 
ління судово-експертної діяльності розглядали 
В. Ємельянов, В. Лукьяненко, П. Репешко, 
С. Стеценко, Н. Ткаченко, В. Федчишина. Окремим 
аспектам адміністративно-правового регулювання 
судово-експертної діяльності приділяли увагу такі 

вітчизняні та зарубіжні науковці, як К. Бєльський, 
В. Гончаренко, О. Клюєв, В. Крижна, В. Лисиченко, 
В. Лукашевич, Н. Малаховська, О. Музичук, 
О. Соловйова, М. Шепітько, А. Шульженко, 
М. Щербаковський та ін. Але, незважаючи на до-
сить широкий спектр досліджень у даній сфері, на-
разі все ще залишається недостатньо дослідженою 
низка питань, пов’язаних із визначенням змісту та 
особливостей основних напрямків, форм та проце-
дур науково-методичного забезпечення діяльності 
судово-експертних установ України.

Мета та завдання дослідження. Метою статті 
є дослідження питання  науково-методичного за-
безпечення функціонування судово-експертних 
установ України як одного з головних аспектів 
адміністративно-правового регулювання їх ді-
яльності, що передбачає визначення основних на-
прямків, форм та процедур науково-методичного 
забезпечення діяльності судово-експертних уста-
нов України, аналіз їх значення та змісту.

Виклад основного матеріалу. До найважливі-
ших з усіх форм та процедур науково-методичного 
забезпечення діяльності судово-експертних уста-
нов слід віднести розробку методик проведення 
судових експертиз, процедури їх атестації й дер-
жавної реєстрації, а також пов’язані з ними про-
цедури формування та ведення реєстру методик 
проведення судових експертиз.

Методика проведення судової експертизи є ре-
зультатом наукової роботи, що містить систему 
методів дослідження, які застосовуються у про-
цесі послідовних дій  експерта з метою виконання 
певного експертного завдання. Розробка методик 
проведення судових експертиз, згідно з Законом 
України «Про судову експертизу», покладається 
на державні спеціалізовані установи, але їх дер-
жавна реєстрація проводиться Міністерством юс-
тиції, яке здійснює ведення державного Реєстру 
атестованих судових експертів, до якого вносять-
ся атестовані відповідно до законодавства судові 
експерти [1]. 

Процедури формування та ведення Реєстру 
методик проведення судових експертиз врегульо-
вані Порядком ведення Реєстру методик прове-
дення судових експертиз, затвердженим наказом 
Міністерства юстиції України від 2.10.2008 р., 
№ 1666/5 [2]. Згідно з Порядком, реєстр являє со-
бою офіційну електронну базу даних, що ведеться 
з метою створення інформаційного фонду про на-
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явність методик проведення судових експертиз, 
які атестовані та рекомендовані до впровадження  
в експертну практику відповідно до Порядку атес-
тації та державної  реєстрації  методик  проведен-
ня  судових  експертиз, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р., 
№ 595 [3]. Інформація, яка міститься у Реєстрі, є 
відкритою для запитів правоохоронних органів, 
судів та зацікавлених юридичних і фізичних осіб. 
Функції держателя реєстру здійснює Управління 
експертного забезпечення правосуддя Міністер-
ства юстиції, а його адміністрування – державне 
підприємство «Національні  інформаційні  сис-
теми», що забезпечує технічне та технологічне 
створення і супровід програмного забезпечення 
Реєстру, надання доступу до Реєстру, забезпечує 
збереження та захист даних, що містяться у Реє-
стрі. Методика проведення судової експертизи, 
а також зміни до неї включаються до Реєстру за 
рішенням Координаційної ради з проблем судової 
експертизи при Мін’юсті України [3].

Методики проведення судових експертиз (ок-
рім судово-медичних та судово-психіатричних) 
підлягають атестації та державній реєстрації. 
З цією метою Кабінетом Міністрів України було 
затверджено Порядок атестації та державної ре-
єстрації методик проведення судових експертиз 
[3], яким врегульовано процедури атестації та 
державної реєстрації методик проведення зазна-
чених судових експертиз. 

Атестація методик проведення судових екс-
пертиз полягає в оцінці звіту про наукову роботу, 
виконану з метою розроблення методик, шляхом 
проведення його рецензування та апробації ме-
тодик спеціалізованими установами. Результати 
атестації методик розглядаються науковими рада-
ми спеціалізованих установ, які діють відповідно 
до Закону України «Про  наукову  і  науково-тех-
нічну діяльність» [4]. 

У разі прийняття науковою радою рішення про 
рекомендацію до впровадження методики прове-
дення судових експертиз в експертну практику, 
вона подається для державної реєстрації. Держав-
на реєстрація методик проведення судових екс-
пертиз проводиться Міністерством юстиції Украї-
ни, яке є держателем Реєстру методик  проведення 
судових експертиз і визначає організаційні та ме-
тодологічні принципи його ведення. Методики, 
подані для державної реєстрації, розглядаються 
Координаційною радою з проблем судової  експер-
тизи  при  Мін’юсті [3].

З метою науково-методичного забезпечення ді-
яльності судово-експертних установ розроблено на-
уково-методичні рекомендації з питань підготовки 
та призначення судових експертиз та експертних 
досліджень, що затверджені наказом Міністер-
ства юстиції України від 03.03.2015 р., № 301/5 
у додатку до Положення про експертно-кваліфі-

каційні комісії та атестацію судових експертів [5].  
Також, з метою інформаційної та науково-мето-
дичної підтримки судово-експертної діяльності, 
Міністерство юстиції України забезпечує видан-
ня міжвідомчого науково-методичного збірника 
«Криміналістика та судова експертиза» [5].

Головна мета інформаційного забезпечення 
полягає у підвищенні ефективності управління 
судово-експертною діяльністю. Завданнями ін-
формаційного забезпечення діяльності експерт-
но-судових установ є: 

 – інформатизація експертних установ на осно-
ві єдиного методичного, інформаційного, програм-
ного, технічного і організаційного забезпечення;

 – створення єдиних міжвідомчих банків даних 
для забезпечення повної інформаційної підтрим-
ки проведення експертиз і досліджень;

 – впровадження ефективної інформаційної 
взаємодії судово-експертних установ на основі су-
часних технологій і програмних засобів;

 – розроблення і підтримка автоматизованих 
робочих місць  експерта;

 – забезпечення безпеки судово-експертної  
діяльності [6, с. 22].

Відповідно до чинного законодавства, інфор-
маційне забезпечення діяльності судово-експерт-
них установ передбачає, що будь-які підприєм-
ства, установи, організації незалежно від форми 
власності зобов’язані надавати безоплатно інфор-
мацію, необхідну для проведення судових екс-
пертиз, державним спеціалізованим установам, 
а також, за згодою, натурні зразки або каталоги 
своєї продукції, технічну документацію та іншу 
інформацію, необхідну для створення й оновлен-
ня методичної та нормативної бази судової експер-
тизи. Державні спеціалізовані установи, судові 
експерти та залучені фахівці, що проводять судові 
експертизи, у разі отримання інформації, що ста-
новить державну, комерційну чи іншу таємницю, 
що охороняється законом повинні забезпечити не-
розголошення цих відомостей. Крім того, держав-
ні спеціалізовані установи, що проводять судові 
експертизи, мають право одержувати від судів, 
органів, що здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, органів досудового розслідування зна-
ряддя кримінального правопорушення та інші ре-
чові докази для використання в експертній і нау-
ковій діяльності [1].

Важливим напрямком регулювання діяльно-
сті судово-експертних установ є кадрове забез-
печення судово-експертної діяльності, адже сьо-
годні, як справедливо підкреслює Н. Ткаченко, 
підготовка кадрів судових експертів є одним із 
найважливіших засобів експертного забезпечен-
ня правосуддя в державі, оскільки тільки фахі-
вець високого наукового рівня здатний забезпе-
чити надання об’єктивного висновку на основі 
використання спеціальних знань у будь-якому 
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виді судочинства [7, с. 203]. Згідно з чинним зако-
нодавством, підготовка фахівців для державних 
спеціалізованих установ, що проводять судові 
експертизи, здійснюється вищими навчальними 
закладами; спеціалізація й підвищення квалі-
фікації проводяться на курсах та у спеціальних 
закладах відповідних міністерств та інших цен-
тральних органів виконавчої влади. Вивчення 
потреб у підготовці, спеціалізації та підвищенні 
кваліфікації експертів, а також розроблення про-
позицій щодо задоволення цих потреб здійсню-
ються міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади, до сфери управління 
яких належать державні спеціалізовані устано-
ви, що здійснюють судово-експертну діяльність 
[1]. Порядок підготовки та проходження стажу-
вання фахівців, які мають намір отримати та/
або підтвердити кваліфікацію судового експерта, 
визначається Положенням про експертно-квалі-
фікаційні комісії та атестацію судових експер-
тів, затвердженим наказом Міністерства юстиції 
України від 03.03.2015 р., № 301/5, за яким під-
готовка (стажування) здійснюється: за програ-
мою підготовки з теоретичних, організаційних 
і процесуальних питань судової експертизи на-
уково-дослідних установ судових експертиз або 
Інститутом права та післядипломної освіти Мі-
ністерства юстиції України; за програмами під-
готовки з відповідних експертних спеціальностей 
науково-дослідних установ судових експертиз [5].

П. Репешко, аналізуючи механізми кадро- 
вого забезпечення судово-експертної діяльності 
в Україні, наголошує на тому, що пріоритетним 
напрямом кадрової політики на сучасному етапі 
державотворення є створення дієвого механізму 
підготовки та залучення до роботи на державній 
службі висококваліфікованих фахівців та профе- 
сіоналізація державної служби [8, с. 139]. Маємо 
також погодитися з думкою С. Євдокіменко, яка 
відзначає, що для ефективного виконання своїх 
обов’язків експерт сьогодні має бути якісно під-
готовленим спеціалістом, він повинен поєднувати 
фундаментальну наукову підготовку та глибокі 
практичні навички, безперервно поповнювати свої 
професійні знання, володіти високими громадян-
ськими якостями та ін. [9, с. 47]. Дійсно, ство-
рення висококваліфікованого кадрового складу 
судово-експертних установ  України вимагає на-
разі встановлення особливих вимог до тих осіб, 
які можуть обіймати посади судових експертів 
та керівників різних рівнів у судово-експертних 
установах та службах. З метою якісного добору 
кадрів, підвищення професійного рівня судових 
експертів, сприяння у підготовці кваліфікованих 
експертних кадрів, надання методичної допомоги 
і поширення серед експертного середовища висо-
коморальних принципів та на підставі вищеза-
значених положень законодавства Міністерством 

юстиції України було розроблено та наказом 
від  19.04.2012 р., № 611/5 затверджено Довідник 
кваліфікаційних характеристик посад працівни-
ків науково-дослідних установ судових експертиз 
Міністерства юстиції [10]. Довідник містить у собі 
типові кваліфікаційні характеристики посад 
працівників науково-дослідних установ судових 
експертиз та встановлює вимоги до змісту їх про-
фесійної діяльності та кваліфікації з метою спри-
яння вирішенню питань ефективного розподілу 
праці між працівниками науково-дослідних уста-
нов судових експертиз, забезпечення єдності при 
визначенні їх посадових обов’язків. Положення 
Довідника є підставою для розроблення та затвер-
дження посадових інструкцій працівників науко-
во-дослідних установ судових експертиз, в яких 
зазначається конкретний перелік їх посадових 
прав і обов’язків, виходячи із завдань, функцій, 
встановлених відповідними нормативно-правови-
ми актами, статутами науково-дослідних установ 
судових експертиз відповідних експертних уста-
нов. Поряд з тим, Довідник також є базою під час 
розроблення статутів науково-дослідних установ 
судових експертиз та положень про їх структур-
ні підрозділи в частині прав і обов’язків керів-
ників, добору й розстановки кадрів, здійснення 
контролю за відповідністю працівника його спе-
ціальності та кваліфікації, конкурсного відбору 
та атестації працівників, організації стажування, 
розроблення та вдосконалення програм підготов-
ки та підвищення кваліфікації працівників відпо-
відно до змісту їх професійної діяльності [11].

Висновки. Отже, серед усіх форм та процедур 
науково-методичного забезпечення діяльності су-
дово-експертних установ до найважливіших від-
носяться розробка методик проведення судових 
експертиз, процедури їх атестації й державної ре-
єстрації, а також пов’язані з ними процедури фор-
мування та ведення реєстру методик проведення 
судових експертиз. Важливим напрямком регу-
лювання діяльності судово-експертних установ 
є також кадрове забезпечення судово-експертної 
діяльності. Створення висококваліфікованого ка-
дрового складу судово-експертних установ Украї-
ни вимагає наразі встановлення особливих вимог 
до тих осіб, які можуть обіймати посади судових 
експертів та керівників різних рівнів у судо-
во-експертних установах та службах. З метою за-
безпечення ефективного розподілу праці між пра-
цівниками науково-дослідних установ судових 
експертиз, забезпечення єдності при визначенні 
їх посадових повноважень доцільним уявляється 
запровадження єдиних вимог до державних екс-
пертів усіх державних спеціалізованих установ 
Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх 
справ, Міністерства охорони здоров’я, Міністер-
ства оборони, Служби безпеки та Державної при-
кордонної служби України, а також законодав-
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чого закріплення кваліфікаційних вимог до осіб, 
які що мають намір отримати та/або підтвердити 
кваліфікацію судового експерта.
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Анотація

Остропілець А. В. Основні напрямки науково-ме-
тодичного забезпечення діяльності судово-експертних 
установ України. – Стаття.

У статті досліджено питання науково-методично-
го забезпечення функціонування судово-експертних 
установ України як одного з головних аспектів адмі-
ністративно-правового регулювання їх діяльності. 
Визначено головні напрямки науково-методичного 
забезпечення діяльності судово-експертних установ 
України, проаналізовано їх зміст та значення.

Розглянуто основні форми та процедури науково-ме-
тодичного забезпечення діяльності судово-експертних 
установ України. До найважливіших з них було відне-
сено розробку методик проведення судових експертиз, 
процедури їх атестації й державної реєстрації, а також 
пов’язані з ними процедури формування та ведення ре-
єстру методик проведення судових експертиз.

Встановлено головну мету інформаційного забез-
печення діяльності судово-експертних установ Укра-
їни, що полягає у підвищенні ефективності управлін-
ня судово-експертною діяльністю, а також визначено 
та проаналізовано основні завдання інформаційного 
забезпечення діяльності судово-експертних установ.  
Визначено основні напрямки інформаційної та науково- 
методичної підтримки судово-експертної діяльності, 
проаналізовано стан нормативно-правового закріплен-
ня питання інформаційного забезпечення діяльності 
судово-експертних установ в Україні.

Досліджено питання кадрового забезпечення як од-
ного з важливих напрямків регулювання діяльності 
судово-експертних установ в Україні. Проаналізовано 
порядок підготовки та проходження стажування фа-
хівців, які мають намір отримати та/або підтвердити 
кваліфікацію судового експерта. До пріоритетного на-
пряму розвитку кадрової політики віднесено створення 
висококваліфікованого кадрового складу судово-екс-
пертних установ України, що вимагає наразі встанов-
лення особливих вимог до тих осіб, які можуть обій-
мати посади судових експертів та керівників різних 
рівнів у судово-експертних установах та службах. 

Ключові  слова: судово-експертні установи, судово- 
експертна діяльність, науково-методичне забезпечення 
експертної діяльності, напрями, форми та процедури. 

Аннотация

Острополец А. В. Основные направления науч-
но-методического обеспечения деятельности судеб-
но-экспертных учреждений Украины. – Статья.

Статья посвящена исследованию проблемы науч-
но-методического обеспечения функционирования су-
дебно-экспертных учреждений Украины как одного 
из главных аспектов административно-правового регу-
лирования их деятельности. Рассмотрены основные фор-
мы и процедуры научно-методического обеспечения дея-
тельности судебно-экспертных учреждений, к основным 
из которых отнесены разработка методик проведения 
судебных экспертиз, процедуры их аттестации и госу-
дарственной регистрации, а также связанные с ними 
процедуры формирования и ведения реестра методик 
проведения судебных экспертиз. Определены направ-
ления информационной поддержки судебно-эксперт-
ной деятельности, а также кадрового обеспечения дея-
тельности судебно-экспертных учреждений Украины.

Ключевые  слова: судебно-экспертные учреждения, 
судебно-экспертная деятельность, научно-методиче-
ское обеспечение экспертной деятельности, направле-
ния, формы, процедуры.

Summary

Ostropilec A. V. The main directions of scientific and 
methodological ensuring of activity of forensic expert in-
stitutions in Ukraine. – Article.

The scientific article is devoted to research of scien-
tific and methodological ensuring of activity of forensic 
expert institutions in Ukraine as one of the main aspects 
of the administrative and legal regulation of their func-
tioning. The main directions of scientific and methodo-
logical ensuring of activity of forensic expert institutions 
in Ukraine was determined and analyzed.

The main forms and procedures of scientific and meth-
odological ensuring of activity of forensic expert institu-
tions in Ukraine are considered. The methods of conduct-
ing forensic examinations, the procedure of certification 
and registration of expert techniques, and the procedure 
for forming and maintaining a register of forensic en-
quire methodologies were prepared.
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The main objective of the information ensuring of the 
activity of the forensic expert institutions in Ukraine was 
to determine the efficiency of the management of foren-
sic expert activity. Analyzes of the objectives of the in-
formation ensuring of the activity of the forensic expert 
institutions in Ukraine were conducted. The basic direc-
tions of informational and scientific-methodical support 
of forensic expert activity are offered. The contemporary 
situation of legal ensuring of information ensuring of the 
activity of the forensic expert institutions in Ukraine is 
determined.

The personnel support as one of the important direc-
tions of regulation of activity of forensic institutions in 
Ukraine is researched. The procedures of preparation and 
passing of internship of experts are analyzed. The priori-
ty direction of personnel policy development includes the 
creation of highly skilled personnel of forensic expert in-
stitutions in Ukraine.

Key words: forensic expert institutions, forensic and 
expert activity, scientific and methodological ensuring of 
forensic and expert activity, directions, forms and proce-
dures.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК ВИЩОГО ОРГАНУ АУДИТУ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. У процесі розвитку 
України, як правової і демократичної держави, 
євроінтеграції України, розвитку Рахункової 
палати як вищого органу аудиту України, запо-
бігання та протидії корупції в Україні, адміні-
стративної реформи, важливого значення набуває 
дослідження організації роботи Рахункової пала-
ти як вищого органу аудиту України. 

Дослідження проблематики організації робо-
ти Рахункової палати як вищого органу аудиту 
України має важливе практичне значення для 
подальшого вдосконалення адміністративного за-
конодавства України, а також для вдосконалення 
правозастосовної практики у цій сфері. Внаслідок 
цього дослідження проблематики організації ро-
боти Рахункової палати як вищого органу аудиту 
України є важливим для розвитку науки адміні-
стративного права. 

Метою статті є охарактеризувати організацію 
роботи Рахункової палати як вищого органу ауди-
ту України.

Завданнями даної статті є: охарактеризувати 
порядок проведення засідань Рахункової палати 
як вищого органу аудиту України, проаналізува-
ти планування роботи Рахункової палати.

Стан дослідження. Проблематика організації 
роботи Рахункової палати як вищого органу ауди-
ту України є актуальною, а окремі її аспекти були 
предметом дослідження окремих сучасних нау-
ковців, зокрема: І. Басанцова, Ф. Бутинця, О. Ні-
конової, Н. Обушної, Ю. Слободяника.

Виклад основного матеріалу. Обґрунтування 
вдосконалення процесу державного управління 
в Україні за рахунок впровадження та розвитку 
такого модернізаційного механізму як інститут 
публічного аудиту актуалізує необхідність нау-
кового аналізу тих організаційно-економічних 
механізмів, які вже використовуються держа-
вою для виконання своїх основних публічних 
функцій. Важливою в цьому контексті є створе-
на в суспільстві система фінансово-економічного 
контролю за виробництвом, розподілом і перероз-
поділом суспільного продукту та іншими сферами 
суспільного життя, яка покликана забезпечувати 
рівновагу та збалансованість у процесі функціону-
вання суспільства [1, с. 65]. 

Рахункова палата є вищим органом аудиту 
в Україні. Відповідно до ст. 98 Конституції Украї-
ни [2] контроль від імені Верховної Ради України 

за надходженням коштів до Державного бюджету 
України та їх використанням здійснює Рахункова 
палата. Організація, повноваження і порядок діяль-
ності Рахункової палати визначаються законом. 

Процес інтеграції України в міжнародну спіль-
ноту супроводжується прийняттям міжнародних 
правових документів, впровадженням міжна-
родних стандартів, узгодженням національного 
та міжнародного законодавства, використанням 
кращої світової практики. Такі процеси відбува-
ються також у сфері контролю та аудиту держав-
них фінансів. Однак ці процеси непрості й неодно-
значні [3, с. 29].

Важливим кроком на шляху до становлення 
та розвитку Рахункової палати стало її входжен-
ня в листопаді 1998 р. до Міжнародної організа-
ції вищих органів аудиту (INTOSAI), а у травні 
1999 р. – до складу Європейської організації ви-
щих органів аудиту (EUROSAI). Вступивши в ці 
міжнародні організації, Рахункова палата стала 
учасником системи міжнародного обміну профе-
сійним досвідом аудиторів усього світу [4].

Згідно ст. 1 Лімської декларації запроваджен-
ня контролю є невід’ємною складовою управління 
публічними фінансовими ресурсами, яка забезпе-
чує відповідальний та підзвітний характер цього 
управління[5]. Важливе значення має також Мек-
сиканська декларація незалежності вищих орга-
нів аудиту[6], яка передбачає забезпечення неза-
лежності вищих органів аудиту в тих випадках, 
коли така незалежність не проголошена в консти-
туції держави або проголошена лише формально.

У Резолюції від 19 грудня 2014 р. № 69/228 
щодо сприяння діяльності вищих органів держав-
ного аудиту Генеральна асамблея ООН чітко резю-
мувала, що вищі органи аудиту можуть об’єктив-
но й результативно виконувати свої функції лише 
в тому разі, якщо вони незалежні від структур, що 
перевіряються ними, і захищені від зовнішнього 
впливу [7]. Саме тому важливим є забезпечення 
незалежності Рахункової палати та належного 
захисту її посадових осіб від зовнішнього впливу 
з метою ефективної організації роботи Рахунко-
вої палати як вищого органу аудиту України без 
будь-якого зовнішнього впливу.

Згідно ст. 25 Закону України «Про Рахунко-
ву палату» [8] встановлено, що основною органі-
заційною формою діяльності Рахункової палати 
є засідання Рахункової палати, що проводяться 
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у формі відкритих слухань, на яких мають пра-
во бути присутніми народні депутати України, 
представники державних органів, громадськості. 
Якщо оприлюднення інформації, що розглядати-
меться на засіданні, може завдати шкоди інтер-
есам національної безпеки, оборони, розсліду-
ванню чи запобіганню злочину, з дотриманням 
вимог, передбачених частиною другою статті 6 
Закону України «Про доступ до публічної інфор-
мації»[9], можуть проводитися закриті засідання 
Рахункової палати.

Рахункова палата на своїх засіданнях розгля-
дає та вирішує питання:

1) загальної концепції роботи та розвитку Ра-
хункової палати;

2) затвердження структури апарату Рахунко-
вої палати;

3) затвердження штатного розпису апарату Ра-
хункової палати;

4) затвердження кошторису Рахункової палати;
5) затвердження методик та методологій 

здійснення державного зовнішнього фінансового 
контролю (аудиту) Рахунковою палатою;

6) затвердження Регламенту Рахункової палати;
7) визначення напрямів діяльності Рахунко-

вої палати, закріплення цих напрямів за членами  
Рахункової палати;

8) затвердження планів роботи Рахункової  
палати;

9) затвердження звітів, прийняття рішень за 
результатами здійснення заходів державного зо-
внішнього фінансового контролю (аудиту);

10) затвердження щорічного звіту Рахункової 
палати;

11) організації зв’язків з громадськістю та за-
собами масової інформації;

12) розвитку міжнародних відносин у межах 
компетенції Рахункової палати;

13) внесення на розгляд Верховної Ради Укра-
їни подання про дострокове припинення повнова-
жень Голови, іншого члена Рахункової плати;

14) інші питання, пов’язані з виконанням  
повноважень Рахункової палати.

Засідання Рахункової палати проводяться 
згідно із затвердженим планом, але не рідше ніж 
один раз на місяць. Засідання Рахункової палати 
скликаються та їх порядок денний формується 
Головою Рахункової палати, а в разі його відсут-
ності – заступником Голови Рахункової палати. 
У разі відсутності Голови Рахункової палати та 
його заступника члени Рахункової палати для 
ведення засідання обирають головуючого з числа 
присутніх на засіданні членів Рахункової палати.

Засідання Рахункової палати з пропозиціями 
щодо його порядку денного може бути скликане 
не менш як однією третиною складу Рахункової 
палати, з обов’язковим повідомленням усіх членів 
Рахункової палати про таке засідання. Засідання 

Рахункової палати є правомочним у разі присут-
ності на ньому не менш як двох третин її складу. 
На засіданнях Рахункової палати ведеться прото-
кол, який підписується головуючим на засіданні 
та Секретарем Рахункової палати. Протокол дово-
диться до відома всіх членів Рахункової палати.

Рахунковою палатою можуть проводитись 
позапланові засідання у разі необхідності термі-
нового вирішення питань, пов’язаних з виконан-
ням повноважень Рахункової палати. Засідання 
Рахункової палати скликаються та їх порядок 
денний формується Головою Рахункової палати, 
а в разі його відсутності – заступником Голови Ра-
хункової палати. У документах про скликання за-
сідання Рахункової палати вказуються: час, дата 
та місце проведення засідання; проект порядку 
денного із зазначенням доповідачів по кожному 
питанню; список осіб, запрошених на засідання 
та/або на розгляд окремого питання; доручення, 
пов’язані з підготовкою до засідання тощо.

Засідання Рахункової палати з пропозиція-
ми щодо порядку денного може бути скликане 
не менш як однією третиною складу Рахунко-
вої палати, з обов’язковим повідомленням усіх 
членів Рахункової палати про таке засідання. 
Повідомлення про засідання складається у пись-
мовій формі з обов’язковим зазначенням дати та 
часу початку засідання, а також проекту поряд-
ку денного. Повідомлення підписується члена-
ми Рахункової палати, які ініціюють скликання 
засідання, та надсилається іншим членам Ра-
хункової палати не пізніше ніж за один день до 
засідання у спосіб, який забезпечить наявність 
підтвердження його отримання. До такого пові-
домлення обов’язково додаються проекти рішень 
з питань, що пропонуються до розгляду на засі-
данні Рахункової палати.

Проект порядку денного засідання Рахунко-
вої палати формується виходячи із плану роботи 
Рахункової палати, прийнятих нею рішень, про-
позицій членів Рахункової палати та Секретаря 
Рахункової палати – керівника апарату. Якщо 
питання, яке має розглядатись на засіданні Ра-
хункової палати відповідно до плану роботи або 
рішення Рахункової палати, потребує додатко-
вого вивчення, отримання додаткових матеріа-
лів або здійснення інших заходів, що вимагають 
більше часу, ніж планувалося, відповідальний за 
проведення контрольного заходу член Рахунко-
вої палати не пізніше ніж за десять робочих днів 
до засідання Рахункової палати подає службову 
записку Голові Рахункової палати з обґрунту-
ванням необхідності перенесення розгляду цього 
питання та внесення відповідних змін до плану 
роботи Рахункової палати або рішення Рахунко-
вої палати. Зазначена службова записка врахову-
ється Головою Рахункової палати при формуванні 
проекту порядку денного.
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Доповідачі з питань порядку денного засідання 
Рахункової палати не пізніше ніж за п’ять робочих 
днів до дати проведення передають структурному 
підрозділу, відповідальному за організаційне за-
безпечення засідань Рахункової палати, в пись-
мовому та електронному вигляді проекти рішень 
з відповідних питань, документів, підготовлених 
для затвердження Рахунковою палатою, а також 
інші матеріали, які є достатніми для розгляду пи-
тання по суті та прийняття рішення.

У разі якщо положеннями інших нормативних 
актів Рахункової палати або відповідним її рішен-
ням встановлений особливий порядок підготовки 
та оформлення матеріалів з окремих питань для 
розгляду на засіданні, відмінний від визначеного 
у цьому Регламенті порядку, підготовка та подан-
ня структурному підрозділу, відповідальному за 
організаційне забезпечення засідань Рахункової 
палати, матеріалів з таких окремих питань здій-
снюються у порядку і строки, передбачені таким 
особливим порядком.

Структурний підрозділ, відповідальний за ор-
ганізаційне забезпечення засідань Рахункової 
палати, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до 
засідання забезпечує надання кожному члену Ра-
хункової палати відповідних матеріалів до засі-
дання Рахункової палати, а саме: копії документів 
про скликання засідання, проектів рішень з усіх 
внесених до проекту порядку денного питань, про-
ектів документів, підготовлених для затверджен-
ня Рахунковою палатою, інших матеріалів, які є 
достатніми для розгляду членами Рахункової па-
лати питань по суті. 

У засіданнях Рахункової палати беруть участь 
члени Рахункової палати, а також Секретар Ра-
хункової палати – керівник апарату та інші особи, 
запрошені на засідання Рахункової палати або для 
розгляду окремих питань порядку денного. Право 
голосу на засіданні Рахункової палати мають ви-
ключно члени Рахункової палати. Склад осіб, які 
запрошуються на засідання Рахункової палати, 
визначається Головою Рахункової палати. Склад 
осіб, які запрошуються на засідання Рахункової 
палати для участі у розгляді окремих питань по-
рядку денного, визначається Головою Рахункової 
палати з власної ініціативи, а також за пропози-
ціями членів Рахункової палати та/або Секретаря 
Рахункової палати – керівника апарату. Особи, 
запрошені для участі у розгляді окремих питань 
порядку денного, після розгляду таких питань 
участь у подальшій роботі засідання Рахункової 
палати участі не беруть.

Засідання Рахункової палати є правомочним 
у разі присутності на ньому не менш як двох тре-
тин її складу. Час для доповіді з питання порядку 
денного на засіданнях Рахункової палати надаєть-
ся в межах 10 хвилин, для співдоповідей і висту-
пів при обговоренні – до 5 хвилин, для запитань 

та відповідей – до 2 хвилин (в цілому не більше 
45 хвилин). Рішенням Рахункової палати може 
бути визначено інший регламент проведення від-
повідного засідання.

Рішення Рахункової палати приймаються 
простою більшістю голосів присутніх на засідан-
ні членів Рахункової палати, крім рішень про 
затвердження Регламенту Рахункової палати та 
змін до нього, які приймаються не менш ніж дво-
ма третинами голосів складу Рахункової палати.
Засідання Рахункової палати протоколюється. 
Ведення протоколу засідання забезпечує Секретар 
Рахункової палати – керівник апарату. 

Протокол засідання Рахункової палати має 
бути складений, повністю оформлений і підпи-
саний головуючим на засіданні та Секретарем 
Рахункової палати – керівником апарату протя-
гом 5 робочих днів з дати відповідного засідання. 
Не пізніше 5 робочих днів після підписання голо-
вуючим та Секретарем Рахункової палати – керів-
ником апарату протокол засідання доводиться до 
відома всіх членів Рахункової палати. На вимогу 
члену Рахункової палати надається завірена в уста-
новленому порядку копія протоколу засідання Ра-
хункової палати. Контроль за виконанням рішень 
Рахункової палати здійснює Голова Рахункової 
палати. Документальне та організаційне забезпе-
чення контролю за виконанням рішень, прийня-
тих за результатами здійснення заходів держав-
ного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), 
покладається на Секретаря Рахункової палати – 
керівника апарату. Порядок здійснення такого 
контролю регламентується відповідним положен-
ням, яке затверджується Рахунковою палатою.

Рішення Рахункової палати приймаються на 
засіданні Рахункової палати. Рішення Рахунко-
вої палати приймаються відкритим голосуванням 
більшістю голосів від кількості присутніх на за-
сіданні членів Рахункової палати і підписуються 
Головою Рахункової палати або особою, яка голо-
вувала на засіданні Рахункової палати. Член Ра-
хункової палати, присутній на засіданні Рахун-
кової палати, який не погоджується з прийнятим 
рішенням, має право викласти окрему думку, що 
в письмовій формі додається до протоколу засі-
дання Рахункової палати, та має право інформу-
вати про це Верховну Раду України та її органи, 
а також інші державні органи, органи місцевого 
самоврядування, яких стосується таке рішення.

Рішення Рахункової палати підписується Го-
ловою Рахункової палати або головуючим на засі-
данні Рахункової палати у строк, що не перевищує 
15 робочих днів. Рішення Рахункової палати має 
такі реквізити: порядковий номер, місце і дата 
прийняття. Рішення Рахункової палати за резуль-
татами здійсненого заходу державного зовнішньо-
го фінансового контролю повинно вирішувати пи-
тання щодо затвердження звіту (висновку). 
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Член Рахункової палати, присутній на засі-
данні Рахункової палати, який не погоджується з 
прийнятим рішенням, має право викласти окрему 
думку, що в письмовій формі додається до прото-
колу засідання, та поінформувати про це Верхов-
ну Раду України та її органи, а також інші дер-
жавні органи, органи місцевого самоврядування, 
яких стосується таке рішення.

Під час обговорення результатів контрольно-
го заходу члени Рахункової палати визначаються 
щодо направлення відповідної інформації держав-
ним органам, а за необхідності правоохоронним 
органам, що відображається у рішенні Рахункової 
палати з цього питання.

Державним органам можуть бути направлені:
 – рішення Рахункової палати, прийняте на 

засіданні Рахункової палати за результатами роз-
гляду звіту;

 – звіт за результатами проведеного контроль-
ного заходу;

 – інформація про результати здійсненого кон-
трольного заходу, підготовлена на підставі при-
йнятого рішення Рахункової палати із зазначено-
го питання;

 – відомості про результати здійсненого захо-
ду державного зовнішнього фінансового контро-
лю (аудиту) у формі рішення Рахункової палати 
тощо.

Рішення, прийняте на засіданні Рахункової па-
лати за результатами обговорення звіту, надсила-
ється об’єктам контролю для відповідного реагу-
вання і вжиття заходів щодо усунення виявлених 
порушень, відшкодування збитків, завданих дер-
жаві, поновлення правового режиму загальнодер-
жавної власності та притягнення до відповідаль-
ності посадових осіб, які згідно з покладеними 
на них повноваженнями несуть відповідальність 
за виявлені порушення. Загальні вимоги до скла-
дання та оформлення рішення Рахункової палати 
визначаються Вимогами до складання та оформ-
лення рішення Рахункової палати, що затверджу-
ються рішенням Рахункової палати.

Рішення, прийняте за результатами обгово-
рення звіту, підлягає розгляду об’єктом конт- 
ролю в порядку реагування. Об’єкт контролю у 
місячний строк інформує Рахункову палату про 
результати розгляду рішення Рахункової пала-
ти, заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи. 
Якщо об’єкт контролю не поінформував Рахунко-
ву палату про результати розгляду її рішення або 
якщо Рахункова палата визнала неналежними 
заходи реагування, заплановані та вжиті об’єк-
том контролю у зв’язку з її рішенням, Рахункова 
палата інформує про це відповідні органи влади, 
а також громадськість через засоби масової ін-
формації та вживає інших заходів, передбачених 
Законом. Рішення Рахункової палати та резуль-
тати їх розгляду об’єктом контролю оприлюдню-

ються на офіційному веб-сайті Рахункової палати, 
крім інформації з обмеженим доступом.

Важливим для ефективної організації роботи 
Рахункової палати також має можливість залу-
чення працівників та спеціалістів інших уста-
нов і організацій для забезпечення виконання 
повноважень Рахункової палати.  Відповідно 
до Закону для забезпечення виконання повно-
важень Рахункової палати член Рахункової 
палати може залучати працівників державних 
контролюючих і правоохоронних органів, а та-
кож спеціалістів, аудиторів, фахівців- експертів 
з інших установ та організацій, у тому числі на 
договірних засадах. Порядок залучення пра-
цівників і спеціалістів інших установ та орга-
нізацій на договірних засадах для забезпечен-
ня виконання повноважень Рахункової палати 
затверджується рішенням Рахункової палати. 
Фінансове забезпечення залучених Рахунковою 
палатою спеціалістів здійснюється за рахунок 
та у межах бюджетних призначень на забезпе-
чення діяльності Рахункової палати.

Важливим для забезпечення ефективної орга-
нізації роботи Рахункової палати є планування 
роботи Рахункової палати, яке розглянемо ниж-
че. Згідно ст. 27 Закону України «Про Рахункову 
палату» Рахункова палата здійснює свою діяль-
ність згідно з планами роботи, які затверджують-
ся на засіданні Рахункової палати. Звернення 
Верховної Ради України, її комітетів та інших ор-
ганів, депутатські запити і звернення, звернення 
Президента України, Кабінету Міністрів України 
з пропозиціями про здійснення Рахунковою пала-
тою заходів державного зовнішнього фінансового 
контролю (аудиту) розглядаються на засіданні Ра-
хункової палати щодо прийняття рішення про їх 
включення до планів роботи. У разі неврахування 
таких звернень, запитів у плані роботи Рахункова 
палата надає аргументовану відповідь у встанов-
леному порядку.

Рахункова палата з власної ініціативи або на 
підставі звернень суб’єктів, передбачених части-
ною другою цієї статті, може здійснювати поза-
планові заходи державного зовнішнього фінансо-
вого контролю (аудиту). Рішення про здійснення 
таких заходів приймається на засіданні Рахунко-
вої палати. Рахункова палата здійснює позапла-
нові заходи державного зовнішнього фінансового 
контролю (аудиту) відповідно до рішення Верхов-
ної Ради України, прийнятого у порядку, передба-
ченому Регламентом Верховної Ради України.

Процедура організації роботи Рахункової па-
лати, територіальних та інших структурних під-
розділів її апарату, питання взаємовідносин між 
структурними підрозділами, членами Рахункової 
палати та посадовими особами апарату Рахунко-
вої палати, інші питання внутрішньої організації 
діяльності визначаються цим Законом та Регла-
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ментом Рахункової палати.. Регламент Рахунко-
вої палати та зміни до нього затверджуються на 
засіданні Рахункової палати не менш як двома 
третинами голосів від складу Рахункової палати 
та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ра-
хункової палати.

В організації роботи Рахункової палати важли-
ве значення також відіграють допоміжні органи 
Рахункової палати. Відповідно до ст. 29 Закону 
України «Про Рахункову палату» Рахункова па-
лата для забезпечення здійснення своїх повнова-
жень може утворювати тимчасові консультатив-
ні, дорадчі та інші допоміжні органи. Завдання, 
склад та організація роботи таких допоміжних 
органів визначаються Рахунковою палатою. Чле-
ни Рахункової палати можуть очолювати або вхо-
дити до складу консультативних, дорадчих та 
інших допоміжних органів за рішенням Рахун-
кової палати. Тимчасові консультативні, дорадчі 
та інші допоміжні органи діють протягом строку, 
встановленого Рахунковою палатою, але не біль-
ше строку, на який обрано членів Рахункової па-
лати. Фінансове забезпечення допоміжних орга-
нів Рахункової палати здійснюється за рахунок та 
у межах бюджетних призначень на забезпечення 
діяльності Рахункової палати.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про Ра-
хункову палату» Рахункова палата щороку готує 
та не пізніше 1 травня року, наступного за звіт-
ним, подає Верховній Раді України щорічний 
звіт про свою діяльність. Одночасно із поданням 
Верховній Раді України щорічного звіту Рахун-
кова палата розміщує його на своєму офіційному 
веб-сайті для відкритого доступу у формі відкри-
тих даних відповідно до Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації», зокрема, Звіт Ра-
хункової палати за 2016 рік [10].

Щорічний звіт про діяльність Рахункової па-
лати має містити інформацію про:

1) проведені Рахунковою палатою контрольні 
заходи з обов’язковим зазначенням:

 – виявлених відхилень, недоліків і порушень;
 – переданих до правоохоронних органів мате-

ріалів щодо виявлених ознак кримінальних або 
адміністративних правопорушень і вжитих пра-
воохоронними органами заходів реагування;

 – наданих рекомендацій (пропозицій) і наслід-
ків реагування об’єктів контролю на такі реко-
мендації (пропозиції);

2) кадрове і фінансове забезпечення діяльності 
Рахункової палати, включаючи чисельність пра-
цівників апарату Рахункової палати та їх склад, 
виконання кошторису Рахункової палати;

3) оцінку результативності та ефективності ді-
яльності Рахункової палати із зазначенням стану 
виконання плану роботи та звіту про виконання 
паспорта бюджетної програми;

4) співробітництво з вищими органами фінан-
сового контролю інших держав, міжнародними 
організаціями;

5) результати зовнішнього аудиту Рахункової 
палати та зовнішнього оцінювання діяльності Ра-
хункової палати у разі здійснення таких заходів;

6) інші питання, визнані Рахунковою палатою 
необхідними для пояснення звіту.

Голова Рахункової палати представляє такий 
щорічний звіт на пленарному засіданні Верховної 
Ради України.

Отже, ефективна організації роботи Рахун-
кової палати є важливим чинником у розбудові 
України як демократичної і правової держави, 
утвердження Рахункової палати та як вищого ор-
гану аудиту, що насамперед служить інтересам 
народу України. Ефективна організація роботи 
Рахункової палати має важливе значення для на-
лежного здійснення заходів державного зовніш-
нього фінансового контролю (аудиту). 

Для ефективної організації роботи Рахункової 
палати, забезпечення високого рівня довіри з боку 
суспільства, інших органів публічної влади, між-
народного співтовариства, вищих органів аудиту 
окремих зарубіжних країн до Рахункової палати 
як вищого органу аудиту України, важливим є 
інформування інших органів публічної влади та 
громадськості про діяльність Рахункової палати у 
формі звітів, інформаційних повідомлень на офі-
ційній інтернет-сторінці Рахункової палати, пу-
блічних виступів Голови Рахункової палати.

Існують перспективи подальших наукових до-
сліджень у даному напрямку, зокрема, щодо: по-
рівняльно-правового аналізу організації роботи 
Рахункової палати в Україні та вищих органів ау-
диту в інших країнах Європи; реформування адмі-
ністративного законодавства України; правового 
статусу Рахункової палати; 

Отже, у даній статті охарактеризовано пробле-
матику організації роботи Рахункової палати як 
вищого органу аудиту України.
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СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Будь-який правовий 
процес, категорія чи явище окрім офіційного ви-
знання на рівні держави повинно бути реалізова-
но в об’єктивній дійсності. Наприклад, коли ми 
говоримо про норму права, видану за дотримання 
встановленої законодавством процедури та пропи-
сану у тексті нормативного акту (санкціоновану 
державою) то маємо на увазі положення, які ма-
ють реальну юридичну силу. Водночас, ця юри-
дична сила не буде мати ніякого сенсу, якщо не 
існуватиме корпусу суб’єктів реалізації такої нор-
ми та загалом практики її використання. Тому, 
проблематика суб’єктності в юриспруденції має 
велике значення, оскільки право є регулятором 
суспільної діяльності, при відсутності якої воно 
фактично втрачає свій сенс. 

Стан дослідження. Окремі проблемні питан-
ня адміністративно-правового забезпечення про-
фесійної підготовки поліцейських в Україні у 
своїх наукових працях розглядали: О.Ю. Аксю-
тін, С.М. Алфьоров, В.І. Барко, Д.А. Горбенко, 
Н.В. Карнарук, Т.А. Кобзєва, О.С. Козак, Л.В. Ко-
валь, А.Ф. Мельник, О.М. Музичук, І.І. Ніколіна, 
В.І. Остапович, В.Й. Пашинський, М.Ю. Покаль-
чук, Є.М. Попович, В.П. Примак та багато інших. 
Однак, незважаючи на чималу кількість розро-
бок, в юридичній літературі відсутні комплексні 
дослідження присвячені суб’єктам адміністратив-
но-правового забезпечення професійної підготов-
ки поліцейських.

Саме тому метою статті є: визначити та охарак-
теризувати суб’єктів адміністративно-правового 
забезпечення професійної підготовки поліцей-
ських в Україні

Виклад основного матеріалу. Починаючи нау-
кове дослідження слід відзначити, що категорія 
суб’єктів права має багато характеристик та нау-
кових тлумачень. Але якщо взяти до уваги стри-
жень всіх наукових концепцій, то можна вказати, 
що суб’єкти права – це люди, особи, або організо-
вані групи людей наділені відповідним набором 
прав та встановлених обов’язків, на основі яких 
вони стають учасниками правовідносин певного 
типу. Таким чином, у авторській позиції прева-
лює гуманістична ідея, відповідно до якої основу 
досліджуваної категорії становить соціум взагалі, 
а, отже, суб’єктом правом є кожен без виключен-
ня. В той же час, суб’єкти права у всьому своєму 
масиві можуть ставати учасниками суспільних 
відносин того чи іншого забарвлення, які до того 

ж мають перелік умов до таких учасників. До чис-
ла подібних можна віднести суспільні відносини, 
що виникають в процесі адміністративно-право-
вого забезпечення професійної підготовки полі-
цейських в Україні. 

Отже, враховуючи вищенаведені аспекти 
суб’єктами адміністративно-правового забез-
печення професійної підготовки поліцейських 
в Україні можна вважати – систему учасників 
суспільних відносин в сфері провадження, орга-
нізації, забезпечення та контролю професійної 
підготовки співробітників органів Національної 
поліції. Відзначити треба ключові особливості по-
дібних суб’єктів, першою з яких є правовий статус 
останніх. Так, їх участь у відносинах щодо забезпе-
чення професійної підготовки працівників поліції 
передбачає наявність особливих прав та обов’яз-
ків, обумовлених сферою безпосередньої діяльно-
сті. Другий особливий момент виходить із адміні-
стративно-правового забарвлення правовідносин 
в яких вони приймають участь. Відповідно до ньо-
го подібні суб’єкти являють собою представників 
влади в особі органів та уповноважених осіб цих 
органів, що відповідно до законодавства наділено 
регуляторною компетенцією у сфері професійної 
підготовки поліцейських. Третя особливість по-
лягає у системності досліджуваних суб’єктів. Си-
стема – це сукупність елементів, що знаходяться 
у відносинах і зв’язках один з одним, яка створює 
певну цілісність, єдність. Кожна система характе-
ризується не тільки наявністю зв’язків і відносин 
між елементами, що її утворюють, але й нерозрив-
ною єдністю з навколишнім середовищем, у вза-
ємодії з якою система проявляє свою цілісність. 
Ієрархічність, багаторівневість, структурність – 
властивості не тільки будови, морфології системи, 
але й її поведінки: окремі рівні системи обумовлю-
ють певні аспекти її поведінки, а цілісне функці-
онування виявляється результатом взаємодії всіх 
її сторін і рівнів [1]. Відповідно до цього, система 
суб’єктів адміністративно-правового забезпечен-
ня професійної підготовки поліцейських – це не 
просто сукупність учасників суспільних відносин, 
а чітко організована група, «гравці» якої перебува-
ють у взаємодії одне з одним, а їх діяльність спіль-
но направлена на досягнення загальних цілей. 

Спираючись на наведене визначення та особли-
вості суб’єктів адміністративно-правового забез-
печення професійної діяльності поліцейських в 
України, наведемо їх конкретний перелік, а також 
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зазначимо про роль кожного у системі забезпечен-
ня професійного навчання. Першим та по праву 
ключовим суб’єктом можна вважати Кабінет Мі-
ністрів України. Обумовлюється дана думка тим, 
що відповідно до законодавства, Національна по-
ліція України – це центральний орган виконавчої 
влади, який служить суспільству шляхом забез-
печення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і по-
рядку [2]. В свою чергу, Кабінет міністрів України 
(далі – Кабмін, КМУ) є вищим органом у системі 
органів виконавчої влади, який в межах своїх по-
вноважень спрямовує та керує діяльністю полі-
ції [2; 3]. Основними завданнями, які ставляться 
перед КМУ в його роботі є: забезпечення держав-
ного суверенітету та економічної самостійності 
України, здійснення внутрішньої та зовнішньої 
політики держави, виконання Конституції та за-
конів України, актів Президента України; вжиття 
заходів щодо забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина, створення сприятливих умов для 
вільного і всебічного розвитку особистості; забез-
печення проведення бюджетної, фінансової, ціно-
вої, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, 
податкової, структурно-галузевої політики; полі-
тики у сферах праці та зайнятості населення, соці-
ального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки 
і культури, охорони природи, екологічної безпеки 
і природокористування; розроблення і виконання 
загальнодержавних програм економічного, нау-
ково-технічного, соціального, культурного роз-
витку, охорони довкілля, а також розроблення, 
затвердження і виконання інших державних ці-
льових програм; тощо [4].

Отже, відповідно до своїх повноважень КМУ є 
головним координатором роботи поліції, адже він 
не просто спрямовує її діяльність, а забезпечує по-
літику у правоохоронній сфері. Таким чином, Ка-
бмін фактично створює організаційні умови для 
діяльності поліції в усіх сферах, що підпадають 
під компетенцію останньої, зокрема, в галузі про-
фесійної підготовки працівників даного виконав-
чого органу влади. 

Окрім того, Кабінет Міністрів України тісно 
пов’язано із іншим, не менш важливим суб’єктом 
адміністративно-правового забезпечення профе-
сійного навчання поліцейських, «руками» якого 
він впливає на роботу Національної поліції – Мі-
ністерство внутрішніх справ України (далі – МВС). 
Відповідно до законодавства, міністерство – це 
центральний орган виконавчої влади, який за-
безпечує формування та реалізують державну 
політику в одній чи декількох сфера [5]. В поло-
женні про Міністерство внутрішніх справ Украї-
ни вказано, що МВС є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політики у сферах: 
забезпечення охорони прав і свобод людини, інте-

ресів суспільства і держави, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку, а також 
надання поліцейських послуг; захисту держав-
ного кордону та охорони суверенних прав Укра-
їни в її виключній (морській) економічній зоні;  
цивільного захисту, захисту населення і терито-
рій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 
виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, 
рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної 
та техногенної безпеки, діяльності аварійно-ря-
тувальних служб, а також гідрометеорологічної 
діяльності; міграції (імміграції та еміграції),  
у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 
міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, 
біженців та інших визначених законодавством ка-
тегорій мігрантів [6].

Реалізація політики у першій сфері здійсню-
ється Міністерством внутрішніх справ через На-
ціональну поліцію, яка входить до сфери відання 
вказаного центрального органу виконавчої влади. 
При цьому, МВС в межах своєї функціональної 
компетенції та відповідно до покладених на нього 
завдань, має повноваження у галузі професійного 
навчання співробітників поліції, а саме: забезпе-
чує на базі навчальних закладів, що належать до 
сфери управління МВС, підготовку та професійне 
навчання кадрів для МВС, Національної поліції 
та Національної гвардії; установлює порядок до-
бору, направлення та зарахування на навчання 
до навчальних закладів, що належать до сфери 
управління МВС; установлює порядок організа-
ції та строку професійного навчання працівни-
ків МВС, Національної поліції та Національної 
гвардії; здійснює організаційно-методичне супро-
водження навчального процесу в навчальних за-
кладах, що належать до сфери управління МВС; 
організовує та здійснює поточне і перспективне 
планування, розроблення планів основних органі-
заційних заходів МВС, роботи колегії МВС, нарад 
керівництва МВС [6].

Отже, Міністерство внутрішніх справ має ши-
рокий спектр повноважень у сфері адміністратив-
но-правового забезпечення професійної підготов-
ки працівників поліції. Так, якщо Кабмін створює 
умови роботи поліції зокрема у досліджуваній га-
лузі, то МВС безпосередньо очолює та забезпечує 
сектор професійного навчання та керує ним. 

Втім, вищевказані центральні органи, хоча і 
мають виключну компетенцію, в рамках діяльно-
сті Національної поліції існують власні суб’єкти, 
що також мають велике коло повноважень у кон-
тексті питання забезпечення професійного нав-
чання поліцейських. Зокрема, до числа останніх 
відноситься керівник поліції, який очолює Наці-
ональну поліцію. У частині адміністративно-пра-
вового забезпечення професійної підготовки 
поліцейських керівник здійснює наступні повно-
важення: очолює поліцію та здійснює керівництво 
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її діяльністю зокрема в сфері підготовки кадрів; 
забезпечує виконання покладених на поліцію за-
вдань в усіх галузях роботи; підписує накази по-
ліції які регулюють окремі питання професійної 
підготовки працівників поліції; у межах компе-
тенції організовує та контролює виконання полі-
цією Конституції та законів України, актів Прези-
дента України, актів Кабінету Міністрів України, 
наказів міністерств, а також наказів і доручень 
Міністра внутрішніх справ України з питань, що 
належать до сфери діяльності поліції в частині ор-
ганізації професійного навчання співробітників 
Національної поліції тощо [2].

Адміністративно-правове забезпечення профе-
сійної підготовки в органах Національної поліції 
не здійснюється керівником одноособово. Свої 
повноваження останній реалізує за рахунок спеці-
ально створеного підрозділу в структурі поліції – 
Департаменту кадрового забезпечення та підлеглі 
йому кадрові підрозділи територіальних органів 
поліції [7]. Зазначити варто, що перед департа-
ментом ставиться досить великий масив завдань, 
а саме: кадрове забезпечення службової діяльно-
сті органів поліції; організаційно-методичне та 
інформаційне забезпечення роботи підрозділів 
кадрового забезпечення органів поліції; забезпе-
чення організації роботи з добору, вивчення та 
комплектування органів поліції кваліфікованими 
кадрами; організація та методичне забезпечен-
ня спеціальної підготовки вперше прийнятих на 
службу поліцейських з метою набуття ними знань 
та навичок, необхідних для виконання повнова-
жень поліції, а також підвищення кваліфікації та 
перепідготовки поліцейських; організація профе-
сійного навчання та стажування, системи психо-
логічного забезпечення поліцейських і працівни-
ків Національної поліції; тощо [8; 9].

Відповідно до наведених завдань Департамент 
кадрового забезпечення національної поліції реа-
лізує такі функції як: здійснення контролю за ви-
конанням нормативних актів МВС України з пи-
тань кадрового забезпечення поліції, дотриманням 
порядку проходження служби поліцейськими; 
організація і координація діяльності підрозділів 
кадрового забезпечення органів поліції та праців-
ників апарату Національної поліції України, на 
яких покладено обов’язки з кадрового забезпе-
чення; упровадження сучасних методів і новітніх 
форм організації праці та управління в діяльність 
підрозділів кадрового забезпечення, надання їм 
практичної допомоги з цих питань; організація та 
здійснення заходів щодо комплектування органів 
поліції висококваліфікованими, морально стій-
кими працівниками; організація роботи з добору 
кадрів для апарату Національної поліції та на ке-
рівні посади територіальних (у тому числі міжре-
гіональних) органів поліції, підготовка матеріалів 
та внесення Голові Національної поліції пропози-

цій щодо призначення, переміщення та звільнен-
ня цих осіб; опрацювання подань та підготовка 
наказів про присвоєння первинних та чергових 
спеціальних звань поліцейським; тощо [8; 9]. 

Чільне місце серед суб’єктів адміністратив-
но-правового забезпечення професійної підго-
товки поліцейських займають кадрові підрозді-
ли територіальних органів поліції, робота яких 
організовується через Департамент кадрового 
забезпечення. Однак, якщо останні в своїй діяль-
ності виконує здебільшого стратегічні завдання 
із забезпечення професійного навчання, то перед 
кадровими підрозділами територіальних органів 
ставляться тактичні, орієнтовані на негайне ви-
конання цілі, направлені на забезпечення рівня 
та стану підготовки персоналу в рамках конкрет-
ного відомства. Так, територіальні кадрові підроз-
діли: ведуть облік поліцейських, яким необхідно 
пройти професійну підготовку, та організовують 
їх направлення до закладів, що здійснюють пер-
винну професійну підготовку у строки, визначені 
рознарядкою; формують та подають пропозиції до 
обсягів державного замовлення на післядипломну 
освіту; ведуть облік результатів підготовленості 
поліцейського в рамках службового навчання; 
забезпечують організацію навчальних зборів та 
об’єктивність оцінювання результатів навчання 
поліцейських в рамках службової підготовки; 
організовують добір кандидатів на навчання у ви-
щих навчальних закладах із специфічними умо-
вами навчання тощо [10].

Специфічним за своїм правовим статусом 
суб’єктом адміністративно-парового забезпечен-
ня професійної підготовки є відповідні заклади, 
в яких подібне навчання здійснюється. Особли-
вість їх правового статусу пояснюється дуалізмом 
виконуваних завдань. З одного боку вказані за-
клади уповноважені організовувати проходжен-
ня працівниками поліції професійного навчання, 
забезпечувати належну матеріальну технічну базу 
тощо, з іншого – підтримувати навчальний процес, 
стежити за якістю навчальних програм, порядком 
їх реалізації і таке інше. Так, наприклад, вищі на-
вчальні заклади МВС зі специфічними умовами 
навчання відповідно до покладених на них функ-
цій зобов’язані: дотримуватись вимог законодав-
ства в галузі освіти; дотримуватися стандартів 
вищої освіти; забезпечувати безпечні умови про-
ведення освітньої діяльності; дотримуватися дого-
вірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 
виробничої, наукової діяльності та громадянами, 
у тому числі за міжнародними угодами; дотриму-
ватися фінансової дисципліни та збереження дер-
жавного майна; забезпечувати соціальний захист 
учасників навчально-виховного процесу [11]. 

Також слід відмітити, що інші заклади та 
установи, які проводять професійне навчання 
поліцейських: забезпечують належні умови для 
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проживання і харчування поліцейських, які про-
ходять професійне навчання у відповідних закла-
дах, установах; визначають форми організації 
професійного навчання поліцейських; забезпечу-
ють оцінювання рівня знань поліцейських в ме-
жах провадження відповідного виду професійного 
навчання; формують плани-графіки проходжен-
ня поліцейськими відповідного види професійної 
підготовки тощо.

Висновок. Таким чином, система суб’єктів 
адміністративно-правового забезпечення профе-
сійної підготовки поліцейських в Україні являє 
собою багаторівневу групу юридичних осіб публіч-
ного права, окремих відомств територіальних ор-
ганів поліції та закладів професійного навчання, 
які забезпечують організацію та контроль освіт-
нього процесу поліцейських безпосередньо на міс-
цях. Позитивним аспектом даної системи суб’єк-
тів є її внутрішня підпорядкованість та розподіл 
компетенції між учасниками регулювання право-
відносин завдяки чому забезпечення професійної 
підготовки набуває комплексного характеру. 
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Анотація

Потопальський А. В. Система суб’єктів адміні-
стративно-правового забезпечення професійної підго-
товки поліцейських в Україні. – Стаття.

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вче-
них та норм чинного законодавства України, визначе-
но та охарактеризовано систему суб’єктів адміністра-
тивно-правового забезпечення професійної підготовки 
поліцейських в Україні.

Встановлено, що система суб’єктів адміністратив-
но-правового забезпечення професійної підготовки по-
ліцейських – це не просто сукупність учасників суспіль-
них відносин, а чітко організована група, «гравці» якої 
перебувають у взаємодії одне з одним, а їх спільна ді-
яльність направлена на досягнення загальних цілей.

Обґрунтовано, що відповідно до наданих повнова-
жень Кабінет міністрів України є головним коорди-
натором роботи поліції, адже він не просто спрямовує 
її діяльність, а забезпечує політику у правоохоронній 
сфері. Таким чином, він фактично створює органі-
заційні умови для діяльності поліції в усіх сферах, 
що підпадають під компетенцію останньої, зокрема, 
в галузі професійної підготовки працівників даного 
виконавчого органу влади.

Відзначено, що заклади та установи, які проводять 
професійне навчання поліцейських: забезпечують на-
лежні умови для проживання і харчування поліцей-
ських, які проходять професійне навчання у відповід-
них закладах, установах; визначають форми організації 
професійного навчання поліцейських; забезпечують 
оцінювання рівня знань поліцейських в межах прова-
дження відповідного виду професійного навчання; 
формують плани-графіки проходження поліцейськи-
ми відповідного виду професійної підготовки тощо.

Акцентовано увагу, що система суб’єктів адміністра-
тивно-правового забезпечення професійної підготовки 
поліцейських в Україні являє собою багаторівневу гру-
пу юридичних осіб публічного права, окремих відомств 
територіальних органів поліції та закладів професій-
ного навчання, які забезпечують організацію та кон-
троль освітнього процесу поліцейських безпосередньо 
на місцях. Відзначено, що позитивним аспектом даної 
системи суб’єктів є її сувора внутрішня підпорядкова-
ність та розподіл компетенції між учасниками регулю-
вання правовідносин завдяки чому забезпечення про-
фесійної підготовки набуває комплексного характеру.

Ключові  слова: суб’єкт, система, адміністратив-
но-правове забезпечення, підготовка поліцейських, ор-
гани державної влади.
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Аннотация

Потопальський А. В. Система субъектов админи-
стративно-правового обеспечения профессиональной 
подготовки полицейских в Украине. – Статья.

В статье на основе анализа научных взглядов ученых 
и норм действующего законодательства Украины, оп-
ределены и охарактеризованы систему субъектов ад-
министративно-правового обеспечения профессиональ-
ной подготовки полицейских в Украине.

Установлено, что система субъектов администра-
тивно-правового обеспечения профессиональной по-
дготовки полицейских – это не просто совокупность 
участников общественных отношений, а четко органи-
зованная группа, «игроки» которой находятся во взаи-
модействии друг с другом, а их совместная деятельно-
сть направлена на достижение общих целей.

Обосновано, что в соответствии с предоставленны-
ми полномочиями Кабинет министров Украины яв-
ляется главным координатором работы полиции, ведь 
он не просто направляет ее деятельность, а обеспечива-
ет политику в правоохранительной сфере. Таким обра-
зом, он фактически создает организационные условия 
для деятельности полиции во всех сферах, подпадаю-
щих под компетенцию последней, в частности, в облас-
ти профессиональной подготовки работников данного 
исполнительного органа власти.

Отмечено, что учреждения и учреждения, которые 
проводят профессиональное обучение полицейских: 
обеспечивают надлежащие условия для проживания 
и питания полицейских, которые проходят профес-
сиональное обучение в соответствующих заведениях, 
учреждениях; определяют формы организации про-
фессионального обучения полицейских; обеспечивают 
оценивания уровня знаний полицейских в пределах 
осуществления соответствующего вида профессиональ-
ного обучения; формируют планы-графики прохожде-
ния полицейскими соответствующего вида профессио-
нальной подготовки и тому подобное.

Акцентировано внимание, что система субъектов 
административно-правового обеспечения профессио-
нальной подготовки полицейских в Украине представ-
ляет собой многоуровневую группу юридических лиц 
публичного права, отдельных ведомств территориаль-
ных органов полиции и учреждений профессионально-
го обучения, обеспечивающих организацию и контроль 
образовательного процесса полицейских непосред-
ственно на местах. Отмечено, что положительным ас-
пектом данной системы субъектов является ее строгая 
внутренняя подчиненность и распределение компетен-
ции между участниками регулирования правоотноше-
ний благодаря чему обеспечения профессиональной по-
дготовки приобретает комплексный характер.

Ключевые слова: субъект, система, административ-
но-правовое обеспечение, подготовка полицейских, ор-
ганы государственной власти.

Summary

Potopalskyi A. V.  System of subjects of administra-
tive and legal support of professional training of police 
officers in Ukraine. – Article.

In the article, based on the analysis of scientific 
views of scientists and norms of the current legislation 
of Ukraine, the system of subjects of administrative and 
legal support of professional training of police officers in 
Ukraine is defined and characterized.

It is established that the system of subjects of adminis-
trative and legal support of professional training of police 
officers is not just an aggregate of participants in public 
relations, but a clearly organized group, the "players" of 
which interact with each other, and their joint activity is 
aimed at achieving common goals.

It is substantiated that, in accordance with the powers 
conferred on it, the Cabinet of Ministers of Ukraine is the 
main coordinator of the work of the police, as it not only 
directs its activities, but also provides policy in the field 
of law enforcement. Thus, it actually creates the organi-
zational conditions for police activity in all spheres that 
fall within the competence of the latter, in particular, in 
the field of vocational training of employees of this exec-
utive body.

It is noted that the establishments and establish-
ments that provide professional training for police of-
ficers: provide adequate conditions for accommodation 
and food for police officers undergoing professional 
training in relevant institutions and institutions; deter-
mine the forms of organization of professional training 
of police officers; ensure that the level of knowledge of 
police officers is assessed within the framework of con-
ducting the appropriate type of vocational training; 
form schedules for police officers of the appropriate type 
of vocational training, etc.

It is emphasized that the system of subjects of admin-
istrative and legal support of professional training of po-
lice officers in Ukraine is a multilevel group of public law 
legal entities, individual departments of territorial police 
bodies and vocational training institutions that provide 
the organization and control of police education process 
directly on the ground. It is noted that a positive aspect of 
this system of subjects is its strict internal subordination 
and distribution of competence among participants in the 
regulation of legal relationships, so that the provision of 
vocational training becomes complex.

Key words: subject, system, administrative and legal 
support, police training, public authorities.
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ ТА НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ

Корупція є явищем, що переслідує людство 
практично з моменту виникнення найперших, 
організованих за допомогою певних правил, форм 
його існування. Пустивши коріння в усі сфери 
функціонування держави, корупція здатна поста-
вити під загрозу існування економічної системи та 
громадянського суспільства, що перебувають на 
етапі становлення. Тому подолання корупції пере-
творюється у надзвичайно складну проблему [1].

В Україні за останні роки вона охопила всю вер-
тикаль економіки, включаючи процеси прийнят-
тя рішень держапаратом, функціонування бізнесу 
і життєдіяльність домогосподарств, перетворив-
шись в найгострішу проблему суспільства. Харак-
терним для національної економіки є формування 
все більш складних за ієрархічною побудовою ко-
рупційних систем, створення та існування яких 
можливо лише завдяки зрощенню держав-
но-владних та кримінальних структур [2, с. 9]. 

Високий рівень корупції в Україні (переду-
сім у діяльності органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування та державних під-
приємствах) є негативним явищем, яке системно 
обумовлює низький рівень розвитку економіки 
в державі, складність у залученні іноземних ін-
вестицій, повільні темпи інтеграції з Європей-
ським Союзом. Крім того, через те, що Державний 
бюджет регулярно не отримує значні кошти внас-
лідок недостатньої ефективності заходів із попе-
редження та протидії корупції, соціальний захист 
державою уразливих груп населення знаходиться 
у вкрай незадовільному стані. Корупція у вигля-
ді неправомірного створення органами державної 
влади і місцевого самоврядування переваг для ок-
ремих суб’єктів підприємницької діяльності, ши-
рокий розсуд державних органів під час здійснен-
ня контрольних заходів значним чином шкодить 
також і розвитку приватного сектору [3]. 

Дослідження феноменології корупції в Україні 
в історичному та нормативному розрізі слугувати-
ме підґрунтям для розробки ефективних заходів її 
подолання.

Проблема корупції загалом та окремо її ґене-
за на території України вже були предметом на-
укових досліджень таких вчених як Г. Божок, 
С. Братков, В. Веклич, А. Волошенко, Л. Гу-
лемюк, В. Гурковський, А. Качкин, Т. Качкина, 
А. Кирпичников, В. Костенко, Є. Невмержиць-
кий, С. Рогульський, Л. Смирнова, та інші. Однак 
до системного аналізу заявленої до розгляду нами 

тематики їх наукові пошуки звернені не були, 
а стосувались загальних чи суміжних їй аспектів.

Загалом боротьбу з корупцією прирівнюють 
за складністю до боротьби з людськими гріхами. 
Вона, по суті, і є комбінацією таких гріхів як жа-
дібність, заздрість, лінь і невгамовна спрага насо-
лод. Світ влаштований таким чином, що людські 
гріхи і пороки неможливо знищити. Суспільство і 
кожна окрема людина може тільки обмежити їх до 
розумних меж. Мораль, держава, етика, релігія – 
ті інструменти, за допомогою яких і відбувається 
це обмеження. Як тільки ці інструменти переста-
ють працювати, у суспільстві починають валитися 
цивілізаційні основи взаємин між громадянами і 
державою і з’являється небезпека виникнення со-
ціального хаосу. Тому одна з основних задач дер-
жави – це стримування пороків власних громадян 
і не тільки ідеологічними і виховними, а й репре-
сивними методами у рамках закону [4].

Вважають, що перші згадування про корупцію 
на Русі з’явилися у літописах ХІІІ століття. Зо-
крема, з цього приводу згадують Двінську уставну 
грамоту 1397–1398 років, де міститься визначен-
ня незаконної винагороди за здійснення офіцій-
них владних повноважень – «мздоімство», або 
«посула». Згідно іншої версії, «посула» в якості 
хабара визначається вперше у Псковській судній 
грамоті (1462–1471 рр.). За часів Івана Грозного 
було запроваджено смертну кару за вчинення дій 
аналогічних сучасному хабарництву [5]. Зберег-
лися свідоцтва про страту д’яка, який крім на-
лежної йому винагороди отримав ще й смаженого 
гусака, що був начинений монетами [6; 7, с. 41]. 

У Російській імперії підґрунтям корупції ста-
ла система так званого місництва. Характерною 
рисою зазначеної системи організації влади на 
місцях було, зокрема, те що більшість державних 
чиновників того часу не отримували грошових ви-
плат від держави, а жили виключно за рахунок 
коштів відвідувачів. Крім того, призначення на 
посаду відбувалося відповідно до ієрархії бояр-
ських прізвищ, без врахування особистих ділових 
якостей майбутнього чиновника. Таким чином, 
утворювався корпоративно-замкнутий прошарок 
населення, зацікавлений у використанні владних 
повноважень для досягнення корисливих власних 
або групових цілей, що в свою чергу, сприяло по-
ширенню корупції. В період правління Івана ІV 
хабарництво, за «Судебником» 1550 року, було ос-
таточно визнано кримінальним злочином. Але, як 
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зазначає М. Карамзін, законом хабарництво хоча 
й каралось, але чиновники постійно удосконалю-
вали способи отримання хабарів від відвідувачів. 
Чолобитник, входячи до судді, клав гроші перед 
образами, начебто на свічки. Тільки в день Світло-
го Воскресіння дозволялося суддям та урядовцям 
яйцем приймати дарунок і декілька десяток. Не 
знищила коріння корупції і реформа, проведена 
в 50-тих роках ХVІ століття, завдяки якій було 
встановлено посадові оклади особам, що перебува-
ли на державній службі [5; 7, с. 41].

В Конституції гетьмана Війська Запорозького 
П. Орлика 1710 року корупція згадується як яви-
ще, яке згубно діє на весь державний устрій. У ній 
також наводиться перелік корупційних дій та наго-
лошується на необхідності боротьби з ними [8, с. 19]. 

У Запорізькій Січі Велика екстрадинаційна 
Рада у своєму присуді від 23 грудня 1764 року за-
значила, що згідно з військовим уставом отаманам 
та старшинам забороняється на особисті потре-
би використовувати військову казну під страхом 
«смертного штрафу». А у випадку, якщо отаман 
куреня веде себе «не справно», або потакає злоді-
ям, він підлягає покаранню і наступного разу не 
може бути обраний отаманом» [7, с. 42; 9, с. 70].

Саме хабарництво було одним з найбільш по-
ширених злочинів у дореволюційній Росії. Зло-
чинцями вважались як «хабарник», так і «ха-
бародавець». Окремим видом хабарництва було 
також вимагання грошей і подарунків за дії, що 
стосувались служби винуватого. Революція, яка 
відбулася нібито з метою розв’язання соціальних 
проблем, спричинила ще більше зростання ха-
барництва. Найжорстокіші репресії і винищення 
цілих поколінь бюрократичних еліт, наркомів і 
голів сільських рад не допомогли. За часів Радян-
ського Союзу коло осіб, які мали дозвіл зловжи-
вати владою, було доволі незначним, інформація 
щодо цього приховувалась від народу і була до-
зованою [10]. У 1950–1980-х рр. на корупційних 
засадах відбувалося зрощування партійно-радян-
ської і чекістської еліт, особливого розмаху це яви-
ще досягло в національних республіках [2, с. 12].

У таких умовах національна антикорупційна 
система України трансформувалася в олігархічну 
модель з реалізацією відповідальності за клановим 
принципом «свій – чужий» [11, с. 65]. На жаль 
маємо констатувати, що в Україні ідея розбудо-
ви правової демократичної держави поступилася 
місцем корупційному прагматизму та пристосу-
ванню, які спричинили буквально розгул коруп-
ції у сфері державного управління [12; 13, с. 114].

Виходячи з наведеного, не дивує той факт, що 
абсолютна більшість енциклопедій і словників ра-
дянської епохи, які тлумачать термін «корупція», 
акцентують на тому, що явище корупції характер-
не та притаманне буржуазній державі та суспіль-
ству, в якому відбувається експлуатація людини 

людиною, державний апарат підпорядковується 
монополіям і для неї закладені умови в самій еко-
номічній і політичній системах капіталістичного 
суспільства [2, с. 12].

Варто зазначити, що за роки незалежності 
України законодавче визначення поняття «коруп-
ція» деформувалося й стало ширшим. Так, у Зако-
ні Україні «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовт-
ня 1995 року [14] в статті 1 корупція визначається 
як діяльність осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, спрямована на протиправне 
використання наданих їм повноважень для одер-
жання матеріальних благ, послуг, пільг або інших 
переваг [8, с. 18]. 

Згодом, 24 квітня 1998 року був прийнятий 
Указ Президента України № 367/98 «Про Концеп-
цію боротьби з корупцією на 1998-2005 роки» [15], 
який  передбачав, що корупція становить сукуп-
ність різних за характером та ступенем суспільної 
небезпеки, але єдиних за своєю суттю корупцій-
них діянь, інших правопорушень (кримінальних, 
адміністративних, цивільно-правових, дисциплі-
нарних), а також порушень етики поведінки по-
садових осіб, пов'язаних із вчиненням цих діянь. 

Водночас у додатку 2 «Визначення термінів і 
понять» наказу Головного управління державної 
служби України (№ 94 від 30 листопада 2001 року 
«Про доповнення до Довідника типових профе-
сійних характеристик посад державних службов-
ців») визначено, що корупція – це зловживання 
службовим становищем, пряме використання 
посадовою особою прав та повноважень із метою 
особистого збагачення; продажність громадських 
та політичних діячів, працівників управлінських 
органів [8, с. 18; 16; 17].

Відповідно протягом тривалого часу у грома-
дян та населення України укоренилася думка, 
що корупція притаманна лише чиновникам і що 
лише чиновники вчиняють корупційні діяння. 
Таке законодавче формулювання терміну «коруп-
ція» сприяло поширенню та закріпленню цього 
стереотипу мислення [18].

Дещо покращилась ситуація з прийняттям 
Закону України «Про засади запобігання та про-
тидії корупції» 11 червня 2009 року № 1506-VI. 
У даному документі визначалась корупція як ви-
користання особою наданих їй службових повно-
важень та пов'язаних з цим можливостей з метою 
одержання неправомірної вигоди або прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи ін-
ших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи 
надання неправомірної вигоди такій особі або на 
її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам 
з метою схилити цю особу до протиправного ви-
користання наданих їй службових повноважень 
та пов'язаних з цим можливостей [19].

У свою чергу, в новому Законі України «Про 
засади запобігання і протидії корупції», який 
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набув чинності 1 січня 2011 року, аналізований 
термін трактується як використання особою, за-
значеною в частині першій статті 4 цього Закону, 
наданих їй службових повноважень та пов'я-
заних із цим можливостей з метою одержання 
неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб 
або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 
неправомірної вигоди особі, зазначеній в части-
ні першій статті 4 цього Закону, або на її вимогу 
іншим фізичним чи юридичним особам з метою 
схилити цю особу до протиправного використан-
ня наданих їй службових повноважень та пов'я-
заних із цим можливостей [20].

Уточнимо, що в частині першій статті 4 цього 
Закону йшлося про осіб, уповноважені на вико-
нання функцій держави або місцевого самовря-
дування, наприклад, Президент України, Голова 
Верховної Ради України, його Перший заступник 
та заступник, Прем'єр-міністр України, народні 
депутати України, державні службовці, посадові 
особи місцевого самоврядування; військові поса-
дові особи Збройних Сил України та інших утворе-
них відповідно до законів військових формувань; 
посадові та службові особи органів прокуратури, 
Служби безпеки України, дипломатичної служ-
би, митної служби, державної податкової служби 
[20], та ін.

Наразі є чинним Закон України від 
14.10.2014 року № 1700-VII «Про запобігання 
корупції» у якому явище корупції трактується 
як використання особою, наданих їй службових 
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей 
з метою одержання неправомірної вигоди або 
прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання не-
правомірної вигоди особі або на її вимогу іншим 
фізичним чи юридичним особам з метою схилити 
цю особу до протиправного використання наданих 
їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей [21].

У статті 3 визначено суб’єктів, на яких поши-
рюється дія цього Закону. Зокрема, встановлено, 
що окрім представників владних повноважень 
у публічній сфері, до їх числа також віднесено 
кандидатів у народні депутати України та осіб, 
які постійно або тимчасово обіймають посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-розпоряд-
чих чи адміністративно-господарських обов’яз-
ків, або спеціально уповноважені на виконання 
таких обов’язків у юридичних особах приватно-
го права незалежно від організаційно-правової 
форми, а також інші особи, які не є службовими 
особами та які виконують роботу або надають по-
слуги відповідно до договору з підприємством, 
установою, організацією, – у випадках, передба-
чених цим Законом [21].

Попри суміжне трактування даного явища  
у всіх аналізованих актах, більшість вчених вва-
жає, що однозначно визначити даний термін немож-
ливо, оскільки «корупцію легше розпізнати, ніж 
визначити». Немає чітко визначеного вичерпного 
кола дій, які визнаються корупційними («концеп-
ція доречності»). Крім того, визначення поняття 
«корупція» суттєво ускладнюється надзвичай-
но великою диверсифікацією цього явища, тобто 
різноманітністю його проявів і форм   [22,  с. 67].

Слід констатувати, що протягом останніх років 
в Україні закладено нормативний базис та створе-
но інституції, які за умови наявності достатньої 
політичної волі потенційно можуть дати реальний 
результат у масштабній протидії корупції як на 
рівні превенції, так і на рівні покарання за коруп-
ційні правопорушення. Втім, як демонструють ре-
зультати соціологічних опитувань і оцінки з  боку 
міжнародних організацій, докладені органами 
влади України зусилля не справили істотного по-
зитивного ефекту у напрямі зменшення коруп-
ційних проявів у суспільстві та у діяльності дер-
жавних органів. Зокрема, через те, що більшість 
з виконаних заходів стосувалася розробки і ухва-
лення законодавчих актів, утворення нових анти-
корупційних інституцій та забезпечення початку 
їхньої повноцінної діяльності [3].

Отже, все вищевикладене дає можливість 
сформулювати висновок, згідно якого корупція – 
явище суб’єктивного прояву, яке з давніх часів 
вважалось чинником соціального хаосу. 

На території Української держави, в історич-
ному розрізі, корупційні дії засуджувались, однак 
це не означає про відсутність їх проявів. Здебіль-
шого до корупціонерів застосовувались репресив-
ні заходи, зокрема такі як смертна кара, різнома-
нітні покарання, в тому числі й позбавлення права 
обіймати керівну посаду надалі, а також інші об-
межувальні заходи.

За роки незалежності було прийнято декілька 
спеціалізованих актів в досліджуваній сфері. На-
разі, термін «корупція» використовується у яко-
сті: 1) протиправних дій уповноваженого суб’єк-
та з метою отримання неправомірної вигоди для 
себе чи своїх близьких примушуючи інших осіб 
до вчинення якоїсь дії; 2) самостійне неправо-
мірне використання свого службового становища 
для отримання певних благ як для себе, так і на 
користь зацікавлених осіб; 3) дії, спрямовані на 
схилення уповноваженої особи до неправомірного 
використання своїх службових можливостей. 

Однак, нормативного закріплення визнання 
факту корупції неприпустимим, аморальним й не-
гативним суспільним явищем замало задля його 
викорінення зі свідомості українців як допустиме 
в міру конкретної життєвої необхідності. А отже, 
основним способом її подолання є масова просвіт-
ницька робота публічних та приватних представ-
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ників публічної адміністрації зорієнтована на 
формування суспільної правосвідомості відповід-
но до антикорупційних стандартів.
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Анотація

Приходько А. А. Феноменологія корупції в Украї-
ні: історичний та нормативний аспект. – Стаття.

У статті розкрито у історичному та нормативному 
розрізі феноменологію корупції в Україні задля по-
шуку ефективних заходів її подолання. Стверджуєть-
ся, що корупція – явище суб’єктивного прояву, яке з 
давніх часів вважалось чинником соціального хаосу. 
На території Української держави, в історичному роз-
різі, корупційні дії засуджувались, однак це не означає 
про відсутність їх проявів. Здебільшого до корупціоне-
рів застосовувались репресивні заходи, зокрема такі 
як смертна кара, різноманітні покарання, в тому числі 
й позбавлення права обіймати керівну посаду надалі, 
а також інші обмежувальні заходи. Вбачається, що 
нормативного закріплення визнання факту корупції 
неприпустимим, аморальним й негативним суспіль-
ним явищем замало задля його викорінення зі свідомо-
сті українців як допустиме в міру конкретної життєвої 
необхідності. А отже, основним способом її подолання 
є масова просвітницька робота публічних та приватних 
представників публічної адміністрації зорієнтована 
на формування суспільної правосвідомості відповідно 
до антикорупційних стандартів.

Ключові  слова: антикорупційна політика, бороть-
ба з корупцією, ЄС, корупція, міжнародні стандарти, 
ОЕСР, ООН, СНД, транснаціональні проблеми. 

Аннотация

Приходько А. А. Феноменология коррупции в 
Украине: исторический и нормативный аспект. –  
Статья.

В статье раскрыто в историческом и норматив-
ном разрезе феноменологию коррупции в Украи-
ну для поиска эффективных мер его преодоления. 
Утверждается, что коррупция – явление субъектив-
ного проявления, которое с давних времен считалось 
фактором социального хаоса. На территории Украин-
ского государства, в историческом разрезе, корруп-
ционные действия осуждались, однако это не говорит 
об отсутствии их проявлений. В основном к корруп-
ционерам применялись репрессивные меры, в частно-
сти такие как смертная казнь, различные наказания, 
в том числе и лишение права занимать руководящую 
должность в дальнейшем, а также другие ограничи-
тельные меры. Представляется, что нормативного 
закрепления признания факта коррупции недопу-
стимым, аморальным и негативным общественным 
явлением недостаточно для его искоренения из созна-
ния украинский как допустимое по мере конкретной 
жизненной необходимости. Следовательно, основ-
ным способом его преодоления является массовая 
просветительская работа публичных и частных пред-
ставителей публичной администрации ориентирова-
на на формирование общественного правосознания 
в соответствии с антикоррупционных стандартов.

Ключевые  слова: антикоррупционная политика, 
борьба с коррупцией, ЕС, коррупция, международ-
ные стандарты, ОЭСР, ООН, СНГ, транснациональные  
проблемы.
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Summary

Prikhodko A. A. Corruption Phenomenology in 
Ukraine: Historical and Regulatory Aspect. – Article.

The article reveals in a historical and normative con-
text the phenomenology of corruption in Ukraine in or-
der to find effective measures to overcome it. It is argued 
that corruption is a phenomenon of subjective manifesta-
tion, which from ancient times was considered a factor of 
social chaos. On the territory of the Ukrainian state, in 
historical terms, corruption actions were condemned, but 
this does not mean the absence of their manifestations. 

Basically, to corrupt officials repressive measures were 
applied, in particular, such as the death penalty, various 
punishments, including deprivation of the right to hold 
a leading position in the future, as well as other restric-
tive measures. The main way to overcome it is the mass 
educational work of public and private representatives of 
the public administration, which is focused on the forma-
tion of public justice in accordance with anti-corruption 
standards.

Key  words: anti-corruption policy, CIS, corruption, 
EU, fight against corruption, international standards, 
OECD, transnational problems, UN. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ МЕЦЕНАТСТВА В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Одним із чинників фор-
мування ефективної стратегії  розвитку державної 
політики у сфері меценатської діяльності є прове-
дення та реалізація соціально-культурних реформ 
в країні. Останнім часом органи державної влади 
більше приділяють уваги благодійній та меценат-
ській діяльності  в Україні. 

Останнім часом Урядом України ініційовано 
та проведено низку реформ, направлених на сти-
мулювання добродійної матеріальної підтримки 
культури, залучення приватного капіталу, відро-
дження традицій меценатства та благодійництва. 
З’являється все більше проектів, спрямованих 
на допомогу медичним закладам, придбання ме-
добладнання, зростає кількість підтриманих со-
ціальних і освітніх проектів. Зокрема, створено 
спеціальні податкові пільги з боку держави для 
тих, хто фінансово підтримує розвиток культури 
та мистецтва.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналіз сучасної доктрини відповідно до пору-
шеної теми дослідження засвідчив, що проблемі 
формування державної політики щодо меценат-
ства недостатньо уваги. Загальнотеоретичному 
розгляду та аналізу  відродження благодійності та 
меценатства присвятили свої праці такі науковці, 
як: О. Донік, О. Ковтун, Т. Курінна, Т. Ніколаєва, 
С. Матяж. Розкриття особливостей розвитку меце-
натства  розкрили А. Гулевська-Черниш, Л. Дума, 
С. Закірова, А. Нарадько, О. Семашко, Р. Сербин, 
Ф. Ступак, М. Слабошпицький,  В. Халецький.

Останнім часом простежується тенденція під-
вищення інтересу дослідників до процесів фор-
мування ефективної державної політики у сфері 
меценатства, а саме: формування державними 
структурами правових, економічних та органі-
заційних сприятливих умов для її становлення 
і розвитку. Комплексне дослідження правового 
статусу меценатських та інших благодійних ор-
ганізацій здійснено О. Літвіною, Р. Сербиним.  
Питанню реформування системи оподаткування 
благодійної діяльності в Україні присвячено пра-
ці О. Віннікова, М. Лациби. 

Незважаючи на те, що дослідники аналізували 
окремі питання обраної проблеми, багато її аспек-
тів залишаються недостатньо вивченими.

Метою даної статті є визначити цілі,  пріори-
тетні  завдання  та принципи державної політики 
щодо  меценатської діяльності  в Україні, а також  
стратегічні  напрями,  механізми їх реалізації 
та очікувані результати. 

Виклад основного матеріалу. З метою аргу-
ментованого наукового підходу до розкриття осо-
бливостей меценатства в Україні, на нашу думку, 
необхідно звернутися до теорії принципів, проана-
лізувати їх класифікацію, що, у свою чергу,  дасть 
можливість визначити дефініцію «принципи ме-
ценатської діяльності» та запропонувати власну 
систематику меценатської діяльності.

Принцип є основним вихідним положенням 
наукової системи, може розкривати  теорії, іде-
ологічні напряму тощо. Термін «принцип» по-
ходить від лат. «principium» – початок, основа: 
основне вихідне положення певної теорії, вчення, 
науки, світогляду, політичної організації тощо 
[9, с. 1057]. Також енциклопедія подає й інші зна-
чення, притаманні даному термінові: внутрішнє 
переконання людини, яке визначає його ставлен-
ня до оточуючого; основна особливість пристрою  
якогось механізму.

У філософському значенні «принцип» є теоре-
тичне узагальнення найбільш типового, що кон-
статує і виражає закономірність, покладену в ос-
нову пізнання взагалі або в основу певної галузі 
знань [10, с. 529].

А. Колодій із точки зору гносеології наголо-
шує, категорія «принцип» тісно пов’язана з кате-
горіями «закономірність» і «сутність». Поняття 
«принцип» співвідноситься з категорією «ідея» 
у тому випадку, коли під останньою філософи 
розуміють внутрішню логіку, закон існування 
об’єкта, те, що складає його внутрішню сутність 
[4, с. 16-17].

В.Б. Авер’янов надає наступне визначення: 
«Принципи слід розуміти як засадні (основні) ідеї, 
положення, вимоги, що характеризують зміст ад-
міністративного права, відображають закономір-
ності його розвитку і визначають напрями і ме-
ханізми адміністративно-правового регулювання 
суспільних відносин» [1].

Із викладеного вище, випливає, що категорія 
«принцип» різнопланова й знаходить своє вира-
ження у різних соціальних вимірах: політиці, 
економіці, права, моралі, поведінці тощо. Дане по-
няття відноситься до визначального, вихідного по-
ложення, оскільки є узагальненим  поняттям суті 
відповідного явища, що відображає існуючу реаль-
ність і закономірність, які в ньому діють  [8, с. 112].

На нашу думку, під принципами слід розуміти 
основні ідеї, вихідні положення, що розкривають 
зміст права та визначають механізми регулюван-
ня суспільних відносин.  
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Розкривши основоположення поняття «прин-
цип», для з’ясування сутності принципів дер-
жавної політики у сфері меценатської діяльності, 
необхідно  спочатку звернутися до визначення 
змісту «принцип  державної політики».

Перед тим як перейти до принципів, зверне-
мося до сутності державної політики, яка визна-
чається як «система дій, регулятивних заходів, 
законів, і фінансових пріоритетів з того чи іншого 
напрямку, проголошена органом державної влади 
або його представниками» [3]. Державна (публіч-
на) політика зазвичай втілюється в «конституці-
ях, законодавчих актах і судових рішеннях». 

У понятті «державна політика» підкреслюєть-
ся активна роль держави при формуванні та здійс-
ненні цілей державного управління. Державна 
політика направлена на реалізацію основними по-
літичними суб’єктами системи цілей державного 
управління шляхом їх направлення до суб’єктів, 
які здійснюють державне управління. 

Спираючись на основоположних визначеннях, 
можна вважати державною політикою у сфері ме-
ценатства  курс органів державної влади, направ-
лений на реалізацію завдань та цілей щодо розвит-
ку культури, мистецтва, науки та освіти в Україні.

На думку В.Б. Авер’янова, для повноцінного 
утвердження демократичних засад державного 
управління адміністративно-правовий режим від-
носин органів виконавчої  влади і людини повинен 
виходити із становища особи як такого суб’єкта, 
перед яким виконавча влада відповідальна за свою 
діяльність, і має ґрунтуватися на незаперечному 
визнанні пріоритету прав людини, її законних інте-
ресів,  правомірності її вимог і очікувань від діяльно-
сті державних органів, їх посадових осіб [2, с. 187]. 

Отже, ґрунтуючись на загальних принци-
пах українського адміністративного права,  до 
основних принципів регулювання державного 
управління можна віднести: верховенство права; 
законність; рівність; забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина і нормального функціо-
нування громадянського суспільства та держави; 
принцип гуманізму і справедливості у взаємовід-
носинах між державою і людиною; демократизму 
нормотворчості й реалізації права; взаємної відпо-
відальності держави і людини.

Розкриваючи зміст принципів державної полі-
тики у сфері меценатства, ми будемо ґрунтувати-
ся на класифікації провідних вчених, й виділимо 
такі групи: а) ті, що визначені в міжнародних нор-
мативно-правових актах та прийняті міжнарод-
ною спільнотою; б) ті, що визначені адміністра-
тивним правом; в) ті, що є головними в цій сфері 
(галузевими); г) інституційні  [8, с. 113].

Модельний закон щодо меценатства та спон-
сорства СНД від 03.04.2008, прийнятий на 
тринадцятому пленарному засіданні Міжпар-
ламентської Асамблеї держав-учасниць СНД 

(Постанова № 30-9 від  3 серпня 2008 року) [5] 
передбачає розділ 4, присвячений організації та 
принципам здійснення меценатської діяльності. 
Але, даний акт розкриває форми меценатської 
діяльності, регулює порядок укладання  догово-
ру між меценатом та отримувачем меценатської 
діяльності та загальні вимоги до отримання меце-
натської допомоги, та залишає поза увагою прин-
ципи  здійснення меценатської діяльності. Хоча, 
аналізуючи зміст ст. 9 «Державні гарантії прав 
громадян щодо в сфері меценатства» вказаного  
Модельного закону, можна дійти висновку, що 
основні ідеї  здійснення меценатської діяльності 
ґрунтуються на рівності незалежно від національ-
ності,   соціального походження,  місця прожи-
вання,  віросповідання, майнового стану,  наявно-
сті  судимості,  приналежності   до   громадських 
організацій   (об’єднанням),   крім   громадських  
організацій екстремістської діяльності  або таких, 
що пропагандують насильство й тероризм; не-
втручанні посадових осіб у способи реалізації прав 
громадян і юридичних   осіб  на  здійснення  меце-
натської  діяльності  й одержання   меценатської   
підтримки та настання  відповідальності відповід-
но до  національного законодавства; публічності 
в діяльності органів державної влади та органів 
виконавчої влади  щодо  стану  справ  у сфері збе-
реження й розвитку культурної спадщини. 

В основу другої групи принципів меценатської 
діяльності входять принципи, визначені адміні-
стративним правом. Так, на нашу думку, до адмі-
ністративних принципів меценатства, слід відне-
сти: законність; пріоритет прав та свобод людини і 
громадянина; рівності; демократизму нормотвор-
чості й реалізації права;  взаємної відповідально-
сті держави і людини;  гуманізму і справедливості 
у взаємовідносинах між державою і людиною.

Третю групу принципів державної політики 
у сфері меценатства, на нашу думку, є головними 
в цій сфері принципи – галузеві. Ця група принци-
пів визначає основні положення у сфері діяльність  
меценатів і меценатських організацій. На сьогод-
ні, головним нормативно-правовим актом у сфері 
меценатської діяльності залишається Закон Укра-
їни «Про благодійну діяльність та благодійні ор-
ганізації», який часткового регулює відносини у 
сфері меценатства. Але даний Закон України  ви-
значає тільки цілі і сферу благодійної діяльності. 

Законопроект «Про меценатство», підготовле-
ний народним депутатом України М.Г.Баграєвим, 
у ст.. 17 передбачає, що державна політика Украї-
ни щодо меценатської діяльності базується на:

а) правовому регулюванні меценатської діяль-
ності в Україні з метою створення сприятливих 
умов для розвитку меценатства;

б) визначенні пріоритетних напрямків і роз-
робці спеціальних програм розвитку меценатства 
в Україні;
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в) добровільності діяльності меценатів та меце-
натських організацій;

г) моральній та економічній підтримці держа-
вою меценатської діяльності через систему подат-
кових та інших засобів заохочення [7].

Запропонований перелік принципів регулю-
вання меценатської діяльності не розкриває ос-
новних цілей державної політики у цій сфері. З 
огляду на зазначене вище, вважаємо запропону-
вати власну класифікацію галузевих принципів 
меценатства. Оскільки дані принципи розкрива-
ють основні  напрями регулювання меценатської 
діяльності, вважаємо за необхідне, поділити їх 
у свою чергу, на загальні та спеціальні галузеві 
принципи меценатства. Запропонований поділ зу-
мовлюється тим, що загальні принципи меценат-
ства формують основу  тлумачення та реалізації 
норм права у сфері регулювання меценатської ді-
яльності. До них слід віднести: відповідальність, 
розумність та верховенство права; інноваційність; 
принцип толерантності та демократичності. 

До спеціальних принципів мають відноситися 
принципи, які притаманні лише інституту ме-
ценатства. Це:  усвідомленість та добровільність 
участі в меценатській діяльності;  відкритість 
інформації; соціальна корисність; незалежність 
партнерів та прозорість у взаємовідносинах; кон-
сенсуальність у визначенні умов у договорі між 
меценатом та набувачем меценатської допомо-
ги; публічність інформації щодо використання 
коштів меценатів; самостійність і незалежність 
від органів державної влади та місцевого самовря-
дування; безоплатності та неприбутковості; адрес-
ності у допомозі.

Вважаємо доцільним охарактеризувати запро-
поновані загальні та спеціальні принципи меце-
натства. 

Принцип відповідальності зобов’язує суб’єктів 
меценатської діяльності  нести не лише юридич-
ну, а й моральну відповідальність за прийняті рі-
шення. 

Принцип розумність та верховенство права пе-
редбачає, що складова розумність полягає у зва-
женому вирішенні питань, вступаючи у меценат-
ські правовідносини, з урахуванням інтересів усіх 
учасників цих правовідносин, а також інтересів 
громади (публічного інтересу). Сутність складової 
верховенства права відображає прагнення людини 
і громадянина до побудови суспільства, в якому би 
максимально панувала справедливість і мінімаль-
но би обмежувалися її природні свободи на освіту, 
самоосвіту, культурний розвиток.

Принцип інноваційності ґрунтується на тому, 
що суб’єкти меценатства шляхом надання допо-
моги сприяють розробці, впровадженню та реалі-
зації нових форм і методів діяльності у сфері куль-
тури, мистецтв, освіти та науки; у даному випадку 
меценатська діяльність виступає як посередник 

між    виробниками  та  споживачами культур-
но-мистецького продукту.

За допомогою принципу толерантності забез-
печуються умови вільного розвитку культурних 
традицій, освітянських та наукових цінностей 
усіх громадян на території України, не допускаю-
чи будь-яких проявів дискримінації за  ознаками  
раси,  кольору шкіри,  політичних,  релігійних  та   
інших   переконань,   статі, етнічного   та  соціаль-
ного  походження,  майнового  стану,  місця про-
живання, за мовними або іншими ознаками.

Принцип демократичності  передбачає взят-
тя участі меценатів та меценатських організацій 
у розробці,  здійсненні  та  контролі  за реалізацією 
державної  політики  в  галузі  культури, освіти, 
мистецтва та освіти. 

Сутність принципу усвідомленості та добро-
вільності участі в меценатській діяльності поля-
гає у тому, що суб’єкти меценатської діяльності, 
вступаючи у правовідносини, усвідомлюють мету 
цієї діяльності та здійснюють   благодійні пожер-
тви добровільно. Принцип  добровільності озна-
чає, що як надання, так і отримання меценатської 
допомоги ґрунтується на вільному волевиявленні 
суб’єкта. Тобто, меценатська допомога у вигляді 
робіт чи наданні послуг незалежно від обставин 
може бути відхилена набувачем благодійної допо-
моги у будь-який момент.

Принцип відкритості інформації полягає 
у тому, що інформація, пов’язана з можливістю 
надання меценатської допомоги була відкритою 
у доступі до неї, щоб кожен мав змогу скористува-
тися  правом на її отримання.

Принцип соціальної корисності полягає у тому, 
що, метою меценатської діяльності є сприяння 
розвитку культури, мистецтва, науки та освіти 
суспільства, що й зумовлює суспільну користь.

Принцип незалежності партнерів і прозорості 
у взаємовідносинах  – це, в першу чергу, незалеж-
ність того, хто залучає і того, для кого залучають-
ся кошти для надання меценатської допомоги. 
Відносини, які виникають між суб’єктами меце-
натської діяльності ґрунтуються на відкритості 
у звітності про виконану роботу, способах управ-
ління благодійними пожертвами, їх розподілом і 
використанням. Більш того, одним із обов’язків 
меценатів є ведення обліку доходів і витрат. 

Принцип консенсуальності у визначенні умов 
у договорі між меценатом та набувачем меценат-
ської допомоги полягає у тому, що при укладанні 
договору суб’єкти меценатської діяльності обгово-
рюють та доходять згоди з усіх істотних умов. 

Принцип публічності  інформації щодо вико-
ристання коштів меценатів полягає у тому, що 
вся інформація щодо надходження та викори-
стання благодійних коштів є доступною для гро-
мадян. Закон України «Про благодійну діяльність 
та благодійні організації» визначає одним із зо-
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бов’язань  неприбуткової організації, у тому числі 
благодійної організації (крім політичних партій 
і кредитних спілок), або територіальної грома-
ди оприлюднювати на своєму веб-сайті звіти про 
використання благодійних коштів та документів 
(або їх засвідчені копії), що підтверджують вико-
ристання таких коштів [6, ст. 7].

Принцип самостійності і незалежність від  ор-
ганів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня ґрунтується на тому, що суб’єкти меценатства  
є самостійними та незалежними у своїй діяльно-
сті від  органів державної влади та місцевого само-
врядування. Він реалізується у відмові від патер-
налізму з боку держави і побудові партнерських 
стосунків між державою та меценатами.

Принцип безоплатності та неприбутковості пе-
редбачає, що меценатська допомога має на меті 
неоплачувальний характер та не передбачає отри-
мання прибутку, тобто  за надані послуги чи вико-
нану роботу меценати або меценатська організа-
ція не  отримують фінансової вигоди. 

Принцип адресності у надання допомоги дозво-
ляє надати конкретному набувачеві меценатської 
допомоги, який її потребує, з урахуванням віко-
вих, соціальних, фізіологічних та інших індиві-
дуально-виражених особливостей. 

Четвертою групою принципів меценатської 
діяльності є принципи, що зумовлюють специ-
фіку меценатської діяльності – інституційні.  
До інституційних принципів меценатської ді-
яльності, на нашу думку, слід віднести наступні 
принципи: доброчесності, добросовісності, мило-
сердя, автономності, філантропії, територіально-
сті, неупередженості. 

Надамо характеристику запропонованих прин-
ципів. 

Принцип доброчесності – це необхідна мораль-
но-етична складова, яка входить в основу меценат-
ської діяльності, що визначає межу і спосіб поведінки 
меценатів та меценатських організацій, базується 
на чесності у діяльності, виконанні своїх обов’яз-
ків та розпорядженні благодійними ресурсами.

Принцип добросовісності  – передбачає необ-
хідність сумлінної та чесної поведінки меценатів 
та меценатських організацій щодо виконання взя-
тих на себе обов’язків. 

Принцип милосердя – повинен бути притаман-
ний кожному меценатові. В основі лягає прагнен-
ня допомогти кожному, хто має на це потребу.   

Принцип автономності – автономна діяльність 
меценатської організації з можливістю прийнят-
тя правомочного рішення органами управління.

Принцип філантропії – ґрунтується на любо-
ві до людей, доброзичливому  ставленні до них, 
надаючи безкорисливу допомогу не рахуючись 
з  власним часом.

Принцип територіальності – в основу лягає на-
дання благодійної допомоги, ґрунтуючись на те-
риторіальному розташуванні меценатської орга-
нізації. Це допоможе своєчасно виявляти осіб, 
яким необхідна  допомога та встановлювати її ці-
льове направлення.

Принцип  неупередженості – рішення та на-
дання меценатської допомоги приймаються і здій-
снюються виключно на основі принципів необхід-
ності, незалежно від уподобань та інтересів, які 
при цьому задовольняються або ущімляюються.  

Отже, державна політика щодо меценатства  
та благодійності повинна ґрунтуватися  на  прин-
ципах, які мають базуватися на  правовому регу-
люванні  розвитку благодійності та меценатства 
з метою створення для них сприятливих умов; 
визначення пріоритетних напрямів і розробці 
спеціальних програм розвитку благодійності та 
меценатства; добровільній діяльності меценатів, 
благодійних та меценатських організацій; мо-
ральній та економічній підтримці державою ме-
ценатської діяльності через систему податкових 
та інших засобів заохочення діяльності. 
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Анотація

Путято Г. В. Правова природа принципів держав-
ної політики меценатства в Україні. – Стаття.

На підставі  проведеного аналізу чинного законо- 
давства щодо регламентації меценатства в Україні 
у статті розкрито правову природу принципів меценат-
ської діяльності, надано їх характеристику та диферен-
ційовано у відповідні групи. 

Наголошено, що концептуальні засади державної 
політики у сфері меценатства  ґрунтуються на системі 
теоретично розроблених і законодавчо закріплених за-
гальних принципах і пріоритетах ефективного розвит-
ку меценатської діяльності в Україні, а також на ство-
ренні правових гарантій для вільного функціонування 
та розвитку меценатської діяльності й захисті передба-
чених вітчизняним законодавством прав та інтересів 
суб’єктів меценатства. 

Ключові  слова: меценатство, меценатська діяль-
ність, меценатська організація, меценат, відносини 
у сфері меценатства, принципи, правові гарантії.

Аннотация

Путято Г. В. Правовая природа принципов го-
сударственной политики меценатства в Украине. –  
Статья.

На основании  проведенного анализа действующего 
законодательства относительно регламентации меце-
натства в Украине в статьи раскрыто правовую приро-
ду принципов меценатской деятельности, надано их 
характеристику. 

Акцентировано внимание на том, что концептуаль-
ные основы государственной политики в сфере меце-
натства  основываются на системе теоретически раз-
работанных и законодательно закрепленных общих 
принципах и приоритетах эффективного развития ме-
ценатской деятельности в Украине, а также на созда-
нии правовых гарантий для свободного функциониро-
вания и развития меценатской деятельности и защите 
предусмотренных отечественным законодательством 
прав и интересов субъектов меценатства. 

Основываясь на общих принципах украинского ад-
министративного права, в статье раскрыто основные 
принципы регулирования государственного управле-
ния: верховенство права; законность; равенство; обе-
спечение прав и свобод человека и гражданина и нор-
мального функционирования гражданского общества 
и государства; принцип гуманизма и справедливости 
во взаимоотношениях между государством и челове-

ком; демократизма и реализации права; взаимной от-
ветственности государства и человека.

Раскрыта сущность принципов государственной 
политики в сфере меценатства, в результате чего пре-
доставлена авторская классификация данных принци-
пов: определенные в международных нормативно-пра-
вовых актах и принятые международным сообществом; 
определенные административным правом; отраслевые; 
институционные.

Ключевые  слова: меценатство, меценатская дея-
тельность, меценатская организация, меценат, отно-
шения в сфере меценатства, принципы, правовые га-
рантии.

Summary

Putiato H. V. The Legal Nature of the Principles of 
Public Patronage Policy in Ukraine. – Article.

Based on the analysis of the existing legislation re-
garding the regulation of patronage in Ukraine, it reveals 
the legal nature of the principles of patronage activity in 
the article, and their characteristics.

The attention focuses on the fact that the conceptu-
al foundations of public policy in the field of patronage 
bases on a system of theoretically developed and legisla-
tively fixed general principles and priorities for the effec-
tive development of patronage activities in Ukraine. Also 
they based on the creation of legal safeguards for the free 
functioning and development of patronage activities as 
well as the protection of rights and interests of subjects of 
patronage which provided by domestic legislation.

Based on the general principles of Ukrainian adminis-
trative law, the article reveals the basic principles of pub-
lic administration`s regulation: the rule of law; the le-
gality; the equality; ensuring the rights and freedoms of 
man and citizen and the proper functioning of civil soci-
ety and the state; the principle of humanism and justice 
in the relationship between the state and man; democracy 
and the exercise of law; mutual responsibility of the state 
and man.

It was disclosed the essence of the principles of state 
policy in the field of patronage, as a result of which the 
author’s classification of all these principles was provid-
ed: the principles which is defined in international legal 
acts and adopted by the international community; and the 
principles which is defined by administrative law; sec-
toral; institutional.

Key words: patronage, patronage activity, patronage 
organization, philanthropist, relations in the field of pa-
tronage, the principles, the legal safeguards.
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Вступ. Останнім часом фізкультурно-оздоро-
вча діяльність стала привертати увагу, як з боку 
населення так і збоку органів публічного адміні-
стрування, зрозуміло, що це вимагає суттєвого пе-
реосмислення. Зазначена діяльність, в основному, 
регулюється підзаконними нормативно-правови-
ми актами, норми яких охоплюють все, від рівних 
можливостей для заняття фізкультурно-оздоро-
вчою діяльністю до норм, що стосуються безпеки 
та графіків тренувань та інших норм. Для забез-
печення впровадження фізкультурно-оздоровчої 
діяльності у життя людини і суспільства передба-
чені різноманітні прийоми і способи, але найваж-
ливішим із них є адміністративно-правове регулю-
вання цієї сфери. Саме тому актуальності набуває 
аналіз фізкультурно-оздоровчої діяльності як 
об’єкта адміністративно-правового регулювання. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
тому, щоб на основі теорії права, теорії адміні-
стративного права, думок з цієї проблематики 
вчених-правників і чинного законодавства з’ясу-
вати зміст фізкультурно-оздоровча діяльність як 
об’єкта адміністративно-правового регулювання.

Виклад основних положень. Адміністратив-
но-правове регулювання є спеціально-юридичним 
механізмом впливу адміністративного права на 
поведінку і діяльність його суб’єктів та об’єктів. 
Унаслідок адміністративно-правової регламента-
ції формується юридична основа, визначаються 
зафіксовані в правових веліннях орієнтири для 
організації діяльності учасників адміністратив-
но-правових відносин на досягнення фактичних 
завдань адміністративного права [1, с. 113-114].

Суб’єктивний світ людини є предметним сві-
том, що складається з предметів, тобто пізнаних 
об’єктів про які є знання [2]. А самі об’єкти як 
компоненти реальності протистоять суб’єкту в 
його предметно-практичній і пізнавальній діяль-
ності. Люди живуть у своєму предметному світі, 
вони його створили пізнавши дійсність. І якщо 
хтось хоче вивчити людський світ він вивчає пред-
мети які оточують людей і якими люди користу-
ються. Предмети вивчають, а не пізнають, з ними 
знайомляться, ними оволодівають. Світ відкрива-
ється людині через її відчуття та розум. Людина 
не може пізнавати те чого вона ніяк не відчуває 
чи про що не має жодного здогаду. Явище, дане 
людині у найзагальнішому вигляді й про яке у неї 
немає достатньо знань, розглядається як непізна-
не, як та частина реальності, що протистоїть сві-

домості, знанню. Предмет пізнання називається 
об’єктом. Об’єкт – матеріальний предмет пізнан-
ня і практичного впливу з боку людини – суб’єкта 
[3, c. 473].

І як вірно зазначив В. Садовський: «...Будь-
яка річ, явище, процес, будь-яка сторона, будь-
яке відношення між явищами – одне слово, все те, 
що пізнається, являє собою об'єкт дослідження, 
оскільки воно ще не пізнано і протистоїть знан-
ню» [4, c. 181].

Таким чином, об’єктом адміністративно-пра-
вого регулювання виступає «фізкультурно-оз-
доровча діяльність», а суб’єктами – фізичні і 
юридичні особи, що є сторонами фізкультурно-оз-
доровчої діяльності.

О. П. Рябченко стверджує, що адміністра-
тивно-правове регулювання – це діяльність, яка 
складається із послідовно змінюючих одне одно-
го в певному порядку дій. Регулювання здійсню-
ється за певною процедурою, яка також розгля-
дається як форма щодо змісту цієї діяльності. 
Тому існують процесуальні форми регулювання. 
Від того, наскільки чіткою є процедура і наскіль-
ки точно її дотримуються, здебільшого залежить 
зміст рішень, прийнятих органами адміністратив-
но-правового регулювання [5].

Дійсно, для регулювання будь-якої діяльності 
взагалі та фізкультурно-оздоровчої – зокрема ве-
ликого значення набувають встановлені органами 
публічного адміністрування чітких і зрозумілих 
адміністративних процедур. 

Тому, враховуючи вище зазначені філософськи 
думки, перед тим як здійснити аналіз фізкультур-
но-оздоровчої діяльності як об’єкта адміністра-
тивно-правового регулювання необхідно також 
дослідити етимологічне значення поняття «фіз-
культурно-оздоровча діяльність» так як в словни-
ках та нормативно-правових актах використову-
ють різні за значенням поняття.

Запорукою правильного розуміння, а значить 
і застосування правових актів є точність й гра-
нична визначеність термінів, що в них вико-
ристовуються, їх відповідність певним вимогам, 
виробленим теорією й практикою правотворен-
ня. Серед основних вимог, що пред’являються до 
термінів, у першу чергу, слід зазначити такі як: 
а) однозначність, сталість терміну – термін пови-
нен зберігати своє значення в усіх випадках його 
використання; б) взаємопов’язаність термінів – 
термін, що використовується вказує на існуван-
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ня інших, пов’язаних із ним термінів; в) загаль-
на визнаність – термін не вигадується авторами 
нормативно-правового акту, а вживається таким 
значенням, із яким він використовується у відпо-
відних сферах суспільного життя; г) формальна 
визначеність – при використанні загальновідомих 
термінів в іншому значенні чи спеціальних науко-
во-технічних термінів необхідно давати пояснен-
ня у тексті нормативно-правового акту або роби-
ти «посилання на нормативні документи, в яких 
роз’яснюється їх значення». Тому застосовуван-
ню таких понять, при побудові юридичних кон-
струкцій повинен передувати їх детальний аналіз, 
а у разі необхідності – уточнення значення. При 
цьому кожне поняття повинне позначатися одно-
значним терміном, який повністю відповідає зміс-
тові поняття і дає змогу відрізнити його від інших, 
близьких за значенням понять [6].

Великий тлумачний словник сучасної україн-
ської мови дає наступне визначення поняття «фіз-
культурно-оздоровча діяльність» – це діяльність, 
яка пов'язана із заняттям фізкультурою, з комп-
лексом оздоровчих заходів, та сприяє оздоров-
ленню за допомогою занять фізкультурою і спор-
том [7]. Тобто фізкультурно-оздоровча діяльність 
включає в себе і фізкультуру і спорт і здоров’я.

На думку А. М. Апарова, фізкультурно-оздоро-
вчу та спортивну діяльність можна визначити як 
сукупність творчих, універсальних, цілеспрямо-
ваних заходів, під час яких можуть змінюватися 
об’єкти, процеси та явища природного і соціаль-
ного походження, що ґрунтуються на поєднанні 
приватних і публічних інтересів і можуть здійс-
нюватися професійно суб’єктами сфери фізичної 
культури і спорту для розвитку фізичної культу-
ри та спрямовані на забезпечення рухової актив-
ності людей з метою їх гармонійного, передусім 
фізичного, розвитку та ведення здорового способу 
життя, на виявлення та уніфіковане порівнян-
ня досягнень людей у фізичній, інтелектуальній 
та іншій підготовленості шляхом проведення фіз-
культурно-оздоровчих та спортивних заходів та 
забезпечення відповідної підготовки до них [8]. 

Ми погоджуємося із думкою автора, що фіз-
культурно-оздоровча та спортивна діяльність 
за своїм характером є публічно-приватною так 
як поєднує у собі і публічні і приватні інтереси 
та здійснюється за допомогою механізмів адміні-
стративно-правового регулювання. Адже на за-
конодавчому рівні встановлюється, що основні 
напрями організації зазначеної діяльності визна-
чаються у державних програмах і для держави є 
пріоритетом всебічний розвиток її громадян.

Державні програми розвитку фізичної куль-
тури і спорту в Україні спрямовані на практич-
ну реалізацію Закону України «Про фізичну 
культуру і спорт». Вони розкривають основні 
напрями державної політики в галузі фізичної 

культури і спорту, визначають їх роль у житті 
суспільства, показують тенденції розвитку фіз-
культурно-спортивного руху та накреслюють 
практичні заходи щодо впровадження фізичної 
культури в побут громадян, а також основні заса-
ди організаційного, матеріально-технічного, ка-
дрового, інформаційного та інших її забезпечень 
на певні етапи суспільного розвитку. На основі 
Державної програми розвитку фізичної культу-
ри і спорту Кабінет Міністрів України передбачає 
відповідний розділ у програмах економічного і 
соціального розвитку України. Для покращення 
регулювання у даній сфері приймаються Держав-
ні вимоги до фізичного виховання, що містять ос-
новні концептуальні положення, характеристи-
ку рівнів, змісту та форм фізичного виховання, 
оцінку діяльності тих, хто займається, кадрове 
забезпечення та керівництво фізичним вихован-
ням. Вони визначають мету фізичного вихован-
ня у навчально-виховній сфері та його завдання, 
принципи побудови педагогічного процесу з фі-
зичної культури в освітніх установах [9].

На законодавчому рівні поняття «фізкультур-
но-оздоровча діяльність» закріплено в рамковому 
Законі України «Про фізичну культуру і спорт» 
де зазначається, що фізкультурно-оздоровча ді-
яльність – це заходи, що здійснюються суб’єкта-
ми сфери фізичної культури і спорту для розвитку 
фізичної культури [10]. Ми вважаємо, що у ви-
значення «фізкультурно-оздоровча діяльність не-
обхідно включити крім заходів, ще і надання по-
слуг, так як їх надання складають значну частину 
у сфері фізкультури та спорту. Тим більше, що ви-
значення фізкультурно-оздоровчих послуг поряд 
із заходами у Законі України «Про фізкультуру 
та спорт» дається.

Враховуючи усе вище зазначене та думки різ-
них авторів та науковців дамо наступне авторське 
визначення поняття «фізкультурно-оздоровча 
діяльність». Під ним автор розуміє – сукупність 
заходів і послуг, які врегульовані адміністратив-
но-правовими  процедурами,  що  поєднують  у  собі 
публічно-правові інтереси суб’єктів сфери фізич-
ної культури і спорту, які проводяться/надають-
ся з метою покращення здатності людини ефек-
тивно  працювати,  насолоджуватися  вільним 
часом,  бути  здоровим,  чинити  опір  гіпокінетич-
ним  хворобам  та  протистояти  надзвичайним 
ситуаціям.

Виходячи із визначення виокреммо основні 
структурні елементи поняття «фізкультурно-оз-
доровча діяльність». Воно складається з наступ-
них елементів: а) сфера діяльності; б) суб’єкти ді-
яльності; в) мета діяльності; г) заходи; д) послуги.

Висновки. Отже, враховуючи вище зазначене 
ми приходимо до наступного:

– для забезпечення впровадження фізкуль-
турно-оздоровчої діяльності у життя людини 
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і суспільства передбачені різноманітні прийоми і 
способи, але найважливішим із них є адміністра-
тивно-правове регулювання цієї сфери;

– адміністративно-правове регулювання є спе-
ціально-юридичним механізмом впливу адміні-
стративного права на поведінку і діяльність його 
суб’єктів та об’єктів;

– об’єктом адміністративно-правого регулю-
вання виступає «фізкультурно-оздоровча діяль-
ність», а суб’єктами – фізичні і юридичні особи, що 
є сторонами фізкультурно-оздоровчої діяльності;

– фізкультурно-оздоровча діяльність за своїм
характером є публічно-приватною так як поєднує 
у собі і публічні і приватні інтереси та здійснюєть-
ся за допомогою механізмів адміністративно-пра-
вового регулювання;

– поняття фізкультурно-оздоровча діяльність є
більш широким поняттям порівняно із фізичною 
культурою, яка є структурним компонентом фіз-
культурно-оздоровчої діяльності;

– Закон України «Про фізичну культуру та
спорт» слід було назвати «Про фізкультурно-оздо-
ровчу та спортивну діяльність»;

– фізкультурно-оздоровча діяльність викласти
у наступній редакції – сукупність заходів і послуг, 
які врегульовані адміністративно-правовими про-
цедурами, що поєднують у собі публічно-правові 
інтереси суб’єктів сфери фізичної культури і спор-
ту, які проводяться/надаються з метою покра-
щення здатності людини ефективно працювати, 
насолоджуватися вільним часом, бути здоровим, 
чинити опір гіпокінетичним хворобам та проти-
стояти надзвичайним ситуаціям;

– фізкультурно-оздоровча діяльність складаєть-
ся з наступних елементів: сфери діяльності; суб’єк-
тів діяльності; мети діяльності; заходів і послуг;

– фізкультурно-оздоровча діяльність здій-
снюються з метою покращення здатності людини 
ефективно працювати, насолоджуватися віль-
ним часом, бути здоровим, чинити опір гіпокіне-
тичним хворобам та протистояти надзвичайним 
ситуаціям.
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Анотація

Зирін Б. О. Поняття та ознаки фізкультурно-оз-
доровчої діяльності як об’єкта адміністративно-право-
вого регулювання. – Стаття.

У статі на основі аналізу нормативно-правових 
актів, різних підходів до визначення поняття «адмі-
ністративно-правове регулювання» та «фізкультур-
но-оздоровча діяльність» робиться висновок про те, 
що фізкультурно-оздоровча діяльність поєднує у собі і 
публічні і приватні інтереси та є більш широким понят-
тям порівняно із фізичною культурою, яка є структур-
ним компонентом фізкультурно-оздоровчої діяльності.

Ключові  слова: адміністративно-правове регулю-
вання, фізкультурно-оздоровча, діяльність, об’єкт, 
суб’єкт.

Аннотация

Зырин Б. А. Понятие и признаки физкультур-но-
оздоровительной деятельности как объекта адми-
нистративно-правового регулирования. – Статья.

В статье на основе анализа нормативно-правовых 
актов, различных подходов к определению понятия 
«административно-правовое регулирование» и «физ-
культурно-оздоровительная деятельность» делается 
вывод о том, что физкультурно-оздоровительная дея-
тельность сочетает в себе и публичные и частные ин-
тересы и является более широким понятием по срав-
нению с физической культурой, которая является 
структурным компонентом физкультурно-оздорови-
тельной деятельности.

Ключевые  слова: административно-правовое регу-
лирование, физкультурно-оздоровительная, деятель-
ность, объект, субъект.

Summary

Zyrin B. O. Concepts and features of physical and 
fitness activity as an object of administrative and legal 
regulation. – Article.

Based on the analysis of normative legal acts, various 
approaches to the definition of the concept of "adminis-
trative regulation" and "fitness activities", the article 
concludes that fitness activities combines both public and 
private interests and is wider concept in comparison with 
physical education, which is a structural component of 
fitness activities.

Key  words: administrative and legal regulation, 
physical fitness, activity, object, subject.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО  
АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Постановка проблеми. В системі роботи пра-
воохоронного сектору нашої держави важливим 
аспектом виступає організаційна складова – «на-
ріжний камінь» функціонування системи орга-
нів влади, які займаються забезпеченням прав 
і свобод людини і громадянина, а також право-
порядку в Україні. Взаємодія НАБУ і правоохо-
ронних органів, як форма роботи цих офіційних 
відомств, ґрунтується на організаційних засадах, 
що є «стовбурами» антикорупційної діяльності 
держави в Україні. Організаційні засади визнача-
ють практичну сторону управлінської діяльності, 
формують базис державного впливу, визначають 
умови його здійснення. Іншими словами, це осно-
ва роботи із налагодження якогось об’єкту, групи 
суспільних відносин, які потребують упорядку-
вання. Вони є похідними від загальноправових, 
адже їх ключовим завданням є не приведення 
у діяльність права як такого, а встановлення на 
основі вже існуючих правових тенденцій, певних 
регуляторних механізмів.

Стан дослідження. Питання взаємодії різ-
них правоохоронних органів у сфері проти-
дії корупції неодноразово потрапляло у поле 
зору науковців. Зокрема йому приділяли ува-
гу: І.Л. Олійник, Д.Г. Заброда, Л.О. Фещенко, 
А.Г. Бухтіарова, К.І. Крамаренко, О.М. Музи-
чук, О.О. Пунда, О.П. Степашко, В.М. Довжань, 
Т.М. Супрун, Т.В. Ройко, Р.Б. Тополевський, 
С.Ф. Демченко, Н.В. Попович І.В. Суходубова, 
Ю.О. Новосад та інші. Вказані вище науковці зро-
били важливий внесок у розвитку у відповідний 
напрямок наукових пошуків. Однак, на жаль дово-
диться констатувати, що на сьогодні малодослідже-
ним є питання організаційних засад забезпечення 
взаємодії Національного антикорупційного бюро 
України з іншими правоохоронними органами.

Саме тому метою статті є: надати характе-
ристику організаційним засадам забезпечення 
взаємодії Національного антикорупційного бюро 
України з іншими правоохоронними органами.

Виклад основного матеріалу. Починаючи на-
укове дослідження відзначимо, що організаційні 
засади забезпечення взаємодії Національного ан-
тикорупційного бюро України з іншими право-
охоронними органами – це окремі правові норми, 
закріплені в сукупності правових актів, які ви-
значають засади взаємодії НАБУ із правоохорон-
ними органами, та в яких окреслюються підстави, 
порядок, суб’єкти, межі, напрями, рівні, цілі по-

дібної взаємодії, а також система заходів, засобів 
та методів допустимих до реалізації в її рамках. 
При цьому, не можна виділити якусь окрему лі-
нію нормативного матеріалу, який би суцільно 
було сформовано виключно з організаційних засад 
взаємодії антикорупційних органів, адже їх наяв-
ність простежується в багатьох законодавчих та 
підзаконних актах, що регламентують діяльність 
Національного антикорупційного бюро України 
та правоохоронних відомств. 

Починати розгляд законодавчих актів перш 
за все слід виділити Основний закон – Консти-
туція Україна, в положеннях якої організаційні 
засади взаємодії НАБУ і правоохоронних органів 
безпосередньо не містяться, водночас, цей норма-
тивно-правовий акт встановлює основоположні 
принципи згідно з якими функціонує вся правова 
система держави та органи влади. Зокрема, в Кон-
ституції проголошується, що людини її життя і 
здоров'я, честь і гідність, недоторканність і без-
пека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності дер-
жави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення прав 
і свобод людини є головним обов'язком держа-
ви. Відповідно до статті 8 в Україні визнається і 
діє принцип верховенства права. Конституція 
України має найвищу юридичну силу. Закони 
та інші нормативно-правові акти приймаються 
на основі Конституції України і повинні відпо-
відати їй. Норми Конституції України є норма-
ми прямої дії. Звернення до суду для захисту 
конституційних прав і свобод людини і грома-
дянина безпосередньо на підставі Конституції 
України гарантується [1]. Саме на окреслених 
принципах здійснює свою діяльність Національ-
не антикорупційне бюро України та інші право-
охоронні органи. Крім того, основоположний ха-
рактер наведених вихідних ідей також ставить 
їх в основу взаємодії антикорупційних органів. 

На положеннях Конституції, як головного нор-
мативного акту держави, побудовано положен-
ня іншої частини вітчизняного законодавства. 
Так, одразу після Основного закону, організаційні 
засади взаємодії НАБУ і правоохоронних органів 
можна виділити в положеннях такого кодифіко-
ваного акту, як Кримінальний процесуальний 
кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI (далі – 
КПК України). Цей законодавчий документ регу-
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лює порядок кримінального провадження на тери-
торії України, тобто, досудового розслідування і 
судового провадження, процесуальних дій у зв’яз-
ку із вчиненням діяння, передбаченого законом 
про кримінальну відповідальність. Завданням 
цього провадження є захист особи, суспільства та 
держави від кримінальних правопорушень, охо-
рона прав, свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження, а також забезпечен-
ня швидкого, повного та неупередженого розслі-
дування і судового розгляду з тим, щоб кожний, 
хто вчинив кримінальне правопорушення, був 
притягнутий до відповідальності в міру своєї 
вини, жоден невинуватий не був обвинувачений 
або засуджений, жодна особа не була піддана не-
обґрунтованому процесуальному примусу і щоб до 
кожного учасника кримінального провадження 
була застосована належна правова процедура [2]. 
Реалізація кримінального провадження передба-
чає задіяння великої кількості суб’єктів, кожен 
з яких виконує свої функції та має відповідні про-
цесуальні права. КПК України визначає правовий 
статус суб’єктів кримінального провадження, зо-
крема, співробітників НАБУ, встановлює підслід-
ність даного та інших правоохоронних органів, 
регламентує правовий порядок їх взаємодії в рам-
ках досудового розслідування тощо. 

В окремій частині механізм взаємодії НАБУ 
та інших правоохоронних органів нашої держа-
ви регламентується законодавством в сфері опе-
ративно-розшукової діяльності. Так, в Закону 
України «Про оперативну-розшукову діяльність» 
від 18.02.1992 року №2135-ХІІ вказано, що опе-
ративно-розшукова діяльність (далі – ОРД) – це 
система гласних і негласних пошукових, розві-
дувальних та контррозвідувальних заходів, що 
здійснюються із застосуванням оперативних та 
оперативно-технічних засобів спеціальними під-
розділами, зокрема, детективами Національного 
антикорупційного бюро [3]. Реалізація ОРД покла-
дає на уповноважені підрозділи ціле коло обов’яз-
ків, багато з яких передбачають їх безпосередню 
співпрацю один з одним, а саме: вжиття необхід-
них оперативно-розшукових заходів щодо попе-
редження, своєчасного виявлення і припинення 
злочинів та викриття причин і умов, які сприяють 
вчиненню злочинів, здійснення профілактики 
правопорушень; виконання письмових доручень 
слідчого, вказівок прокурорів та ухвал слідчого 
судді суду і запитів повноважних державних ор-
ганів, установ та організацій про проведення опе-
ративно-розшукових заходів; виконання у межах 
своєї компетенції запитів правоохоронних органів 
інших держав або міжнародних правоохоронних 
організацій відповідно до законодавства України, 
міжнародних договорів України, а також установ-
чих актів та правил міжнародних правоохорон-
них організацій, членом яких є Україна; інформу-

вання відповідних державних органів про відомі 
їм факти та дані, що свідчать про загрозу безпеці 
суспільства і держави, а також про порушення за-
конодавства, пов’язані з службовою діяльністю 
посадових осіб; тощо [3]. 

Організаційні засади забезпечення взаємодії 
між НАБУ та правоохоронними органами держа-
ви в своїй більшості містяться у титульних норма-
тивних актах, які регламентують роботу відповід-
них відомств і служб. Наприклад, Закон України 
«Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 
№ 2229-ХІІ вказує, що Служба безпеки Украї-
ни (далі – СБУ) – це державний орган спеціаль-
ного призначення з правоохоронними функція-
ми, який забезпечує державну безпеку України. 
На Службу безпеки України покладається у ме-
жах визначеної законодавством компетенції за-
хист державного суверенітету, конституційного 
ладу, територіальної цілісності, економічного, на-
уково-технічного і оборонного потенціалу Украї-
ни, законних інтересів держави та прав громадян 
від розвідувально-підривної діяльності інозем-
них спеціальних служб, посягань з боку окремих 
організацій, груп та осіб, а також забезпечення 
охорони державної таємниці. До завдань Служби 
безпеки України також входить попередження, 
виявлення, припинення та розкриття злочинів 
проти миру і безпеки людства, тероризму, коруп-
ції та організованої злочинної діяльності у сфері 
управління і економіки та інших протиправних 
дій, які безпосередньо створюють загрозу життє-
во важливим інтересам України [4]. Окрім того, 
в статті 16 закріплено, що СБУ в своїй діяльності 
взаємодіє із іншими правоохоронними органами, 
у тому числі НАБУ, в порядку встановленого за-
конодавством нашої держави, що фактично є юри-
дичною підставою співробітництва даної служби 
із антикорупційними відомствами [4].  

Не можна залишити поза увагою положення 
Закону України «Про Національне антикоруп-
ційне бюро України» від 14.10.2014 №1698-VII. 
Перш за все, даний закон визначає правовий ста-
тус НАБУ, юридичну основу діяльності даного 
органу та завдання. Так, Національне антикоруп-
ційне бюро України є державним правоохоронним 
органом, на який покладається попередження, ви-
явлення, припинення, розслідування та розкрит-
тя корупційних правопорушень, віднесених до 
його підслідності, а також запобігання вчиненню 
нових. Завданням Національного бюро є протидія 
кримінальним корупційним правопорушенням, 
які вчинені вищими посадовими особами, упов-
новаженими на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, та становлять загрозу 
національній безпеці [5]. Крім того, в положен-
нях Закону закріплено норми, які регламентують 
структуру НАБУ, порядок його матеріально-тех-
нічного та фінансового забезпечення, внутрішню 
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організацію, а також питання взаємодії із право-
охоронними органами України [5]. 

Засади організаційного забезпечення взаємо-
дії НАБУ та безпосередньо Національної поліції 
України закріплюють у Закону України «Про На-
ціональну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII. 
Даний нормативно-правовий акт зазначає, що 
Національна поліція України (далі – НПУ) – цен-
тральний орган виконавчої влади, який служить 
суспільству шляхом забезпечення охорони прав 
і свобод людини, протидії злочинності, підтри-
мання публічної безпеки і порядку. Завданнями 
поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 
1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інтере-
сів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законом, послуг 
з допомоги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги [6]. Як і в по-
ложеннях багатьох інших документів, в Законі 
встановлено норму, що дає юридичні підстави 
для взаємодії НПУ з іншими правоохоронними 
органами, зокрема, НАБУ. Стаття 5 Закону закрі-
плює, що поліція процесі своєї діяльності взаємо-
діє з органами правопорядку та іншими органами 
державної влади, а також органами місцевого са-
моврядування відповідно до закону та інших нор-
мативно-правових актів [6].

Наступний блок організаційних засад забез-
печення взаємодії НАБУ із правоохоронними 
органами закріплено на підзаконному норматив-
но-правовому рівні в спільних наказах, відомчих 
актах і таке інше. Наприклад, механізм співп-
раці Спеціальної антикорупційної прокуратури 
та Національного антикорупційного бюро Укра-
їни детально регульовано у Наказі Генеральної 
Прокуратури України «Про затвердження По-
ложення про Спеціалізовану антикорупційну 
прокуратуру Генеральної прокуратури України» 
від 12.04.2016 №149. Відповідно до положень цьо-
го акту, САП здійснює: нагляд за додержанням 
законів під час проведення оперативно-розшуко-
вої діяльності, досудового розслідування Націо-
нальним антикорупційним бюро України; участь 
у розгляді судами клопотань детективів та про-
курорів у ході досудового розслідування; участь 
у судовому розгляді кримінальних проваджень, 
розслідуваних детективами Національного анти-
корупційного бюро України, а також з інших пи-
тань кримінального судочинства чи оскарження 
дій або бездіяльності детективів Національного 
антикорупційного бюро України тощо [7].

Функціональні положення щодо організа-
ції взаємодії між НАБУ та Державною службою 
фінансового моніторингу України закріплено 
у спільному Наказі «Про затвердження Порядку 
взаємодії Державної служби фінансового моніто-

рингу України та Національного антикорупційно-
го бюро України» від 07.12.2016 року № 1062/353. 
Наприклад, даним підзаконним нормативно-пра-
вовим актом чітко регламентовано порядок обмі-
ну узагальненими матеріалами між відомствами. 
Так, інформація про фінансову операцію або су-
купність пов’язаних між собою фінансових опе-
рацій, що підлягають фінансовому моніторингу, а 
також про клієнта, одержана Держфінмоніторин-
гом у встановленому законодавством порядку, об-
робляється та аналізується на предмет наявності 
достатніх підстав [8]. у разі встановлення яких, 
Держфінмоніторинг у визначені Порядком строки 
надає НАБУ відповідні узагальнені матеріали [8].

Взяти до уваги також варто положення Єдиних 
принципів зовнішньої комунікації між Націо-
нальним антикорупційним бюро України та Спе-
ціалізованою антикорупційною прокуратурою, 
укладеними 27.07.2017 року. В документі йдеть-
ся мова про те, що Національне антикорупційне 
бюро України  та Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура Генеральної прокуратури України 
створені задля боротьби з топ-корупцією в Україні. 
Дві інституції попри різні завдання (НАБУ– досу-
дові розслідування, САП– процесуальний нагляд 
під час досудового розслідування та представни-
цтво державного обвинувачення у судах) поділя-
ють відповідальність за якість, законність та ре-
зультати досудових розслідувань кримінальних 
корупційних правопорушень, віднесених законом 
до підслідності НАБУ. З огляду на високий інте-
рес засобів масової інформації та громадськості до 
роботи новостворених антикорупційних органів 
та суспільний резонанс від кримінальних прова-
джень, досудове розслідування у яких здійснюють 
детективи НАБУ, а прокурори САП забезпечують 
процесуальний нагляд, НАБУ та САП домовили-
ся про єдині принципи комунікації із зовнішніми 
аудиторіями. Принципи зовнішньої комунікації 
застосовуються у процесі підготовки та оприлюд-
нення офіційної інформації про досудові розсліду-
вання та нагляд за додержанням законів під час 
здійснення досудового розслідування. Дані прин-
ципі поширюються на такі форми офіційної ін-
формації, як: випуск і поширення інформаційних 
бюлетенів, прес-релізів, заяв, роз’яснень, оглядів, 
звітів, інформаційних збірників, експрес-інфор-
мації (коментарів) тощо; організація прес-конфе-
ренцій, брифінгів, інтерв'ю за участі  керівників 
та співробітників відомств для представників ві-
тчизняних і зарубіжних засобів масової інформа-
ції; підготовка теле- і радіопередач, участь у теле- 
і радіоефірах; оприлюднення графічних схем 
злочинів; повідомлення на офіційних сторінках у 
соціальних мережах; фото- і відеоматеріали,  які 
стосуються здійснення досудового розслідування; 
інші форми поширення офіційної інформації, які 
не суперечать законодавству України. Уся офіцій-
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на інформація стосовно досудового розслідування 
та нагляду за додержанням законів під час здійс-
нення досудового розслідування перед оприлюд-
ненням погоджується НАБУ та САП у встановле-
ному ними порядку [9].

Організаційні засади забезпечення взаємодії 
Міністерства внутрішніх справ в особі, зокре-
ма, Національної поліції, та НАБУ прописано 
в спільних наказах між даними органами вла-
ди, а саме: Наказі «Про затвердження Поряд-
ку взаємодії Національного антикорупційного 
бюро України та Міністерства внутрішніх справ 
України щодо обміну інформацією з питань об-
ліку осіб, оголошених у розшук» від 24.04.2017 
№ 99-0/335 та Наказі «Про затвердження Поряд-
ку взаємодії Національного антикорупційного 
бюро України та Міністерства внутрішніх справ 
України щодо використання інформаційних ре-
сурсів єдиної інформаційної системи МВС Украї-
ни» від 04.10.2017 № 191-0/823. Так, відповідно 
до положень першого підзаконного документу 
Національне бюро наповнює та підтримує в акту-
альному стані сегмент інформаційної підсистеми 
«Розшук», об'єктами обліку якого є відомості про 
осіб, оголошених у розшук у зв'язку з вчиненням 
злочинів, віднесених законодавством до його під-
слідності. Відомості щодо об'єкта обліку вносять-
ся до підсистеми «Розшук» тільки за наявності 
підстав, визначених законодавством. Доступ до 
відомостей підсистеми «Розшук» та можливість 
їх обробки авторизованими користувачами Наці-
онального бюро надається Департаментом інфор-
маційних технологій Міністерства внутрішніх 
справ України відповідно до вимог законодавства 
України та відомчих нормативно-правових актів. 
Керівництво Національного бюро визначає пра-
цівників підпорядкованих структурних підрозді-
лів, яким у зв'язку з виконанням ними службових 
обов'язків необхідно надати доступ до підсистеми 
«Розшук», а також їх права на внесення (кори-
гування, зняття з обліку) інформації [10]. Схожі 
положення, в  яких визначається суб’єкти, меха-
нізм, а також процес контролю за правильністю 
та законністю використання представниками На-
ціонального бюро розслідувань України інформа-
ційних ресурсів єдиної інформаційної системи Мі-
ністерства внутрішніх справ України закріплено 
у другому підзаконному документі [11]. 

Висновок. Таким чином, організаційні засади 
забезпечення взаємодії Національного антико-
рупційного бюро з іншими правоохоронними ор-
ганами держави закріплено у положеннях прак-
тично всіх ланок національного законодавства 
та деяких міжнародних нормативно-правових 
актах. Детальний аналіз норм даних документів 
показав, що на сьогоднішній день вони характе-
ризуються високим рівнем абстрактності. Відпо-
відно до них явище взаємодії між НАБУ та пра-

воохоронними органами нашої країни юридично 
допускається. З окремих питань взаємодія чітко 
регламентована та має напрями реалізації. Але 
в цілому чинне законодавство характеризується 
недосконалістю в аспекті організації механізмів 
співпраці Національного антикорупційного бюро 
України з правоохоронними органами, вирішен-
ням чого є уточнення законодавчої бази та розши-
рення системи підзаконних нормативно-правових 
актів в даному напряму.
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Анотація

Ткаченко М. С. Організаційні засади забезпечен-
ня взаємодії Національного антикорупційного бюро 
України з іншими правоохоронними органами. –  
Стаття.

У статті, на основі аналізу низки нормативно-право-
вих актів різної юридичної сили, надано характеристи-
ку організаційним засадам забезпечення взаємодії На-
ціонального антикорупційного бюро України з іншими 
правоохоронними органами.

Обґрунтовано, що організаційні засади визначають 
практичну сторону управлінської діяльності, форму-
ють базис державного впливу, визначають умови його 
здійснення. Іншими словами, це основа роботи із на-
лагодження якогось об’єкту, групи суспільних відно-
син, які потребують упорядкування. Вони є похідними 
від загальноправових, адже їх ключовим завданням є 
не приведення у діяльність права як такого, а встанов-
лення на основі вже існуючих правових тенденцій, пев-
них регуляторних механізмів.

Встановлено, що організаційні засади забезпечення 
взаємодії Національного антикорупційного бюро Укра-
їни з іншими правоохоронними органами – це окремі 
правові норми, закріплені в сукупності правових актів, 
які визначають засади взаємодії НАБУ із правоохо-
ронними органами, та в яких окреслюються підстави, 
порядок, суб’єкти, межі, напрями, рівні, цілі подібної 
взаємодії, а також система заходів, засобів та методів 
допустимих до реалізації в її межах.

Узагальнено, що організаційні засади забезпечен-
ня взаємодії Національного антикорупційного бюро 
з іншими правоохоронними органами держави закрі-
плено у положеннях практично всіх ланок національ-
ного законодавства та деяких міжнародних норма-
тивно-правових актах. Детальний аналіз норм даних 
документів показав, що на сьогоднішній день вони ха-
рактеризуються високим рівнем абстрактності, адже 
відповідно до них явище взаємодії між НАБУ та право-
охоронними органами нашої країни юридично допус-
кається, а з окремих питань взаємодія чітко регламен-
тована та має напрями реалізації. Але в цілому чинне 
законодавство характеризується недосконалістю в ас-
пекті організації механізмів співпраці Національного 
антикорупційного бюро України з правоохоронними 
органами, вирішенням чого є уточнення законодавчої 
бази та розширення системи підзаконних норматив-
но-правових актів в даному напряму

Ключові  слова: взаємодія, організаційні засади, 
забезпечення, Національне антикорупційне бюро 
України, правоохоронні органи.

Аннотация

Ткаченко Н. С. Організаційні засади забезпечен-
ня взаємодії Національного антикорупційного бюро 
України з іншими правоохоронними органами. –  
Статья.

В статье на основе анализа ряда нормативно-право-
вых актов различной юридической силы, охарактери-
зованы организационным основам обеспечения взаи-
модействия Национального антикоррупционного бюро 
Украины с другими правоохранительными органами.

Обосновано, что организационные основы опре-
деляют практическую сторону управленческой дея-
тельности, формируют базис государственного воз-
действия, определяют условия его осуществления. 
Другими словами, это основа работы по налаживанию 
какого объекта, группы общественных отношений, 
требующих упорядочения. Они являются производны-
ми от общеправовых, ведь их ключевой задачей явля-

ется не приведение в деятельность права как такового, 
а установление на основе уже существующих правовых 
тенденций, определенных регуляторных механизмов.

Установлено, что организационные основы обе-
спечения взаимодействия Национального антикор-
рупционного бюро Украины с другими правоохрани-
тельными органами – это отдельные правовые нормы, 
закрепленные в совокупности правовых актов, опреде-
ляющих принципы взаимодействия НАБУ с правоох-
ранительными органами, и в которых определяются 
основания, порядок, субъекты, границы, направле-
ния, уровни, цели подобного взаимодействия, а также 
система мер, средств и методов допустимых к реализа-
ции в ее пределах.

Обзор, что организационные основы обеспечения 
взаимодействия Национального антикоррупционного 
бюро с другими правоохранительными органами госу-
дарства закреплено в положениях практически всех 
звеньев национального законодательства и некоторых 
международных нормативно-правовых актах. Деталь-
ный анализ норм данных документов показал, что на 
сегодняшний день они характеризуются высоким уров-
нем абстрактности, ведь в соответствии с ними явление 
взаимодействия между НАБУ и правоохранительными 
органами нашей страны юридически допускается, а по 
отдельным вопросам взаимодействие четко регламен-
тирована и имеет направления реализации. Но в це-
лом действующее законодательство характеризуется 
несовершенством в аспекте организации механизмов 
сотрудничества Национального антикоррупционно-
го бюро Украины с правоохранительными органами, 
решением чего является уточнение законодательной 
базы и расширение системы подзаконных норматив-
но-правовых актов в данном направлении

Ключевые  слова: взаимодействие, организацион-
ные основы, обеспечение, Национальное антикорруп-
ционное бюро Украины, правоохранительные органы.

Summary

Tkachenko M. S. Organizational basis for ensuring 
interaction of the National Anti-Corruption Bureau 
of Ukraine with other law enforcement agencies. –  
Article.

The article, based on the analysis of a number of legal 
acts of different legal force, describes the organization-
al principles of ensuring the interaction of the National  
Anti-Corruption Bureau of Ukraine with other law en-
forcement agencies.

It is substantiated that organizational principles de-
termine the practical side of management activity, form 
the basis of state influence, determine the conditions for 
its implementation. In other words, it is the basis of work 
to set up an object, a group of social relations that needs 
ordering. They are derived from the common law, because 
their key task is not to enforce the law as such, but to es-
tablish, on the basis of pre-existing legal trends, certain 
regulatory mechanisms.

It is established that the organizational bases for en-
suring the interaction of the National Anti-Corruption 
Bureau of Ukraine with other law enforcement agencies 
are separate legal norms, enshrined in the set of legal 
acts that determine the principles of interaction of the 
NABU with law enforcement agencies, and which outline 
the grounds, order, subjects, boundaries, directions, 
levels, goals of such interaction, as well as a system of 
measures, means and methods acceptable for implemen-
tation within its limits.

It is generalized that the organizational basis for en-
suring the interaction of the National Anti-Corruption 
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Bureau with other law enforcement agencies of the state is 
enshrined in the provisions of virtually all links of nation-
al legislation and some international legal acts. A detailed 
analysis of the norms of these documents showed that to-
day they are characterized by a high level of abstractness, 
because according to them the phenomenon of interaction 
between NABU and law enforcement bodies of our coun-
try is legally allowed, and on certain issues the interaction 
is clearly regulated and has directions of implementation. 

But in general, the current legislation is characterized 
by imperfection in terms of organizing mechanisms of 
cooperation of the National Anti-Corruption Bureau of 
Ukraine with law enforcement agencies, the solution of 
which is to clarify the legislative framework and expand 
the system of by-laws in this area.

Key words: interaction, organizational framework, se-
curity, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, law 
enforcement agencies.



212 Прикарпатський юридичний вісник

© С. В. Шахов, 2017

УДК 342.9

С. В. Шахов
народний депутат України, 

Верховна Рада України

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА НОРМА: АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК

Адміністративно-правові норми, як предмет 
дослідження, враховуючи їх фундаментальне 
значення, привертали увагу значної кількості 
радянських вчених-адміністративістів як на рів-
ні вузькоспеціалізованих галузевих досліджень, 
так і на рівні навчальної юридичної літератури. 
Як зазначає І.В. Болокан, радянському періоду 
розвитку доктрини адміністративного права були 
притаманні дефініції галузевих норм, які в ціло-
му були схожими з визначеннями більш широкої 
категорії – «норма права», з характерними для 
них акцентами на перманентних ознаках остан-
ніх. Відмінність же, як правильно стверджує вче-
на, полягала у вказівці на особливий предмет ре-
гулювання цих норм [1, с. 95-96]. Так, наприклад, 
Г.І. Петров адміністративно-правову норму визна-
чав як норму, яка регулює суспільні відносини, 
що складаються в сфері державного та суспільно-
го управління [2, с. 66]. О.П. Корєнєв у своїй мо-
нографії на тему «Норми адміністративного права 
та їх застосування» більш детально окреслював 
межі об’єктивізації норм адміністративного пра-
ва, вказуючи, що вони – є нормами радянського 
соціалістичного права, що регулюють відносини 
в сфері державного і громадського управління, а 
також відносини управлінського характеру, що 
виникають в інших сферах державної діяльності 
[3, с. 3-4]. При цьому, радянський вчений під-
креслював, що «сутність адміністративно-право-
вого регулювання полягає в упорядкуванні управ-
лінських відносин, у встановленні за допомогою 
норм адміністративного права юридичних прав і 
обов’язків учасників цих відносин. … Сама мета 
норм адміністративного права зумовлює добро-
вільне їхнє дотримання більшістю суб’єктів ад-
міністративного права. … Примус застосовується 
в разі невиконання або порушення вимог адміні-
стративно-правової норми» [3, с. 6]. Слід зауважи-
ти, що подібний варіант дефінізації цієї категорії в 

тих чи інших варіаціях був домінуючим на той час 
в адміністративно-правовій літературі [4, с. 24; 
5, с. 25; 6, с. 74; 7, с. 55; 8, с. 34; 9, с. 47-48].

В цілому зберіглася ця наукова тенденція і піс-
ля проголошення незалежності Україна, а у по-
глядах деяких сучасних вчених-адміністративіс-
тів теза про «прив’язку» норм адміністративного 
права виключно до управлінських відносин не 
модернізувалась навіть під впливом все більшого 
і більшого поширення ідей людиноцентристської 
концепції адміністративного права та доктрини. 
Однак, справедливим буде зазначити й те, що у до-
волі значній кількості наукових джерел норми 
адміністративного права не зв’язані межами так 
званої управлінської складової предмету адміні-
стративного права1.

Так, наприклад, С.В. Пєтков пише, що адмі-
ністративно-правова норма – це загальнообов’яз-
кове правило поведінки, встановлене державою 
з метою регулювання суспільних відносин, що 
входять до предмета адміністративного права, і 
забезпечене засобами державного примусу. При 
цьому, науковець уточнює, що норми адміністра-
тивного права мають особливу сферу свого застосу-
вання – сферу державного управління [11, с. 57]. 
В.В. Богуцький вважає, що адміністративно-пра-
вова норма – це правило поведінки, яке встановле-
не державою (Верховною Радою України, органом 
виконавчої влади) з метою врегулювання суспіль-
них відносин у сфері державного управління. Нор-
ми адміністративного права визначають межі на-
лежної, допустимої або рекомендованої поведінки 
людей, діяльності органів виконавчої влади та їх 
посадових осіб, а також підприємств, установ, ор-
ганізацій і трудових колективів у сфері виконав-
чої влади [12, с. 14].

Дещо схожий підхід застосовує С.Л. Горьова, 
яка характеризуючи адміністративно-правову 
норму, зазначає, що саме вона має характерну 

1 У цьому контексті надзвичайно цікавими є соціологічні дані, викладені у статті С.І. Саєнка щодо формулювання 
дефініції «адміністративно-правова норма». Так, більшість респондентів, які взяли участь в інтерв'юванні, на прохан-
ня сформулювати поняття норми адміністративного права не змогли це зробити (94,7%) і лише деякі вказали, що вона 
являє собою: 1) статті та пункти нормативно-правових актів (3,5%); 2) положення (вказівки, розпорядження), зафік-
совані в нормативно-правових актах (1,3%); 3) певний державними органами (державою, суб'єктами влади) правило 
поведінки (0,5%). Коли ж респондентам зачитали окремі наукові інтерпретації даного поняття і запропонували висло-
вити свою думку з приводу того, повно чи ні, на їх погляд, в наукових дефініціях відображена соціально-правова при-
рода норми адміністративного права, то 81,9% проінтерв'ювованих заявили, що дещо однобічно (простежується явний 
ухил тільки на захист державних інтересів), особливо якщо розглядати їх (наукові поняття) з точки зору гарантованих 
Основним Законом соціальних цінностей. Подібну традицію респонденти, які взяли участь в інтерв'юванні (83,0%), 
вважають даниною радянській епосі і визнають її «закостенілою» в своєму розвитку [10, с. 10].
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функціональну спрямованість, яка в системі со-
ціальних норм виконує широкий спектр завдань. 
Серед соціальних норм адміністративно-право-
ві норми виконують функцію сполучної ланки, 
оскільки вони є продуктом діяльності держави і 
тому сприяють становленню і зміцненню норм са-
морегуляції в суспільстві, а також створюють умо-
ви для здійснення адміністрування у всіх сферах 
життя і є об’єктивною категорією в системі соці-
альних норм. На думку вченої, соціальна природа 
адміністративно-правових норм виявляється по-
двійною: з одного боку, вони відображають волю 
публічного управління, і з іншого – постають за-
собом організованого впливу на відносини адмі-
ністрування в сфері державної влади. Фактично, 
при всій своїй відносній самостійності норми ад-
міністративного права, як й інші види соціальних 
норм, здійснюють свої специфічні регулятивні 
функції не ізольовано і відокремлено, а в єдиному 
комплексі та взаємодії з іншими соціальними ре-
гуляторами [13, с. 7].

Л.В. Коваль також писав, що юридичні норми, 
котрі сприяють налагодженню правового поряд-
ку у стосунках між державою, що здійснює вико-
навчу владу, іншими державними, недержавни-
ми структурами і громадянами, які контактують 
з державою і її органами в сфері державного управ-
ління, є адміністративно-правовими нормами, а 
сукупність таких норм становить адміністративне 
право. При цьому, об’єктивуються ці норми в ор-
ганізаційно-управлінських (у тому числі праворе-
гулюючих) та правоохоронних (захист від адміні-
стративних правопорушень) відносинах [14, с. 13].

Як і будь-яка правова норма, адміністратив-
но-правова норма, ну думку Л.В. Коваля, є прави-
лом поведінки, що встановлюється відповідними 
державними органами і забезпечується санкцією, 
організованим захистом з боку держави. При цьо-
му вчений переконував, що специфікою норм ад-
міністративного права, яка відрізняє їх від норм 
деяких інших галузей, є те, що правила в них пода-
но в імперативній (категоричній, владній) формі. 
Це стосується і заборонних приписів, і дозволів. 
Саме імперативність, як підкреслював Л.В. Ко-
валь, не допускає можливості зміни встановлених 
раніше вимог діяти відповідним чином [14, с. 13].

Повністю підтримує вченого й колектив авторів 
навчального посібнику «Адміністративне право 
України. Загальна частина» (2011 р.), які вважа-
ють, що адміністративно-правова норма конкре-
тизує управлінську волю держави, перетворює 
її на обов’язкове правило поведінки для людей. 
До особливостей адміністративно-правових норм, 
автори цього видання відносять: в них закріплю-
ються відносини щодо управління, державного 
контролю, нагляду, внутрішньо-організаційної 
діяльності; метод впливу норм на суспільні від-
носини має імперативний, державно-владний ха-

рактер; виконання приписів норм гарантується 
державою за допомогою системи засобів організа-
ційно-роз’яснювального та суспільно-примусово-
го характеру; системність норм адміністративного 
права [15, с. 14-15].

Демонструють в цілому аналогічне бачення й 
І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський та Н.І. Зо-
лотарьова, які вказують, що адміністративно-пра-
вова норма – це обов’язкове, формально визначене 
правило поведінки, що встановлено та охороня-
ється Українською державою для організації і ре-
гулювання суспільних відносин, які виникають, 
розвиваються та припиняються у процесі здійс-
нення виконавчої влади та відповідальності 
у сфері державного та комунального управлін-
ня [16; 17, с. 16]. Подібні думки можна знайти й 
у працях інших авторів [18, с. 20; 19, с. 29-30].

Т.М. Кравцова вважає, що адміністратив-
но-правова норма – це загальнообов’язкове прави-
ло поведінки, що встановлене державою з метою 
регулювання суспільних відносин, що входять до 
предмету адміністративного права, і забезпечене 
засобами державного примусу. У її баченні, осо-
бливостями адміністративно-правових норм є те, 
що: в них знаходить своє вираження державний 
інтерес; мають у більшості, імперативний харак-
тер, що підкріплюється можливістю застосуван-
ня засобів державного примусу; є регулятором 
суспільних відносин у багатьох сферах суспіль-
ного життя (промисловість, фінанси, транспорт, 
будівництво, охорона здоров’я, внутрішні справи 
та ін.); розрізняють матеріальні та процесуальні 
адміністративно-правові норми; частини адміні-
стративно-правової норми (гіпотеза, диспозиція, 
санкція) нерідко містяться у різних норматив-
но-правових актах; сприяють захисту прав люди-
ни від свавілля з боку чиновників [20, с. 17].

В Академічному курсі з адміністративного пра-
ва, за загальною редакцією В.Б. Авер’янова, за-
значено, що адміністративно-правові норми – це 
встановлені, санкціоновані або ратифіковані дер-
жавою, формально визначені, юридично обов’яз-
кові, охоронювані засобами державного примусу 
правила поведінки учасників суспільних відносин 
у сфері реалізації виконавчої влади та управлін-
ської діяльності державних органів і органів міс-
цевого самоврядування, які забезпечують умови 
реалізації цими учасниками своїх прав та виконан-
ня покладених на них обов’язків [21, с. 110-111]. 
Поряд із загальними рисами (встановлюються, 
санкціонуються чи ратифікуються державою і 
тому мають державно-владний характер; є фор-
мально визначеними загальнообов’язковими пра-
вилами поведінки; закріплюються в правових 
актах, що видаються компетентними державни-
ми органами; мають двохсторонній характер, тоб-
то встановлюють не тільки права, а й обов’язки 
учасників правовідносин; визначають певні ва-
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ріанти поведінки;  їх дотримання забезпечується 
шляхом як юридичного примусу, так і застосу-
вання різноманітних організаційних, роз’ясню-
вальних, стимулюючих та інших заходів), автори 
цього підручнику окреслюють й певні особливос-
ті, притаманні нормам адміністративного права:

 – по-перше, предметом їх регулювання є су-
спільні відносини у сфері функціонування управ-
лінських інститутів публічної влади, а відповідно 
метою цих норм є забезпечення як організації та 
впорядкованості дій суб’єктів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, деяких інших суб’єк-
тів управлінської діяльності, так і умов для реалі-
зації і захисту прав і свобод громадян, щодо яких 
ця діяльність здійснюється;

 – по-друге, переважна більшість норм адміні-
стративного права має імперативний характер. 
Водночас інша частина норм адміністративного 
права має ознаки диспозитивності. Вона поля-
гає у наданні суб’єкту, що не наділений держав-
но-владними повноваженнями, права діяти за 
своїм вибором, хоча в загальних межах, визначе-
них нормою; 

 – по-третє, для адміністративно-правових 
норм у багатьох випадках характерне пряме за-
стосування адміністративних санкцій за право-
порушення, адже адміністративна (а тим більше 
дисциплінарна) відповідальність настає найчасті-
ше у позасудовому порядку;

 – по-четверте, адміністративно-правові норми 
часто встановлюються у процесі реалізації повно-
важень виконавчої влади і безпосередньо її суб’єк-
тами [21, с. 111-112].

Натомість автори видання «Вступ до навчаль-
ного курсу «Адміністративне право України»» 
обмежуються тільки окресленням відповідно-
го визначення цієї категорії та стверджують, що 
адміністративно-правова норма – це обов’язкове 
правило поведінки, що встановлене або санкціо-
новане державою з метою регулювання суспіль-
них відносин, що виникають, змінюються і при-
пиняються у сфері публічного адміністрування 
(виконання адміністративних зобов’язань). Разом 
з тим, вченими уточнюється, що за допомогою 
цих норм формуються, охороняються і захища-
ються публічні правовідносини, зорганізується і 
забезпечується функціонування публічної адміні-
страції [22, с. 143].

С.І. Саєнко під нормою адміністративного пра-
ва пропонує розуміти створену або санкціоновану 
суб'єктом адміністративної нормотворчості і за-
фіксовану в офіційних юридичних джерелах си-
стему нормативних положень, які в структурно 
взаємопов'язаному вигляді описують модель по-
ведінки індивідуального або колективного суб'єк-
та адміністративного права, умови здійснення 
даної поведінки і наслідки, які можуть настати 
від останньої.

Властивостями (ознаками, відмінними рисами) 
норми адміністративного права, на його думку, 
слід вважати те, що вона: а) створюється (встанов-
люється) або санкціонується (з'являється шляхом 
перетворення інших різновидів соціальних ре-
гуляторів); б) виникає завдяки реалізації певни-
ми суб'єктами наданих їм адміністративно-нор-
мотворчих повноважень; в) являє собою систему 
нормативних положень, які в структурно взаємо-
пов'язаному вигляді описують модель поведінки 
індивідуального або колективного суб'єкта адмі-
ністративного права, умови здійснення даної пове-
дінки і наслідки, які можуть настати від останньої; 
г) зафіксована в обов'язковому порядку тільки 
в офіційних юридичних джерелах (законах, між-
народних угодах Російської Федерації, підзакон-
них нормативно-правових актах); д) регулює пове-
дінку суб'єкта адміністративного права, коли він 
бере участь в суспільних відносинах управлінсько-
го, адміністративно-юстиційного або адміністра-
тивно-деліктного характеру, а також утримується 
від вчинення дисциплінарних, адміністративних 
та інших видів правопорушень [10, с. 12].

У свою чергу, Т.О. Коломоєць вважає, що ад-
міністративно-правова норма – це формальне ви-
значене, загальнообов’язкове правило поведінки, 
встановлене та охоронюване державою, метою 
якого є регулювання суспільних відносин, що ви-
никають, змінюються і припиняються у сфері за-
безпечення органами виконавчої влади і органами 
місцевого самоврядування реалізації та захисту 
прав, свобод і законних інтересів фізичних і юри-
дичних осіб, а також в процесі публічного (дер-
жавного і самоврядного) управління, діяльності 
суб’єктів публічної адміністрації в сферах соці-
ально-економічного й адміністративно-політично-
го розвитку та охорони громадянського порядку.

При цьому, на думку вченої, особливості ад-
міністративно-правових норм, які до речі в ціло-
му збігаються з тим, що запропоновані С.М. Ал-
фьоровим, С.В. Ващенком, М.М. Долгополовою, 
А.П. Купіним такі: в них закріплюються відно-
сини по керуванню, державному контролю, наг-
ляду, внутрішньоорганізаційна діяльність, пу-
блічно-сервісна діяльність; метод впливу норм на 
суспільні відносини має, переважно, імператив-
ний характер, хоча останнім часом поширення 
набуває і диспозитивний метод; виконання при-
писів норм гарантується державою за допомогою 
системи засобів організаційно-роз’яснювального 
та суспільно-примусового характеру; системність 
норм адміністративного права; вони встановлю-
ються у процесі реалізації повноважень суб’єктів 
публічної адміністрації.

Поряд із цим, Т.О. Коломоєць зупиняє свою 
увагу і на меті адміністративно-правових норм, 
визначаючи її, практично, як сукупність певних 
напрямів дії норм:



215Випуск 1(16) том 3, 2017

 – організація й регулювання відносин у сфері 
забезпечення органами виконавчої влади і орга-
нами місцевого самоврядування реалізації та за-
хисту прав, свобод і законних інтересів фізичних 
і юридичних осіб, а також в процесі публічного 
(державного і самоврядного) управління, діяльно-
сті суб’єктів публічної адміністрації в сферах соці-
ально-економічного й адміністративно-політично-
го розвитку та охорони громадянського порядку;

 – інформаційна;
 – охорона (забезпечення законності й дисци-

пліни в у сфері забезпечення органами виконавчої 
влади і органами місцевого самоврядування реа-
лізації та захисту прав, свобод і законних інтере-
сів фізичних і юридичних осіб, а також в процесі 
публічного (державного і самоврядного) управлін-
ня, здійснення суб’єктів публічної адміністрації 
в сферах соціально-економічного й адміністратив-
но-політичного розвитку та охорони громадян-
ського порядку

 – заохочувальна (стимулювання учасників від-
носин до участі, активізації ролі, самостійності);

 – соціально-моральна (формування правосві-
домості, ставлення до громадського порядку, без-
пеки тощо).

Що цікаво, окрім мети норм адміністратив-
ного права, вчена окреслює і їх функції2, які, на 
нашу думку, в цілому збігаються з визначеними 
Т.О. Коломоєць цілями відповідних галузевих 
норм: а) організація та регулювання публічно-сер-
вісних, управлінських, деліктних та процесуаль-
них відносин, забезпечення реалізації та захисту 
прав, свобод та законних інтересів осіб у відноси-
нах із державою; б) сприяння функції організації 
та регулювання  публічно-сервісних та управлін-
ських відносин (норми-дефініції, норми-презумп-
ції); в) регулятор суспільних відносин не тільки 
у сфері публічного управління, а й в інших сферах 
[23, с. 34-35]. Якщо загалом висловлювати власну 
думку з приводу позиції вченої-адміністративіста 
щодо мети норм адміністративного права, то за-
значимо, що на наше переконання, такий виклад 
ідеї про цілепокладання адміністративно-право-
вих норм є не зовсім коректним, оскільки у ньо-
му мета фактично ототожнюється із завданнями, 
а останні у свою чергу, із функціями, що звісно 
порушує загальноприйняте уявлення про співвід-
ношення вказаних категорій.

Що стосується окреслення мети адміністратив-
но-правових норм, то як слушно зазначає І.В. Бо-
локан, у доктрині адміністративного права це пи-
тання часом є предметом окремої характеристики. 
Так, В.К. Колпаков виокремлює два блоки прояву 
мети адміністративно-правових норм: провідна 
соціальна мета (організація публічно-правових 

відносин відповідно до завдань державотворен-
ня) та конкретні (локальні) цілі (інформаційні, 
охоронно-захисні, заохочувальні, соціально-мо-
ральні) [22, с. 146-147; 24, с. 64]. Приблизно так 
само висловлюються й інші автори [25, с. 21], 
а Р.С. Мельник та С. О. Мосьондз про мету згаду-
ють як про ідеологію вітчизняного адміністратив-
ного права [26, с. 48; 1, с. 99].

Загалом слід відзначити, що наявні на шпаль-
тах адміністративно-правової літератури підходи 
до визначення адміністративно-правових норм та 
окреслення їх ознак в цілому збігаються і хоча й ма-
ють ти чи інші відмінності, пороте суттєво не впли-
вають на зміст сформульованої дефініції. Разом з 
тим, у деяких сучасних наукових публікаціях, їх 
автори тяжіють до окреслення у визначеннях ад-
міністративно-правової норми найбільш загаль-
них її рис. При цьому такі дефініції змістовно 
відрізняються від відповідних аналогів. Зокрема, 
Р. С. Мельник визначає адміністративно-правову 
норму як «писане чи неписане правило поведінки, 
яким керуються суб’єкти адміністративно-право-
вих відносин» [27, с. 61; 28, с. 70]; І.В. Болокан, 
якою наголошено на необхідності відображати 
лише галузеві особливості норм, запропоновано 
адміністративно-правову норму визначати як змо-
дельований у певній нормативній конструкції за-
гальнообов’язковий або можливий варіант пове-
дінки суб’єкта адміністративних правовідносин, 
реалізація якого стимулюється державою при-
таманними галузі засобами [29, с. 6], а російські 
вчені-юристи Ю.А. Дмитрієв, І.О. Полянський 
та Є.В. Трофімов визначають норму адміністра-
тивного права як завжди правило поведінки, яке 
встановлено державою в особі уповноважених 
органів або посадових осіб, яке має вираження 
в певній формі, обов’язкове для невизначеного 
кола осіб та розраховане на багатократне засто-
сування та санкціонування (тобто захищене від 
порушень) примусовою силою держави [30, с. 54].

Таким чином, розвиток вітчизняної адміні-
стративно-правової доктрини та формування 
сучасної концепції розуміння адміністратив-
но-правової норми показав, що сформована ще 
за радянських часів методологічна особливість 
визначення норм адміністративного права зага-
лом зберіглася і після проголошення незалежнос-
ті України. Однак поряд із тим, що на шпальтах 
адміністративно-правової літератури як і раніше 
наголошують на базових ознаках вказаних галу-
зевих норм (формальна визначеність, санкціоно-
ваність державою, загальнообов’язковість тощо), 
визначення сфери регулюючого впливу норм ад-
міністративного права часом суттєво різниться. 
При цьому варто зауважити, що як і у питаннях 

 2 На думку вченої, функції норм адміністративного права – основні напрямки, в яких відображається основне 
завдання норм адміністративного права у певний період суспільного розвитку [23, с. 35].
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визначення суті та ознак адміністративних пра-
вовідносин, тенденційність у дослідженні адміні-
стративно-правових норм також головним чином 
залежить від відповідних підходів вчених-адмі-
ністративістів до визначення адміністративного 
права в цілому та його предмету зокрема. 

Із окресленого вище нами підходу до визначен-
ня сутності адміністративних правовідносин стає 
зрозумілим, що акценти ми робимо на вказівці 
специфіки юридичних фактів з приводу яких ви-
никають вказані відносини, а саме – забезпечен-
ня та реалізація прав особи, виконання нею своїх 
обов’язків, а також виконання адміністративних 
зобов’язань суб’єктами публічної адміністрації. 
Іншими словами, ми переносимо в цілому тради-
ційні для радянського адміністративного права 
наголоси на необхідності встановлення (без уточ-
нення про необхідність дотримання та забезпечен-
ня) юридичних прав і обов’язків учасників право-
відносин, з метою упорядкування таких відносин 
на змістовно інші вихідні «параметри». Попе-
редньо нами наголошувалось, що істинність пра-
вової норми полягає у якомога повному відобра-
женні інтересів суспільства в цілому та окремої 
людини зокрема. Вважаємо, що ця теза цілком 
стосується усіх галузевих різновидів правових 
норм, у тому числі, й адміністративно-правових.

Саме тому абсолютно логічно те, що ми підтри-
муємо вже згадані думки шановного В.Б. Авер’я-
нова про необхідність обов’язкової вказівки на 
права та обов’язки особи під час формулювання 
дефініції «адміністративно-правові відносини»3 

та цілковито поділяємо його критичні слова про 
сучасні адміністративно-правові дослідження, 
в деяких з яких «… у визначенні адміністратив-
ного права, як правило, немає навіть згадки про 
права людини, а тим більше про її пріоритетне 
місце у сфері адміністративно-правового регулю-
вання; традиційно не висвітлюються і навіть не 
згадуються принципи власне галузі адміністра-
тивного права, які підміняються принципами 
державного управління; панує стереотипне трак-
тування адміністративних правовідносин з одно-
стороннім впливом, в яких людина розглядається 
суто «підвладним об’єктом» управлінського й ад-
міністративно-примусового впливу з боку упов-
новажених суб’єктів; не приділяється пріоритет-
на увага судовим засобам захисту прав громадян; 
нарешті фактично цілком ігнорується сучасна 

європейська доктрина і практика адміністратив-
ного права [31, с. 157-158]. 

Вважаємо, що у повній мірі ці зауваження та 
настанови славетного вченого, які фактично одер-
жали обриси своєрідних методологічних правил, 
є прийнятними і для визначення дефініції «норма 
адміністративного права», оскільки переважна 
більшість в тому числі згаданих в цьому дослі-
дженні визначень цієї категорії мають названі 
принципові вади, а саме не засвідчують обов’язко-
вої пріоритетності людини, прав та свобод в меха-
нізмі адміністративно-правового регулювання.

Окрім того, спираючись на раніше згадані тео-
ретичні положення про те, що обов’язковості нор-
мам права надає не державно-примусові заходи, 
а психологічно-ментальна установка адресатів і 
носіїв правової норми, підкреслимо, що виконан-
ня приписів адміністративно-правових норм безу-
мовно гарантується державою за допомогою сис-
теми різного роду стимулюючих засобів (в тому 
числі примусових), однак їх обов’язковий харак-
тер залежить саме від сприйняття норм суб’єк-
тами права (їх більшістю). Іншими словами, ми 
поділяємо тезу про те, що обов’язковість, гаранто-
ваність і примусовість [виконання адміністратив-
но-правових норм] є нетотожними категоріями та 
різними за змістом характеристиками правових 
норм і не ставимо питання про те, що норми пра-
ва не є обов’язковими до виконання, що власне й 
відрізняє їх від інших соціальних норм. Як при-
клад, можна навести типові випадки систематич-
ного порушення правил дорожнього руху. Вказані 
норми наче й є обов’язковими до виконання, що 
забезпечується санкціями (адміністративними 
стягненнями), але доволі значна кількість суб’єк-
тів адміністративних правовідносин не сприймає 
їх як обов’язкові, регулярно порушуючи їх, що 
красномовно підтверджується правозастозовчою 
практикою. Тобто особа в силу в тому числі певно-
го психічного ставлення до суті правової норми не 
вважає її для себе неухильним для виконання пра-
вилом. Однак, ще раз підкреслимо, що ми не під-
штовхуємо до думки про те, що у разі невиконання 
норми права вона втрачає таку перманентну свою 
ознаку як обов’язковість, а лише наголошуємо на 
тому, що обов’язковість правової норми, в тому 
числі, адміністративно-правової, походить від 
адресатів і носіїв норми, а держава може лише га-
рантувати та створювати умови для її виконання.

3 Варто зауважити, що В.Б. Авер’янов говорив не тільки про необхідність переосмислення суті та змісту адміні-
стративних правовідносин, але й порушував доленосне питання про необхідність модернізації адміністративного права 
не тільки як галузі, але і як науки. У цьому контексті варто навести такі його слова: «Головна мета нової адміністра-
тивно-правової доктрини полягає у поверненні національному адміністративному праву справжнього обличчя, яке ця 
галузь має зараз в усіх розвинутих країнах світу. А саме, оновлене адміністративне право має орієнтуватись на забезпе-
чення максимально ефективної реалізації прав й інтересів людини та їх ефективний захист, тоді як натепер вітчизняне 
адміністративне право орієнтоване перш за все на задоволення потреб держави. … Тому за допомогою нової адміністра-
тивно-правової доктрини має бути подолана найбільш принципова вада колишньої наукової школи, а саме майже повне 
ігнорування в адміністративно-правовій науці проблематики прав людини» [31, с. 155].
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З огляду на сказане, хотілося б запропонувати 
для обговорення авторські напрацювання щодо 
поняття «адміністративно-правова норма» і пере-
ліку відповідних ознак, щоб після надходження 
конструктивних критичних зауважень мати мож-
ливість їх переформулювати та удосконалити. 
У нашому розумінні, особливостями (специфічни-
ми ознаками) норм адміністративного права є:

 – вони є вихідними, первинними елементами 
системи адміністративного права;

 – спрямовані на правове регулювання тих су-
спільних відносин, що складають предмет адміні-
стративного права (наприклад ті, що виникають у 
різних сферах публічного адміністрування з при-
воду реалізації та забезпечення прав і свобод осо-
би, а також ті, що виникають в межах внутрішньої 
діяльності органів публічного адміністрування);

 – метою цих норм є забезпечення умов для ре-
алізації і захисту прав і свобод особи в публічній 
сфері, а також забезпечення організації та впоряд-
кованості дій суб’єктів публічної адміністрації;

 – переважна більшість норм адміністратив-
ного права є імперативними, однак поряд із цим, 
значна кількість адміністративно-правових норм 
має диспозитивний характер, який полягає у на-
данні суб’єкту, що не наділений владно-управ-
лінськими повноваженнями, права діяти за своїм 
вибором;

 – обов’язковий характер норм адміністратив-
ного права походить від рівня сприйняття норм 
суб’єктами права або їх більшістю (психологіч-
но-ментальна установка адресатів і носіїв адміні-
стративно-правової норми), при цьому виконання 
норм гарантується за допомогою системи певних 
засобів (в тому числі державно-примусових).

Отже, адміністративно-правова норма – це 
закріплене у джерелах адміністративного права 
правило загального характеру, що спрямоване на 
правове регулювання суспільних відносин, які 
складають предмет адміністративного права з ме-
тою забезпечення умов для реалізації і захисту прав 
і свобод особи в публічній сфері, ефективна дія яко-
го гарантується державою за допомогою стимулю-
ючих засобів (в тому числі державно-примусових).
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Анотація

Шахов С. В. Адміністративно-правова норма: ана-
ліз поняття та характерних ознак. – Стаття.

У статті, на підставі узагальненого аналізу 
наукових та публіцистичних джерел визначено понят-
тя та характерні ознаки норм адміністративного пра-
ва. Автором, зокрема, зазначається, що вони (норми 
адміністративного права) є вихідними, первинними 
елементами системи адміністративного права; спрямо-
вані на правове регулювання тих суспільних відносин, 
що складають предмет адміністративного права (на-
приклад ті, що виникають у різних сферах публічного 
адміністрування з приводу реалізації та забезпечення 
прав і свобод особи, а також ті, що виникають в межах 
внутрішньої діяльності органів публічного адміністру-
вання); метою цих норм є забезпечення умов для реа-
лізації і захисту прав і свобод особи в публічній сфері, 
а також забезпечення організації та впорядкованості 
дій суб’єктів публічної адміністрації; переважна біль-
шість норм адміністративного права є імперативни-
ми, однак поряд із цим, значна кількість адміністра-
тивно-правових норм має диспозитивний характер, 
який полягає у наданні суб’єкту, що не наділений 
владно-управлінськими повноваженнями, права дія-
ти за своїм вибором; обов’язковий характер норм ад-
міністративного права походить від рівня сприйняття 
норм суб’єктами права або їх більшістю (психологіч-
но-ментальна установка адресатів і носіїв адміністра-
тивно-правової норми), при цьому виконання норм 
гарантується за допомогою системи певних засобів 
(в тому числі державно-примусових).

Ключові  слова: адміністративне право, адміністра-
тивні правовідносини, адміністративно-правова нор-
ма, ознаки, поняття.

Аннотация

Шахов С. В. Административно-правовая норма: 
анализ понятия и характерных признаков. – Статья.

В статье, на основании обобщенного анализа науч-
ных и публицистических источников определено поня-
тие и характерные признаки норм административного 
права. Автором, в частности, отмечается, что они (нор-
мы административного права) являются исходными, 
первичными элементами системы административного 
права; направленны на правовое регулирование тех об-
щественных отношений, которые составляют предмет 
административного права (например те, что возника-

ют в разных сферах публичного администрирования 
по поводу реализации и обеспечения прав и свобод 
личности, а также те, что возникают в пределах вну-
тренней деятельности органов публичного админи-
стрирования); целью этих норм является обеспечение 
условий для реализации и защиты прав и свобод лич-
ности в публичной сфере, а также обеспечение органи-
зации и упорядоченности действий субъектов публич-
ной администрации; подавляющее большинство норм 
административного права являются императивными, 
однако наряду с этим, значительное количество ад-
министративно-правовых норм имеет диспозитивный 
характер, который заключается в предоставлении 
субъекту, не наделенному властно-управленческими 
полномочиями, права действовать по своему выбору; 
обязательный характер норм административного пра-
ва происходит от уровня восприятия норм субъектами 
права или их большинством (психологически менталь-
ная установка адресатов и носителей административ-
но-правовой нормы), при этом выполнение норм гаран-
тируется с помощью системы определенных средств 
(в том числе государственно-принудительных).

Ключевые слова: административное право, админи-
стративные правоотношения, административно-право-
вая норма, признаки, понятие.

Summary

Shakhov S. V. Administrative rule: analysis of the 
concept and characteristics. – Article.

In the article, on the basis of a generalized analysis of 
scientific and publicistic sources, the concept and charac-
teristic features of the norms of administrative law are 
defined. The author, in particular, notes that they (the 
norms of administrative law) are the initial, primary ele-
ments of the administrative law system; are aimed at the 
legal regulation of those social relations that constitute 
the subject of administrative law (for example, those that 
arise in different spheres of public administration con-
cerning the realization and maintenance of individual 
rights and freedoms, as well as those that arise within the 
internal activities of public administration bodies); the 
purpose of these norms is to provide conditions for the 
realization and protection of the rights and freedoms of 
the individual in the public sphere, as well as ensuring the 
organization and orderliness of the actions of the subjects 
of public administration; The overwhelming majority of 
the norms of administrative law are imperative, but at 
the same time, a significant number of administrative 
and legal norms have a dispositive nature, which consists 
in granting the right to act to the subject who is not vest-
ed with power and administrative authority of his choice; 
the mandatory nature of the norms of administrative law 
comes from the level of perception of norms by the sub-
jects of law or their majority (psychologically mentally 
setting the addressees and bearers of the administra-
tive-legal norm), while the fulfillment of norms is guar-
anteed by means of a system of certain means (including 
state-forced ones).

Key  words: administrative law, administrative legal 
relations, administrative-legal norm, signs, concepts.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПРАВА

У сучасних умовах розвитку науки адміністра-
тивного та інформаційного права України важли-
вим є питання розгляду адміністративно-телеко-
мунікаційного права у системі права України. 

Зважаючи на інтерес науковців до питання про 
правові складові сфери телекомунікацій, зокрема 
в працях І.В. Арістова, О.А. Баранова, Ю.П. Бури-
ло, Ю.В. Волков, Р.А. Калюжний, В.В. Костиць-
кий, О.О. Леонідова, В.А. Ліпкан, С.О. Лисенко, 
О.М. Музичук, А.М. Новицький, М.В. Процишен, 
В.С. Цимбалюк, варто зауважити, що одностайно-
сті в поглядах вчені стосовно питання сфери теле-
комунікацій і досі не досягли. 

Метою цієї статті постає аналізування немалої 
кількості питань, серед яких предмет і метод пра-
вового регулювання, суб’єкти, об’єкт, зміст пра-
вовідносин, що охоплюються цим правом, тощо. 
В рамках даної роботи буде розглянуто предмет 
та методи телекомунікаційного права, суб’єкт й 
об’єкт телекомунікаційних правовідносин, зміст 
адміністративно-правових відносин у сфері теле-
комунікацій, їх класифікація, юридичні факти 
у межах телекомунікаційного права.

Розпочинаючи розгляд основних понять та 
категорій будь-якої галузі права, варто досліди-
ти питання про предмет правового регулювання. 
Так, в теорії права існує наступне тлумачення 
предмету правового регулювання – це такі відно-
сини в суспільстві, на які направлено регулюван-
ня правового характеру. Предмет телекомуніка-
ційного права наразі лише формується і зараз його 
можна характеризувати трьома основними сфера-
ми (блоками), які визначають телекомунікаційні 
відносини.

1.  Процес  здійснення  ліцензування  й  контро-
лювання  діяльності  у  сфері  телекомунікацій. 
Дана предметна сфера тісно межує з адміністра-
тивними і цивільними відносинами. Таке явище, 
як отримання особливого правового статусу теле-
комунікаційним оператором, виділено з всієї су-
купності цивільних й адміністративних правових 
відносин. Ці відносини передують власне діяль-
ності у сфері телекомунікацій, супроводжують її 
на всьому протязі і завершують її (припинення ді-
яльності). Правовідносини щодо реєстрування та 
ліцензування здійснюються зазвичай одноразово, 
а ось правовідносини щодо введення та експерти-
зи об’єктів – систематично. Правовідносини щодо 

контролю виникають також і між операторами, 
що дозволяє їх виділити в дану предметну сферу 
за суб’єктним ознакою.

2. Утворення та застосування телекомуніка-
ційної  інфраструктури.  Процесу створення про-
ектів, будівництва (приєднання) телекомуніка-
ційних мереж наявна певна особлива специфіка. 
Відносини, які є суміжними із правовідносинами 
щодо капітального будівництва, які зароджують-
ся в процесі самостійного розвитку своєї мережі 
певними малими підприємствами, регулюються 
законодавством про будівництво тільки частково. 
Велика кількість подібних правовідносин регулю-
ється в межах цивільного права. Проте постає за-
питання щодо правового регулювання розподілу і 
використання телекомунікаційних ресурсів, до-
ступу для розміщення (монтажу) мереж на об’єк-
тах міської інфраструктури, будівлях, спорудах, 
тощо.  Логічне їх віднесення до відносин у сфері 
телекомунікації, оскільки основний їхній зміст – 
оборот ресурсів,  доступ розміщення телекомуні-
каційної інфраструктури,  підтримка мереж в го-
товності. Цей комплекс відносин передує процесу 
надання різноманітних послуг.

3.  Процес  надання  телекомунікаційних  по-
слуг. Традиційно надання платних послуг від-
носять до предмету цивільного права. З огляду 
на вищезазначене постає дуже проблематичним й 
спірним віднесення телекомунікаційних відносин 
суто до адміністративних чи цивільних. Чинне те-
лекомунікаційне законодавство частково вирішує 
дану проблему, однак аби вирішити питання в ці-
лому варто сформувати в законодавстві норми, які 
б регулювали правовий режим всіх телекомуніка-
ційних послуг [12].

Переходячи до методу правового регулюван-
ня варто сказати, що ним є комплекс прийомів та 
способів державного владного впливу на відноси-
ни в суспільстві. Безпосередньо метод правового 
регулювання показує як саме регулюються відно-
сини в суспільстві. Його багато в чому орієнтовано 
на різні способи правового регулювання, напри-
клад, на дозвіл, зобов’язання чи заборону. Загаль-
новизнаними вважаються два методи правового 
регулювання, а саме:

• імперативний (директивний, владно-авто-
ритарний) – тобто обов’язковий, такий, що по-
будовано, основуючись на владі та підкоренні, 
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на субординаційних відносинах («вертикальний» 
метод);

• диспозитивний (автономний) – даний метод 
побудовано на базі автономії, суб’єктивної право-
вої рівності, згод сторін («горизонтальний» ме-
тод) [2].

Генетичний та історичний зв’язок телекому-
нікаційних норм з адміністративними визначив 
стан, яке Д. М. Бахрах характеризує, як «асиме-
трію прав і обов’язків суб’єктів» в телекомуніка-
ційній сфері, тобто застосування імперативного 
методу. З іншого боку, включення значної части-
ни елементів телекомунікаційної інфраструктури 
в цивільний оборот обумовлює застосування та-
кож і диспозитивного методу в телекомунікацій-
них правовідносинах. 

Інший напрямок обумовлено тісним зв’язком 
телекомунікаційного та інформаційної взаємодії 
суб’єктів. Можна коротко зазначити, що в сучас-
них умовах практично будь-яка юридично значи-
ма інформаційна взаємодія має документальну чи 
електронну (телекомунікаційну) основу. 

Режим правового впливу телекомунікаційного 
права на суспільні відносини, що виникають в те-
лекомунікаційній сфері, постає багаторівневою 
системою, яка висувається в якості галузевих осо-
бливостей телекомунікаційного права [10].

Сучасні досягнення у сфері розвитку інформа-
ційних та комунікаційних технологій зумовлю-
ють формування зовсім нових відносин у житті 
людини. Після втрати чинності Закону України 
«Про зв’язок» суспільні відносини в даній сфері 
стали регулюватися Законом України «Про теле-
комунікації». Деякі його аспекти відбиті і в за-
конах України «Про інформацію» [5], «Про по-
штовий зв’язок» [7], «Про радіочастотний ресурс 
України» [8], в указі Президента «Про Національ-
ну комісію, що здійснює державне регулювання 
у сфері зв’язку та інформатизації» [6], у постанові 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Правил надання та отримання телекомунікацій-
них послуг» [4], у міжнародних договорах, тощо.

Якщо спробувати охарактеризувати всі відно-
сини у сфері телекомунікацій, то можна провести 
їх класифікацію та виокремити з них наступні ад-
міністративно-правові: 

 – відносини в сфері охорони ліній та споруд 
(охоронні відносини);

 – відносини щодо надання й отримання теле-
комунікаційних послуг;

 – відносини в межах сфери телекомунікацій-
ного управління [14, с. 119];

 – дозвільні відносини у сфері телекомунікацій 
[16, с. 425].

Вищезазначене дає нам можливість зробити 
проміжний висновок, що адміністративно-правові 
відносини в межах сфери телекомунікацій визна-
чають через категорію суспільних відносин, що 

врегульовуються  правовими положеннями адміні-
стративного законодавства та що виникають через 
правомірне функціонування телекомунікаційних 
мереж (споруд) й задоволення потреб спожива-
чів телекомунікаційного характеру [14, с. 120]. 

Як і будь-які інші суспільні відносини, адмі-
ністративно-правові відносини у сфері телеко-
мунікацій включають такі елементи, як суб’єкт, 
об’єкт та зміст даних правовідносин, які пропону-
ється дослідити нижче.

Так, виходячи із поглядів науковців теорії дер-
жави та права суб’єктом можна визначити:

 – по-перше, особу, учасника відносин суспіль-
ства у відповідній сфері, що здатна нести права й 
обов’язки;

 – по-друге, особу, яка насправді може бути 
учасником суспільних відносин в силу юридич-
них норм [1, с. 138].

Зважаючи на вищенаведені критерії та про-
ведене дослідження можемо стверджувати, що 
суб’єкт телекомунікаційних правовідносин – це 
відокремлений суб’єкт, наділений правами від-
повідно до норм права, або державною функцією 
з регулювання відносин у телекомунікаційній 
сфері; або, що отримав дозвіл (ліцензію) і ресурси 
(нумерації мереж, номінали радіочастот) для те-
лекомунікаційної діяльності, який здійснює при-
йом обробку і передачу інформації з дотриманням 
інформаційного нейтралітету; або, що отримав 
доступ до телекомунікаційних мереж та ресурсів 
задля отримання послуг з прийому обробці і пере-
дачі інформації.

Суб’єкт телекомунікаційних правовідносин – 
це особа (держава, посадова особа, громадянин, 
юридична особа служба зв’язку), яка здійснює 
в телекомунікаційній сфері юридично значиму ді-
яльність на постійній або тимчасовій основі (регу-
лювання діяльності в телекомунікаційній сфері, 
експлуатацію телекомунікаційних об’єктів або 
ресурсів, отримує послуги в телекомунікаційній 
сфері), або виконує окремі функції з телекомуні-
каційною інфраструктурою.

Комплекс всіх наявних критеріїв класифікації 
дає можливість  для формування наступних ос-
новних груп суб’єктів, як: 

• державні органи та посадові особи;
• телекомунікаційні оператори та їх посадові 

особи;
• колективні та індивідуальні споживачі теле-

комунікаційних послуг тощо.
Законодавець в законі України «Про телеко-

мунікації» називає телекомунікаційні об’єкти 
як такі рідко, наприклад, засоби телекомуніка-
цій та інформаційно-телекомунікаційні мере-
жі. До об’єктів адміністративних правовідносин 
у сфері телекомунікацій відносяться землі телеко-
мунікацій та земельні ділянки, надані для потреб 
зв’язку в постійне (безстрокове) або безоплатне 
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термінове користування, оренду або передаються 
на праві обмеженого користування чужою земель-
ною ділянкою (сервітут) фізичним особам-підпри-
ємцям та юридичним особам задля здійснення 
для будівництва та експлуатації споруд зв’язку, а 
саме розташування лінійних, станційних споруд, 
антен, веж, інших технічних засобів телекомуні-
кацій [9, ст. 10]. 

Також об’єктом є мережа зв’язку. Мережа 
зв’язку структурно є технологічною системою, що 
вміщує в собі різноманітні засоби та лінії зв’язку. 
Вона призначена для втілення цілей електро- чи 
поштового зв’язку. 

Матеріальні (блага) об’єкти, споруди та фінан-
си зв’язку: лінійно-кабельні споруди зв’язку; спо-
руди радіорелейних ліній зв’язку; приймально-пе-
редавальні центри (радіомовлення і телебачення); 
системи пересувний стільникового, транкінго-
вого, пейджингового радіозв’язку; земні станції 
супутникового зв’язку; станційні споруди дрото-
вих засобів зв’язку; станції дротового мовлення; 
автоматизовані системи управління та інформа-
тизації; інформаційно-обчислювальні центри; 
локальні, регіональні, глобальні мережі; кінцеві 
телекомунікаційні термінали, інші матеріаль-
ні об’єкти телекомунікаційної інфраструктури. 

Самостійну групу об’єктів складають ресурси: 
 – ресурс нумерації – сукупність або частину 

варіантів нумерації, які можливо використовува-
ти в мережах зв’язку; 

 – нумерація – цифрове, літерне, символьне по-
значення або комбінації таких позначень, в тому 
числі коди, призначені для однозначного визна-
чення (ідентифікації) мережі зв’язку та (або) її 
вузлових або кінцевих елементів; 

 – радіочастотний спектр – сукупність раді-
очастот в встановлених Міжнародним союзом 
електрозв’язку межах, які можуть бути викори-
стані для функціонування радіоелектронних засо-
бів або високочастотних пристроїв; 

 – орбітально-частотний ресурс [11].
Окремими спеціальними об’єктами можна наз-

вати бази даних про абонентів, резерв універсаль-
ного обслуговування та трафік [14, с. 119]. 

Наступним елементом правовідносин у сфері 
телекомунікації є їх зміст. Зміст адміністратив-
них правовідносин у сфері телекомунікацій скла-
дається з прав й обов’язків їх учасників, що реалі-
зують власну діяльність відповідно до норм права. 
До  загальних прав суб’єктів адміністративних 
правовідносин у межах сфери телекомунікацій 
відносяться право на:

 – отримання достовірної та вчасної інформації;
 – одержання послуг телекомунікаційного ха-

рактеру;
 – одержання інформації з приводу змін, що 

торкаються тарифів на послуги у сфері телекому-
нікацій;

 – відшкодування збитків, що було завдано че-
рез неправомірні дії осіб.

Суб’єктивні обов’язки полягають саме в забез-
печенні телекомунікаційними послугами, проце-
сі реєстрації й ліцензуванні діяльності в галузі 
зв’язку, а також задоволенні потреб споживачів 
телекомунікаційного характеру [14, с. 119]. 

Проаналізувавши низку нормативної, дослід-
ницької й навчальної літератури, можна сказати, 
що теорії права та окремим галузям права не при-
таманне існування єдиного, консолідованого під-
ходу щодо визначення змісту відносин в суспіль-
стві. Це підтверджується і законодавчими актами.

Виходячи із різноманітних методологічних 
й методичних підходів певних вчених з приводу 
розгляду категорії змісту відносин в суспільстві, 
які складають предмет правового регулювання, 
як правової категорії, як базовий підхід задля до-
слідницьких завдань було прийнято підхід, який 
випливає із теорії складних (множинних) систем 
у праві (теорії гіперсистем) [3; 15, с. 76-114].

Основу змісту відносин суспільства у телекому-
нікаційному праві становлять пошук, поширення 
та отримання інформаційних даних дистанційно 
особою за допомогою будь-яких засобів. Перший 
рівень змісту правовідносин сфери телекомуні-
кацій можна визначити через множинність пра-
вових норм, які регулюють діяльність, пов’язану 
із підтриманням спілкування поміж особами, що 
знаходяться на великій відстані, враховуючи ма-
сове використання відповідних здобутків науко-
во-технічного прогресу. Другий рівень розуміння 
змісту правовідносин (із погляду визначальної, 
спеціальної галузевої ознаки) телекомунікацій-
ні правовідносини можна розглянути через кате-
горію взаємопов’язаної множинності прав їхніх 
учасників, що зумовлюють для них обов’язки сто-
совно організації та експлуатації зв’язку різнома-
нітними засобами чи способами спілкування на 
великі відстані у заданому масштабі, просторі та 
часі. Специфіка змісту відносин в суспільстві, що 
складають предмет телекомунікаційного права, 
виходячи з концепції його розуміння через кри-
терій підгалузі спеціальної частини комплексної 
галузі права (інформаційне право), визначається 
третім рівнем.

Останньою категорією для розгляду в межах 
даного розділу стане категорія юридичних фактів. 
Юридичним фактом постає приєднання мережі 
електрозв’язку оператора до мережі електрозв’яз-
ку загального користування, яке слід розглядати 
в двох контекстах, як дію і як подію. Дію пов’я-
зано із виконанням робіт оператора по приєднан-
ню, тобто завершення технічного і технологічного 
циклів по виконанню фізичного стику телекому-
нікаційних мереж. Як подія, приєднання мережі 
електрозв’язку оператора до мережі електрозв’яз-
ку загального користування, можна розглядати 
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з метою визначення моменту для видачі уповнова-
женим державним органом дозволу на експлуата-
цію телекомунікаційного об’єкту.

Найбільш значимий для користувача в теле-
комунікаційній сфері юридичний факт – надан-
ня оператором зв’язку доступу для абонента. В 
результаті цього юридичного факту абонент має 
можливість реалізувати власні права щодо при-
йому та передачі повідомлень через телекомуніка-
ційні мережі.

Іншими важливими для телекомунікаційних 
правових відносин є наступні юридичні факти: 

• отримання ліцензії;
• отримання дозволу на радіочастоти; 
• отримання дозволу на експлуатацію об’єкта 

зв’язку;
• введення в експлуатацію об’єкта зв’язку; 

тощо.
Однак найбільш поширеним юридичним фак-

том є саме допуск оператором абонента до теле-
комунікаційної мережі, як дії, в результаті якої 
абонент отримує можливість реалізовувати свої 
права на прийом/передачу повідомлень по телеко-
мунікаційних мережах [13].

Варто наголосити, що розгляд основних понять 
та категорій будь-якої галузі права досить кропіт-
кий та потребуючий уваги до дослідження процес, 
в який входить процедура вивчення великої кіль-
кості проблемних питань, як то предмет правового 
регулювання, його метод, правові відносини, що 
виникають у відповідній сфері суспільного життя, 
суб’єктів, об’єкт, зміст цих правовідносин, тощо.
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Анотація

Щупаківський Р. В. Основні поняття та категорії 
адміністративно-телекомунікаційного права. – Стаття.

Стаття присвячена розгляду основних понять та 
категорій адміністративно-телекомунікаційного пра-
ва, серед яких предмет, методи телекомунікаційного 
права, суб’єкт адміністративних правовідносин у сфе-
рі телекомунікацій, об’єкт телекомунікаційних пра-
вовідносин, зміст адміністративно-правових відносин 
у сфері телекомунікацій, класифікація адміністратив-
но-правових відносин у сфері телекомунікацій, юри-
дичні факти у межах телекомунікаційного права.

Автор звертає увагу на те, що предмет телекомуні-
каційного права наразі лише формується і зараз його 
можна характеризувати трьома основними сферами 
(блоками), які визначають телекомунікаційні відно-
сини, зокрема це процес здійснення ліцензування й 
контролювання діяльності у сфері телекомунікацій, 
утворення та застосування телекомунікаційної інф-
раструктури та процес надання телекомунікаційних 
послуг. В статті зазначено також, що метод правового 
регулювання телекомунікаційних відносин знаходить-
ся на стадії розробки. 

Останньою категорією для розгляду в межах даної 
статті стали юридичні факти, найбільш поширеним 
серед яких є допуск оператором абонента до телекому-
нікаційної мережі, як дії, в результаті якої абонент от-
римує можливість реалізовувати свої права на прийом/
передачу повідомлень по телекомунікаційних мережах.
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Ключові слова: адміністративно-телекомунікаційне 
право, предмет телекомунікаційного права, метод те-
лекомунікаційного права, суб’єкт та об’єкт телекому-
нікаційних правовідносин, зміст телекомунікаційних 
правовідносин.

Аннотация

Щупакивський Р. В. Основные понятия и катего-
рии административно-телекоммуникационного пра-
ва. – Статья.

Статья посвящена рассмотрению основных понятий 
и категорий административно-телекоммуникационно-
го права, среди которых предмет, методы телекоммуни-
кационного права, субъект и объект административных 
правоотношений в сфере телекоммуникаций, содержа-
ние телекоммуникационных отношений, классифи- 
кация административно-правовых отношений в сфере 
телекоммуникаций, юридические факты в телекомму-
никационном праве.

Автор обращает внимание на то, что предмет теле-
коммуникационного права пока только формируется 
и сейчас его можно характеризовать тремя основны-
ми сферами (блоками), которые определяют телеком-
муникационные отношения, в частности это процесс 
лицензирования и контроля деятельности в сфере те-
лекоммуникаций, образования и применения телеком-
муникационной инфраструктуры и процесс предостав-
ление телекоммуникационных услуг. В статье отмечено 
также, что метод правового регулирования телеком-
муникационных отношений – на стадии разработки.

Последней категорией для рассмотрения в рамках 
данной статьи стали юридические факты, наиболее 
распространенным среди которых является допуск 
оператором абонента к телекоммуникационной сети, 
как действия, в результате которого абонент получа-
ет возможность реализовывать свои права на прием / 
передачу сообщений по телекоммуникационным сетям.

Ключевые  слова: административно-телекоммуни-
кационное право, предмет телекоммуникационного 
права, метод телекоммуникационного права, субъект 
и объект телекоммуникационных правоотношений, 
содержание телекоммуникационных правоотношений.

Summary

Shchupakovsky R. V. Basic concepts and categories 
of administrative and telecommunication law. – Article.

The article is devoted to consideration of the basic con-
cepts and categories of administrative and telecommuni-
cation law, including the subject, methods of telecom-
munication law, object of administrative legal relations 
in the field of telecommunications, content of telecommu-
nication relations, classification of administrative legal 
relations in the field of telecommunications, legal facts 
in telecommunication law.

The author draws attention to the fact that the sub-
ject of telecommunication law is only being formed and 
now it can be characterized by three main areas (blocks) 
that define telecommunication relations, in particular, 
the process of licensing and monitoring activities in the 
field of telecommunications, education and application of 
telecommunication infrastructure and the process of pro-
viding telecommunication services. The article also noted 
that the method of legal regulation of telecommunication 
relations is at the development stage.

The last category for consideration in this article are 
legal facts, the most common among which is the sub-
scriber’s admission by the operator to the telecommunica-
tion network, as actions as a result of which the subscrib-
er gets the opportunity to exercise their rights to receive / 
transmit messages over telecommunications networks.

Key  words:  administrative and telecommunication 
law, method of telecommunication law, subject and object 
of telecommunication relations, content of telecommuni-
cation relations.
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ПРИНЦИПИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПІДВИЩЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Продовжуючи розпоча-
те раніше нами дослідження участі громадськості 
в підвищенні ефективності функціонування орга-
нів виконавчої влади, зауважимо на тому, що цей 
процес має, безумовно, здійснюватися у відповід-
ності до чітко визначених принципів. Що стосу-
ється спеціальних принципів участі громадськос-
ті в управлінні державними справами, то слід 
зауважити на тому, що це є дуже складна система 
відносин, яка охоплює одразу декілька інститутів 
та навіть галузей. Так, наприклад, участь громад-
ськості передбачає інформування громадськості, 
що є предметом інформаційного права та базу-
ється на відповідних принципах; також одним із 
напрямків діяльності є антикорупційний громад-
ський контроль, він в свою чергу базується на прин-
ципах антикорупційної діяльності; тощо. Відтак, 
в даному дослідженні маємо за мету визначити 
ті принципи, відповідно до яких участь громад-
ськості в підвищенні ефективності функціонуван-
ня зазначених вище органів має реалізовуватись 
як право демократії участі. В роботі використано 
наукові здобутки Ю.П. Сурміна, Ф.М. Рудича, 
Е.А. Афоніна, Л.В. Гонюкової, Р.В. Войтович, 
О. Мороза, М.І. Рудакевич, І.В. Чаплай, а також 
зарубіжних дослідників J. Bělohradová, M. Muro.

Виклад основного матеріалу. На думку 
Ю.П. Сурміна, «одним з головних принципів, або 
навіть і передумовою залучення громадян є прин-
цип довіри влади до пересічних громадян. Хоча 
багато хто з громадян сьогодні певною мірою або 
повністю не довіряє представникам влади, разом 
з тим ці ж люди водночас підсвідомо очікують до-
віри до себе з боку владних структур» [1, c. 303]. 
Окрім того, цитуючи Ф.М.Рудича, він наводить 
ряд таких принципів як: принцип відкритості, 
координованості, прямого спілкування, об’єктив-
ності. Принцип відкритості полягає в тому, що 
інформація має бути донесена до представників 
різних соціальних груп, до всіх зацікавлених в от-
риманні інформації учасників процесу розробки 
та прийняття рішень. Змістом цього принципу 
стає те, що поширення інформації та залучення 
громадян до відповідних проектів здійснюється 
без будь-яких обмежень з огляду на соціальний 
статус, професію, політичні погляди. Кожен етап 
залучення громадян має відбуватися з дотриман-
ням відкритих, зрозумілих та єдиних для всіх 
учасників правил поведінки та умов прийняття 

рішень. Мають бути вироблені однакові і зрозумі-
лі для всіх критерії. Принцип координованості дій 
полягає в залученні громадян до розробки, при-
йняття рішень влади та контролю за їх виконан-
ням. Принцип прямого спілкування передбачає 
необхідність оптимізації діяльності усіх фахівців 
(державних службовців), що співпрацюють з гро-
мадою. Принцип об'єктивності полягає в тому, 
що об'єктивно оцінена ситуація й ретельно піді-
брана аргументація здатні заздалегідь запобігти 
виникненню проблем, пов'язаних з тим, що певні 
дії владних структур зачіпають інтереси окремих 
соціальних груп і навпаки, неправдива, викрив-
лена інформація може повністю підірвати довіру 
населення до влади [2].

Безпосередньо ж Ю.П.Сурмін, зазначає з при-
воду принципів наступне: «під державно-грома-
дянською взаємодією розуміємо позитивні форми, 
які відображають пошук спільного поля діяльно-
сті і передбачають досягнення консенсусу обома 
сторонами. Очевидно, що таке визначення авто-
матично вказує на те, що діалог між державою та 
громадянським суспільством має ґрунтуватися 
на таких головних соціальних процесах: об'єд-
нання; визнання; комунікації; взаєморозуміння; 
довіри. Новою стратегією демократизації системи 
державного управління є налагодження взаємодії 
з громадськістю на основі декларування відкрито-
сті, прозорості, повної інформованості, правдиво-
сті та законності діяльності влади [1, c. 305].

Е. А. Афонін, Л. В. Гонюкова, Р. В. Войтович 
основними принципами організації (відмітимо, 
що не участі громадськості, а саме організації 
громадської участі, проте виділені ними принци-
пи організації є важливим для нашого подальшо-
го вироблення єдиної системи принципів участі) 
громадської участі: наявність конкретної мети; 
створення умов для зворотного зв’язку; альтер-
нативність; створення умов для активної участі 
громадськості на стадії підготовки управлінсько-
го рішення; залучення максимальної кількості 
учасників до обговорення та прийняття відповід-
ного управлінського рішення; надання адекватної 
відкритої та повної інформації й навчання щодо 
громадської взаємодії; відкритість та контрольо-
ваність процесу громадської участі, здатність фор-
мулювати лише реалістичні цілі; використання 
якісної методичної бази для організації процесу 
та контролю за його результатами. У процесі орга-
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нізації громадської участі мова йде про наділення 
громадян реальними повноваженнями впливати 
та контролювати державно-управлінські рішен-
ня, а не лише декларувати символічну участь гро-
мадян у державному управлінні [3, c. 19-20].

Міжнародна асоціація з питань участі громад-
ськості описала основні цінності, на просування 
яких спрямована участь громадськості. До них на-
лежать:  участь у процесі прийняття рішень осіб, 
яких стосується відповідне рішення, або які заці-
кавлені у цьому рішенні;  залучення учасників до 
викладення свого бачення формату їхньої участі;  
надання учасникам інформації, необхідної для 
ефективної участі; визнання та обговорення потреб 
та інтересів всіх учасників, в тому числі осіб, які при-
ймають рішення;  надання громадськості можливо-
сті впливати на рішення;  доведення до відома учас-
ників, яким чином їх внесок вплинув на рішення. 

Кодекс належної практики участі громад-
ськості в процесі прийняття рішень містить п’ять 
важливих принципів участі громадськості: участь 
шляхом збору та передачі поглядів різних членів 
ГО та зацікавлених громадян через ГО з метою 
впливу на процес прийняття політичних рішень; 
довіра як чесна взаємодія між політичними си-
лами та суспільством; відповідальність та прозо-
рість як з боку ГО, так і з боку державних орга-
нів на всіх етапах діяльності;  незалежність ГО, 
оскільки важливо визнавати ГО як вільні й неза-
лежні структури із власними цілями, рішеннями 
та заходами. 

Рекомендації щодо поліпшення участі об’єд-
нань у публічному процесі прийняття рішень, 
від учасників Форуму ГО, організованому ОБСЄ- 
БДІПЛ містять такі принципи:  принцип прозоро-
сті, в тому числі своєчасний доступ громадськості 
до всіх документів, проектів, рішень та висновків, 
які мають значення для процесу участі; принцип 
неупередженості, особливо з боку ГО, оскільки 
вони мають право діяти самостійно та відстоювати 
різні позиції перед органами влади; принципи від-
критості та доступності, оскільки процеси участі 
повинні бути відкритими та доступними для всіх на 
основі узгоджених меж участі;  принципи відпові-
дальності та ефективності, за яких участь повинна 
бути зорієнтованою на результат, щоб мати реаль-
ний вплив на зміст, а також органи повинні нести 
відповідальність перед суспільством за плин кон-
сультаційних процесів та доповідати про резуль-
тати; принципи відсутності дискримінації, рівного 
ставлення та відкритості, а саме рівного доступу 
для всіх, у тому числі задоволення потреб меншин, 
осіб, які перебувають у несприятливих умовах, 
вразливих чи соціально відчужених осіб або груп 
осіб, які бажають взяти участь;  принцип незалеж-
ності об’єднань, у тому числі відмови від нав’язу-
вання зобов’язань ГО щодо участі в процесах при-
йняття рішень або відстоювання певних позицій. 

 Окрім того, іншими установами та організаці-
ями в Європі було виділено ще декілька принципів 
управління процесом участі громадськості, у тому 
числі зобов’язання, визнання прав та обов’язків, 
ресурси, достатній проміжок часу, визнання та на-
дання зворотного зв’язку, оцінки тощо [4, c. 7-8]. 

Важливо відмітити, що названі принципи не 
враховують деяких нюансів співпраці органів 
виконавчої влади та громадськості. Так, досить 
справедливі та аргументовані зауваження з цьо-
го приводу зробив О.Мороз, який вивчав в межах 
наукової статті взаємодію органів місцевого само-
врядування та громадськості, але його зауважен-
ня є тим більше актуальними і для нашого пред-
мета дослідження. 

Вчений пише наступне: «Безумовно, викори-
стання «управлінської» інформації значно роз-
ширює можливості менеджменту в підготовці 
найбільш ефективних варіантів управлінських 
рішень. Одна із суттєвих причин, що обмежує 
використання «управлінської» інформації ви-
конавчими органами місцевого самоврядування 
пов’язана з пильним контролем з боку як депу-
татського корпусу, так і громадських організацій 
та окремих активістів за обґрунтуванням та під-
ставами прийняття того чи іншого управлінсько-
го рішення. Сама функція контролю, безумовно, 
є притаманною для усіх видів менеджменту та 
є невід'ємною частиною управлінського проце-
су. Контроль здійснюється як в публічному, так 
і в традиційному управлінні. Різниця полягає 
в тому, що в процесі управління бізнесовими та 
комерційними структурами контроль управлін-
ських функцій здійснюється органами контролю 
(наглядові (спостережні) ради, уповноважені ор-
гани. тощо) за результатами діяльності управлін-
ських структур. Здійснення в процесі публічного 
управління і адміністрування функції контролю 
декількома інститутами громадянського суспіль-
ства та окремими громадянами (їх об'єднаннями), 
які в багатьох випадках мають різні цільові упо-
добання та прагнення, за самими процесами, як 
формування та обґрунтування управлінських рі-
шень, так і безпосереднього здійснення окремих 
управлінських функцій, здебільше відбувається 
шляхом перевірки дотримання цих процесів від-
повідності встановленим регламентам та процеду-
рам. Такий підхід значно звужує ініціативність та 
інноваційність  підходів менеджерів до вирішення 
проблем, та застосування багатоваріантності під 
час їх розробки. З метою підвищення якості під-
готовки управлінських рішень виконавчими ор-
ганами місцевого самоврядування пропонується 
здійснення контролю в процесі остаточного визна-
чення ефективністю та результативністю впливів 
й наслідків результатів публічного управління 
шляхом впровадження системи їх моніторингу, 
не вдаючись до з’ясування процесів здійснення 
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управлінських функцій. При цьому громадський 
контроль та оцінка результатів ефективності 
управлінської діяльності виконавчих органів 
місцевого самоврядування може зосередитися, 
зокрема на таких питаннях, наприклад, як: за-
безпечення захисту прав і свобод громадян та їх 
об’єднань; цільове та економне витрачання ресур-
сів та публічних фінансових коштів; забезпечення 
екологічної безпеки, а також збереження життя і 
здоров'я людей; якість та обсяг публічних послуг, 
що надаються, реалізація пріоритетних націо-
нальних програм і проектів, тощо [5, c. 248].

Другим зауваженням є таке: «такий суттє-
вий чинник, що впливає на ефективність роботи 
керуючої системи, як організаційна структура 
управління виконавчих органів місцевого само-
врядування, яка базується на штатному розкла-
ді і визначає обсяги прав, обов’язків та повнова-
жень посадових осіб, їх комунікаційні зв’язки 
та «зони відповідальності» окремих підрозділів, 
ще на стадії формування знаходиться під впли-
вом намагання її авторів не оптимізувати функції 
управління, а збільшити можливість отримання 
частини заробітної платні, що змінюється, бо фік-
сована її частина вже визначена «зверху». Зви-
чайно такий підхід до організації управлінської 
діяльності не сприяє підвищенню ефективності 
публічного управління, навіть за рахунок праг-
нення підвищити роль та значення «мотиваційної 
складової». Тим більш, що ця  «мотиваційна скла-
дова» вкрай обмежена, бо, як правило, в якості 
показників преміювання використовують щось 
на кшталт «… ініціативність у роботі, складність 
та якість виконання доручень, обсяг додаткового 
навантаження», або «… порушення трудової та 
виконавської дисципліни, неналежне виконання 
посадових обов’язків «та таке інше. Тобто дію-
ча система преміювання фактично є додатком до 
посадового окладу та має низький мотиваційний 
ефект (безвідносно до абсолютних розмірів опла-
ти в цілому та преміальної її частини зокрема). 
Впровадженню ж мотиваційних систем, що до-
вели свою ефективність в умовах традиційного 
управління, наприклад за досягнення ключових 
показників ефективності (KPI) та інших, стоїть на 
заваді вірогідність можливого розгляду нараху-
вання премій за досягнення (можливо часткове) 
тих чи інших певних показників, з боку окремих 
кіл громадськості та/або їх представників, недо-
статньо обґрунтованим та недоцільним і навіть 
як нецільове використання бюджетних коштів. 
Тобто «публічна складова» управління може роз-
глядати «мотиваційну складову» посадових осіб 
виконавчих органів місцевого самоврядування 
з точки зору порушення діючого законодавства 
України за яке передбачена як адміністративна 
(ст. 164-12 Кодексу України Про адміністративні 
правопорушення - передбачено накладення штра-

фу) так і кримінальна відповідальність (ст. 210 
Кримінального кодексу України - передбачено на-
кладення штрафу, позбавлення волі, позбавлення 
права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю) [5, c. 249-250].

Отже, О. Мороз, по суті, зауважує на тому, що 
контроль з боку громадськості повинен мати ро-
зумні межі. І це справедливо. Адже сьогодні ми 
спостерігаємо тенденцію в українській науці, за 
якої іншою стороною «людиноцентристської кон-
цепції» є те, що людина ставиться не просто в центр 
діяльності держави, а взагалі культивується ідея 
про те, що кожна особа, на надання послуг яким і 
існує держава та державні органи, особливо органи 
виконавчої влади, повинна мати можливість втру-
титися в діяльність публічних органів. Тому наго-
лошується на необхідності дотримання принципу 
прозорості, відкритості, тощо. І дотримання цих 
принципів, безсумнівно, є вірним. Але із певни-
ми розумними межами. Зокрема, подивимося як 
підходять до цього питання в деяких країнах ЄС. 

При визначенні принципів участі громадськос-
ті щодо захисту навколишнього середовища ЧР, 
наводяться такі спеціальні принципи. Базові (за-
гальноправові): 1) законності (кожний може роби-
ти те, що законом не заборонено, і ніхто не може 
бути змушений робити те, що закон не передбачає); 
2) превенції (полягає в тому, що до прийняття рі-
шення необхідно встановити всі можливі наслід-
ки такого рішення); 3) пропорційності  або спів-
розмірності (полягає в тому, що, по-перше, слід 
дотримуватися рівноваги між застосовуваними 
засобами та досягнутою метою; по-друге, правове 
регулювання не повинно перевищувати розумних 
меж, тобто не має бути заурегульованості; по-тре-
тє, очікування вирішення особливих конфлік-
тних ситуацій шляхом адекватної поведінки); 
4) принцип відкритості суспільних справ участі 
громадськості (частиною цього принципу є обов’я-
зок роз’яснення, інформування, а також створити 
умови для того, щоб у громадян була реальна мож-
ливість реалізувати їхні права та законні інтере-
си; сюди ж відноситься і право звертатися до дер-
жавних органів зі скаргами на дії/бездіяльність 
державних службовців; також до цього принципу 
включають і необхідність державних службовців 
бути ввічливим, йти на зустріч в розумних межах, 
інформувати громадськість щодо їхніх прав та 
можливостей якнайефективніше). Специфічними 
принципами є такі: 1) принцип диференціації гро-
мадськості залежно від того наскільки стосується 
їх (певних суб’єктів громадськості) конкретне пи-
тання (базується на положеннях Орхуської кон-
венції, яка розрізняє в ст. 2 ч.4 та ч. 5 поняття 
«громадськість» та «зацікавлена громадськість»); 
2) принцип презумпції того, що недержавних не-
прибуткових організацій питання завжди стосу-
ється (виходить з того, що недержавні неприбут-
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кові організації саме задля того і створені, щоб 
захищати права та інтереси громадян);3) принцип 
«сумніву в успіху допуску участі громадськості» 
(напряму залежить від принципу відкритості су-
спільних справ участі громадськості, але одночас-
но застосовується разом із принципом передба-
чення, який полягає в тому, що державні органи 
в своїх процесах повинні зберегти необхідну міру 
наступності. Прикладом є рішення в справі, коли 
суд постановив, що у випадку встановлення зони 
аварійного планування рішення стосується тіль-
ки заходів щодо охорони населення певної адміні-
стративно-територіальної одиниці, тому в цьому 
випадку інтереси охорони природи та ландшафту 
не можуть бути застосовані. Відповідно, і участь 
громадськості формується згідно із окресленою 
сферою проблематики); 4) принцип балансуван-
ня /урівноваження інтересів, що пред’являються 
громадськістю (в особі окремих суб’єктів з числа 
громадськості); 5) принцип вчасності участі як 
специфічний вияв принципу превенції (зобов’язує 
залучити громадськість в найбільш ранній фазі, 
аби вона мала можливість впливати на рішення, 
а також вчасного розповсюдження та доступу до 
інформації); 6) принцип активної участі громад-
ськості (базується на принципі «закони написа-
ні для тих, хто дбає про свої права» та полягає в 
тому, що ті суб’єкти, які хочуть бути учасниками 
процесу прийняття адміністративного рішення з 
конкретного питання, повинні заявити про свій 
намір в певні строки від дня коли державним ор-
ганом проголошено про початок такого процесу) 
[6, c. 47-58].

Німецька дослідниця M.Muro, вивчаючи пи-
тання інформування та консультування гро-
мадськості щодо водного басейну, називає такі 
принципи участі: 1) вчасність (громадськість не 
повинна бути залучена до процесу аж на останніх 
строках планування , тобто не може бути доведено 
до відома вже готове рішення); 2) відкритість та 
транспарентність (інформація має бути доведена 
до всіх зрозумілим способом, повинно бути ясно 
визначено про які теми будуть дискувати, про що 
мають прийняти рішення, які питання не є пред-
метом участі громадськості, при цьому обсяг та 
границі участі повинні бути відкрито означені, 
щоб попередити фальшиві очікування); 3) гнуч-
кість ( в участі громадськості існує ряд сумнівів, 
тому що мова йде про процес, в якому можуть 
зіткнутися різні точки зору, тому обов’язково по-
требується аби процес участі був побудований та-
ким чином, щоб він був як інтерактивний процес 
навчання, який повинен бути пристосований до 
змінюваних рамкових умов та цільових аудито-
рій); 4) активність (державні органи повинні гро-
мадськість активно інформувати та запрошувати 
до участі); 5) інклюзивність (абсолютно всі точки 
зору та інтереси повинні бути вислухані та обгово-

рені); 6) наступність /спадкоємність (процеси уча-
сті громадськості дозволяють розвинути довіру та 
взаємну розуміння завдяки представникам дер-
жавних органів та установ; послідовність участі 
означає також і перерозподілу відповідальності); 
7) підтримка (потрібна підтримка участі громад-
ськості в тому напрямку, аби були створені мож-
ливості для такої участі); 8) оцінка (всі методи 
участі та міру залученості громадськості обов’яз-
ково потрібно оцінити) [7]. 

У досвіді Франції заслуговує на увагу етичний 
зміст принципу «відкритості», який є одним із прі-
оритетів адміністративної реформи. Відкритість 
трактується як причетність (компліцитність), що 
характеризує відносини державних службовців 
і громадян у процесі взаємодії як суб’єкт-суб’єк-
тні у контексті «повідомити – залучити». Метою 
компліцитності є не стільки передача партнеру 
(громадянину, суспільству) інформації, скільки 
прагнення викликати в нього спочатку певну ре-
акцію – довіру, а потім «залучити» до співучасті 
в управлінні [8, c. 12]. Отже, можливо саме так і 
назвати цей принцип – принцип «компліцитно-
сті», який означає цілеспрямовану діяльність ор-
ганів виконавчої влади на залучення громадськос-
ті до співпраці, що полягає не просто в передачі 
інформації партнеру, а в формуванні довіри між 
державним службовцем та представником гро-
мадськості та на її ґрунті залучення до співучасті 
в управлінні.

Окрім того, І.В. Чаплай пише про те, що по-
требується маркетинговий підхід, за якого органи 
державної влади повинні визначати ціль коммуні-
кації із громадськістю, «розвідувати» про конку-
рентів в цій сфері (зокрема, приватні організації та 
установи, які претендують на співробітництво із 
певними громадськими організаціями) [9, c. 276], 
тобто дослідниця відзначає необхідність цілеспря-
мованої роботи в напрямку на встановлення співп-
раці із громадськістю. такий підхід можливо наз-
вати забезпечення постійності, цілеспрямованості 
щодо залучення участі громадськості до управ-
ління державними справами». Вважаємо, що цей 
підхід також повинен віднайти своє відображення 
в принципах досліджуваної участі. 

Висновок. Підсумовуючи все вище викладене, 
пропонуємо спеціальними принципами участі 
громадськості в підвищенні функціонування ор-
ганів виконавчої влади назвати такі: 

• компліцитність (орієнтація на побудову від-
носин на базі довіри, та як результат залучення 
громадян до співпраці); 

• своєчасність – участь має бути вчасною, гро-
мадськість не можна ставити перед фактом при-
йняття якого-небудь рішення вже на останньому 
етапі його затвердження, так само і доступ до ін-
формації повинен бути забезпечений таким чи-
ном, щоб громадськість мала можливість своєчас-
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но отримати будь-яку інформацію, щодо якої вона 
може реалізувати право на участь; 

• послідовність, тобто забезпечення участі гро-
мадськості на постійній основі, як одне із обов’яз-
кових завдань державних службовців;

• незалежність, в тому числі фінансова, грома-
дян та будь-якого суб’єкта, що представляє гро-
мадськість, що також включає і заборону тиску на 
представників громадськості, враховуючи і забо-
рону на нав’язування необхідності участі. 

• відкритість та одночасна контрольованість 
процесу, що включає в себе також встановлення 
розумних меж участі, яке має передбачати ви-
падки, коли участь не повинна місце; ситуації, 
за яких можуть бути учасниками тільки ті, кого 
питання безпосередньо стосується; встановлення 
градації та критеріїв щодо допуску до участі в не-
обхідних виключних випадках; обмеження сфер 
впливу шляхом заборони втручатися безпосеред-
ньо в процес здійснення управлінської діяльності, 
а контролювати лише визначені результати та 
наслідки діяльності; методичне супроводження 
процесу; контроль за результатами; надання прі-
оритету професійним знанням;

• оцінка внеску та визначення рівня впливу 
участі, тобто забезпечення зворотного зв’язку з 
боку органів виконавчої влади. 
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Анотація

Юрах В. М. Принципи участі громадськості в під-
вищенні функціонування органів виконавчої влади 
в  Україні. – Стаття.

В статті викладено авторське бачення принципів 
участі громадськості в підвищенні функціонування 
органів виконавчої влади. Зауважено на тому, що по-
ширеною практикою є наголос на тому, що діяльність 
державних органів має здійснюватися на принципах 
відкритості, гласності та прозорості. Але в статті дово-
диться, що поряд із цим потребується обов’язкове вра-
хування принципу розумних меж такої участі 

Ключові слова: участь громадськості, принципи, ро-
зумні межі, компліцитність, зворотний зв’язок, контр-
ольованість.

Аннотация

Юрах В. М. Принципы участия общественности 
в повышении функционирования органов исполни-
тельной власти в Украине. – Статья.

В статье изложены авторское видение принципов 
участия общественности в повышении функциони-
рования органов исполнительной власти. Замечено, 
что распространенной практикой является акцент 
на том, что деятельность государственных органов 
должна осуществляться на принципах открытости, 
гласности и прозрачности. Но в статье доказывается, 
что наряду с этим требуется обязательный учет прин-
ципа разумных пределов такого участия

Ключевые  слова: участие общественности, прин-
ципы, разумные пределы, комплицитность, обратная 
связь, контролируемость.

Summary

Yurakh V. M. Principles of public participation in 
enhancing the functioning of executive authorities in 
Ukraine. – Article.

The article presents the author's vision of the princi-
ples of public participation in enhancing the functioning 
of executive bodies. It is noted that the widespread prac-
tice is the emphasis that the activities of public authori-
ties should be carried out on the principles of openness, 
transparency and transparency. But the article proves 
that, in addition, the principle of reasonable limits for 
such participation is required

Key  words: public participation, principles, reasona-
ble limits, complexity, feedback, controllability.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМИ 
ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Корупція в Україні має свої особливості та 
значно відрізняється від корупції у розвину-
тих країнах. Без виявлення цих особливостей не 
можна розробити адекватні заходи запобігання 
їй. Корупція сьогодення має ту особливість, що 
це – корупція кризового типу. Насамперед, вона 
породжується кризою сучасного українського су-
спільства (а не лише недосконалістю криміналь-
ної юстиції), та здатна поглиблювати кризу укра-
їнського суспільства, маючи властивість зводити 
нанівець будь-які політичні, економічні, правові, 
моральні реформи в Україні. Саме тому, корупція 
стала реальною загрозою для національної безпе-
ки та конституційного устрою України, насампе-
ред вона є основною загрозою українській нації, 
зокрема політичним, економічним, правовим, 
моральним, культурним засадам її розвитку. Ко-
рупційні зв’язки все більше витісняють правові, 
етичні відносини між людьми і з аномалії посту-
пово перетворюються в норму поведінки. Питан-
ня створення ефективного механізму запобігання 
злочинам що вчиняються працівниками патруль-
ної поліції Національної поліції України – одне 
з найнеобхідніших та водночас найскладніших 
завдань для України на даному етапі розвитку.  
Злочини, пов’язані з корупцією, одна з найпоши-
реніших форм службових зловживань працівни-
ків органів поліції. 

Індекс сприйняття корупції ґрунтується на 
незалежних опитуваннях, в яких беруть участь 
міжнародні фінансові та правозахисні експерти, в 
тому числі Світового банку, Freedom House, World 
Economic Forum, Азійського та Африканського 
банків розвитку тощо. У рейтингу за 2015 рік ві-
дображено сприйняття корупції у 167 країнах за 
шкалою від ста (немає корупції) до нуля (сильна 
корупція). У новому Індексі корупції 2015 Укра-
їна отримала 27 балів та посіла 130 місце серед 
168 країн. Незважаючи на те, що корупція зали-
шається поширеним явищем у всьому світі, дея-
кі держави покращили свої показники корупції. 
До таких країн належать Греція, Сенегал, Велико-
британія. Водночас індекси Австралії, Бразилії, 
Лівії, Іспанії та Туреччини погіршились. З метою 

обмеження поширення корупції в поліції світо-
ве співтовариство виробило багато форм, методів 
і заходів боротьби з нею. Усі вони активно вико-
ристовуються державами світу як першооснова 
для створення власних механізмів запобігання 
корупційним проявам в правоохоронних органах 
з урахуванням особливостей законодавства та на-
ціонального політико-правового режиму.

У 1979 р. Генеральна Асамблея ООН затвердила 
Кодекс поведінки посадових осіб по підтриманню 
правопорядку [1], яким встановлено, що посадові 
особи з підтримання правопорядку не здійснюють 
будь-яких актів корупції. Вони також «всіляко 
перешкоджають будь-яким актам корупції і бо-
рються з ними» (ст. 7).

За останні десятиліття прийнято чимало до-
кументів різного характеру для боротьби з цим 
явищем. ООН стала одним із ключових форумів 
для спрямування зусиль держав у напрямку цієї 
боротьби. Загалом на глобальному рівні було 
прийнято як низку багатосторонніх угод, як-
от Рамкова Конвенція ООН проти організованої 
злочинності, Конвенція ООН проти транснаці-
ональної організованої злочинності; Конвенція 
про кримінальну відповідальність за корупцію,  
Конвенція про цивільно-правову відповідаль-
ність за корупцію [2, с. 27–29]. Серед неконвен-
ційних документів варто виділити Резолюцію 
Генеральної Асамблеї (1996) «Боротьба з коруп-
цією»; Міжнародний кодекс поведінки посадо-
вих осіб; Декларацію ООН про боротьбу з коруп-
цією і хабарництвом у міжнародних комерційних 
операціях (1996). 

Загальні стандарти боротьби з корупцією в по-
ліцейських відомствах і органах закріплені на 
71-й Генеральній асамблеї Інтерполу (21–24 жовт-
ня 2002 р.) в Камеруні. До того ж питання запо-
бігання корупції додатково врегульовано в та-
ких міжнародних документах, як Конвенція про 
кримінальну відповідальність за корупцію від 
18 жовтня 2006 р. [3]; Конвенція ООН проти тран-
снаціональної організованої злочинності від 15 ли-
стопада 2000 р.; Конвенція ООН проти корупції 
від 9 грудня 2003 р. [4].
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
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Сьогодні до Конвенції про кримінальну від-
повідальність за корупцію приєдналося близько 
140 держав (ратифікувало близько 80), в тому 
числі Україна та більшість держав колишнього 
СРСР. Крім міжнародних принципів, правил й 
установок, у багатьох державах прийнято спеці-
альні закони про запобігання корупції. Одними 
з перших закони про запобігання корупції при-
йняли Велика Британія, США, Франція, Італія, 
Канада. Тому питання щодо корупційних проявів 
у вищезазначених державах серед працівників 
державних служб, правоохоронних органів скорі-
ше є винятком, адже випадки притягнення до від-
повідальності за корупційні правопорушення за-
значеної категорії осіб вважаються поодинокими.

У порівнянні з іншими країнами, в Україні ко-
рупція має соціальне підґрунтя, адже її прояви 
зустрічаються у різних сферах суспільного життя 
та проявляються в різних формах, починаючи від 
отримання неправомірної вигоди, і закінчуючи 
прийняттям «потрібних» рішень на загальнодер-
жавному рівні. Тож на законодавчому рівні її по-
долання можливо здійснити лише шляхом посту-
пових кроків, у процесі постійного моніторингу та 
аналізу наявних проблем, що в свою чергу поєдну-
ється із цільовими науковими дослідженнями які 
мають на меті розробку найбільш дієвих способів їх 
швидкого, ефективного правового врегулювання.

З метою зменшення кількості корупцій-
них злочинів уряд та законодавчий орган на-
шої держави розпочали курс на розбудову 
правової держави в частині запобігання коруп-
ційним проявам ще в 2011 р. у формі прийнят-
тя Закону України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р.,  
а згодом і змін до Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення [5] та Кримінально-
го кодексу України [6]. Згодом розроблено пакет 
антикорупційних законів за участі громадськості 
та міжнародних неурядових організацій, зокрема 
схвалено Закон України «Про запобігання коруп-
ції» у редакції 2014 р. [7].

На сьогодні політика держави в боротьбі зі зло-
чинами у сфері службової діяльності, що вчиня-
ють працівники правоохоронних органів, зокрема 
Національної поліції, спрямована, насамперед, 
на зміну й удосконалення законодавчих і підза-
конних нормативно-правових актів регулятивно-
го та охоронного характеру, приведення їх у від-
повідність з міжнародними стандартами. 

Антикорупційне законодавство є комплек-
сом законодавчих, підзаконних відомчих (міжві-
домчих) нормативно-правових актів (їх окремих 
норм), якими встановлюються спеціальні поло-
ження щодо запобігання коруп ції, визначається 
відповідальність за вчинення корупційних пра-
вопорушень, регулюється діяльність державних, 
зокрема правоохоронних, органів чи їх спеціаль-

них підрозділів. Сутність антикорупційного зако-
нодавства загалом полягає в тому, щоб: по-перше, 
обмежити, нейтралізувати чи усунути фактори ко-
рупції, запобігти конфлікту інтересів (особистих і 
службових), нормативно визначити межі право-
мірної й етичної поведінки посадових і службових 
осіб, зробити вчинення корупційних правопору-
шень справою невигідною і ризикованою, вреш-
ті-решт досягнувши того, щоб така особа чесно і 
сумлінно виконувала свої службові обов’язки; 
по-друге, чітко визначити ознаки корупційних 
правопорушень, передбачити адекватні заходи 
відповідальності за їх вчинення, належним чином 
врегулювати діяльність органів державної влади, 
правоохоронних органів та їх окремих підрозділів, 
які безпосередньо запобігають корупції [8, с. 181].

До антикорупційного законодавства, що спря-
моване на запобігання виявам корупції та служ-
бовим зловживанням в органах Національної по-
ліції, безпосередньо спрямовані: Кримінальний 
та Кримінальний процесуальний кодекси Укра-
їни, закони України «Про Національне антико-
рупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. 
№ 1698-VII, «Про Національну поліцію» від 
2 липня 2015 р. № 580-VIII, «Про оперативно-роз-
шукову діяльність» 18 лютого 1992 р. № 2135-XII,  
«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. 
№ 1700-VII, «Про прокуратуру» від 14 жовтня 
2014 р. № 1697-VII; постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку проведен-
ня службового розслідування стосовно осіб, упов-
новажених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 р. 
№ 950; накази Міністерства внутрішніх справ 
України «Про затвердження Інструкції зморга-
нізації та проведення перевірок службової діяль-
ності органів (підрозділів) Національної поліції 
від 30 січня 2017 р. № 67, «Про затвердження 
Інструкції з організації реагування на заяви та 
повідомлення про кримінальні, адміністративні 
правопорушення або події та оперативного інфор-
мування в органах (підрозділах) Національної по-
ліції України» від 16 лютого 2018 р. № 111, «Про 
затвердження Інструкції про порядок ведення 
єдиного обліку в органах поліції заяв і повідо-
млень про вчинені кримінальні правопорушення 
та інші події» від 6 листопада 2015 р. № 1377; на-
каз Національної поліції України «Про затвер-
дження Положення про Департамент внутрішньої 
безпеки Національної поліції України» від 9 ли-
стопада 2015 р. № 83; наказ Міністерства юстиції 
України «Про затвердження Методології прове-
дення антикорупційної експертизи» від 23 червня 
2010 р. № 1380/5, а також ряд відомчих наказів 
з грифом обмеженого користування та ін.

Конституцією України визначено, що органи 
державної влади та органи місцевого самовряду-
вання, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 
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на підставі, у межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією й законами Укра-
їни (ст. 19) [9]. Застосовуючи дане положення до 
працівників Національної поліції як посадових 
осіб органів державної влади, необхідно зазначи-
ти, що вони зобов’язані чітко діяти відповідно до 
вимог закону. Тобто в разі перевищення владних 
повноважень або вчинення діянь, що суперечать 
законодавству, такі працівники відповідатимуть 
як спеціальні суб’єкти.

На впровадження державної антикорупційної 
політики, залучення інститутів та організацій 
громадянського суспільства, представників біз-
несу до цих процесів, врегулювання превентивної 
діяльності державного механізму, усунення мож-
ливостей та стимулів для корупційної поведінки 
як у публічному, так і приватному секторах, без-
посередньо спрямований Закон України «Про за-
побігання корупції» [7]. У ньому визначено шля-
хи запобігання корупційним правопорушенням 
серед спеціальних суб’єктів, до яких належать і 
працівники Національної поліції (ст. 3 визначає 
поліцейських суб’єктами, на яких поширюється 
дія Закону). Передбачені обмеження щодо вико-
ристання службових повноважень чи становища, 
одержання подарунків, сумісництва та суміщен-
ня з іншими видами діяльності. Врегульовані по-
ложення, що стосуються конфлікту інтересів.

Одним із напрямів попередження корупційних 
правопорушень, в тому числі серед працівників 
правоохоронних органів, визнається виключен-
ня можливості вчинення таких злочинів шляхом 
використання особливостей законодавства, його 
колізій або ж прогалин, зокрема шляхом анти-
корупційної експертизи, методологія проведен-
ня якої регламентована наказом Міністерства 
юстиції України від 23 червня 2010 р. № 1380/5. 
Йдеться про виявлення в положеннях норматив-
но-правових документів так званих корупціоген-
них факторів, які здатні самостійно чи у взаємодії 
з іншими нормами сприяти вчиненню корупцій-
них правопорушень [10]. 

Дані положення повною мірою стосуються 
й відповідних актів МВС та Національної полі-
ції України. У межах реалізації антикорупцій-
ної політики в кадровому менеджменті з метою 
зменшення впливу корупційних чинників на ді-
яльність осіб, які призначатимуться на посади, 
пов’язані з прийняттям управлінських рішень, 
розподілом ресурсів, проведенням закупівель, на-
данням адміністративних послуг тощо, в апараті 
МВС України опрацьовано питання щодо визна-
чення переліку посад з підвищеним корупційним 
ризиком. Зазначений перелік передано до Націо-
нального агентства з питань запобігання корупції 
(рішення НАЗК від 17 червня 2016 р. № 2).

В умовах реформованої системи правоохорон-
них органів запобігання службовим зловживан-

ням поліцейських покладається на підрозділи 
внутрішньої безпеки Національної поліції Укра-
їни, детективів Національного антикорупцій-
ного бюро України, слідчих органів державного 
бюро розслідувань (підрозділ та законодавство, 
що регулює його діяльність, перебувають на ста-
дії формування), органів безпеки та органів, що 
здійснюють контроль за додержанням податко-
вого законодавства. Нагляд за додержанням за-
конів при досудовому розслідуванні цієї категорії 
кримінальних правопорушень здійснює прокурор 
Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Як свідчать результати аналізу конструкції 
складів злочинів розділу Кримінального кодексу 
України та відповідної правоохоронної практики, 
працівники Національної поліції як службові осо-
би є суб’єктами відповідальності за злочини, перед-
бачені ст. 364, 365, 366, 3661, 367, 368, 3682, 369, 
3692, 370 Кримінального кодексу України [11].

Законодавство всіх без винятку європейських 
країн містить кримінальну відповідальність за 
корупційні злочини. Наприклад, одним з ос-
новних правових засобів боротьби з корупцією 
в Німеччині є відповідні норми Кримінального 
і Кримінально-процесуального кодексів. Усього 
в Кримінальному кодексі Німеччини міститься 
37 складів злочинів корупційної спрямованості 
(п. 108е, 299, 300, 301–335). Окремі склади право-
порушень меншого ступеня тяжкості, які згодом 
могли б спричинити корупційні злочини, закрі-
плені в пунктах 30 і 130 Закону про адміністра-
тивні правопорушення.

За Кримінальним процесуальним кодек-
сом України, для визначення правового статусу 
суб’єктів, які здійснюватимуть розслідування 
злочинів у сфері службової діяльності, учинених 
працівниками органів поліції, необхідно встано-
вити підслідність (ст. 216) [12].

Розслідувати службові злочини, які вчинені 
працівниками Національної поліції, за наявності 
відповідних підстав та умов, можуть детективи 
Національного антикорупційного бюро України, 
слідчі органів державного бюро розслідувань, ор-
ганів безпеки та органів, що здійснюють контроль 
за додержанням податкового законодавства.

Відповідно до ч. 9 ст. 216 Кримінального про-
цесуального кодексу України, у разі, якщо під час 
досудового розслідування буде встановлено інші 
злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться до-
судове розслідування, або іншою особою, якщо 
вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, 
щодо якої ведеться досудове розслідування, і які 
не підслідні тому органу, що здійснює у кримі-
нальному провадженні досудове розслідування, 
прокурор, який здійснює нагляд за досудовим 
розслідуванням, у разі неможливості виділення 
цих матеріалів в окреме провадження своєю по-
становою визначає підслідність всіх цих злочинів.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
file:///I:\0_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F\0_%D0%9D%D0%94%D0%A0_2016\17_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96\%D0%91%D0%9E%D0%9B.docx#_Toc444674837
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Виявлення та запобігання злочинам, що вчи-
няють працівники Національної поліції, здій-
снюють підрозділи внутрішньої безпеки Націо-
нальної поліції України. Основним нормативним 
документом, що регулює діяльність підрозділів 
внутрішньої безпеки Національної поліції Укра-
їни, є Положення про Департамент внутрішньої 
безпеки Національної поліції України, затвер-
джене наказом Голови Національної поліції від 
9 листопада 2015 р. № 83. Крім основних законів, 
їх діяльність регулюється також Законом Украї-
ни «Про оперативно-розшукову діяльність» та ві-
домчими наказами.

Злочини у сфері службової діяльності, що вчи-
няють працівники Національної поліції, досить 
часто пов’язані із операціями, які містять певну 
інформацію (особисту, службову, таємну тощо). 
Розпорядниками цієї інформації, відповідно до 
ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» [13], є суб’єкти владних повнова-
жень – органи державної влади, інші державні 
органи, органи місцевого самоврядування, органи 
влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єк-
ти, що здійснюють владні управлінські функції 
відповідно до законодавства та рішення яких є 
обов’язковими для виконання. Тобто працівники 
Національної поліції також входять до зазначено-
го переліку, оскільки на них покладено державою 
певні владні повноваження. Володіючи певною 
інформацією та відомостями, отриманими внас-
лідок виконання службових обов’язків, поліцей-
ські зобов’язані не розголошувати ці дані. Однак 
ст. 11 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» визначає, що посадові та службові 
особи не підлягають юридичній відповідально-
сті, незважаючи на порушення своїх обов’язків, 
за розголошення інформації про правопорушення 
або відомостей, що стосуються серйозної загрози 
здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо 
особа при цьому керувалася добрими намірами та 
мала обґрунтоване переконання, що інформація є 
достовірною, а також містить докази правопору-
шення або стосується істотної загрози здоров’ю чи 
безпеці громадян, довкіллю. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 
11 лютого 2016 р. № 65 затверджено Правила 
етичної поведінки державних службовців [14], 
що регулюють моральні засади діяльності дер-
жавних службовців та полягають у дотриманні 
принципів етики державної служби. Державні 
службовці у своїй діяльності керуються принци-
пами етики державної служби, що ґрунтуються 
на положеннях Конституції України, законодав-
ства про державну службу та запобігання коруп-
ції, а саме: служіння державі і суспільству; гідної 
поведінки; доброчесності; лояльності; політичної 
нейтральності; прозорості й підзвітності; сумлін-
ності. За порушення Правил етичної поведінки 

державні службовці несуть дисциплінарну відпо-
відальність відповідно до закону.

Інструкція про порядок проведення службових 
розслідувань в органах внутрішніх справ України, 
затверджена наказом Міністерства внутрішніх 
справ від 12 березня 2013 р. № 230, визначає по-
рядок проведення службового розслідування сто-
совно особи (осіб) рядового і начальницького скла-
ду органів внутрішніх справ у разі надходження 
до органів та підрозділів внутрішніх справ Укра-
їни, навчальних закладів та науково-дослідних 
установ системи Міністерства внутрішніх справ 
України відомостей про вчинення нею (ними) дій, 
які порушують права і свободи громадян, службо-
ву дисципліну, оформлення результатів службово-
го розслідування та прийняття за ними рішення, 
а також компетенцію структурних підрозділів та 
посадових осіб органів внутрішніх справ України 
при його проведенні [15]. У подальшому, зважаю-
чи на реформу в системі Міністерства внутрішніх 
справ, будемо вживати замість слів органи вну-
трішніх справ словосполучення діючі органи На-
ціональної поліції.

Не менш важливим нормативно-правовим 
актом в діяльності з виявлення та припинення 
корупційних діянь у правоохоронних органах є 
Інструкція про порядок організації обміну інфор-
мацією між структурними підрозділами Мініс-
терства внутрішніх справ, Служби безпеки Укра-
їни, Державної податкової адміністрації України, 
Державної прикордонної служби України та Дер-
жмитслужби [16]. Зважаючи на реформу в право-
охоронних органах, частина служб і відомств змі-
нили свою назву, однак Інструкція залишається 
чинною на сьогодні, тому використовуватимемо 
положення, які є актуальними нині.

Відтак, законодавчі та підзаконні норматив-
но-правові акти, що регулюють запобігання зло-
чинам у сфері службової діяльності, які вчиняють 
працівники Національної поліції, сьогодні пере-
бувають на стадії узгодження й удосконалення. 
Процес реформування органів поліції лише роз-
почався. Однак усі розглянуті або зазначені нор-
мативні акти регулюють діяльність працівників 
Національної поліції та спрямовані на запобіган-
ня службовим зловживанням та іншим злочинам 
у сфері службової діяльності.

На підставі такого правового аналізу норма-
тивно-правових документів, які регулюють запо-
бігання злочинам що вчиняються працівниками 
Національної поліції України, варто виокремити 
такі нормативно-правові акти правового регулю-
вання: 1) антикорупційне законодавство; 2) акти 
Президента України, Уряду, центральних органів 
виконавчої влади, що закріплюють повноважен-
ня відповідних підрозділів МВС та Національної 
поліції; 3) спеціальні відомчі (міжвідомчі) акти, 
що регулюють діяльність підрозділів внутрішньої 
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безпеки; 4) міжнародно-правові акти з питань за-
побігання корупції, що мають як рекомендацій-
ний, так і обов’язковий характер.
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Анотація

Бардачов В. В. Правове регулювання запобігання 
злочинам, що вчиняються працівниками патрульної 
поліції Національної поліції України. – Стаття. 

Питання створення ефективного механізму запо-
бігання злочинам що вчиняються працівниками па-
трульної поліції Національної поліції України – одне 
з найнеобхідніших та водночас найскладніших завдань 
для України на даному етапі розвитку. Злочини, пов’я-
зані з корупцією, одна з найпоширеніших форм служ-
бових зловживань працівників органів поліції. 

У статті проаналізовано положення конвенцій 
ООН проти транснаціональної організованої злочин-
ності (2000) та про кримінальну відповідальність 
за корупцію (2006). Серед неконвенційних документів 
виокремлено Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 
«Боротьба з корупцією» (1996); Міжнародний кодекс 
поведінки державних посадових осіб (1996); Загаль-
ні стандарти боротьби з корупцією в поліцейських 
відомствах і органах (2002). На підставі змістовного 
аналізу нормативно-правових документів, які регулю-
ють протидію злочинам у сфері службової діяльності, 
запропоновано чотири такі рівні правового регулювання.

Встановлено, що законодавчі та підзаконні норма-
тивно-правові акти, що регулюють запобігання злочи-
нам у сфері службової діяльності, які вчиняють пра-
цівники Національної поліції, сьогодні перебувають 
на стадії узгодження й удосконалення. Процес рефор-
мування органів поліції лише розпочався. Однак усі 
розглянуті або зазначені нормативні акти регулюють 
діяльність працівників Національної поліції та спря-
мовані на протидію службовим зловживанням та ін-
шим злочинам у сфері службової діяльності.

Правове поле діяльності структурних підрозділів 
внутрішньої безпеки Національної поліції України 
сьогодні активно оновлюється. Це пов’язано, насампе-
ред, із процесами реформування правоохоронних ор-
ганів та приведенням у відповідність нормативно-пра-
вових актів, які регулюють їх діяльність, з вимогами 
міжнародних стандартів і державного антикорупцій-
ного законодавства. Виокремлено чотири рівні пра-
вового регулювання: антикорупційне законодавство; 
акти Президента України, Уряду, центральних орга-
нів виконавчої влади; спеціальні відомчі (міжвідомчі) 
акти, що регулюють діяльність підрозділів внутріш-
ньої безпеки; міжнародно-правові акти з питань запо-
бігання корупції.

Ключові  слова: правове регулювання, норматив-
но-правові акти, Національна поліція України, злочи-
ни у сфері службової діяльності, запобігання злочинам.

Аннотация

Бардачов В. В. Правовое регулирование преду-
преждения преступлений, совершаемых работниками 
патрульной полиции Национальной полиции Украи-
ны. – Статья. 

Вопрос создания эффективного механизма преду-
преждения преступлений совершаемых работниками 
патрульной полиции Национальной полиции Укра-
ины – одно из самых необходимых и одновременно 
самых сложных задач для Украины на данном этапе 
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развития. Преступления, связанные с коррупцией, 
одна из самых распространенных форм служебных зло-
употреблений работников органов полиции.

В статье проанализированы положения конвенций 
ООН против транснациональной организованной пре-
ступности (2000) и об уголовной ответственности за кор-
рупцию (2006). Среди неконвенционных документов 
выделены Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 
«Борьба с коррупцией» (1996); Международный кодекс 
поведения государственных должностных лиц (1996); 
Общие стандарты борьбы с коррупцией в полицейских 
ведомствах и органах (2002). На основании содержа-
тельного анализа нормативно-правовых документов, 
регулирующих противодействие преступлениям в сфе-
ре служебной деятельности, предложено четыре следу-
ющие уровни правового регулирования.

Установлено, что законодательные и подзаконные 
нормативно-правовые акты, регулирующие предупреж-
дения преступлений в сфере служебной деятельности, 
совершают работники Национальной полиции, сегодня 
находятся на стадии согласования и совершенствова-
ния. Процесс реформирования органов полиции только 
начался. Однако все рассмотренные или указанные нор-
мативные акты регулируют деятельность работников 
Национальной полиции и направленные на противодей-
ствие служебным злоупотреблениям и другим престу-
плениям в сфере служебной деятельности.

Правовое поле деятельности структурных подразде-
лений внутренней безопасности Национальной полиции 
Украины сегодня активно обновляется. Это связано пре-
жде всего с процессами реформирования правоохрани-
тельных органов и приведением в соответствие норма-
тивно-правовых актов, регулирующих их деятельность, 
требованиям международных стандартов и государствен-
ного антикоррупционного законодательства. Выделены 
четыре уровня правового регулирования: антикорруп-
ционное законодательство; акты Президента Украины, 
Правительства, центральных органов исполнительной 
власти; специальные ведомственные (межведомствен-
ные) акты, регулирующие деятельность подразделений 
внутренней безопасности; международно-правовые акты 
по вопросам предотвращения коррупции.

Ключевые  слова: правовое регулирование, норма-
тивно-правовые акты, Национальная полиция Укра-
ины, преступления в сфере служебной деятельности, 
предупреждения преступлений.

Summary

Bardachov V. V. Legal regulation of the prevention 
of crimes committed by police officers of the National  
Police of Ukraine. – Article.

The issue of creating an effective mechanism for pre-
venting crimes committed by patrol officers of the Na-
tional Police of Ukraine is one of the most necessary and 
at the same time the most difficult tasks for Ukraine at 
this stage of development. Corruption offenses are one of 
the most common forms of police misconduct.

The article analyzes the provisions of the UN Con-
ventions on Transnational Organized Crime (2000) and 
Criminal Responsibility for Corruption (2006). Among 
the non-conventional documents are the UN General As-
sembly Resolution on Combating Corruption (1996); In-
ternational Code of Conduct for Public Officials (1996); 
General Standards for Combating Corruption in Police 
Offices (2002). Four substantive levels of legal regulation 
have been proposed on the basis of a substantive analysis 
of normative legal documents governing the counterac-
tion to offenses in the field of official activity.

It has been established that the legislative and regula-
tory normative acts regulating the prevention of official 
crime committed by National Police are currently in the 
process of harmonization and improvement. The process 
of police reform has only just begun. However, all the acts 
considered or cited regulate the activities of the National 
Police officers and are aimed at combating official abuse 
and other offenses in the field of official activity.

The legal field of activity of the structural units of 
internal security of the National Police of Ukraine is 
being actively updated today. This is due, first of all, 
to the processes of reforming law enforcement agencies 
and to aligning the normative-legal acts that regulate 
their activity with the requirements of international 
standards and state anti-corruption legislation. There 
are four levels of legal regulation: anti-corruption 
legislation; acts of the President of Ukraine, the Gov-
ernment, central executive authorities; special depart-
mental (interagency) acts regulating the activities of 
internal security units; international legal acts on the 
prevention of corruption.

Key words: legal regulation, regulatory acts, National 
Police of Ukraine, crimes in the field of official activity, 
crime prevention.
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ПРО ЗНАЧУЩІСТЬ Й НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, 
ОТРИМАНОЇ ПІДРОЗДІЛАМИ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ В ХОДІ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК 

 ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Вступ. Головна роль у протидії злочинам, що 
вчиняються працівниками Національної поліції 
України (далі – НПУ) відводиться підрозділам 
внутрішньої безпеки (далі – ПВБ). В основі такої 
протидії лежить адресне реагування ПВБ на будь-
яке повідомлення про протиправне діяння праців-
ника поліції та індивідуальний підхід до перевір-
ки такої інформації.

Ціннісний аспект отриманої інформації буде 
тим вищій, чим буде більш підходів до об’єктів 
оперативної уваги. Від уміння працювати з інфор-
маційними джерелами, спроможними виконувати 
поставлені завдання у специфічному середовищі, 
тобто серед працівників НПУ, залежить досягнен-
ня мети і завдань  у діяльності ПВБ із протидії зло-
чинності серед особового складу поліції. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано 
розв’язання проблеми. Проблемам злочинності 
працівників правоохоронних органів та проти-
дії їй у різні роки присвячувалося чимало уваги 
науковців різних галузей права. У галузі опера-
тивно-розшукової діяльності (далі – ОРД) заці-
кавлення окремих вчених викликали питання 
окремих особливостей функціонування ПВБ, най-
вагомішими з яких слід виділити дослідження 
організації ОРД ПВБ (Р. Я. Лунга, О. В. Мельков-
ський, І. О. Колінко, С. І. Пічкуренко, Є. Б. При-
ймак, С. В. Погорєлов); оперативно-тактичні пи-
тання протидії корупції та хабарництву в ОВС 
(О. О. Дульський, Д. Й. Никифорчук, В. Д. Слобо-
дяник, В. С. Безрутченко, М. Корчовий, О. Бай-
да, І. Р. Шинкаренко, М. В. Грищенко); попере-
дження злочинів силами ПВБ (М. В. Грищенко, 
О. В. Мельковський, О. Ю. Секереш, І. О. Васи-
льєв); інформаційно-аналітичного забезпечення 
ПВБ (В. Є. Боднар, О. В. Мельковський); вико-
ристання психологічних знань у діяльності ПВБ 
(С. І. Пічкуренко); конфіденційного співробіт-
ництва з ПВБ (Р. Я. Лунга, О.В. Мельковський, 
М. А. Погорецький, Д.В. Волков). 

Серед названих науковців в останні п’ять ро-
ків можна також виділити проведені дисертацій-
ні дослідження О. В. Мельковського «Оператив-
но-розшукове запобігання злочинам службою 
внутрішньої безпеки МВС України» (2014) [1], 
С. О. Павленка «Документування оперативними 
підрозділами одержання неправомірної вигоди 
службовими особами, які займають відповідальне 

становище» (2014) [2] та І. О. Колінка «Протидія 
підрозділами внутрішньої безпеки МВС України 
злочинам у сфері службової діяльності» (2015) [3].

Утім, системного наукового дослідження пи-
тань отримання оперативно-розшукової інформа-
ції про злочинні ознаки в діяльності працівників 
Національної поліції ще не проводилося, а озна-
чені дослідження не охоплювали все коло питань, 
що становлять інтерес для тематики нашої статті.

Постановка завдання. Метою статті є виро-
блення уявлення про ознаки злочинів, наявність 
яких робить оперативно-розшукову інформацію, 
здобуту підрозділами внутрішньої безпеки цін-
ною і значущою, а також визначення основних 
напрямів використання зазначеної інформації 
у професійній діяльності названих підрозділів.

Результати дослідження. Сьогодні досі не ви-
роблене єдине поняття й зміст оперативно-розшу-
кової інформації. На основі аналізу результатів 
численних наукових джерел у галузі ОРД, дохо-
димо висновку, що оперативно-розшукова інфор-
мація становить собою докладний опис зібраних 
оперативними працівниками під час оперативно-
го (ініціативного) пошуку, проведення оператив-
но-розшукових заходів (далі – ОРЗ), виконання 
доручень слідчого і прокурора відомостей, фак-
тів, подій, обставин, що можуть бути викори-
стані для розв’язання задач ОРД, кримінально-
го провадження та кримінального судочинства. 
Як правило, оперативно-розшукова інформація 
містить відомості про злочинне середовище, окре-
мі злочинні прояви, сліди злочинів й осіб до них 
причетних; умови, в яких відбувається злочинна 
протидія. Оперативно-розшукова інформація по-
винна також сприяти достовірній оцінці опера-
тивної обстановки й прийняттю керівних рішень 
з подальшого використання здобутої інформації 
у відповідності із законом про ОРД. 

Під оперативно-розшуковою інформацією про 
злочинні ознаки в діяльності окремих працівни-
ків Національної поліції слід розуміти відомості 
про обставини, що виникають (існують об’єктив-
но) у зв’язку із вчиненням працівником поліції 
злочинних дій (бездіяльності), що здобуваються 
відповідно до вимог  Закону України «Про опе-
ративно-розшукову діяльність» та відомчих нор-
мативно-правових актів НПУ для використання 
в ОРД або досудовому розслідуванні відповідно 
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з вимогами кримінального процесуального зако-
нодавства з метою повного й неупередженого роз-
слідування злочинів. 

З нашої точки зору, оперативно-розшукова ін-
формація може й має пізнаватися залежно від мети 
та завдань сучасної ОРД. Здійснювана ПВБ діяль-
ність із протидії злочинності працівників поліції, 
має ураховувати специфічну групу суспільних 
відношень, врегульованих певними правовими 
нормами. Вчинення працівниками НПУ злочинів 
потребує від ПВБ такої методики документуван-
ня та реалізації оперативно-розшукової інформа-
ції, яка в сучасних умовах даватиме можливість 
не тільки виявляти злочин та встановлювати ос-
новних фігурантів, але й у випадку недостатності 
даних дозволяти використовувати отриману опе-
ративно-розшукову інформацію для досягнення 
інших цілей і вирішення завдань, пов’язаних із 
нейтралізацією зовнішніх і внутрішніх загроз без-
пеці функціонування НПУ. Таким чином, діяль-
ність ПВБ як ініціативно-пошуковий вид сучасної 
ОРД має бути спрямована на систематичне здобу-
вання оперативно-розшукової інформації про за-
значені вище зовнішні та внутрішні загрози, що 
головним чином й визначає напрями використан-
ня такої інформації.

У зв’язку із цим, для більш глибокого розу-
міння сутності протидії ПВБ злочинності праців-
ників НПУ наведемо фундаментальні напрями 
використання оперативно-розшукової інформації 
зазначеними підрозділами:

– оперативно-розшукова інформація універ-
сального призначення (прогнозування поведінки 
об’єктів оперативної уваги; профілактика зло-
чинної поведінки і дій окремих працівників по-
ліції; встановлення причетних до протиправних 
дій осіб);

– оперативно-розшукова інформація, що за-
безпечує у процесі досудового розслідування зло-
чинів пошук і фіксацію даних, що можуть мати 
доказове значення; 

– оперативно-розшукова інформація, мета от-
римання якої визначається потребами оператив-
но-розшукової тактики.

Що стосується діяльності ПВБ у межах опера-
тивно-розшукових справ, то напрями використан-
ня здобутої оперативно-розшукової інформації, як 
правило, обмежуються наступними напрямами:

– документування злочинних дій (бездіяльно-
сті) працівників НПУ;

– виявлення працівників НПУ, причетних 
до підготовки та вчинення злочинів;

– встановлення злочинних зв’язків, а також 
оцінки оперативної обстановки й прийняття орга-
нізаційних, керівних і тактичних рішень.

У сфері службової діяльності законно отрима-
на оперативно-розшукова інформація може засто-
совуватися для:

– запобігання проникнення в лави НПУ осіб, 
які переслідують протиправні цілі;

– проведення перевірок за скаргами, повідо-
мленнями, заявами та іншою інформацією, що на-
дійшла до ПВБ про факти протиправних проявів 
працівників НПУ;

– попередження, виявлення та припинення 
правопорушень, що плануються до вчинення, 
вчиняються або вчинених працівниками органів 
та підрозділів НПУ, що знаходяться в оператив-
ному обслуговуванні;

– профілактики корупційних правопорушень, 
виявлення і усунення умов, що сприяють їх вчи-
ненню.

Що стосується ознак злочинів корупційної 
спрямованості, оперативно-розшукова інформа-
ція може використовуватися під час проведення 
перевірок достовірності й повноти даних про дохо-
ди, витрати, про майно і зобов’язання майнового 
характеру, що подаються працівниками поліції до 
відповідних державних органів.

Усі вищевказані напрями, перелік яких, без-
умовно, не є вичерпним, взаємопов’язані і перед-
бачають отримання, перевірку та оцінку ПВБ опе-
ративно-розшукової інформації в зрізі знань про 
ознаки злочинної діяльності (бездіяльності) пра-
цівників поліції. Не розглядаючи у межах статті 
аспекти добування (пошуку і виявлення) опера-
тивно-розшукової інформації з використанням 
агентурних методів, шляхом проведення опера-
тивно-розшукових заходів, організація і тактика 
проведення яких містить відомості, що складають 
державну таємницю, можна виділити наступні оз-
наки злочинів, наявність яких робить інформацію 
цінною і значущою:

– вчинення злочину спеціальним суб’єктом – 
працівником Національної поліції, який є посадо-
вою особою;

– використання працівником НПУ службового 
положення (зв’язок діяння з фактичними можли-
востями, що витікають з посадових повноважень);

– наявність корисних або інших мотивів;
– вчинення злочину тільки з прямим умислом.
Для того щоб перевірити оперативно-розшу-

кову інформацію, необхідно документувати про-
типравне діяння працівника поліції, в ході якого 
підлягає встановленню факт його корисливої або 
іншої особистої зацікавленості, використання 
об’єктом оперативного уваги своїх посадових по-
вноважень всупереч інтересам служби. 

Отримані в ході оперативно-розшукового доку-
ментування результати про ознаки підготовлюва-
ного, триваючого або вчиненого злочину, осіб, які 
його вчиняють або вчинили, мають криміналь-
но-процесуальне призначення, а отже, і говорити 
про оперативно-розшукову інформацію, як про 
результат ОРД, необхідно в контексті реалізації 
отриманих матеріалів, шляхи використання яких 
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регламентовані статтею 10 закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність».

У широкому розумінні, як вже було сказано 
вище, результати ОРД можуть бути використані 
для внутрішнього забезпечення інших оператив-
но-розшукових заходів, так як вміст цих резуль-
татів може вказувати на потребу в отриманні ПВБ 
додаткової оперативної інформації.

Висновки. Таким чином, діяльність ПВБ но-
сить ініціативно-пошуковий характер й спря-
мована на добування оперативно-розшукової ін-
формації про ознаки злочинів у діяльності або 
бездіяльності працівників НПУ під час виконання 
останніми службових повноважень. З метою вияв-
лення й оперативно-розшукового забезпечення до-
судового розслідування злочинів, що вчиняються 
працівниками НПУ важлива така оперативно-роз-
шукова інформація, які містить відомості про оз-
наки злочинів, а тому має цінність і значущість. 
Корисність оперативно-розшукової інформації 
пропорційна якості роботи ПВБ з позаштатними 
негласними працівниками й залежить від ефек-
тивності роботи з оперативного обслуговування те-
риторіальних органів і підрозділів НПУ. При цьо-
му цілеспрямованість в ОРД ПВБ зумовлює різні 
напрями перевірки й реалізації оперативно-роз-
шукової інформації про ознаки злочинів праців-
ників НПУ, що й складає особливість ОРД ПВБ.
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Анотація

Волков І. А. Про значущість й напрями викори-
стання оперативно-розшукової інформації, отриманої 
підрозділами внутрішньої безпеки в ході виявлення 
ознак злочинів, що вчиняються працівниками Націо-
нальної поліції. – Стаття.

Статтю присвячено питанням ціннісних аспектів 
оперативно-розшукової інформації, що отримується 
підрозділами внутрішньої безпеки за фактами зло-
чинної діяльності працівників Національної поліції 
України в умовах виконання ними службових обов’яз-
ків. Надається авторське визначення оперативно-роз-
шукової інформації про злочинні ознаки в діяльності 
окремих працівників Національної поліції. Визначе-
ні фундаментальні напрями використання оператив-

но-розшукової інформації підрозділами внутрішньої 
безпеки. Виокремлюються ознаки, наявність яких ро-
бить інформацію цінною і значущою, а саме: вчинення 
злочину спеціальним суб’єктом – працівником Націо-
нальної поліції, який є посадовою особою; використан-
ня працівником поліції службового положення; наяв-
ність корисних або інших мотивів; вчинення злочину 
тільки з прямим умислом.

Ключові  слова: ознаки злочинної діяльності, опе-
ративно-розшукова діяльність, оперативно-розшукова 
інформація, підрозділи внутрішньої безпеки, праців-
ники поліції.

Аннотация

Волков И. А. О значимости и направлениях исполь-
зования оперативно-розыскной информации, полу-
ченной подразделениями внутренней безопасности 
в ходе выявления признаков преступлений, соверша-
емых работниками Национальной полиции. – Статья.

Статья посвящена вопросам ценностных аспек-
тов оперативно-розыскной информации, получаемой 
подразделениями внутренней безопасности по фактам 
преступной деятельности сотрудников Национальной 
полиции Украины в условиях исполнения ими служеб-
ных обязанностей. Предлагается авторское определе-
ние оперативно-розыскной информации о преступных 
признаках в деятельности отдельных сотрудников На-
циональной полиции. Определены фундаментальные 
направления использования оперативно-розыскной ин-
формации подразделениями внутренней безопасности. 
Выделены признаки, наличие которых делает инфор-
мацию ценной и значимой, а именно: совершение пре-
ступления специальным субъектом –  сотрудником На-
циональной полиции, который является должностным 
лицом; использование сотрудником полиции служебно-
го положения; наличие корыстных или других мотивов; 
совершение преступления только с прямым умыслом.

Ключевые  слова: признаки преступной деятельно-
сти, оперативно-розыскная деятельность, оператив-
но-розыскная информация, подразделения внутренней 
безопасности, сотрудники полиции.

Summary

Volkov I. A. On the significance and directions of the 
use of operative-search information obtained by internal 
security units in the course of detecting signs of crimes 
committed by National Police officers. – Article.

The article is devoted to the value aspects of the opera-
tional-search information received by the internal securi-
ty units on the facts of the criminal activity of employees 
of the National Police of Ukraine in the conditions of their 
performance of official duties. The author’s definition 
of operational-search information about criminal signs 
in the activities of individual employees of the National 
Police is proposed. The fundamental directions of the use 
of operational-search information by internal security 
units are determined. Signs are highlighted, the presence 
of which makes the information valuable and significant, 
namely: the commission of a crime by a special subject – 
an employee of the National Police, who is an official; po-
lice use of official position; the presence of selfish or oth-
er motives; committing a crime only with direct intent.

Key  words: signs of criminal activity, operation-
al-search activity, operational-search information, inter-
nal security units, police officers.



238 Прикарпатський юридичний вісник

© О. В. Доброва, 2017

УДК 343.977

О. В. Доброва
аспірант Інституту права 

імені князя Володимира Великого 
Міжрегіональної академії управління персоналом 

СУТНІСТЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХРАЙСТВА 
З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

Докорінні зміни економічного життя країни 
в умовах не завжди послідовного реформуван-
ня законодавства зумовили низку деформацій 
у ринкових відносинах, зокрема різке зростання 
тіньового сектору економіки та поширення еко-
номічної злочинності. Масштаби криміналізації 
та корумпованості суспільства сягають критичної 
межі, за якою настає втрата важелів керування 
державою з боку легітимної влади, що становить 
загрозу національним інтересам і національній 
безпеці країни. Ефективне розслідування злочи-
нів неможливе без раціональної організації цієї 
діяльності, що передбачає обрання оптимальних 
методів отримання доказової інформації у межах 
встановлених законом процедур та з урахуванням 
особливостей слідоутворення. Методика розсліду-
вання злочинів (або криміналістична методика), 
з одного боку, є діяльністю правоохоронних ор-
ганів, з іншого – завершальним розділом науки 
криміналістики, що містить наукові положення 
та розроблені на їх основі практичні рекомендації 
для ефективного її здійснення. Тому розроблен-
ня теоретичних засад методики розслідування є 
необхідною основою вирішення цього важливого 
для практики завдання.

Джерелами формування та розвитку криміна-
лістичної методики є положення криміналістики, 
кримінального та кримінального процесуального 
права, а також слідча практика. Законодавство 
про кримінальну відповідальність та положення 
кримінального права, що встановлюють кара-
ність діянь та характер обставин, які впливають 
на ступінь і характер відповідальності, є визна-
чальним чинником для розроблення окремих ме-
тодик розслідування та орієнтиром для визначен-
ня предмета доказування. Норми кримінального 
процесуального права, що регламентують процес 
розслідування, впливають на структуру окремих 
методик, визначають форму, зміст, умови прове-
дення і послідовність здійснення тих чи інших 
процесуальних дій [1, с. 352].

Криміналістична характеристика злочинів є 
важливою науково-самостійною понятійною ка-
тегорією криміналістики, що має значення як для 
її загальної теорії (теоретичних положень її окре-
мих частин), так і для практичної слідчої діяльно-
сті й особливо методики розслідування злочинів. 
Іноді цю характеристику йменують типовою ін-

формаційною моделлю злочину, що не міняє сут-
ності цього поняття [2, с. 60].

Для процесу формування криміналістичної 
характеристики злочинів і її подальшого вико-
ристання у боротьбі із шахрайствами з фінансо-
вими ресурсами, крім відомостей про механізм 
розглянутого виду злочинної діяльності, важливе 
значення мають дані про напрями розвитку зло-
чинної діяльності у цій сфері. Адже боротьба із 
сучасною злочинністю поставила перед наукою 
задачу вивчення злочинної діяльності як соціаль-
ного феномена, що розвивається за своїми закона-
ми [3, с. 371]. 

У період суттєвих соціальних і економічних 
перетворень у суспільстві виникла потреба у кри-
міналістичному дослідженні злочинів, вчинених 
у нових, актуальних сферах, недостатньо дослі-
джених. Сюди відноситься й кредитно-фінансова 
сфера. Відомо, що проведення реформ прогресив-
ного характеру пов’язано із значним реформу-
ванням системи управління, видів банківських 
послуг, а також характеру і технології цієї діяль-
ності. За відсутності достатнього досвіду, розро-
блених методик діяльності, а також неминучих 
прорахунків, створюється сприятлива обстановка 
для вчинення зазначеної групи злочинів. 

Криміналістичне дослідження злочинів дає 
можливість побудувати криміналістичну харак-
теристику певного виду злочину і на цій основі 
групувати загальні ознаки злочинів, які мають 
спільний родовий об’єкт. Слід підкреслити, що 
розробка таких характеристик є обов’язковою умо-
вою створення розгорнутих методик розслідуван-
ня злочинів, рекомендацій з виявлення їх ознак і 
правильного обрання основних напрямів розслі-
дування. Це положення стосується як шахрайства 
з фінансовими ресурсами, так й інших злочинів, 
що вчинюються у кредитно-фінансовій сфері. 

Основою криміналістичної характеристики 
злочину є дані вивчення залишених матеріаль-
них й ідеальних слідів-наслідків як результату 
взаємодії суб’єкта злочину з іншими особами, ма-
теріальними й іншими об’єктами навколишнього 
середовища, в умовах сформованої обстановки, 
що вказують на криміналістично значимі ознаки 
злочину, злочинця, різні типові обставини, у тому 
числі й побічно пов’язані з даним діянням, мож-
ливо, і не істотні для його кримінально-правової 
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кваліфікації, але важливі для розкриття та роз-
слідування злочину. 

Вперше про криміналістичну характеристику 
злочинів і, про її елементи висловлювався у своїх 
роботах А. М. Колесниченко [4]. Його теоретич-
ну ідею підтримало багато вчених і тому питання 
про криміналістичну характеристику злочинів 
одержало свій подальший розвиток. Вчені-кри-
міналісти, що досліджують проблеми криміналіс-
тичної характеристики, не завжди однотипно під-
ходять до визначення її поняття і системи.

Так, Р. С Бєлкін відзначає, що криміналістич-
на характеристика окремого виду злочину повин-
на містити в собі характеристику типової вихідної 
інформації, систему даних про способи вчинення і 
приховання цього виду злочинів і типових наслід-
ків їх застосування, характеристику особистості 
типового злочинця, типових мотивів і цілей зло-
чину, особистості потерпілих, деяких обставин 
вчинення злочину (часу, місця, обстановки) [5].

Як ідеальну модель типових зв’язків і джерел 
доказової інформації, що закономірно формуєть-
ся, яка дозволяє прогнозувати оптимальний шлях 
і найбільш ефективні засоби розслідування окре-
мих категорій злочинів, розглядають криміналіс-
тичну характеристику злочинів В. Г Гончаренко, 
Г. А. Кушнір, В. Л. Підпалий. Вони ж, пропону-
ють розгляд криміналістичної характеристики на 
філософському рівні, інтерпретувавши її як аб-
страктну інформаційну структуру розслідуваної 
події даного виду, закономірно і детерміновано ві-
дображеної в реальному світі. У якості складових 
елементів криміналістичної характеристики зло-
чинів автори пропонують такі елементи: тип (вид, 
рід, категорія) події; засіб вчинення і приховання 
злочину; типові джерела матеріально-фіксованої 
інформації; типові джерела вербальної інформа-
ції; коло осіб, де може знаходитися особа, що вчи-
нила злочин; типові мотиви і цілі вчинення такого 
роду злочинів [6, с. 6-7],

А. М. Колесниченко криміналістичну харак-
теристику визначив як систему відомостей про 
криміналістично значимі ознаки злочинів дано-
го виду, що відображає закономірні зв’язки між 
ними та служить побудові і перевірці слідчих вер-
сій для рішення основних задач розслідування 
[4, с. 56]. До істотних ознак її змісту він відніс: 
1) відомості про криміналістично значимі ознаки
злочину даного виду; 2) систему відомостей, що 
включає дані про закономірні зв’язки між ознака-
ми злочинів; 3) систему відомостей які служать, 
побудові і перевірці слідчих версій для рішення 
конкретних задач розслідування. І. М. Кубрак, 
розмежовуючи поняття криміналістичної харак-
теристики на загальну криміналістичну харак-
теристику злочинів і конкретну характеристику, 
що стосується окремого виду або групи схожих 
за кримінально-правовими ознаками, розглянув 

конкретну криміналістичну характеристику як 
систему відомостей про сукупність криміналіс-
тично значимих ознак, згрупованих у залежності 
від типових особливостей виду, або груда злочинів 
і відображення сторін їхнього механізму в обумов-
лених життєвих ситуаціях і матеріальній обста-
новці, у яких вони відображаються [7, с. 16].

І. М Лузгін зазначив, що криміналістична ха-
рактеристика злочинів є інформаційною модел-
лю події і тому служить її аналогом. Подібно до 
будь-якої інформаційної моделі, вона припускає 
зниження рівня інформаційної насиченості зосе-
реджує увагу на істотних і типових ознаках, відо-
кремлюючись від поодинокого [8, с. 28]. Елемен-
тами криміналістичної характеристики, на його 
думку, повинні бути: типові способи підготуван-
ня, вчинення і приховання злочинів, використо-
вувані знаряддя злочину; характер бездіяльно-
сті; етапність діяння; типові умови кримінальної 
ситуації, що детермінують вибір способів та умов 
підготування, вчинення і приховання злочину; 
мотив і мета діяння; типові сліди і документи як 
матеріальні джерела інформації; особливості їх 
утворення, знищення, приховання; взаємні зв’яз-
ки слідів; найбільш ймовірні свідки; особливості 
особистості злочинця, потерпілого, свідків, чин-
ники, що впливають на формування їхніх пока-
зань і поведінку на слідстві; характер і розмір 
шкоди. Він же вважає, що, навряд чи правильно 
включати в криміналістичну характеристику 
опис слідчих ситуацій, а також шляхів доказуван-
ня й етапи розслідування тому, що це стирає різни-
цю між ними і методикою розслідування [8, с. 28].

А. В. Старушкевич визначив криміналістич-
ну характеристику злочинів як модель системи 
зведених відомостей про криміналістично значи-
мі ознаки виду, групи або конкретного злочину 
[9, с. 30].

Н. П. Яблоков визначає криміналістичну ха-
рактеристику злочину як систему опису криміна-
лістично значимих ознак виду, групи й окремого 
злочину, які виявляються в особливостях спосо-
бу, механізму й обстановки його вчинення, що дає 
уявлення про злочин, особистість його суб’єкта й 
інші обставини, про певну злочинну діяльність і 
яка призначена забезпечити успішне вирішення 
задач щодо розкриття, розслідування і попере-
дження злочинів [10, с. 45].

Цікавою є думка В. К. Весельського, який вва-
жає, що криміналістична характеристика зло-
чину належить до основних положень методики 
розслідування, а стосовно конкретних методик 
певною мірою є основою їх побудови. Ця харак-
теристика визначає найважливіші положення 
методики розслідування злочинів. Перебуваючи 
у складі криміналістичної методики, вона покли-
кана виконувати функцію побудови оптималь-
них методів розслідування. Також зазначає, що 
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для розробки методики розслідування злочинів 
важливо виявити не тільки структурні елементи 
криміналістичної характеристики злочину, але і 
встановити існуючі між ними закономірні зв’язки 
[11, с. 113].

М. В. Салтевський зазначив, що криміналіс-
тична характеристика для методики розслідуван-
ня злочину має важливе завдання, оскільки вона 
слугує вірогідною моделлю конкретного злочину, 
віднесеного до певного виду. Криміналістична ха-
рактеристика – це видова модель, яка дозволяє 
прогнозувати, будувати найбільш обґрунтовані 
версії щодо обставин конкретної події (особи, спо-
собу вчинення злочину, засобів злочину та іншо-
го) [12, с. 148-151].

Запропонована Г. А. Матусовським структура 
криміналістичної характеристики економічних 
злочинів є універсальною, оскільки ґрунтується 
на поєднанні як «елементних», так і «фазових» 
підходів [13, с. 58–60]. Вона з певними уточнен-
нями може стосуватися фінансового шахрайства і 
включати в себе:

1) дані про спосіб підготовки, вчинення та
приховування злочину як центральний елемент 
криміналістичної характеристики, узагальнення 
яких дає гносеологічну інформацію про основні 
типології (комбінації, операції, схеми) злочинної 
діяльності;

2) обстановку вчинення злочину (просторо-
во-часові параметри злочину та фактори регуля-
тивного характеру: особливості технологічних 
процесів, нормативно-правового регулювання);

3) предмет злочинного посягання (фінансові
ресурси, майно, право на майно тощо), що має різ-
ні форми вияву, кількісні та якісні характеристи-
ки залежно від способу вчинення злочину та сфе-
ри фінансових відносин;

4) відомості про особу злочинця (фізичні
та соціальні характеристики, форма причетності 
до злочину, характер та взаємовідносини у зло-
чинній групі);

5) наслідки злочину у вигляді характерних слі-
дів (матеріальних та ідеальних), а також характе-
ру та розміру шкоди, заподіяної злочином.

Стосовно шахрайства з фінансовими ресурса-
ми, доцільно виділити основні елементи кримі-
налістичної характеристики, які найповніше ві-
дображають механізм злочинної події, з тим, щоб 
у процесі їх окремого розгляду деталізувати окре-
мі положення. 

До елементів криміналістичної характери-
стики цього виду злочину слід віднести: предмет 
злочинного посягання (фінансові ресурси, майно, 
право на майно тощо), що має різні форми вияву, 
кількісні та якісні характеристики залежно від 
способу вчинення злочину та сфери фінансових 
відносин; спосіб підготовки, вчинення та прихо-
вування злочину; обстановку вчинення злочину; 

слідову картину (сліди (або наслідки злочину); 
особу злочинця. Зазначені елементи є найбільш 
важливими для криміналістичної характеристи-
ки шахрайства з фінансовими ресурсами. 

Окреслення загальних положень криміналіс-
тичної характеристики шахрайства з фінансови-
ми ресурсами дозволить у подальшому перейти до 
дослідження особливостей її окремих елементів. 

Для шахрайства з фінансовими ресурсами ха-
рактерні ознаки, які відрізняють його від інших 
видів злочину, в першу чергу це те, що даний вид 
злочинів вчинюється в кредитно-фінансовій сфе-
рі, що певною мірою зумовлює значні суми запо-
діяних збитків. 

Центральним елементом криміналістичної ха-
рактеристики таких злочинів є спосіб вчинення, 
що характеризує діяльність злочинця, відбуває 
відповідну систему зв’язків та відносин елемен-
тів, що входять до єдиної структури злочинної ді-
яльності [14, с. 20].

Відповідно до чинного законодавства (ст. 222 
КК України), спосіб вчинення злочину виража-
ється у діях, які полягають у наданні завідомо 
неправдивої інформації державним органам, бан-
кам або іншим кредиторам. Неправдивість такої 
інформації полягає в тому, що на її основі креди-
тор робить неправильні висновки про справжній 
фінансовий або господарський стан потенційного 
позичальника. Якби кредитор володів правдивою 
інформацією, він не надав би позики взагалі або 
суттєво скорегував би умови її надання. Така не-
правдива інформація має міститися в певних до-
кументах, які надаються для одержання позики 
або пільг щодо оподаткування [15, с. 213].

Поряд зі способом здійснення інформативно 
значимими для розкриття й розслідування зазна-
чених злочинів є відомості про обстановку вчи-
нення протиправних операцій. Обстановці, у якій 
вчинюється шахрайство з фінансовими ресурса-
ми, властиво недостатньо ретельне вивчення кре-
диторами даних про позичальника, відсутність 
детальної перевірки його фінансового стану й гос-
подарської діяльності, а також контролю за діяль-
ністю позичальника після одержання кредиту. 

Підготовка до протиправних дій нерідко зво-
диться до фальсифікації документів, що нада-
ються до кредитно-фінансової установи. Зокрема, 
фальсифікуються анкетні дані клієнта, установчі 
й реєстраційні документи, бухгалтерська звіт-
ність (річна, квартальна й місячна), план-прогноз 
надходження коштів на рахунки позичальника, 
техніко-економічне обґрунтування використання 
кредиту (субсидії, субвенції, дотації), відбуваєть-
ся підкуп співробітників банку або представників 
інших кредиторів тощо.

Обстановка, що складається або спеціально 
створюється злочинцями для вчинення вказа-
них злочинів, формується під впливом різних 
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неузгодженостей, суперечливих положень чи 
прогалин у законодавстві, що регулює сферу гос-
подарської діяльності; необґрунтованості окремих 
рішень і механізму їх реалізації в діях відповід-
них посадових осіб тощо. Злочинам, пов’язаним 
з використанням комп’ютерних інформаційних 
систем, сприяє обстановка слабкого контролю за 
порядком їх роботи, недостатня захищеність ін-
формаційних систем від неправомірного доступу.

Характер обстановки вчинення злочинів у кре-
дитно-фінансовій сфері є багатоаспектним і охо-
плює різні питання, пов’язані готуванням, вчинен-
ням, прихованням злочинної діяльності, а також 
враховує низку чинників суб’єктивного характеру, 
пов’язаних зі ставленням банківських працівни-
ків чи службових осіб інших кредитних установ до 
своїх обов’язків, рівень їх професійної підготовки. 

На нашу думку, вчиненню шахрайства з фі-
нансовими ресурсами сприяє відсутність типових 
правил надання позик, які б містили основні ви-
моги до наданих документів, рекомендації для 
перевірки достовірності даних, інформацію про 
потенційного позичальника, що повинні бути 
розроблені спеціалістами банківських установ та 
представниками інших кредиторів згідно ст. 222 
КК України, разом із співробітниками правоохо-
ронних органів.

Вчиненню злочину сприяє і те, що в деяких 
банках не налагоджена взаємодія між службами, 
що мають відношення до видачі кредитів – кре-
дитним та юридичним відділами, службою безпе-
ки, а також, іноді, і пряма співучасть банківських 
службовців у вчиненні злочину.

Крім того, злочини у сфері господарської ді-
яльності часто вчинюються організованими 
злочинними групами, що передбачає ретельну 
підготовку та активні заходи щодо протидії роз-
слідуванню. 

Типова слідова картина при шахрайстві з фі-
нансовими ресурсами характеризується наявніс-
тю матеріальних та ідеальних джерел. 

Особливістю механізму злочину є те, що дії 
злочинців відображаються в різного роду доку-
ментах, що виготовляються за допомогою комп’ю-
терної техніки з сучасними версіями програмного 
забезпечення, сканерів, струминних і лазерних 
принтерів (у тому числі кольорових). Крім того, 
при вчиненні шахрайства з фінансовими ресурса-
ми у документи різними способами, у тому числі 
з використанням сучасних технічних засобів, вно-
сяться певні зміни, які теж є слідами злочинної 
діяльності [1, с. 213-217].

До ідеальних джерел інформації відносяться 
показання осіб, які володіють необхідними відомо-
стями про обставини вчинення шахрайства з фінан-
совими ресурсами: службові особи підприємства, 
установи, організації (директор, головний бухгал-
тер), власники та засновники суб’єкта підприєм-

ницької діяльності, приватні підприємці, а також 
працівники кредитно-фінансових установ; ре-
візори; співробітники фіскальної служби тощо.

Такий перелік осіб (джерел інформації) може 
бути продовжений залежно від змісту виконува-
ної кредитно-фінансової діяльності. Зазначені 
фізичні особи є носіями інформації про зміст кре-
дитно-фінансових операцій як в цілому господар-
ської діяльності окремих суб’єктів підприємни-
цтва, так і про зміст протиправних дій [3, с. 372]. 

Таким чином, удосконалення криміналістич-
ної методики як системи знань й окремого розділу 
криміналістики має відбуватись через узагаль-
нення та філософське осмислення накопиченого 
емпіричного матеріалу, пізнання наукових фак-
тів, що належать як до злочинної діяльності, так 
і до сфери протидії злочинності. У зв’язку з цим, 
набувають особливого значення питання щодо 
удосконалення існуючих й формування нових ме-
тодик розслідування окремих видів (груп) злочи-
нів; застосування деяких теоретичних концепцій 
як підґрунтя для формування та вдосконалення 
методик розслідування (передусім, концепції 
криміналістичної характеристики злочинів); уні-
фікації поглядів вчених на структуру криміналіс-
тичної методики, характеристику її елементів; 
викладення цих положень у найбільш доступній 
для сприйняття й використання формі. 

Першим й основним структурним елементом 
інформаційно-пізнавальної моделі будь-якої кри-
міналістичної методики, серцевиною її ретроспек-
тивного рівня є криміналістична характеристика 
злочину. Криміналістична характеристика шах-
райства з фінансовими ресурсами має такі ознаки: 
даний злочин вчинюється в кредитно-фінансовій 
сфері, що певною мірою обумовлює значні суми 
нанесених збитків; способи вчинення шахрайства з 
фінансовими ресурсами є різноманітними та поді-
ляються на прості (звичайне перекручення наданої 
інформації і розтрата грошових коштів на не перед-
бачені кредитним договором цілі) і складні (харак-
теризуються довгостроковим етапом підготовки, 
створенням підставних фірм, розробкою складних 
схем переказу грошей); для шахрайства з фінансо-
вими ресурсами характерне використання як засо-
бів злочину сучасної офісної техніки, а також знач-
ної кількості різних документів (бухгалтерських, 
банківських, господарських тощо); нерідко до вчи-
нення злочину причетні службові особи банку чи 
інших кредитно-фінансових установ.
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Анотація

Доброва О. В. Сутність криміналістичної  
характеристики шахрайства з фінансовими ресурса-
ми. – Стаття.

У статті проведено дослідження різних концепцій 
щодо поняття криміналістичної характеристики зло-
чинів та її складових елементів. Виділено найбільш 
значимі елементи криміналістичної характеристики 
шахрайства з фінансовими ресурсами, що найповніше 
відображають механізм злочинної події: предмет зло-
чинного посягання (фінансові ресурси, майно, право 

на майно тощо), що має різні форми вияву, кількісні 
та якісні характеристики залежно від способу вчинен-
ня злочину та сфери фінансових відносин; спосіб підго-
товки, вчинення та приховування злочину; обстановку 
вчинення злочину; слідову картину (сліди (або наслід-
ки злочину); особу злочинця. 

Ключові слова: економічні злочини, фінансові зло-
чини, шахрайство з фінансовими ресурсами, криміна-
лістична характеристика, розслідування.

Аннотация

Доброва О. В. Сущность криминалистической 
характеристики мошенничества с финансовыми ре-
сурсами. – Статья.

В статье проведено исследование различных кон-
цепций относительно понятия криминалистической 
характеристики преступлений и ее составных элемен-
тов. Выделены наиболее значимые элементы кримина-
листической характеристики мошенничества с финан-
совыми ресурсами, которые наиболее полно отражают 
механизм преступного события: предмет преступного 
посягательства (финансовые ресурсы, имущество, пра-
во на имущество и т.д.), имеет различные формы прояв-
ления, количественные и качественные характеристи-
ки в зависимости от способа совершения преступления 
и сферы финансовых отношений; способ подготовки, 
совершения и сокрытия преступления; обстановку 
совершения преступления; следовую картину (следы 
(или последствия преступления) личность преступника.

Ключевые слова: экономические преступления, фи-
нансовые преступления, мошенничество с финансовы-
ми ресурсами, криминалистическая характеристика, 
расследования.

Summary

 Dobrova O. V. The essence of the forensic charac-
teristics of fraud with financial resources. – Article.

The article examines different concepts regarding 
the concept of forensic characteristics of crimes and its 
constituent elements. The most significant elements of 
the criminalistic characteristics of fraud with financial 
resources that most fully reflect the mechanism of the 
criminal event are highlighted: the object of the criminal 
attack (financial resources, property, right to property, 
etc.), which has different forms of detection, quantitative 
and qualitative characteristics depending on the crime 
and sphere. financial relations; the method of prepara-
tion, commission and concealment of the crime; the situa-
tion of the crime; trace picture (traces (or consequences of 
crime); identity of the offender.

Key words: economic crimes, financial crimes, fraud 
with financial resources, forensic characteristics, inves-
tigation.
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КЛАСИФІКАЦІЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТІВ 
ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Постановка проблеми. Україна як молода дер-
жава переживає важливий новий історичний етап 
свого розвитку. На порозі третього тисячоліття 
вона здобула незалежність, свободу, право роз-
поряджатися власним майбутнім. Це створило 
передумови для розбудови держави, динамічного 
та неухильного зростання якісних показників, 
визначення своїх пріоритетів і партнерів, а також 
входження до світового співтовариства [1, с. 49].

У зв’язку з чим Україна на нинішньому етапі 
свого розвитку знаходиться на шляху значних 
перетворень: змінюється структура економічних 
відносин, формуються нові суб’єкти власності і 
політичної діяльності, трансформуються базові 
цінності, влаштування жит тя, змінюється устрій 
життя, традиції [2; 3, с. 64].

Але на жаль з розвитком української держа-
ви відбувається й розвиток злочинності.  Останнє 
відбувається як через об’єктивні закономірності 
розвитку суспільства, так і через недоліки та про-
рахунки систем забезпечення діяльності право-
охоронних органів, що зумовлює надвисокий рі-
вень латентності злочинності, безкарність винних 
у вчиненні злочинів та в цілому неспроможність 
правоохоронних органів у сучасних умовах ефек-
тивно протидіяти злочинності [4, с. 207].

Різка зміна структури злочинності, підвищен-
ня її професійного рівня, а також якісні зміни в 
структурі злочинності, коли агресивна злочин-
ність стає жор стокішою, а економічна – організо-
ваною та трансна ціональною, зумовила необхід-
ність доповнити КПК України (1960 р.) нормами, 
які однозначно і прямо приписували використан-
ня оперативно-розшукових заходів для вирішен-
ня завдань кримінального судо чинства. Все це 
свідчить про значимість оперативно-розшукових 
заходів та негласних слідчих (розшукових) дій під 
час у кримінальному провадження в криміналь-
ному судочинстві [5, с.144]. 

Закріплення у КПК України нового процесу-
ального інституту негласних слідчих (розшуко-
вих) є суттєвою новацією. Незважаючи на спробу 
законодавчого визначення слідчих (розшукових) 
дій та негласних слідчих (розшукових) дій, вони 
не розкривають їх основні визначальні ознаки. Це 
породжує неоднозначні підходи науковців і прак-
тиків до їх розуміння, створює певні складнощі 
в процесі застосування. Результати вивчення на-
укових джерел з кримінального процесуально-

го права, криміналістики, теорії ОРД та інших, 
в яких висвітлюються окремі питання НСРД, да-
ють підстави для висновку про те, що на сьогодні 
їх наукова класифікація представлена вкрай об-
межено. Більшість вчених та практиків обмежу-
ються викладенням власного бачення переліку 
НСРД. Відсутність наукової класифікації НСРД 
негативно впливає на розробку науково-обґрунто-
ваних рекомендацій використання їх результатів 
у доказуванні [6, с. 210]. Тому ця проблема остан-
нім часом постійно знаходиться у центрі наукових 
і практичних працівників [7, с. 74].

Стан дослідження. Теоретичну базу дослі-
дження становлять наукові праці українських і 
зарубіжних вчених, які вивчали різні проблемні 
аспекти  проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій та використання їх результатів у кримі-
нальному провадженні. Зокрема, праці: М.В. Ба-
грія, Б.Г. Бараненка, Р.І. Благути, В.О. Глушкова, 
М.Л. Грібова, А.М. Кислого, В.А. Колесника, 
С.С. Кудінова, Є.Д. Лук’янчикова, Д.Й. Ни-
кифорчука, М.А. Погорецького, Є.Д. Скулиша, 
Д.Б. Сергєєвой, С.Р. Тагієва, О.Ю. Татарова, 
В.Г. Уварова, Л.Д. Удалова, С.С. Чернявського, 
Р.М. Шехавцова, М.Є. Шумили та ін.

Мета дослідження полягає в аналізі підходів 
вчених до класифікації негласних слідчих (роз-
шукових) дій як інструментів доказування у кри-
мінальному провадженні.

Виклад основного матеріалу. Передусім, у ор-
ганів досудового розслідування з’явилася мож-
ливість самостійно приймати рішення щодо того, 
які дії необхідно здійснити для розкриття та 
розслідування злочину, в зв’язку з чим повинна 
стати менш актуальною досить болюча пробле-
ма взаємодії оперативних і слідчих підрозділів 
[8, с. 17]. Окрім того, проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій забезпечуватиме виявлен-
ня та розкриття найбільш складних і латентних 
злочинів, розслідування яких традиційними за-
собами кримінально-процесуального проваджен-
ня, які до цього часу застосовувалися в Україні, 
є надзвичайно складним або просто неможливим 
[9, с. 189].

Зазначимо, що глава 21 КПК України не мі-
стить окремої норми, яка б визначала перелік 
(класифікацію)  НСРД, що призводить до випад-
ків науково не обґрунтованого його розширення 
або звуження. 
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Отже, негласними слідчими (розшуковими) 
діями наступні є: а) аудіо-, відеоконтроль особи 
(ст. 260 КПК); б) накладення арешту на кореспон-
денцію (ст. ст. 261, 262 КПК); в) зняття інформа-
ції з транспортних телекомунікаційних мереж 
(ст. 263 КПК); г) зняття інформації з електронних 
інформаційних систем (ст. 264 КПК); ґ) обстежен-
ня: публічно недоступних місць; житла чи іншо-
го володіння особи (ст. 267 КПК); д) установлен-
ня місцезнаходження радіоелектронного засобу 
(ст. 268 КПК); е) спостереження: за особою, річчю 
або місцем (ст. 269 КПК); є) аудіо-, відеоконтроль 
місця (270 КПК); ж) контроль за вчиненням зло-
чину у формах: 1) контрольована поставка, 2) кон-
трольована та оперативна закупка 3) спеціальний 
слідчий експеримент, 4) імітування обстановки 
злочину (ст. 271 КПК); з) виконання спеціального 
завдання з розкриття злочинної діяльності чи зло-
чинної організації (ст. 272 КПК) [10].

Слід відзначити, що під час проведення опиту-
вання 87 % слідчих Національної поліції України 
за те, що негласні слідчі розшукові дії необхідно 
класифікувати.

Напиклад, В. А. Колесник вважає, що класифі-
кація негласних слідчих (розшукових) дій може 
бути запропонована за різними підставами, як-
то: за порядком надання дозволу на проведення; 
за характером і обсягом втручання у сферу прав та 
інтересів особи; за процесуальним статусом осо-
би, яка проводить, та участю у слідчій дії інших 
осіб; за характером відомостей, які отримують 
в результаті їх проведення, тощо. Кожна з таких 
класифікаційних систем передбачатиме окрему 
мету їх створення. У процесуальному розумінні 
доцільно зводити до певної системи види окремих 
негласних слідчих (розшукових) дій, проведення 
яких установлено Кримінальним процесуальним 
кодексом України. Кількість і конкретні види 
та назви таких дій змінюватимуться відповідно 
до змін у чинному законодавстві. 

Нині окремими видами негласних слідчих 
(розшукових) дій слід уважати: аудіо-, відеокон-
троль особи; накладення арешту на кореспонден-
цію; огляд і виїмку кореспонденції; зняття інфор-
мації з транспортних телекомунікаційних мереж; 
зняття інформації з електронних інформаційних 
систем; дослідження інформації, отриманої при 
застосуванні технічних засобів; обстеження пу-
блічно недоступних місць, житла чи іншого воло-
діння особи; установлення місцезнаходження ра-
діоелектронного засобу; спостереження за особою, 
річчю або місцем; аудіо-, відеоконтроль місця; 
контроль за вчиненням злочину, формами якого 
є контрольована поставка, контрольована та опе-
ративна закупка, спеціальний слідчий експери-
мент, імітування обстановки злочину; виконання 
спеціального завдання з розкриття злочинної ді-
яльності організованої групи чи злочинної орга-

нізації; негласне отримання зразків, необхідних 
для порівняльного дослідження [11, c. 133].

Різноманітність закріплених у главі 21 КПК 
України НСРД вимагає їх наукової класифікації, 
яку можна провести за наступними критеріями: 

1. В залежності від можливості втручання 
у приватне спілкування під час провадження не-
гласної слідчої (розшукової) дії: а) НСРД, під час 
проведення яких здійснюється втручання у при-
ватне спілкування (закріплені у § 2 гл. 21 КПК 
України); б) НСРД, не пов’язані із втручанням 
у приватне спілкування (закріплені у § 3 гл. 21 
КПК України). 

На наш погляд, слушним є зауваження 
Є.Д. Лук’янчикова, з приводу того, чи можна уя-
вити якусь із НСРД, щоб вона повністю виклю-
чала втручання у приватне спілкування. Напри-
клад, до «інших НСРД» (§ 3 гл. 21 КПК України) 
віднесене обстеження публічно недоступних 
місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 
КПК України), під час провадження якого слід-
чий ознайомлюється з їх обстановкою, виявляє, 
фіксує, за необхідності виготовляє копії чи зраз-
ки предметів, документів тощо. Науковець ста-
вить слушне запитання: чи можливо вважати 
такі дії невтручанням у  приватне спілкування? 
Відповідь є очевидною [12, c. 32]. Очевидним є 
те, що аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК 
України) також дає можливість доступу до при-
ватного спілкування.

Цілком обгрунтованою, на наш погляд, є пози-
ція науковців та практиків, які зазначають, що 
зняття інформації з електронних інформаційних 
систем або її частини, доступ до яких не обме-
жується її власником, володільцем або утримува-
чем чи не пов’язаний з подоланням системи логіч-
ного захисту (ч. 1, 2 ст. 264 КПК України) не може 
вважатись втручанням в приватне спілкування та 
відноситись до НСРД, оскільки не відповідає кри-
теріям, передбаченим ч. 3, 4 ст. 258 КПК України 
щодо приватності спілкування та втручання в ньо-
го. Відомості в інформаційних системах, соціаль-
них мережах (наприклад, «ВКонтакте», «Одно-
классники», ресурс «YouTube» тощо), доступ до 
яких не обмежується власником, володільцем чи 
утримувачем, є публічно доступними і здобуття їх 
не носить ознак втручання у приватне спілкуван-
ня, а тому отримання такої інформації не повинно 
відбуватись через процедури НСРД. Отримання 
таких даних можливе шляхом проведення слідчої 
(розшукової) дії – огляду предмету та складання 
протоколу з відповідними додатками [13, c. 29];

2. В залежності від тяжкості злочину, під 
час розслідування якого можуть бути проведені 
НСРД: 

а) НСРД, які проводяться виключно 
у кримінальному провадженні щодо тяжких або 
особливо тяжких злочинів (аудіо-, відеоконтроль 
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особи, накладення арешту на кореспонденцію, 
зняття інформації з транспортних телекомуніка-
ційних мереж, зняття інформації з електронних 
інформаційних систем, обстеження публічно не 
доступних місць, житла чи іншого володіння осо-
би, спостереження за особою в публічно доступ-
них місцях аудіо-, відеоконтроль місця негласне 
отримання зразків, необхідних для порівняльного 
дослідження, спостереження за річчю або місцем 
у публічно доступних місцях, контроль за вчинен-
ням злочину; виконання спеціального завдання 
з розкриття злочинної діяльності організованої 
групи чи злочинної організації);  б) НСРД, що 
проводяться у кримінальних провадженнях щодо 
злочинів будь-якого ступеню тяжкості (зняття 
інформації з електронних інформаційних систем 
або її частини, доступ до яких не обмежується її 
власником, володільцем або утримувачем чи не 
пов’язаний з подоланням системи логічного захи-
сту (ч. 2 ст. 264 КПК України); установлення міс-
цезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 
КПК України);

3. В залежності від посадової особи, яка надає 
дозвіл, санкціонує проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії: а) НСРД, дозвіл на проведен-
ня яких дає слідчий суддя за клопотанням про-
курора або слідчого, погодженого з прокурором 
(НСРД, що дозволяють здійснювати втручання у 
приватне спілкування (ст. ст. 260, 261, 263, 264), 
а також обстеження публічно недоступних міс-
ць, житла чи іншого володіння особи (267), уста-
новлення місцезнаходження радіоелектронного 
засобу (ст. 268), спостереження за особою, річчю 
або місцем (ст. 269), аудіо-, відеоконтроль місця 
(ст. 270); негласне отримання зразків, необхідних 
для порівняльного дослідження (ст. 274).

У цій класифікаційній групі доцільно виділити 
підгрупу тих НСРД, що у виняткових невідклад-
них випадках, передбачених ст. 250 КПК Украї-
ни, можуть бути розпочаті до постановлення ухва-
ли слідчого судді. Такими НСРД є 1) установлення 
місцезнаходження радіоелектронного засобу (ч. 4 
ст. 268 КПК України) та 2) спостереження за осо-
бою (ч. 3 ст. 269 КПК України);

б) НСРД, дозвіл на проведення яких дає про-
курор або слідчий за погодженням з керівником 
органу досудового розслідування (виконання 
спеціального завдання з розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної ор-
ганізації (ст. 272));

в) НСРД, дозвіл на проведення яких надає про-
курор або слідчий (зняття інформації з електрон-
них інформаційних систем, доступ до яких не об-
межується її власником (ст. 264), спостереження 
за річчю або місцем (ст. 269));

г) НСРД, дозвіл на проведення якої надає 
виключно прокурор (контроль за вчиненням зло-
чину (ст. 271)). 

Шехавцов Р.М. за тим же критерієм поді-
ляє негласні слідчі (розшукові) дії на сім груп.  
Але називає його не «організаційний», а «за 
суб’єктом прийняття процесуальних рішень». 
Отже, за суб’єктом прийняття процесуальних рі-
шень негласні слідчі (розшукові) дії поділя ються 
на ті, що проводяться за рішенням:

 – слідчого судді за клопотанням проку рора 
або за клопотанням слідчого, пого дженого з про-
курором;

 – прокурора;
 – прокурора або слідчого, за погоджен ням 

з прокурором, у виняткових невідклад них ви-
падках, пов’язаних із врятуванням життя людей 
та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо 
тяжкого злочину. У вище вказаних випадках нег-
ласна слід ча (розшукова) дія може бути розпочата 
до постановлення ухвали слідчого судді за рішен-
ням слідчого, погодженого з проку рором, або про-
курора. У такому випадку прокурор зобов’язаний 
невідкладно після початку такої негласної слідчої 
(розшукової) дії звернутися з відповідним клопо-
танням до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає 
таке клопотання згідно з вимогами ст. 248 КПК 
України. Виконання будь-яких дій з проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії повинно бути 
негайно припинено, якщо слідчий суддя поста-
новить ухвалу про від мову в наданні дозволу на 
проведення негласної слідчої (розшукової) дії. 
Отримана внаслідок такої негласної слідчої (роз-
шукової) дії інформація повинна бути у передба-
ченому КПК України порядку знищена;

 – прокурора або слідчого – зняття інфор мації 
з електронних інформаційних систем, доступ до 
яких не обмежується її власни ком, володільцем або 
утримувачем або не пов’язаний з подоланням сис-
теми логічно го захисту (ч. 2 ст. 264 КПК України);

 – прокурора або слідчого, за пого дженням 
з керівником органу досудового розслідування 
– виконання спеціального завдання з розкриття 
злочинної діяльності організованої групи чи зло-
чинної організа ції (ст. 272 КПК України);

 – керівника органу досудового розслі дування, 
прокурора – виготовлення, утво рення несправ-
жніх (імітаційних) засобів для проведення кон-
кретних негласних слідчих (розшукових) дій 
(ст. 273 КПК України);

 – слідчого – дослідження інформації, от риманої 
при застосуванні технічних засобів (ст. 266 КПК 
України) [14; 15, с. 227-228; 16, с. 174]. Підставою 
для цієї класифікаційної групи нами свідомо об-
раний суб’єкт, що надає дозвіл на проведення нег-
ласної слідчої (розшукової) дії (у формі ухвали, по-
станови), а не суб’єкт, що приймає рішення про їх 
проведення.

4. В залежності від виду результатів, що мо-
жуть бути отримані внаслідок їх проведення: 
а) НСРД, в результаті проведення яких отримуєть-
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ся інформація вербального походження (аудіо-, 
відеоконтроль особи та місця, зняття інформації 
з транспортних телекомунікаційних мереж тощо); 
б) НСРД, в результаті проведення яких отримуєть-
ся інформація предметно-документального похо-
дження (накладення арешту на кореспонденцію, 
зняття інформації з електронних інформаційних 
систем, обстеження публічно недоступних місць, 
житла чи іншого володіння особи; установлення 
місцезнаходження радіоелектронного засобу, спо-
стереження за особою, річчю або місцем, контроль 
за вчиненням злочину, виконання спеціального 
завдання з розкриття злочинної діяльності орга-
нізованої групи чи злочинної організації);

5. В залежності від можливості (та доцільності) 
використання конфіденційного співробітництва 
у формі залучення конфідента(-тів) до проведен-
ня НСРД: а) НСРД, участь конфідента у яких не 
передбачена законом (обстеження публічно недо-
ступних місць, житла чи іншого володіння особи); 
б) НСРД, участь конфідента у яких не є доціль-
ною через технологію їх провадження (накладен-
ня арешту на кореспонденцію, зняття інформа-
ції з транспортних телекомунікаційних мереж, 
електронних інформаційних систем, установлен-
ня місцезнаходження радіоелектронного засобу); 
в) НСРД, до провадження яких можуть залучати-
ся конфіденти (спостереження за особою, річчю 
або місцем; аудіо-, відеоконтроль місця, особи, 
контроль за вчиненням злочину, виконання спеці-
ального завдання з розкриття злочинної діяльно-
сті організованої групи чи злочинної організації);

6. В залежності від виду доказів, що можуть 
бути отримані в результаті проведення НСРД: 
а) НСРД, в результаті проведення яких можна от-
римати такий вид доказів, як документи (окрім 
протоколів з додатками, що є результатом прове-
дення всіх НСРД); б) НСРД, в результаті прове-
дення яких можна отримати такий вид доказів, 
як речові докази. 

Так, наприклад Г. В. Федотова пропонує таку 
класифікацію. Формами провадження негласних 
слідчих (розшукових) дій слід вважати: самостій-
не провадження слідчим (прокурором);

 – спільне провадження слідчого (прокурора) 
з- уповноваженими оперативними підрозділами;

 – з залученням до проведення інших осіб;
 – проведення уповноваженим оперативним 

підрозділом (п.6 ст. 246 КПК України).
Класифікувати негласні слідчі (розшукові) дії 

доцільно за ступенем тяжкості злочину та при-
йнятим рішенням.

За ступенем тяжкості злочину негласні слідчі 
(розшукові) дії поділяються на:

– дії, які проводяться виключно у криміналь-
ному провадженні щодо тяжких або особливо 
тяжких злочинів: (аудіо-, відеоконтроль особи 
(ст. 260 КПК України); накладення арешту на ко-

респонденцію (ст. 261 КПК України); огляд і виїм-
ка кореспонденції (ст. 262 КПК України); зняття 
інформації з електронних інформа ційних систем 
без відома її власника, володільця або утримувача 
(ст. 264 КПК України); обстеження публічно недо-
ступних місць, житла чи іншого володіння особи 
(ст. 267 КПК України); спостереження за особою 
в публічно доступних місцях (ст. 269 КПК Укра-
їни); аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК 
України); негласне отримання зразків, необхід-
них для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК 
України);

– дії, які проводяться незалежно від тяжкості 
злочину: зняття інформації з електронних інфор-
маційних систем або її частини, доступ до яких не 
обме жується її власником, володільцем або утри-
мувачем чи не пов’язаний з подоланням системи 
логічного захисту (ч. 2 ст. 264 КПК України); 
установлення місцезнаход ження радіоелектро-
нного засобу (ст. 268 КПК України).

Відповідно до суб’єкта, який приймає рішення 
про їх проведення, негласні слідчі (розшукові) дії 
поділяються на такі, що провадяться:

– без дозволу слідчого судді: виконання спеці-
ального завдання з розкриття злочинної діяльно-
сті організованої групи чи злочинної організації 
(ст. 272 КПК України);

– до постановлення ухвали слідчого судді  
(у виняткових невідкладних випадках, визна-
чених ст. 250 КПК України): установлення міс-
цезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 
КПК України), спостереження за особою, річчю 
або місцем (ст. 269 КПК України);

– за рішенням прокурора: контроль за вчинен-
ням злочину (ст. 271 КПК України), але у випад-
ку, якщо при проведенні контролю за вчиненням 
злочину постає необхідність у тимчасовому обме-
женні конституційних прав особи, має здійсню-
ватися в межах, які допускаються Конституцією 
України, на підставі рішення слід-чого судді з до-
триманням вимог КПК України;

– за рішенням слідчого судді: аудіо-, відеокон-
троль особи (ст. 260 КПК України); накладення 
арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК Украї-
ни); огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК 
України); зняття інформації з транспортних те-
лекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України), 
зняття інформації з елек тронних інформаційних 
систем (ст. 264 КПК України); обстеження пу-
блічно недоступних місць, житла чи іншого во-
лодіння (ст. 267 КПК України), спостереження за 
особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК України); 
аудіо- та відеоконтроль місця (ст. 270 КПК Украї-
ни), контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК 
України), виконання спеціального завдання з роз-
криття злочинної діяльності організованої групи 
чи злочинної організації (ст. 272 КПК України), 
негласне отримання зразків, необхідних для по-
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рівняльного дослідження (ст. 274 КПК України) 
[17, c. 55-56].

Класифікація НСРД може бути проведена 
й за іншими підставами, якщо вони матимуть 
кримінально-процесуальне або криміналістичне 
значення. Подальші дослідження в цьому напрям-
ку дозволять більш чітко визначити взаємозв’я-
зок та взаємовпорядкованість НСРД, та в кінце-
вому результаті, повинні призвести до утворення 
такої системи, що надавала б цілісне уявлення 
про їх призначення, характерні ознаки, характер 
відомостей, які отримуються в результаті їх про-
ведення тощо.

Чітко визначене процесуальне й певне органі-
заційно-тактичне значення має поділ негласних 
слідчих (розшукових) дій за їх видами на ті, які 
проводяться виключно у кримінальному про-
вадженні щодо тяжких або особливо тяжких зло-
чинів, та ті, які проводяться незалежно від тяж-
кості злочину [11].

Слід погодитись з думкою В. А. Колесника, що 
процесуальна й криміналістична класифікація 
негласних слідчих (розшукових) дій не може мати 
повної збіжності, як не збігаються такі класифі-
кації й у визначенні інших видів слідчих (розшу-
кових) дій. Проте в розробленні таких класифі-
каційних систем треба дотримуватись наукових 
і всебічно виважених підходів, оскільки чіткість 
в розумінні сутності кожної з процесуальних дій 
має виразне практичне значення. А на сьогодні 
кількість, назви та змістовне визначення окремих 
негласних слідчих (розшукових) дій, що встанов-
лені КПК України та зазначені в Інструкції мають 
різне читання [11, c. 134].

Під час проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій слідчий, уповноважений оперативний 
підрозділ, який виконує доручення слідчого, про-
курора, має право використовувати інформацію, 
отриману внаслідок конфіденційного співробіт-
ництва з іншими особами, або залучати цих осіб 
до проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій у випадках, передбачених кримінальним 
процесуальним законом (ст. 275 КПК України). 
Використання в досудовому розслідуванні такої 
інформації здійснюється за умови гарантування 
безпеки особі, яка співпрацює з правоохоронними 
органами на конфіденційній основі і надає таку 
інформацію [11].

Відповідно до глави 21 КПК України система 
негласних слідчих (розшукових) дій поділяеться 
на дві основні групи. Перша група систематизована 
у § 2 «Втручання у приватне спілкування». До за-
значеної групи віднесено: аудіо-, відеокон-троль 
особи, (ст. 260); накладення арешту на кореспон-
денцію (ст. 261); огляд і виїмка кореспонденції 
(ст. 262); зняття інформації з транспортних теле-
комунікаційних мереж (ст. 263); зняття інформа-
ції з електронних інформаційних систем (ст. 264).

Друга група регламентована § 3 «Інші види 
негласних слідчих (розшукових) дій» та об’єд-
нує такі види: обстеження публічно недоступних 
місць, житла чи іншого воло діння особи (ст. 267); 
установлення міс цезнаходження радіоелектро-
нного засобу (ст. 268); спостереження за особою, 
річчю або місцем (ст. 2б9); аудіо-, відеоконтроль 
місця (ст. 270); контроль за вчиненням злочину 
(ст. 271); виконання спеціального завдання з роз-
криття злочинної діяльності організованої групи 
чи злочинної організа ції (ст. 272); негласне отри-
мання зразків, необхідних для порівняльного до-
слідження (ст. 274) [18].

У КПК України негласні слідчі (роз шукові) дії 
класифікують за таким критері єм, як характер і 
ступінь обмеження права особи на приватність.

Відповідно до п. 1.11. Інструкції «Про ор-
ганізацію проведення негласних слід чих (роз-
шукових) дій та використан ня їх результатів 
у кримінальному про вадженні» від 16 листопада 
2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5, 
затвер дженої наказом Генеральної прокуратури 
України, Міністерства внутрішніх справ Укра їни, 
Служби безпеки України, Адміністрації Держав-
ної прикордонної служби України, міністерства 
фінансів України, міністерства юстиції Украї-
ни (далі – Інструкція) неглас ні слідчі розшукові 
дії поділяються на ті, що проводяться виключно 
у кримінальних про вадженнях щодо тяжких або 
особливо тяж ких злочинів та ті, що проводяться 
незалеж но від тяжкості злочину [19].

Деякі науковці зазначають, що такі види нег-
ласних слідчих (розшукових) дій, як знят тя ін-
формації з транспортних телекомуніка ційних 
мереж (ст. 263 КПК України) та кон троль за вчи-
ненням злочину (ст. 271 КПК України), мають 
свої підвиди та форми. Так, відповідно до пп. 
1.11.5.1. Інструкції зняття інформації з тран-
спортних телекомунікацій них мереж поділяється 
на підвиди, а саме: контроль за телефонними роз-
мовами та зняття інформації з каналів зв’язку.

Інші науковці зазначають, що процесуаль но 
визначені форми контролю за вчиненням злочи-
ну як однієї негласної слідчої (розшу-кової) дії 
в криміналістичній класифікації ви знаються не 
формами, а окремими видами негласних слідчих 
(розшукових). Порядок підготовки і тактичні 
прийоми проведення, коло учасників, застосову-
вані науково-тех нічні і спеціальні технічні засоби 
та порядок фіксації ходу й результатів, можливо-
сті ви користання в кримінальному провадженні 
слідчим, судом результатів кожної з них ма ють 
виразні криміналістичні відмінності, що дає пов-
не право вести мову про окремі види негласних 
слідчих (розшукових) дій [20, с. 47].

Необхідно зазначити, що в науці кримі нального 
процесу запропоновано різні під стави для кла-
сифікації негласних слідчих (розшукових) дій,  
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зокрема: Є.Д. Скулиш виділяє такі критерії 
класифікації: за органі заційним критерієм, за 
ознакою обмежен ня прав особи, закріплених 
Конституцією та законами України, за ознакою 
тяжкості вчиненого злочину, з метою розкрит-
тя та розслідування якого проводяться негласні 
слідчі (розшукові) дії [21, с. 111]. В.А. Колесник 
пропонує такі підстави класифікації: за поряд-
ком надання дозволу на проведення, за характе-
ром і обсягом втручання у сферу прав та інтересів 
особи, за процесуальним статусом особи, яка про-
водить, та участю у слідчій дії інших осіб, за ха-
рактером відо мостей, які отримують в результаті 
їх про ведення та інші [11, с. 133]. Д.Й. Никифор-
чук та С.І. Ніколаюк, поділяючи негласні слідчі 
(розшукові) дії, вихідним положенням у їх роз-
межуванні визнають спрямованість і характер 
виконуваних завдань. При цьо му до першого бло-
ку вчені відносять дії, спрямовані в основному на 
пошук та отри мання з різних джерел відомостей 
інфор маційного призначення, які передбачені 
у § 2 Глави 21 «Втручання у приватне життя» 
КПК України, а до другого – дії, які згідно з § 3 
Глави 21 «Інші види негласних слід чих (розшу-
кових) дій» КПК України спря мовані переважно 
на виявлення і фіксацію фактичних даних про 
конкретні злочинні дії, що вчиняються окреми-
ми особами та гру пами, для розслідування зло-
чинів, а також на встановлення й затримання 
осіб, які пе реховуються [22, с. 252-253]. С.Б. Фо-
мін і С.О. Гриненко відповідно до встановлено-
го у КПК України розподілу негласних слідчих 
(розшукових) дій класифікують їх за такою під-
ставою, як характер і ступінь обмеження права 
особи на приватність [23, с. 88].

Розглянемо більш детально деякі із за-
пропонованих критеріїв класифікації. Так, за 
організаційним критерієм негласні слід чі (роз-
шукові) дії поділяють на три групи: ті що здійс-
нюються з дозволу слідчого судді; за рішенням 
слідчого, прокурора; ті, проведення яких відбу-
вається винят ково за рішенням прокурора. Ви-
нятково з дозволу слідчого судді проводяться 
такі негласні слідчі (розшукові) дії, як аудіо-, 
відеоконтроль особи, огляд, арешт та ви їмка ко-
респонденції, зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж, зняття інформації з 
електронних інформа ційних систем, установлен-
ня місцезнахо дження радіоелектронного засобу. 
За рі шенням слідчого, прокурора проводяться 
такі негласні слідчі (розшукові) дії: неглас не про-
никнення та обстеження публічно доступних міс-
ць, спостереження за річчю або місцем, зняття 
інформації з електро нних інформаційних систем 
або її частин, доступ до яких не обмежується її 
власни ком, володільцем або утримувачем або не 
пов’язаний із подоланням логічної системи за-
хисту. Винятково за рішенням прокуро ра може 

проводитись така негласна слідча (розшукова) дія 
як контроль за вчиненням злочину [21, с. 111].

Цікавою є думка тих науковців, які від носять 
такі негласні слідчі (розшукові) дії, як спостере-
ження за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК 
України) та аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 
КПК України) до різновиду втручання у приватне 
спілку вання. Зокрема, В.П Уваров зазначає, що 
аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК Украї-
ни), спостереження за особою, річчю або місцем 
(ст. 269 КПК України) та аудіо-, відеоконтроль 
місця (ст. 270 КПК Украї ни) – це три негласні 
слідчі (розшукові) дії, які мають однакові об’єкти 
дослідження. Навіть, коли йдеться про аудіо-, ві-
деокон-троль місця, то закон розуміє проваджен-
ня даного заходу за наявності відомостей про те, 
що розмови і поведінка осіб у цьому місці, а також 
інші події, що там відбува ються, можуть містити 
інформацію, яка має значення для кримінально-
го провадження. Названі в якості окремих слід-
чих дій заходи мають однакові об’єкти, предмети 
і методи дослідження. Вони мають своїм змістом 
спостереження за особою і окремими міс цями її 
перебування та різняться хіба що рівнем їх техно-
логізації [24, с. 162].

На основі вище зазначеної позиції про понуємо 
відповідно до встановленого у КПК України роз-
поділу негласних слідчих (розшукових) дій від-
нести до різновидів втручання у приватне спілку-
вання спо стереження за особою, річчю або місцем 
(ст. 269 КПК України) та аудіо-, відеоконтроль 
місця (ст. 270 КПК України).

Безумовно, що процесуальна й криміналістич-
на класифікація негласних слідчих (розшукових) 
дій не може мати повної збіжності, як не збігають-
ся такі класифікації й у визначенні інших видів 
слідчих (розшукових) дій. Проте в розробленні та-
ких класифікаційних систем треба дотримуватись 
наукових і всебічно виважених підходів, оскіль-
ки чіткість в розумінні сутності кожної з проце-
суальних дій має виразне практичне значення.  
А на сьогодні кількість, назви та змістовне визна-
чення окремих негласних слідчих (розшукових) 
дій, що встановлені КПК України та зазначені 
в Інструкції мають різне читання [11, с. 134].

Негласні слідчі (розшукові) дії є однорідними 
за організаційно-правовим критерієм і різняться 
за своєю організаційною сутністю, правовим ста-
тусом, змістом проваджуваних дій, суб’єктним 
складом. За організаційно-правовим критерієм 
негласні слідчі (розшукові) дії можна поділити 
на три групи, а саме: ті, що проводяться з дозволу 
слідчого судді, за рішенням слідчого, прокурора, 
який здійснює процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням, а також ті, які здійснюють-
ся винятково за рішенням прокурора. За ознакою 
тяжкості вчиненого злочину, з метою розкрит-
тя та розслідування якого проводяться негласні 
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слідчі (розшукові) дії, їх можна поділити на такі 
групи: ті, що проводяться за тяжкими, особливо 
тяжкими злочинами, а також ті, що проводяться 
за будь-якими злочинами, незалежно від ступе-
ню тяжкості. За суб’єктним складом у оператив-
но-розшуковій діяльності проведення оперативно- 
розшукових заходів може здійснюватися лише 
уповноваженими оперативними підрозділами, а 
негласних слідчих (розшукових) дій – слідчим, 
прокурором, або, за їх дорученням, уповноваже-
ним оперативним підрозділом. За змістом: опера-
тивно-розшукові заходи проводяться з метою ви-
явлення, попередження та розкриття злочину, що 
готується, а негласні слідчі (розшукові) дії направ-
лені на виявлення та перевірку інформації, необхід-
ної для розслідування вже вчиненого злочину [25].

Багаторічні пошуки адекватних засобів проти-
дії організованій та корумпованій злочинності, ви-
вчення позитивного світового досвіду виявлення 
та викриття замаскованих небезпечних злочинів 
сприяли законодавчому закріпленню нових засобів 
формування доказів у кримінальному проваджен-
ні, як негласних слідчих (розшукових) дій [26].

Зважаючи не те, що раніше слідчі органи реалі-
зовували свої функції шляхом здійснення гласної 
процесуальної діяльності, то категорія негласних 
слідчих (розшукових) дій, по суті, дозволяє вести 
мову про провадження на досудовому розсліду-
ванні негласної оперативно-розшукової діяльно-
сті. Особливо використання результатів НСРД 
для організаційно-тактичного забезпечення про-
вадження процесуальних дій.

Як висновок, можемо зазначити, що класифіка-
ція негласних слідчих (розшукових) дій за різними 
підставами має дуже важливе теоретичне та прак-
тичне значення, оскіль ки в процесі класифікації 
відображаються суттєві ознаки негласних слідчих 
(розшуко-вих) дій. Також класифікація сприяє 
пізнан ню як внутрішніх кореляційних зв’язків 
між окремими негласними слідчими (розшуко-ви-
ми) діями, так і взаємозв’язок негласних слідчих 
(розшукових) дій зі слідчими (розшуковими) діями 
та іншими процесуальними діями і на ос нові цього 
допомагає чітко розмежувати види негласних слід-
чих (розшукових) дій та визначити їх систему з ме-
тою ефективного проведення досудового розсліду-
вання кри мінальних правопорушень.

Висновок. Підсумовуючи викладене, за-
значимо, що класифікація негласних слідчих 
(розшукових) дій як інструментів доказування 
у кримінальному провадженні дасть можливість 
згрупувати певні НСРД за їх певними ознаками, 
відмінними від інших, виявлення особливос-
тей кожної із груп, і на наш погляд, це повинно 
сприяти розробці наукових засад використання 
результатів НСРД у  судовому доказуванні, а та-
кож розробці науково-практичних рекомендацій 
для правоохоронних органів.
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ЗБИРАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ДОКАЗІВ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Досліджуючи обставини кримінального право-
порушення, слідчий, прокурор, на яких покладе-
но такий обов’язок його доказування (ч. 1 ст. 92 
КПК України) [1] в процесі пізнання знаходяться 
у певному відношенні до навколишньої дійсно-
сті. У цьому відношенні можна виділити, з одні-
єї сторони, дії (бездіяльність) правопорушника 
та породжені ними наслідки, з іншої – слідчого, 
прокурора, які володіють професійними знання-
ми, певним життєвим досвідом та спеціальними 
навичками. Третім елементом цього правового 
відношення є взаємодія слідчого, прокурора з 
навколишньою дійсністю. Зазначене положення 
може бути охарактеризовано в юридичному та 
гносеологічному аспектах. У юридичному аспек-
ті діяльність слідчого, прокурора виражається 
у правовідносинах, що виникають між ними та ін-
шими учасниками кримінального провадження у 
зв’язку із розслідуванням обставин кримінально-
го правопорушення. За гносеологічним аспектом 
це відношення являє собою процес, змістом якого 
є отримання, дослідження, оцінка та використан-
ня відомостей про подію кримінального правопо-
рушення. Вказані аспекти відношення слідчого, 
прокурора до дійсності нерозривно пов’язані між 
собою і утворюють діалектичну єдність, тому що 
юридична форма врегульованих законом право-
відносин при проведенні досудового розслідуван-
ня є обов’язковою умовою отримання доказів та 
впливає на їх достовірність.

Не є новиною, якщо ми зазначимо, що у тео-
рії кримінального процесу поняттю «збирання 
доказів» приділялося досить багато уваги, зокре-
ма ці питання у різні роки розглядали такі учені 
як: Ю. В. Астафьєв, Р. С. Белкін, В. В. Вапняр-
чук, А. І. Вінберг, Ю. М. Грошевий, Є. О. Доля, 
А. Я. Дорохов, В. І. Зажицький, В. О. Лазарєва, 
А. М. Ларін, Л. М. Лобойко,П. А. Лупинська, 
О В. Капліна, А. Р. Ратінов, С. М. Стахівський, 
М. С. Строгович, С. А. Шейфер, О. О. Юхно та ін. 
В той же час, після прийняття чинного КПК Укра-
їни комплексного дослідження по цим питанням 
не проводилось.

Збирання доказів є поняттям комплексним 
і повинно включати в себе виявлення (розшук, 
пошук), отримання, фіксацію, вилучення, збере-
ження і оцінку доказів. Але, як слушно зауважує 
С. А. Шейфер, не слід спрощувати це поняття, 
вважаючи, що формування доказів обмежується 

(розшуком, пошуком), отриманням, фіксацією, 
вилученням і збереженням отриманих відомо-
стей шляхом застосування належних форм фік-
сації, тобто складанням протоколу за результа-
тами допиту декількох осіб або інших слідчих 
(розшукових) дій. Формування доказів, в першу 
чергу, полягає в перетворенні первинної доказо-
вої інформації, тобто інформації, що витягується 
суб’єктом доказування із слідів, залишених поді-
єю [2, с. 33]. Як приклад, він наводить ситуації, 
коли «образи події, що зберігаються в пам’яті 
свідків, потерпілих, обвинувачених, підозрюва-
них, знання, якими володіє експерт і фахівець, – 
це ще не докази» [2, с. 33]. Цілком доречно, на 
наш погляд, вказується при цьому на значимість 
процесу перетворення інформації, що збереглася 
в слідах події, в докази за результатами застосу-
вання відповідних пізнавальних процедур.

При наведені своєї наукової позиції, яка була 
зроблена С. А. Шейфером, ми стикаємося з тим, 
що він як основу зазначає про формування дока-
зів, замінюючи тим самим поняття «збирання 
доказів». Його точку зору підтримує С. М. Ста-
хівський, який пропонує для позначення процесу 
додання потенційної доказової інформації проце-
суальній формі використовувати поняття «форму-
вання доказів», яке він вважає як тотожним по-
няттю «збирання доказів» [3, с. 265]. 

На нашу думку, поняття «збирання доказів» й 
«формування доказів» не є однаковими, але вони 
доповнюють один одного. Це по-перше, пов’язано 
з тим, що із етимологічної точки зору слова «зби-
рати» та «формувати» мають майже не зовсім 
однакове значення, зокрема, поняття «збирати» 
означає поступово приєднувати, складати що-не-
будь одне до одного, частину до частини, а «фор-
мувати» це надавати чому-небудь певної форми 
або надавати чому-небудь завершеності, визначе-
ності. По-друге, виходячи із позиції, що докази це 
фактичні дані, отримані у передбаченому чинним 
КПК України порядку, на підставі, яких слідчий, 
прокурор, слідчий суддя, суд встановлюють наяв-
ність чи відсутність фактів та обставин, що мають 
значення для кримінального провадження та під-
лягають доказуванню (ст. 84 КПК України). Тоб-
то, доказами не можна назвати явища і предмети 
матеріального світу тому, що вони створюються і 
перетворюються в кримінальному провадженні, 
іншими словами – формуються. Ніхто не зможе 
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сперечатися із тим, що в природі дійсно немає до-
казів в готовому вигляді. Тому нам видається, що 
поняття «формування доказів» має право на само-
стійне існування, але більш логічно і послідовно 
в лексико-лінгвістичному сенсі буде все ж таки 
використовувати термін «збирання та формуван-
ня доказів». Це не тільки не вносить термінологіч-
ну плутанину в науковий обіг, а навпаки є більш 
зрозумілим для практичних працівників. 

У той же час, необхідно пам’ятати, що одним 
із важливіших елементів збирання та формування 
доказів у ході проведення слідчих (розшукових) 
дій є також правозабезпечувальним заходом, тоб-
то дією, що наділена правовою формою та за допо-
могою якої слідчий, прокурор забезпечують мож-
ливість реалізації прав, наданих кримінальним 
процесуальним законом громадянам та особам, 
які беруть участь у збиранні доказів. Таким чи-
ном, збирання та формування доказів складається 
із виконання органами досудового розслідування 
пошукових, пізнавальних, посвідчувальних та 
правозабезпечувальних заходів [4, с. 276]. 

На підставі викладеного вище і на нашу думку, 
доцільно у частину другу статті 93 «Збирання до-
казів» чинного КПК України внести доповнення, 
які викласти у наступній редакції:

«2. Сторона обвинувачення здійснює збиран-
ня та формування доказів шляхом проведення 
слідчих (розшукових) дій і негласних (слідчих) 
розшукових дій, витребування та отримання від 
органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, підприємств, установ та організа-
цій (незалежно від форм власності), службових 
та фізичних осіб речей, документів, відомостей, 
висновків експертів, висновків ревізій та актів 
перевірок, проведення інших процесуальних дій, 
передбачених цим Кодексом». На нашу думку 
вказане доповнення дозволить на практиці більш 
зрозуміло і повно застосовувати чинне Криміналь-
не процесуальне законодавство України стосовно 
дослідженого питання.

Система засобів збирання та формування до-
казів на стадії досудового розслідування узагаль-
нена для сторони обвинувачення шляхом слідчих 
(розшукових) дій і закріплена у положеннях ст. 
93 КПК України. Водночас, за дослідженням, ви-
значені у положеннях ст. 93 КПК України способи 
отримання доказів не підлягають поширювально-
му тлумаченню. Тому використання як доказів за 
результатами усіх інших дій слід визнати недопу-
стимим у кримінальному провадженні. Це, зокре-
ма, стосується використання так званих «нетра-
диційних методів» отримання доказів до яких ми 
можемо віднести: застосування поліграфа; допит 
під гіпнозом; використання екстрасенсорних зді-
бностей людини, та ін. Використання результатів 
цих дій та заходів стає неможливим тому, що вони 
не відповідають критеріям наукової достовірності 

та законодавчо в Україні не є загальновизнани-
ми, а також не дістали закріплення у положеннях 
чинного КПК України чи інших законодавчих ак-
тах та не мають юридичної сили. За необхідністю 
ці дії можуть розглядатися лише як непроцесу-
альний (тактичний) варіант для пошуку джерел 
фактичних даних, що матимуть доказове значен-
ня за умови чіткого виконання вимог положень 
ст. ст. 84–89 КПК України [5, с. 277].

На підставі викладеного вище ми можемо 
зробити висновок, що збирання та формування 
доказів це комплекс здійснених суб’єктом дока-
зування дій у рамках проведення досудового роз-
слідування, що дають можливість виявити носії 
інформації які розшукуються, сприйняти їх та пе-
ретворити в належну процесуальну форму, тобто у 
форму показань, висновків експерта та ін. Отже, 
збирання та формування доказів це процес пере-
творення доказової інформації у форму доказів, 
передбачених чинним Кримінальним процесуаль-
ним законом України.

Важливими елементами процесу збирання та 
формування доказів на стадії досудового розсліду-
вання є:

– виявлення доказів це їх пошук, встановлен-
ня, фіксація, звернення уваги на ті чи інші фак-
тичні дані, що в майбутньому можуть мати дока-
зове значення. Це початкова та необхідна стадія 
щодо їх збирання. Зібрати можна тільки те, що ви-
явлено, стало відомо слідчому, прокурору. На да-
ній стадії збирання доказів вони фактично мають 
справу не з доказом, а з фактичними даними, які 
за їх припущенням ще тільки можуть стати дока-
зами, тобто, із відбитками події, але ще не мають 
процесуального статусу доказів. Саме тому вияв-
лення таких фактичних даних вимагає їх оцінки 
як майбутніх доказів. Причому ця оцінка носить 
суто попередній характер, бо про доказове значен-
ня виявлених даних можна судити лише після їх 
дослідження;

– фіксація доказів це закріплення, тобто, ві-
дображення фактичних даних в установленому 
законом порядку, що тільки дозволяє лише після 
цього вважати їх доказами у кримінальному про-
вадженні. З гносеологічної точки зору, фіксація 
доказів являє собою відображення із попередньо 
наданої оцінки їх змісту. Результат відображення 
повинен надавати максимально повне уявлення 
про об’єкт, що відображається, адекватно пере-
давати ті його властивості та ознаки, які роблять 
його доказом. Повнота відображення залежить 
від умов і засобів відображення. Однак оскільки 
в даному випадку відображення являє собою ці-
леспрямований процес, то його повнота залежить, 
крім зазначених об’єктивних чинників, ще й від 
тих цілей, які переслідує особа, яка здійснює про-
цес відображення. Тому відображення при фік-
сації носить виборчий характер: відображається 
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лише як і в якому обсязі, що вважає за необхідне 
особа, яка проводить фіксацію. Інформаційна сут-
ність фіксації доказів повинна полягати у тому, 
що зокрема: проводиться перекодування доказо-
вої інформації, яка міститься в її матеріальному 
носії, перенесення її на засіб доказування; забез-
печується збереження доказової інформації для 
неодноразового її використання у процесі дока-
зування; завдяки збереженню зафіксованої пор-
ції інформації забезпечується її накопичення до 
меж, що висловлює повне встановлення предмета 
доказування, тобто, до моменту доведеності всіх 
обставин, що входять до предмету доказування; 
отримує своє матеріальне вираження відбір інфор-
мації про подію: фіксується не вся інформація, 
яка надходить до суб’єкта доказування, а лише 
відноситься до предмету доказування (належна 
інформація), що допускається законом (допусти-
ма інформація) і суттєва з точки зору предмета 
доказування; відображається не тільки доказова 
інформація, але й інформація про шляхи, способи 
і засоби її отримання як необхідна умова її допу-
стимості у кримінальному провадженні. Але фік-
сація доказів, крім засвідчення фактів, переслідує 
мету фіксування фактичних даних. Причому на 
перший план в процесуальному розумінні фікса-
ції доказів виступає процесуальна форма, засвід-
чення та відображення, тому процесуальне визна-
чення поняття фіксації доказів можна вважати 
формальним. Звідси й поширене серед процесуа-
лістів уявлення про фіксацію як про оформлення 
доказів у встановленому законом порядку, тобто 
надання їм законної форми. Процесуальний по-
рядок фіксації, як правило, чітко регламентова-
ний законом, тому передбачається процесуальна 
форма, в яку повинні бути викладені результати 
фіксації, її реквізити, послідовність, спосіб залу-
чення до матеріалів досудового розслідування ре-
зультатів фіксації.

Отже, фіксація доказів це система дій по відо-
браженню у встановлених законом формах фак-
тичних даних, що мають значення для правиль-
ного вирішення у кримінальному провадженні, 
а також умов, засобів і способів їх виявлення та 
закріплення. З цього виходить що:

1) фіксація доказів це фізична діяльність, си-
стема дій, а не чисто розумова процедура щодо за-
пам’ятовування будь-яких фактів, явищ, процесів;

2) об’єктом фіксації виступають не усі фактич-
ні дані, а лише ті, на основі яких у визначеному 
законом порядку слідчий, прокурор, слідчий суд-
дя і суд встановлюють наявність чи відсутність 
суспільно небезпечного діяння, винність особи, 
яка вчинила це діяння та інші обставини, що ма-
ють значення для кримінального провадження і 
підлягають доказуванню;

3) ця діяльність спрямована на відображення 
об’єкта фіксації в певних (процесуальних) фор-

мах. Отже, не будь-яка, у тому числі навіть мате-
ріальна, форма відображення задовольняє вимо-
гам фіксації доказів, відповідає цьому поняттю, 
а тільки встановлена процесуальним законом;

4) у поняття фіксації входить не тільки відо-
браження фактичних даних, але й дій по їх ви-
явленню, бо допустимість доказів залежить від 
допустимості їх джерел, засобів і способів їх вияв-
лення та фіксування, як тих, так і інших. За для 
судження про їх допустимість необхідна відповід-
на інформація, відображення якої здійснюється 
при фіксації доказів;

5) оскільки фіксація доказів є процесом пере-
творювання фактичних даних у відповідну про-
цесуальну форму, необхідно відобразити інфор-
мацію про цей процес фіксації (про умови, які 
застосовувались засоби і способи фіксації), без 
чого неможливо досить повно і об’єктивно оціни-
ти результати фіксації, тобто, вирішити питання 
про повноту й адекватність відображення.

Аналіз поняття «слідчі (розшукові) дії» свід-
чить про ототожнення законодавцем понять слід-
чих та розшукових дій слідчого, що, у свою чергу, 
передбачає надання слідчим діям активного по-
шукового характеру. Оскільки слідчі (розшукові) 
дії наділяються функцією отримання (збирання) 
доказів або перевірки вже отриманих, тобто фак-
тичних даних, на підставі яких слідчий, проку-
рор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність 
чи відсутність фактів та обставин, що мають зна-
чення для кримінального провадження та підля-
гають доказуванню, то, на наш погляд, найбільш 
точним у цьому випадку щодо визначення змі-
сту розшукової діяльності слідчого є визначення 
А. С. Косенко [6]. Ми, також, підтримуємо точку 
зору В. І. Галагана, який до розшукових дій слід-
чого відносить такі слідчі дії, як допит, обшук, 
огляд, при проведенні яких зусилля слідчого 
спрямовані на встановлення тих обставин (пошук 
особи, яка вчинила кримінальне правопорушен-
ня, його матеріальних слідів), які під час подаль-
шого розслідування надають можливість прийма-
ти правильні процесуальні й тактичні рішення 
[7, с. 34]. Про активний пошуковий характер слід-
чих (розшукових) дій свідчить і запровадження 
абсолютно нового поняття «негласні слідчі (роз-
шукові) дії», що, на думку законодавця, призведе 
до зближення кримінального процесу та опера-
тивно-розшукової діяльності, тим самим розши-
рить можливості слідчого в процесі отримання до-
казової бази щодо встановлення осіб, які вчинили 
кримінальні правопорушення, та інших обставин 
у кримінальному провадженні, що мають значен-
ня для встановлення істини у ньому. Як зазначає 
М. Є. Шумило, основу слідчої діяльності під час 
розслідування кримінального правопорушення 
становить пізнавальна діяльність, що полягає 
у виявленні, збиранні та оцінюванні інформації 
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щодо події кримінального правопорушення та по-
шуку недостатньої інформації. Відтворення обста-
вин злочинного діяння (бездіяльності), а також 
виявлення та закріплення слідів кримінального 
правопорушення способами, передбаченими кри-
мінальним процесуальним законодавством Укра-
їни, не завжди можливо зокрема коли криміналь-
ні правопорушення вчиняються завуальовано та 
професійно підготовленими особами, які нерідко 
в якості особистого захисту від переслідування 
та уникнення від відповідальності намагаються 
оволодіти формами і методами оперативно-роз-
шукової діяльності. Тому в указаних цілях пошук 
джерел інформації вимагає проведення активних 
розшукових дій. Зазначене ще раз підтверджує 
значимість розшукових заходів саме слідчим 
у структурі досудового розслідування в кримі-
нальному судочинстві [8, с. 25].

Так, згідно із положеннями ст. 246 КПК Укра-
їни, негласні слідчі (розшукові) дії є різновидом 
слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та 
методи проведення яких не підлягають розголо-
шенню, за винятком випадків, передбачених КПК 
України. Відповідно до положень ч. 2 ст. 246 КПК 
України, підставою проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій є випадки, коли відомості 
про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо 
отримати в інший спосіб. Це свідчить про спрямо-
ваність слідчих (розшукових) дій не лише на отри-
мання (збирання) та перевірку доказів або спросту-
вання вини відомих у кримінальному провадженні 
осіб, але й встановлення невідомих злочинців, по-
терпілих, свідків, викраденого майна, предметів 
злочину, отримання інформації, яка ще не відо-
ма, тобто проведення в цілому швидкого, повно-
го та неупередженого досудового розслідування.

У кримінальному процесуальному законо-
давстві України не надано визначення розшуко-
вих дій, їх характеру, завдань і співвідношення 
з оперативно-розшуковими діями та відсутній їх 
перелік. Водночас поширеною є точка зору про 
відмінність між розшуковими та оперативно- 
розшуковими діями в суб’єктах їх проведення 
та методах проведення, оскільки розшукові дії 
мають гласний характер, не потребують зашиф-
рування методів і засобів отримання інформації, 
тоді як оперативно-розшукові дії здійснюються 
із застосуванням гласних та негласних пошу-
кових, зокрема їх суміщенням розвідувальних 
і контррозвідувальних заходів, а також мають 
значно ширші ніж у кримінальному проваджен-
ні пізнавальні завдання, оскільки спрямовані на 
попередження кримінальних правопорушень. 
Для розуміння суті й відмінностей між розшу-
ковими та оперативно-розшуковими діями необ-
хідно звернутись до історичного аспекту появи 
та запровадження у кримінальному судочинстві 
вищевказаних понять. Як зазначає К. М. Оль-

шевський, термін «оперативно-розшукова діяль-
ність» був введений у 1958 р. з прийняттям Основ 
кримінального судочинства Союзу РСР і союзних 
республік. До 1958 р. в нормативних актах та 
спеціальній літературі для визначення негласної 
діяльності спочатку вживали терміни «негласне 
розслідування», потім «оперативно-розшукова 
робота» або «кримінальний розшук», пізніше – 
«агентурно-оперативна робота» або «оперативна 
робота». Запровадження у чинному Криміналь-
ному процесуальному кодексі України поняття 
«негласні слідчі (розшукові) дії» знову свідчить 
про поєднання термінів «негласне» і «розсліду-
вання». Водночас негласність досягається дотри-
манням принципу конспірації та застосуванням 
спеціальних оперативно-розшукових сил, засобів 
і методів [9, c. 77].

Вивчення змісту й переліку негласних слід-
чих (розшукових) дій, запроваджених главою 21 
«Негласні слідчі (розшукові) дії» КПК України, 
що проводяться слідчим або за його дорученням 
працівниками оперативного підрозділу, свідчить, 
що вони майже збігаються з оперативно-розшуко-
вими заходами, передбаченими ст. 8 Закону Укра-
їни «Про оперативно-розшукову діяльність» [10]. 
Тому, В. І. Василинчук та А. М. Калюк зазнача-
ють, що запровадження негласних слідчих (роз-
шукових) дій означає поєднання кримінальної 
процесуальної та оперативно-розшукової діяльно-
сті, а тому, на їх думку, вбачається недоцільним, 
з огляду на певні відмінності основних принципів 
провадження у кримінальному проваджені (глас-
ність, рівність учасників провадження тощо) та 
оперативно-розшукової діяльності (конфіденці-
йність, конспіративність, поєднання гласних та 
негласних оперативно-розшукових заходів), по-
вноважень суб’єктів зазначених видів діяльності, 
правових наслідків результатів діяльності тощо 
[11, с. 57–58].

Всупереч попередньої думки, в ході дискусії 
Є. Д. Скулиш, досліджуючи питання системи нег-
ласних слідчих (розшукових) дій, указав на те, 
що введення до системи досудового розслідування 
правового інституту негласних слідчих (розшу-
кових) дій є надзвичайно прогресивним кроком 
законодавця, що спрямовано на її удосконалення 
[12], що ми підтримуємо. Доцільність та навіть не-
обхідність застосування можливостей негласних 
слідчих (розшукових) дій як процесуальної фор-
ми ОРД у кримінальному провадженні не викли-
кає сумніву. Адже без використання негласних, 
розвідувальних та конрозвідувальних заходів, що 
застосовуються у процесі підготовки та проведен-
ня негласних слідчих (розшукових) дій, вказані 
дії позбавленні сенсу та фактичної можливості 
досягнення мети їх проведення отримання або 
перевірку доказів у конкретному кримінальному 
провадженні. Визначена законом форма прове-
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дення негласних слідчих (розшукових) дій через 
заборону розголошення поза встановленим поряд-
ком факту та методів проведення: по-перше забез-
печує захист охоронюваних законом суспільних 
відносин, зокрема, державної таємниці, прав сво-
бод та законних інтересів особи; по-друге створює 
передумови для досягнення мети проведення дії, 
як наслідок можливості використання у конкрет-
ному кримінальному провадженні її результатів – 
отриманих фактичних даних.

Таким чином, слід наголосити, що збирання 
та формування доказів є найважливішою базо-
вою складовою процесу доказування, що воло-
діє пізнавальною та посвідчувальною стороною. 
Пізнавальна діяльність (враховуючи, що доказ 
є відображенням кримінального правопорушен-
ня в навколишньому світі), полягає у виявленні, 
відображенні слідів, залишених в навколишньо-
му світі подією вчинення кримінального право-
порушення у свідомості суб’єктів доказування, 
в сприйнятті ними інформації, а посвідчувальна 
діяльність є не тільки надання відомостям належ-
ної процесуальної форми, а й відображенням ін-
формації про сам процес збирання доказів. 
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Анотація

Каліновська А. В. Поняття та сутність процесу зби-
рання та формування доказів у кримінальному про-
вадженні. – Стаття.

У статті проаналізовано загальнотеоретичні поло-
ження щодо сутності процесу збирання та формування 
доказів у кримінальному провадженні. Визначено важ-
ливі елементи процесу збирання та формування дока-
зів на стадії досудового розслідування та запропоновані 
зміни до КПК України. Виокремлені засоби, які відпо-
відають процесуальному способу збирання та перевірки 
доказів, його формам, методам і тактичним операціям. 
Серед способів збирання та формування доказів на ста-
дії досудового розслідування окремо розглянуто слідчі 
(розшукові) дії. Запропоновано процесуальну систему 
збирання та перевірки доказів. Надана процесуаль-
на форма збирання та перевірки доказів, яка повинна 
бути встановлена на етапах кримінального процесу. 

Ключові  слова: докази, доказування, збирання, 
формування, кримінальне провадження, досудове роз-
слідування, слідчі (розшукові) дії.

Аннотация

Калиновская А. В. Понятие и сущность процесса 
сбора и формирования доказательств в уголовном про-
изводстве. – Статья.

В статье проанализированы общетеоретические по-
ложения о сущности процесса сбора и формирования 
доказательств в уголовном производстве. Определены 
важные элементы процесса сбора и формирования 
доказательств на стадии предварительного расследова-
ния и предложены изменения в УПК Украины. Выде-
лены средства, которые соответствуют процессуаль-
ному способу сбора и проверки доказательств, его 
формам, методам и тактическим операциям. Сре-
ди способов сбора и формирования доказательств 
на стадии предварительного расследования отдельно 
рассмотрены следовательные (розыскные) действия. 
Предложена процессуальная система сбора и проверки 
доказательств. Предоставленная процессуальная фор-
ма сбора и проверки доказательств, которая должна 
быть установлена на этапах уголовного процесса.

Ключевые  слова: доказательства, доказывание, 
сбор, формирование, уголовное производство, досудеб-
ное расследование, следовательные (розыскные) дей-
ствия.



256 Прикарпатський юридичний вісник

Summary

Kalinovska A. V. The concept and essence of the 
process of gathering and generating evidence in criminal 
proceedings. – Article.

The article analyzes the general theoretical provisions 
regarding the nature of the process of gathering and 
generating evidence in criminal proceedings. Important 
elements of the process of gathering and generating 
evidence at the pre-trial stage are identified and proposed 
changes to the CPC of Ukraine. Means appropriate to the 

procedural method of collecting and verifying evidence, its 
forms, methods and tactical operations are distinguished. 
Among the methods of collecting and generating evidence 
at the pre-trial stage are investigative (investigative) 
actions. A procedural system for collecting and verifying 
evidence is proposed. A procedural form of collection 
and verification of evidence is provided, which must be 
established at the stages of criminal proceedings.

Key words: evidence, evidence, collection, formation, 
criminal proceedings, pre-trial investigation, investiga-
tive (investigative) actions.
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ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ 
У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Актуальність теми пов’язана з необхідністю 
проведення в Україні боротьби з незаконним обі-
гом наркотиків, яке набуло загрозливого стану. 
Використання наркотичних засобів становить 
серйозну загрозу для безпеки держави, здоров'я 
і благополуччя населення. Суспільна небезпека 
таких дій полягає в тому, що в нього включаєть-
ся широке коло учасників, починаючи з багатих 
дилерів, які отримують надприбутки до бідних 
розповсюджувачів. Юридичною наукою давно 
встановлено наявність прямої залежності між вжи-
ванням наркотиків і зростанням рівня злочинності.  
З цієї причини використання норм кримінальної 
відповідальності є серйозним інструментом про-
тидії суспільства процесу розповсюдження нарко-
тичних засобів.

Аналіз публікацій показує, що питання ви-
користання норм кримінальної відповідально-
сті є темою наукових розробок, які проводилися 
С.А. Бандурко, В.Н. Курченко, А.А. Музикою, 
Є.В. Фесенко, М.П. Селівановим, І.П. Лановен-
ко, Н.А. Мірошниченко, А.М. Бабенком та ін. 
При цьому такі теоретичні питання як принципи 
та функції кримінальної відповідальності у цій 
сфері не отримали свого повного та комплексного 
розгляду. Виходячи з цього, виникла необхідність 
системно дослідити ці поняття та з’ясувати їх зміст.

Метою роботи є дослідження поняття на функ-
цій кримінальної відповідальності за незаконний 
обіг наркотичних засобів.

Викладення матеріалів дослідження необхід-
но розпочати з того, що в одним з елементів проти-
дії цьому негативному явищу є застосування норм 
кримінальної відповідальності, що втілюють ре-
гулятивну силу права, юридичні обов’язки, забо-
рони та покарання. Дана категорія являє собою 
інструмент, за допомогою якого підтримується 
законність, задовольняються інтереси суб’єктів 
права, забезпечується процес протидії злочинно-
сті та деградації конкретних осіб. В юридичній 
науці існує достатньо широкий діапазон поглядів 
на поняття кримінальної відповідальності. Одна 
група авторів ототожнює її з кримінальним пока-
ранням, інша – розглядає її як конкретні кримі-
нально-правові відносини. В цілому кримінальна 
відповідальність є одним із видів юридичної від-
повідальності, яке у вузькому, спеціально право-
вому значенні тлумачиться як відповідна реакція 
держави на вчинене правопорушення. 

Такий стан речей пов’язано з тим, що суспіль-
ство потребує унормування гармонізації відносин 
з метою забезпечення правопорядку, життєдіяль-
ності, стабільних економічних, соціальних куль-
турних та недопущення розповсюдження нарко-
тичних засобів.

В юридичній науці накопичено значний масив 
матеріалу стосовно поняття відповідальності та її 
таких аспектів як – громадянина перед державою; 
державою перед громадянином та особи – за свої 
вчинки. Починаючи з давніх часів Платон, Сократ, 
Солон, Григорій Неокесарійський, середньовічні 
мислителі та науковці епохи Просвітництва, Но-
вого часу розглядали дане поняття та формували 
різні доктрини стосовно його трактування. Підсу-
мовуючи ці погляди В.К. Грищук вказує, інсти-
тут відповідальності дає змогу створити додаткові 
важелі стримування та противаги влади, пом’як-
шити її автократичні прояви, обмежити можли-
вості зловживання за допомогою підкорення її 
закону та забезпечити правопорядок [1, с. 174]. 
В свою чергу, А.Н. Тарбагаєв вказує, що дана ка-
тегорія являє собою міжгалузевий інститут, який 
істотно коректує механізм правового регулюван-
ня [8, с. 103]. Розглядаючи інститут криміналь-
ної відповідальності науковець вказує на склад-
ний характер даного інституту, який базується 
на введенні до тексту законів значної кількості 
ознак, бланкетних норм та інших конструкцій. 

Іншої точки зору на дане поняття дотриму-
ється Р.В. Вереша, який вказує на ту обставину, 
що кримінальна відповідальність чітко індивіду-
алізується в залежності від низки приписів кри-
мінального закону [12, с. 35]. Значну увагу даній 
проблемі приділив О.О. Дудоров, який вважає, що 
концепція позитивної кримінальної відповідаль-
ності пов’язана з ст. 68 Конституції України, згід-
но якої кожен громадянин зобов’язаний неухиль-
но додержуватися законів України, не посягати 
на права та свободи, честь та гідність інших людей 
[13, с. 703].

У сфері боротьби з наркозлочинністю при фор-
муванні поняття кримінальної відповідальності 
необхідно враховувати низку особливостей. Од-
ним з них є висока суспільна небезпека наркома-
нії, яка виражається в нанесені значного матері-
ального збитку суспільству, втрати працездатної 
частини населення, фізичної і психічної дегра-
дації особистості. Виходячи з цього в криміналь-
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них кодексах багатьох кран значна увага приді-
ляється кримінальній відповідальності осіб, що 
займаються продажем, розповсюджен ням, пере-
везенням чи пересиланням таких речовин, які яв-
ляють собою основну дієву ланку цього процесу. 
Другою особливістю боротьби з наркозлочинністю 
є використання загально-профілактичних захо-
дів, до яких відносяться лікування хворих осіб, 
ведення роз’яснювальної роботи, посилення впли-
ву на неповнолітніх, які допускають вживання 
зазначених засобів. Таким чином, кримінальну 
відповідальність у сфері боротьби з незаконним 
обігом наркотичних речовин слід розуміти як за-
снований на нормах кримінального права обов’я-
зок особи, що вчинила злочин у сфері незаконного 
обігу наркотичних засобів, піддаватися несприят-
ливим кримінально-правовим наслідкам, в число 
яких включається лікування таких осіб від нарко-
залежності. При цьому необхідно зазначити, що 
кримінальна відповідальність пов’язана з формою 
реалізації державою правоохоронних норм, еле-
ментом яких є заходи з запобігання таких злочи-
нів. Реалізація норм кримінальної відповідально-
сті базується на принципах права, які придають їм 
логічність, послідовність та збалансованість. Як 
вказує О.Ф. Скакун, під принципами права розу-
міються об'єктивно властиві праву відправні нача-
ла, незаперечні вимоги (позитивні зобов'язання), 
які ставляться до учасників суспільних відносин 
із метою гармонічного поєднання індивідуаль-
них, групових і громадських інтересів [9, с. 221]. 

Даний підхід дозволяє визначити наступні 
принципи кримінальної відповідальності за не-
законний обіг наркотичних засобів: 1) законно-
сті; 2) рівності громадян перед законом; 3) вини; 

4) справедливості; 5) індивідуалізації покарання; 
6) гуманізму; 7) невідворотності кримінальної від-
повідальності (рис. 1).

1) Принцип  законності знаходить свою ре-
алізацію в тому, що караність злочинів у сфері 
боротьби з наркоманією визначається на під-
ставі закону, якій чітко визначає діяння та їх 
ознаки, скоєння яких передбачає кримінальну 
відповідальність (рис. 1). Даний принцип, пов'я-
заний з цією обставиною, що наркоманія наносить 
суспільству значний матеріальний збиток тому 
спеціальні міри, прийняті державою забезпечу-
ють режим законності і стабільного правопорядку 
в суспільстві. Даний принцип пройшов складну 
історичну динаміку. В перші роки радянської вла-
ди поняття законності було пов’язано з ідеологіч-
ними настановами, згідно яких, будь-яке пору-
шення тодішнього законодавства розглядалось 
як злочин проти радянської влади. Тому перші 
нормативно-правові акти, прийняті у цій сфері ба-
зувались на Постанові Ради Народних Комісарів 
(РНК) Радянської Росії «Про червоний терор» від 
05.09.1918 р., згідно якої законними вважались 
дії органів ВНК, Воєнно-Революційних трибу-
налів та т.з. «Триїк», які виносили свої рішення 
на підставі власного розуміння даного принципу. 
В сьогоднішній Україні його реалізація базуєть-
ся на положеннях, розділу ХІІІ Кримінального 
Кодексу України 2001 р., в якому закріплено 
складна система кримінальної відповідальності 
за злочини, пов’язані з наркотичними засобами, 
одним з елементів якої є наявність значного числа 
підзаконних нормативно-правових актів, які да-
ють змогу встановити ознаки злочинів у цій сфе-
рі. До їх числа відносяться Постанови, Накази, 

Рис. 1. Принципи кримінальної відповідальності
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Інструкції, інші документи видані Міністерством 
Охорони здоров’я іншими відомствами, які сто-
суються наступних питань. Це ввезення на тери-
торію України незареєстрованих лікарських за-
собів, правил виписування рецептів на лікарські 
засоби і вироби медичного призначення, порядку 
відпуску лікарських засобів, порядку зберігання, 
обліку та знищення рецептурних бланків. Тому 
у розділі ХІІІ КК України «Злочини у сферi обiгу 
наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх 
аналогiв або прекурсорiв та iншi злочини проти 
здоров’я населення» міститься примітка, в якій 
вказується на поняття великого та особливо вели-
кого розміру наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів, які визнача-
ються спеціально уповноваженим органом вико-
навчої влади у галузі охорони здоров’я.

2) Принцип рівності громадян перед законом 
має важливе значення в сфері боротьбі з незакон-
ним обігом наркотиків (рис. 1). Особлива важли-
вість даного принципу пов’язана з тією обстави-
ною, що на сьогодні склалася ситуація, коли до 
скоєння таких злочинів залучаються діти, жін-
ки, серед яких є вагітні, чи ті які мають на ви-
хованні неповнолітніх та багато дітей, а також 
часто використовуються особи з обмеженими 
можливостями. Виходячи з цього суди змуше-
ні приймати достатньо «м’які» санкції до таких 
осіб, за якими фактично стоять конкретні нарко-
ділери. Наприклад за даними А.А. Бова, співвід-
ношення засуджених чоловіків і жінок за ст. 307 
КК складає 59 та 41%, а за ст. 310 таке співвідно-
шення переставляє собою 24 та 76% [5, c. 81]. Та-
ким чином, серед засуджених осіб за ст. 307 «Не-
законне виробництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, пересилання чи збут таких речо-
вин», абсолютну більшість складають чоловіки, 
а за ст. 310 «Посів або вирощування снотворного 
маку або коноплі» – жінки, число яких майже 
у 3 рази більше ніж чоловіків. Не зважаючи на 
цю обставину, ці дії являють собою небезпечний 
злочин, покарання за який повинно ґрунтувати-
ся на даному принципі.

Інтерес викликає та обставина, що в перші 
роки радянської влади значна кількість випад-
ків застосування наркотичних речовин, як вказує 
Н.А. Артеменко,  приходилася на красноармійців 
та революційних матросів, які з однієї сторони 
підтримували радянський режим, а з іншої – ви-
користовували та розповсюджували конфіскова-
ні ними же наркотичні засоби [11, c. 96]. Цілком 
зрозуміло, що з цієї причини нікого з них не при-
тягували до відповідальності за використання 
наркотичних засобів.

Не зважаючи на низку особливості, даний 
принцип у сфері боротьби з наркозлочинністю 
визначає рівність всіх громадян перед законом не 
приймаючи до уваги стать, сімейний стан, служ-

бове становище, релігійні переконання, місце 
проживання, мовних або інших ознак.

3) Принцип  вини ґрунтується на тому, що 
особа підлягає кримінальній відповідальності за 
суспільно-небезпечні дії (бездіяльність) у суспіль-
но-небезпечні наслідки, що настали, щодо яких 
встановлена вина (рис. 3). Злочини, у сфері пов’я-
заної з наркоманією, представляють собою дуже 
небезпечні дії, з причини того, що їх наслідками 
є деградація осіб, втрата суспільством працездат-
них робітників, лікування та реабілітація таких 
осіб потребує значних коштів.

Принцип вини відображає як особливості 
предмета регулювання кримінального права, ви-
значаючи необхідну ознаку юридичного факту 
пов’язаного з незаконним обігом наркотичних за-
собів, що породжує кримінальні правовідносини. 
З іншої сторони даний принцип тісно пов’язано 
з методом кримінально-правового регулюван-
ня, сутність якого полягає в тому, що вина особи 
в здійсненні злочину є необхідною умовою її кри-
мінальної відповідальності. Разом з цим в процесі 
становлення вини виникають випадки, коли осо-
ба вважається невинуватою у вчиненні злочину і 
не може бути піддана кримінальному покаранню, 
доки її вину не буде доведено в законному поряд-
ку і встановлено обвинувальним вироком суду.  
З цієї точки зору, розгляд справ пов'язаний з не-
законним обігом наркотичних засобів потребує 
точного встановлення осіб, які є основною ланкою 
цього процесу.

4) принцип  справедливості має давню істо-
ричну традицію в юридичній науці (рис. 1). Дане 
поняття формувалося в процесі розвитку суспіль-
ства, починаючи з первісного стану та продовжу-
ється у теперішні часи. Наприклад, Вавилонський 
цар Хаммурапі, який проголосив себе царем спра-
ведливості, у своєму підсумковому слові до кодек-
су законів ствердив: «Ось справедливі закони, які 
встановив Хаммурапі … Щоб сильний не пригні-
чував слабшого, щоб виявити справедливість си-
роті і вдові, щоб у Вавилоні… виносити рішення 
країни і пригніченому виявити справедливість» 
[3, с. 51-52]. З цього наскального напису добре про-
сліджується процес зародження даної категорії та 
її завдання, як інструменту забезпечення справед-
ливості у суспільстві. Відомий український нау-
ковець Л.В. Багрій-Шахматов вказував, що систе-
ма кримінально-правових заходів має будуватися 
на основі низки принципів, серед яких окремо ви-
ділив принцип справедливості [10, с. 180]. Даний 
принцип знайшов своє відображення у змісті КК 
України, який передбачає що єдиною підставою 
кримінально-правої відповідальності людини є 
вчинення неї суспільно-небезпечного діяння, яка 
містить склад злочину. Наприклад, ст. 309 перед-
бачає відповідальність за такі діяння, як виробни-
цтво, виготовлення, придбання, зберігання, пе-



260 Прикарпатський юридичний вісник

ревезення чи пересилку наркотичних засобів без 
мети збуту. Так санкції, у вигляді штрафу від 50 до 
100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 
або обмеженням волі, або позбавленням волі на 
строк до 3 років є справедливим покаранням осіб, 
які скоїли такі злочини. У разі посилення суспіль-
ної небезпечності такого злочину, тобто вчинення 
таких дій повторно або за попередньою змовою 
групою осіб даний принцип реалізується у тому, 
що санкція посилюється до позбавлення волі от 2 
до 5 років. Тобто законодавець використав прин-
цип справедливості того, що на перший раз вироб-
ництво, виготовлення, придбання, зберігання, пе-
ревезення або пересилання наркотичних засобів 
карається достатньо м’якою санкцією, яка перед-
бачає навіть штраф, а в разі повторення такий дій 
та у разі наявності злочинного формування кри-
мінальна відповідальність стає більш суворою.

5) Принцип  індивідуалізації  покарання ґрун-
тується на ст. 65 КК України, в якій вказується, 
що індивідуалізація покарання ведеться на чіт-
кому дотриманні даної категорії судом (рис. 1). 
Індивідуалізація є однією з найважливіших кри-
мінально-правових ідей, яка ґрунтується на цілях 
покарання й виходить із того, що не може бути 
двох абсолютно однакових злочинів і злочинців. 
Даний принцип постійно порушувався в часи Гро-
мадянської війни та перші роки радянської влади. 
Так, 06.10.1918 р. був прийнятий Декрет ВЦВК 
Радянської Росії «Про підсудність революційних 
трибуналів», згідно якого покаранню за спекуля-
цію, до якої відносилась продаж наркотичних за-
собів, призначалася без будь-якої індивідуаліза-
ції. Тобто, революційний трибунал міг встановити 
покарання, навіть у вигляді розстрілу, будь-яким 
підозрілим особам, число яких не мало значення, 
звинувачених у таких злочинах, а його рішення 
підлягало негайному виконанню.

Завдання суду під час індивідуалізації пока-
рання у сфері незаконного обігу наркотичних за-
собів, полягає у тому, щоб встановити ознаки ка-
раних діянь та визначити конкретне покарання 
конкретній особі. Наприклад, незаконне вироб-
ництво, виготовлення, придбання, зберігання, пе-
ревезення або пересилання прекурсорів, є склад-
ним процесом, який потребує залучення значної 
кількості осіб, багато з яких можуть не знати про 
кінцеву ціль таких дій. Входячи з цього законода-
вець вказує на необхідність чіткої індивідуаліза-
ції конкретних осіб, які організували, забезпечу-
вали такий процес та розуміли негативні наслідки 
таких дій. На практиці виникають ситуації, коли 
такі дії організовуються та проводяться групою 
осіб, тому закон Ч. 3 ст. 311 передбачає за такі дії 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 
5 до 8 років. Принцип індивідуалізації покарання 
знаходить свою прояву у Ч. 4 ст. 311, яка встанов-
ляю, що особа, яка добровільно здала прекурсори 

або інші речовини, які необхідні для виробництва 
або виготовлення наркотичних засобів та вказала 
джерело їх придання, звільняється від криміналь-
ної відповідальності. У цьому проявляється безпо-
середній зв’язок між визначенням виду і розміру 
покарання та індивідуальними характеристиками 
особи, з урахуванням яких можливий ефективний 
карально-виправний вплив на засудженого. 

6) принцип гуманізму в юридичній науці тісно 
пов'язаний з філософським та культурним значен-
ням цього поняття (рис. 1). В основі гуманізму зна-
ходиться етика, яка визначає певне місце людини 
в середовищі, з цим пов’язано розуміння гідності 
людини, її сутності як творчої діяльної особисто-
сті, яка за допомогою своєї активності і діяльно-
сті реалізує свободу, індивідуальність. Принцип 
гуманізму пов'язаний з необхідністю додержання 
прав людини, з повагою до людської гідності, зро-
зумінні що її життя та здоров’я є основою розвит-
ку суспільства. Як вказує А.А. Музика, розвиток 
кримінального законодавства за злочини у сфері 
незаконного обігу наркотичних засобів являє со-
бою постійне чергування періодів гуманізації та 
посилення відповідальності у цій сфері [4, с. 66]. 
Прикладом такого документу є Закон України 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримі-
нально-процесуального кодексів України щодо 
гуманізації кримінальної відповідаль ності», який 
передбачав значне пом’якшення відповідальність 
у цій сфері.

Гуманізм стосовно кримінальної відповідаль-
ності за злочини, пов’язані з незаконним обігом 
наркотичних засобів, означає, що не зважаючи 
на суспільно-небезпечність таких діянь, право по-
винно враховувати цінність людської особистості, 
її права на свободу, розвиток і постійне вдоско-
налення. Реалізацію принципу гуманізму мож-
на дослідити на прикладі заміни кримінального 
покарання на лікування в спеціальних нарколо-
гічних установах. Важливим заходом протидії 
наркотичній залежності стало відкриття у 1925 р. 
при Московському психоневрологічному інститу-
ті першого в Радянському Союзі Наркологічного 
Диспансеру, до яких направлялися особи, з метою 
лікування від наркозалежності, поступово такі за-
клади були відкриті в більшості населених пунк-
тів тодішнього СРСР. 

Таким чином, принцип гуманізму забезпечує 
людині, яка порушила законодавства у сфері неза-
конного обігу наркотиків, можливість лікування і 
повернення до повноцінного суспільного та особи-
стого життя.

7) Принцип невідворотності кримінальної від-
повідальності за незаконний обіг наркотичних 
засобів виявляється у двух наступних позиціях 
(рис. 1). По-перше, будь-яка особа, в протиправ-
них діяннях якої є склад злочину, передбачених 
нормами КК України 2001 р., повинна понести 
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за них кримінальну відповідальність. Також за-
кон допускає в окремих випадках, звільнення від 
кримінальної відповідальності та заміну покаран-
ня більш м’яким. По-друге, така особа не може 
бути покарана за один і той самий злочин двічі 
(ч. 3 ст. 2 КК). Основною ідеєю даного принципу 
є його запобіжний, стримуючий вплив, який по-
винен вплинути на правосвідомість осіб і утрима-
ти від вчинення злочину. Це пов’язано з тим, що 
значна кількість осіб, які займаються виготов-
ленням та розповсюдженням наркотичних засо-
бів, сподіваються на те, що їх діяння не набудуть 
широкого розголосу у суспільстві. Не зважаючи 
та це, кожна особа, що вчинила злочин, пов’язана 
з оборотом наркотичних засобів, повинна понести 
покарання, але жоден невинний не може бути за-
судженим. Втілення даного принципу пред’являє 
великі вимоги до роботи правоохоронних органів, 
вимагає об’єктивності, гласності, вміло поставле-
ній правовій пропаганді, метою розповсюджен-
ня знань стосовно негативних наслідків викори-
стання наркотичних речовин. Важливе значення 
у реалізації цього принципу грають Міжнародні 
договори у сфері наркозлочинності ратифіковані 
Україною, які передбачають видачу злочинців, 
які спробують уникнути від правосуддя, перебу-
ваючи на території інших держав. Так, на підставі 
Віденської конвенції, яка регламентує взаємодію 
компетентних органів Сторін з питань видачі зло-
чинців (ст. 6), надання взаємної юридичної допо-
моги (ст. 7), передачу матеріалів (ст. 8) та інших 
форм співробітництва, включаючи підготовку ка-
дрів (ст. 9), а також допомогу для держав транзи-
ту, через території яких переміщаються незаконні 
наркотичні засоби (ст. 10) передбачено екстради-
цію таких осіб в країни де було скоєно злочин.

В цілому, на підставі принципів кримінальної 
відповідальності доцільно розробити та удоско-
налити комплекс засобів, з метою забезпечення 
правопорядку та недопущення розповсюдження 
наркотичних засобів в суспільстві.

Кримінальна відповідальність у сфері бороть-
бі з незаконним обігом наркотиків являє собою 
складний комплексний феномен, а її реалізація 

ґрунтується на використанні низки функцій.  
За їх допомогою проходить процес забезпечення 
законності та притягнення до відповідальності 
осіб, які скоїли злочини, пов’язані з незаконним 
обігом наркотичних засобів. При цьому в тео-
рії кримінального права визначаються наступні 
п’ять видів функцій, які можуть бути викори-
стані при розгляді кримінальної відповідально-
сті у даній сфері: 1) регулятивна; 2) превентивна;  
3) каральна; 4) відновлювальна; 5) виховна.

Так, регулятивна  функція передбачає фік-
сацію в кримінально-правових нормах підстави 
реалізації кримінальної відповідальності за неза-
конний обіг наркотиків та визначення криміналь-
но-правового статусу особи, яка підлягає такій 
відповідальності (рис. 2). В процесі свого розвит-
ку дана функція пройшла складну динаміку, від 
достатньо примітивних та жорстких норм, які 
діяли в часи існування Радянської Росії, до під-
готовлених на високому рівні юридичної техні-
ки положень КК України 2001 р. Так, 31 червня 
1918 р. був прийнятий Препис РНК Радянської 
Росії «Про боротьбу зі спекуляцією кокаїну», 
згідно якого підрозділи Надзвичайної Комісії та 
Робоче-Селянської міліції мали право притягати 
будь-яких осіб до кримінальної відповідальності 
за розповсюдження наркотичних засобів та мали 
право у випадку опору з їх боку застосовувати 
таку міру, як розстріл на місці.

Сьогодні реалізація регулятивної функції 
здійснюється на підставі Кримінального Кодек-
су України, в якому у розділі ХІІІ передбачено 
16 складів злочину у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів, або 
прекурсорів. На додаток до цього регулятивна 
функція реалізується на підставі численних по-
станов Кабінету Міністрів, Міністерства охорони 
здоров’я України, які регламентують процес ви-
дачі, зберігання, використання в якості медичних 
препаратів таких речовин.

Превентивна  функція кримінальної відпові-
дальності у даній сфері складається з двох взає-
мозв’язаних складових (рис. 2). По-перше, спе-
ціального превентивного впливу, якій полягає 

Регулятивна Превентивна

Каральна Відновлювальна Виховна

Функції кримінальної відповідальності 

за незаконний обіг наркотичних засобів 

Рис. 2. Функції кримінальної відповідальності 
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в утриманні особи від вчинення нового злочину 
та створення у суспільстві умов недопущення та-
ких дій. Так, наприклад, сьогодні в Україні про-
водиться політика стосовно суворої регламентації 
та ускладненню порядку отримання наркотичних 
засобів. Правовою основою такого підходу є По-
станова Кабінету Міністрів України від 03 квіт-
ня 2009 року № 589 «Загальний порядок здійс-
нення діяльності з обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів в Україні», 
яка значно ускладнює порядок умов пов'язаних 
з виробництвом, зберіганням, перевезенням, при-
дбанням, ввезенням на територію України, з ме-
тою недопущення їх незаконного використання. 
Важливу роль у породженні наркозлочинності ві-
діграла Комплексна програми профілактики пра-
вопорушень на 2007–2009 роки шляхом здійсню-
вання заходів по організації проведення семінарів 
та роз'яснювальної роботу з питань профілактики 
правопорушень.

По-друге, впливу, який створює у суспільстві 
систему недопущення розповсюдження наркотич-
них речовин. Так, 27 жовтня 1934 р. була прийня-
та Постанова РНК СРСР «Про заборону посівів 
опійного маку та індійської коноплі», згідно якої 
заборонялося проводити такі посіви, а до Кримі-
нального Кодексу Радянської Росії та союзних 
республік було внесені доповнення стосовно пока-
рань у вигляді позбавлення волі на термін до 2 ро-
ків чи виправно-трудових робіт на строк до 1 року 
з обов’язковою конфіскацією таких посівів.

На нинішньому етапі розвитку права дана 
функція знайшла реалізації в Наказі МОЗ Укра-
їни 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження Пра-
вил виписування рецептів на лікарські засоби і 
вироби медичного призначення», Порядку відпу-
ску лікарських засобів і виробів медичного при-
значення з аптек та їх структурних підрозділів, 
Інструкції про порядок зберігання, обліку та зни-
щення рецептурних бланків. Як вказує А. М. Ба-
бенко, функції регіональної системи запобігання 
злочинності можуть бути представлені у вигляді 
певної ієрархії [7, с. 277]. При цьому особливість 
злочинів у цій сфері полягає у тому, що кожен 
з них знаходить свій прояв на цих рівнях, тому ре-
алізація превентивної функції потребує створен-
ня ефективної системи протидії таким злочинам.

Каральна  функція кримінальної відповідаль-
ності за злочини у сфері обігу наркотичних засо-
бів має своїм завданням позбавлення особи, яка 
вчинила такі дії, різноманітних благ, прав, свобод 
(рис. 2). Значний інтерес у сфері реалізації кримі-
нальної відповідальності за незаконний обіг нар-
котиків є позиція Ю.В. Бауліна, який вказує, що 
кримінальна відповідальність являє собою загро-
зу з боку держави, стосовно особи котра вчинить 
злочин [2, с. 33]. Дана функція знаходить свій 
прояв конфіскації майна та права обіймати пев-

ні посади та займатися певною діяльністю. При-
кладом реалізації такої функції є Декрет РНК 
Радянської Росії «Про боротьбу зі спекуляцією» 
від 28.02.1918 р., який був направлений на бо-
ротьбу зі спекуляцією, одним із предметів якого 
були наркотичні засоби. Даний нормативно-пра-
вовій акт передбачав за такі дії сурові санкції, 
в число яких входило: розстріл на місці, передачу 
справи Воєнно-Революційному Трибуналу, який 
мав право встановити покарання на свій розсуд.  
В діючому КК України 2001 р. розділ ХІІІ реалі-
зує каральну функцію шляхом встановлення ши-
рокого діапазону покарань, в число яких входить 
позбавлення волі на терміни від 2 до 15 років, від 
2 років – ч. 2, ст. 309; до 15 років – ч. 2, ст. 306.

Відновлювальна  функція кримінальної від-
повідальності у даній сфері реалізується шляхом 
приведення в первинний стан порушених су-
спільних відносин, соціальних зв’язків, право-
відносин, чи у загальному вигляді – утвердження 
соціальної справедливості (рис. 2). На практиці 
дана функція знаходить свій вираз у поверненні 
особи, яка припинила використовувати нарко-
тичні засоби у нормальне суспільство, відновлен-
ня трудової діяльності та стосунків у родині. При 
цьому зафіксовано багато випадків, коли особи, 
які раніше вживали наркотичні засоби, почина-
ють проводити активну громадську діяльність, 
пов’язану з протидією використання наркотич-
них засобів. Важливим напрямком відновлюваль-
ної функції є участь особи, яка позбулася нарко-
залежності є участь у міжнародних програмах, 
які проводяться в Україні з метою протидії цьому 
негативному явищу. Наша країна бере активну 
участь у діяльності Управління ООН з наркоти-
ків та злочинності, пріоритетними напрямками 
такого співробітництва є боротьба з нелегальним 
розповсюдженням наркотиків, запобігання ВІЛ/
СНІД-інфекції, реабілітація інфікованих нарко-
залежних пацієнтів. Так, в ході 55-ї сесії Комісії з 
наркотичних засобів делегація України внесла іні-
ціативу щодо започаткування програм, спрямова-
них на лікування, реабілітацію та соціальну реін-
теграцію наркозалежних осіб, які звільняються з 
місць відбуття покарання. Дана програма включає 
розділ з запобіганню вживанню наркотиків, ліку-
вання, реабілітації та альтернативного розвитку: 
розробка стратегій та новітніх програм лікуван-
ня та реабілітації наркозалежних, превентивні 
заходи, пропагандистсько-освітня діяльність, 
сприяння програмам альтернативного розвитку. 

Виховна  функція кримінальної відповідаль-
ності за незаконний обіг наркотичних речовин 
базується реалізується за допомогою впливу на 
моральний стан таких осіб, їх правосвідомість та 
цінності орієнтації (рис. 2). Важливим елементом 
такої діяльності є організації семінарів, круглих 
столів, обговорень присвячених даній проблемі. 
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Така діяльність ґрунтується на затвердженому 
Урядом України «Плану заходів МОЗ» з реалізації 
стратегії державної політики щодо наркотиків. 
До їх числа відносяться профілактика вживання 
наркотиків, лікування та реабілітація людей з 
психічними та поведінковими розладами, внас-
лідок вживання психотропних речовин. Значна 
увага приділяється проведенню лекцій у вищих 
навчальних закладах, технікумах, коледжах, 
школах, завданням яких є висвітлення негатив-
них наслідків використання наркотичних речо-
вин, у вигляді фізичної та психічної деградації, 
підвищення вірогідності скоєння злочинів з метою 
отримання засобів для придбання таких речовин.

Таким чином, підводячи підсумок розгляду 
функцій кримінального права, необхідно зазна-
чити, що на їх підставі проходить реалізація мір 
кримінальної відповідальності, які направлені 
не тільки на покарання таких осіб, а також на по-
вернення їх до суспільства, якому вони можуть 
принести користь.

За результатами проведеного дослідження 
можна зробити наступні висновки: 

1. На підставі розгляду різних підходів, сфор-
мульованих науковцями, з урахуванням особли-
востей таких злочинів запропоновано поняття 
кримінальної відповідальності в сфері незаконно-
го обігу наркотичних засобів.

2. Розглянуто зміст принципів кримінальної 
відповідальності за злочини пов’язані з незакон-
ним обігом наркотиків, до числа яких відносяться 
законність, рівність, вина, справедливість, індиві-
дуалізація, гуманізм, невідворотність криміналь-
ної відповідальності. Показано їх трансформацію 
в процесі розвитку кримінально відповідальності 
у даній сфері з урахуванням особливостей таких 
злочинів.

3. Доведено, що за допомогою системи функ-
цій проходить реалізація заходів кримінального 
впливу на правопорушників за злочини у сфері не-
законного обігу наркотичних засобів. До їх числа 
віднесено регулятивну, превентивну, каральну, 
відновлювальну, виховну. Показано, що у сфері 
боротьби з незаконного обігу наркотиків важли-
ва роль доводиться знаходженню балансу між 
каральною та виховною функціями, які взаємо-

доповнюють одна одну при створення ефективної 
протидії наркозлочинності.
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Анотація

Коцур М. М. Поняття, принципи та функції кримі-
нальної відповідальності за злочини у сфері незакон-
ного обігу наркотиків. – Стаття.

У статті розглянуто наукові підходи до поняття 
кримінальної відповідальності за незаконний обіг нар-
котичних засобів та запропоновано визначення даної 
дефініції. Досліджено зміст принципів та функцій 
даного поняття, показано їх трансформацію в історич-
ному розрізі та наведені конкретні приклади норма-
тивно-правових актів, направлених на їх практичну 
реалізацію.

Ключові слова: незаконний обіг наркотичних засо-
бів, кримінальна відповідальність, принципи права, 
функції права, нормативно-правовий акт, гуманізм, 
злочин.

Аннотация

Коцур Н. Н. Понятие, принципы и функции кри-
минальной ответственности за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков. – Статья.

В статье рассмотрены научные подходы к понятию 
уголовной ответственности за незаконный оборот нар-
котических средств и предложено определение дан-

ной дефиниции. Исследовано содержание принципов 
и функций данного понятия, показано их трансформа-
цию в историческом разрезе и приведены конкретные 
примеры нормативно-правовых актов, направленных 
на их практическую реализацию.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических 
средств, уголовная ответственность, принципы права, 
функции права, нормативно-правовой акт, гуманизм, 
преступление.

Summary

Kotsur M. M. Concepts, principles and functions of 
criminal liability for crimes in the field of drug trafficking. – 
 Article.

The article examines the approach to the concept of 
criminal responsibility for drug trafficking and proposes 
the definition of this definition. The contents of the prin-
ciples and functions of this concept are investigated, their 
transformation is shown in historical section and concrete 
examples of normative legal acts aimed at their practical 
implementation are given.

Key words: drug trafficking, criminal liability, prin-
ciples of law, functions of law, normative legal act, hu-
manism, crime.
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СУЧАСНА ФОРМА УКРАЇНСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
ТА ЙОГО ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Основним і найважливішим державно-право-
вим засобом боротьби з кримінальними правопо-
рушеннями (кримінальними проступками і зло-
чинами) є кримінальна процесуальна діяльність, 
яка реалізується чітко визначеним колом дер-
жавних правоохоронних органів, які прийнято 
іменувати «кримінальною юстицією» [1, с. 7–21]. 
До таких правоохоронних органів законодавець 
відносить: органи досудового розслідування; ор-
гани прокуратури; суди загальної юрисдикції, які 
безпосередньо розглядають кримінальні справи і 
здійснюють по них акти правосуддя. Тільки цим 
державним правоохоронним органам надано пра-
во від імені і за дорученням держави вести цей 
самостійний, спеціальний вид державно-правової 
діяльності, залучати і допускати до нього інших 
учасників (фізичних і юридичних осіб), викону-
вати його завдання і нести відповідальність за їх 
результати [2, с. 7–8].

Ніякі інші органи державного апарату не ма-
ють права займатися кримінальною процесуаль-
ною діяльністю, що здійснюється в найгострішій 
сфері соціальної практики – боротьбі з найтяжчи-
ми порушеннями закону – кримінальними про-
ступками і злочинами спеціальними криміналь-
ними процесуальними засобами, визначеними 
спеціальним процесуальним (процедурним) ко-
дифікованим Законом – Кримінальним процесу-
альним кодексом України (далі – КПК України), 
побудованим на спеціально-дозвільних нормах і 
прийнятим Верховною Радою України 13 квітня 
2012 року [3]. Будь-яке відхилення від прописаної 
цим кодексом кримінальної процесуальної проце-
дури тягне за собою незаконність як проведеної 
процесуальної дії, так і незаконність прийнятого 
процесуального рішення.

Вищеозначені державні правоохоронні орга-
ни є рушійною силою кримінального проваджен-
ня, хід якого визначають не приватні, як це має 
місце у цивільному процесі, а публічні, держав-
ні інтереси. Тому усі рішення по кримінальному 
провадженню приймаються виключно органами 
досудового розслідування, прокуратури і суду. 
Лише діяльність цих органів породжує права і 
обов’язки інших учасників процесу, зумовлює ви-
никнення, розвиток, зміну і закриття криміналь-
них процесуальних правовідносин. Тільки озна-
чені державні правоохоронні органи мають право 
застосовувати норми права і примусові заходи за-
безпечення кримінального провадження до інших 
його учасників [4, c. 8].

Кримінальна процесуальна діяльність має чіт-
ко визначені законом етапи (стадії), по яких по-
слідовно рухається кримінальне провадження. 
Кожна наступна стадія є контрольною для попе-
редньої і підготовчою до наступної [5, с. 10–12]. 
Цей вид державної кримінальної процесуальної 
діяльності є спрямованим на ліквідацію кримі-
нально-правового конфлікту, як суспільно небез-
печного явища, шляхом застосування конкретної 
норми закону про кримінальну відповідальність 
до конкретної особи (осіб), яка вчинила кримі-
нальне правопорушення, з метою забезпечення 
стабільності існуючого в Україні правопорядку.

Демократичні перетворення, які розпочали-
ся в незалежній, суверенній Україні з початку 
90-х років ХХ-го століття, викликали початкову 
необхідність оновлення вітчизняного криміналь-
ного процесу, бо кримінально-процесуальний 
кодекс, прийнятий ще за часів радянської влади 
(1960 рік), вже не відповідав вимогам про побу-
дову в Україні демократичної, правової держави, 
закріпленим в Акті проголошення незалежності 
України від 24 серпня 1991 року [6]. При прийнят-
ті нового КПК України (2012 рік) вітчизняний за-
конодавець замінив раніше діявшу змішану (кон-
тинентальну) форму кримінального провадження 
на повністю змагальну, тобто розповсюдив дію 
кримінального процесуального принципу зма-
гальності сторін на усі стадії процесу без будь-яко-
го винятку (ст. 22 КПК України).

При цьому законодавець чітко визначив три 
основоположні (загальнопроцесуальні, наскріз-
ні) кримінальні процесуальні функції: функцію 
обвинувачення; функцію захисту; функцію судо-
вого розгляду, які в обов’язковому порядку ви-
конуються під час кримінального провадження 
(ч. 3 ст. 22 КПК України). Виконання функції 
обвинувачення законодавець поклав на сторо-
ну обвинувачення, очолювану прокурором. До її 
складу він відніс: прокурора, слідчого, керівника 
органу досудового розслідування, співробітника 
оперативного підрозділу (ст. 36-41 КПК України). 
Виконання функції захисту від підозри та обвину-
вачення покладено на підозрюваного, обвинуваче-
ного, його законного представника та захисника 
(ст. 42-45 КПК України). Виконання функції су-
дового розгляду віднесено до виключної компе-
тенції суду (ст. 30 КПК України). Особливо від-
значено, що під час кримінального провадження 
функції обвинувачення, захисту та судового роз-
гляду не можуть покладатися на один і той самий 
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орган чи службову особу (ч. 3 ст. 22 КПК Украї-
ни), тобто йдеться про строге відмежування цих 
функцій. Крім того, підкреслено, що суд не ви-
ступає ні на стороні обвинувачення, ні на сторо-
ні захисту, а лише «створює необхідні умови для 
реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та 
виконання процесуальних обов’язків» (ч. 6 ст. 22 
КПК України).

Якщо виходити з того, що змагальна процеду-
ра кримінального провадження є конкуренцією 
прав і інтересів осіб, які вчинили кримінальні 
правопорушення та осіб, які постраждали від цих 
правопорушень чи конкуренцією прав і інтересів 
осіб, які вчинили кримінальні правопорушен-
ня та інтересів держави, то основним завданням 
цього провадження має бути регулювання право-
відносин, що забезпечували б як захист правопо-
рушників від безпідставного обвинувачення, так 
і надійно забезпечували недоторканість основних 
прав, свобод і законних інтнресів фізичних і 
юридичних осіб та самої держави [7, c. 10–11]. 
А це зобов’язувало законодавця при прийнятті 
КПК України 2012 року глибоко розкрити зміст 
кримінального процесуального принципу «зма-
гальність кримінального провадження», а не 
залишати його на розсуд вчених-правознавців і 
практичних працівників органів кримінальної 
юстиції, тобто предметом дискусій. Видається, 
що ця помилка законодавця має бути виправле-
на. На законодавчому рівні необхідно розкрити: 
сутнісне наповнення цього поняття; співвідно-
шення його з іншими процесуальними принци-
пами; порядок і умови реалізації.

Головними властивостями та характерними 
рисами, які відрізняють змагальність від інших 
кримінальних процесуальних принципів є наяв-
ність у кримінальному провадженні сторін обви-
нувачення і захисту, їх процесуальна рівність та 
наявність незалежного і неупередженого суду на 
усіх його стадіях. В разі будь-якого порушення 
цієї обов’язкової змістовної умови, змагальний 
характер кримінального провадження втрачає 
свою дію [8, c. 30]. При визначенні основополож-
них (загальнопроцесуальних, наскрізних) функ-
цій, які виконуються сторонами в усіх стадіях 
кримінального провадження, законодавець та-
кож не розкрив змісту кримінального процесуаль-
ного поняття «кримінальна процесуальна функ-
ція». Відсутність правильного розуміння його 
змісту як в теорії кримінального процесу, так і в 
судово-слідчій практиці негативно позначається 
на загальних результатах діяльності органів кри-
мінальної юстиції і чекає найскорішого вирішен-
ня на законодавчому рівні [9, c. 15; 10, с. 6–7].  
Є потреба ще й у визначенні кримінальних проце-
суальних функцій, які виконуються лише в кон-
кретних стадіях кримінального провадження, 
тобто викликаються до життя і приводяться в рух 

реалізацією основоположних (загальнопроцесу-
альних, наскрізних) функцій.

Основоположні (загальнопроцесуальні, на-
скрізні) функції – це вектор, напрямок, в якому 
повинна розвиватися діяльність сторін кримі-
нального провадження на всіх його стадіях. Проте 
ці функції не можуть повноцінно реалізовувати-
ся у відриві від інших функцій, які виконуються 
учасниками сторін у кожній із цих стадій поряд 
з основоположними. На цьому прямо наголошує 
С.О. Щемеров, позицію якого ми розділяємо пов-
ністю [11, c. 11]. Шкода, що до цих пір ні в науці 
кримінального процесу, ні в законодавця ще не 
склалося єдиного визначення ні кількості, ні ха-
рактеру цих функцій, хоч їх наявність ніким із 
них не заперечується. Вирішити ж цю проблему 
необхідно терміново, бо саме через функції мож-
на повністю розкрити сутність кримінального 
провадження, його роль і соціальне призначення 
у суспільстві та державі, забезпечити ефективну 
діяльність кожного учасника цієї державно-пра-
вової діяльності.
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їни та визначається його загальна функціональна  
система.
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Summary

Liubchenko V. I. Current form of Ukrainian criminal 
proceedings and its general functional characteristics. – 
Article.

The article reveals the essence and content of the mod-
ern general form of criminal process in Ukraine and de-
fines its general functional system.
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Під час характеристики будь-якої діяльності 
мета та завдання є ключовими елементами, які 
надають можливість розуміння її суспільного зна-
чення. Зважаючи на те, що діяльність Державно-
го бюро розслідувань (далі – ДБР, або Бюро) є від-
носно новою в українському соціумі, а зазначений 
правоохоронний орган є одним з наймолодших 
гравців у сфері запобігання злочинності, дослід-
ницьке пізнання цілепокладання діяльності цього 
органу є вкрай актуальним та необхідним. 

Необхідно відмітити, що цілепокладання в ді-
яльності державних органів у сфері протидії зло-
чинності є предметом наукових розвідок багатьох 
кримінологів, серед яких слід особливо відмітити 
А.М. Бабенка, А.Б. Благу, В.І. Борисова, В.В. Голі-
ну, Б.М. Головкіна, С.Ф. Денисова, О.М. Джужу, 
О.М. Литвинова, П.Л. Фріса, В.І. Шакуна та ін-
ших видатних вчених. Однак, окремих наукових 
досліджень, присвячених меті та завданням Бюро 
щодо протидії злочинності ще не проводилось.

Тому, метою цієї статті є з’ясування мети та за-
вдань Бюро щодо протидії злочинності.

Необхідно відмітити, що у загальному розумін-
ні мета – це стан в майбутньому, котрий можливо 
змінити відносно теперішнього та варто, бажано 
або необхідно досягнути [4, c. 447]. Мета – це те, до 
чого прагнуть, що потрібно здійснити [11, c. 802]. 
У контексті протидії злочинності, мета протидії 
зло чинності полягає в тому, щоб створити в дер-
жаві таке становище, таку впорядко ваність від-
повідних сфер життєдіяльно сті людей, яка га-
рантувала б істотне зни ження рівня злочинності 
до тієї міні мальної межі, що доступна даному су-
спільству з урахуванням соціальних, економіч-
них, суспільно-психологічних та інших умов його 
існування в певний період розвитку (І.М. Дань-
шин) [3, c. 16]. За твердженням О.М. Литвино-
ва, мета стратегії протидії злочинності полягає 
у комплексному забезпеченні безпеки і надійного 
захисту охоронюваних цінностей і благ від зло-
чинних посягань на конституційні права і свобо-
ди громадян, політичні, економічні та соціальні 
інститути громадянського суспільства, матеріаль-
ні і духовні надбання Українського народу, тери-
торіальну цілісність, незалежність і суверенітет 
країни [9, c. 382-383]. За твердженням А.П. За-
калюка, мета запобігання злочинності полягає 
у перешкоджанні дії детермінантів злочинності 
та її проявів, передусім причин і умов останніх 
через обмеження, нейтралізацію, а за можливіс-
тю – усунення їхньої дії [5, c. 324]. Мета протидії 

злочинності є основною для Бюро та проявляється 
у різних формах.

Для більш детального аналізу мету зазначеної 
діяльності слід поділити на дві групи – загальна 
мета та спеціальна мета.

Загальна мета діяльності ДБР щодо протидії 
злочинності є автентичною меті діяльності інших 
правоохоронних органів. Вона випливає з призна-
чення правоохоронних органів в державі – забез-
печення кримінологічної безпеки суспільства. Та-
ким чином, з кримінологічної точки зору загальну 
мету функціонування правоохоронної системи 
слід розглядати як забезпечення кримінологічної 
безпеки соціуму, до якої у сучасній правничій на-
уці проявляється інтерес.

Так, В.А. Плешаков та М.М. Бабаєв визнача-
ють кримінологічну безпеку як об’єктивний стан 
захищеності життєво важливих та інших істот-
них інтересів особи, суспільства й держави від 
злочинних посягань і загрози таких посягань, 
що породжуються різного роду криміногенними 
факторами (явищами й процесами), а також як 
усвідомлення людьми такої своєї захищеності 
[1; 10, c. 52]. М. П. Клейменов визначає криміно-
логічну безпеку «як стан захищеності законних 
інтересів особистості, суспільства і держави від 
зовнішніх і внутрішніх загроз, джерелами яких 
виступають явища, в тій чи іншій мірі пов'язані 
зі злочинністю, суспільно небезпечними посяган-
нями, кримінальною діяльністю, інтересами кри-
міналітету» [7, c. 576]. О. М. Костенко розглядає 
кримінологічну безпеку людини з позицій кон-
цепції соціального натуралізму як стан захище-
ності усього того, що є необхідним для її нормаль-
ного, тобто, узгодженого із законами людської 
природи, життя від сваволі, яка проявляється у 
вигляді злочинів. Кримінологічна безпека може 
бути забезпечена формулою «культура плюс за-
кон»: покарання обмежує злочинні вияви сваволі 
у тих осіб, у котрих не сформувалась антикримі-
ногенна культура [8, c. 177-182].

В.П. Шеломенцев кримінологічну безпеку 
особи, суспільства і держави визначає як об’єк-
тивно-суб’єктивний стан захищеності життєво 
важливих прав та інтересів особи, суспільства 
і держави від зовнішніх та внутрішніх криміналь-
них посягань і загроз таких посягань, який забез-
печує умови для реалізації цих прав та інтересів 
особи, функціонування й розвиток суспільства і 
держави [17, c. 219-220]. Т.В. Шевченко визначає 
кримінологічну безпеку як об’єктивний стан за-



269Випуск 1(16) том 3, 2017

хищеності життєво важливих та інших істотних 
інтересів особи, суспільства й держави від злочин-
них посягань і загрози таких посягань, породжу-
ваних різного роду криміногенними факторами 
(явищами й процесами), а також як усвідомлення 
людьми такої своєї захищеності [16]. 

Щодо галузевих кримінологічних досліджень, 
слід навести декілька визначень. Так, М.Л. Ше-
лухін стверджує, що кримінологічна безпека на 
транспорті означає захищеність від внутрішніх і 
зовнішніх загроз, що дозволяє надійно зберегти та 
ефективно використати його матеріальний, фінан-
совий і кадровий потенціал [18, c. 8]. Н.О. Федчун 
кримінологічна безпека мореплавства розглядає 
як досягнутий у результаті запобіжного впливу на 
суспільно-небезпечні прояви та їх криміногенні 
фактори стан захищеності життєво важливих ін-
тересів особи, суспільства і держави в процесі екс-
плуатації морських суден [14, c. 3].

Як бачимо, дослідники кримінологічну безпе-
ку пов’язують зі станом захищеності соціальних 
цінностей. У цьому контексті кримінологічну без-
пеку слід розглядати, як досягнутий у результаті 
запобіжного впливу на суспільно-небезпечні про-
яви та їх криміногенні фактори стан захищеності 
суспільних цінностей.

Основний зміст кримінологічної безпеки поля-
гає у недопущенні як криміногенних, так і кри-
мінальних загроз безпеці особи, суспільства і дер-
жави, джерелами яких є: особи, від яких можна 
очікувати вчинення злочинів, злочинці, злочини, 
злочинність та умови, що їй сприяють [17, c. 220]. 
Таким чином, загальна мета діяльності Бюро 
щодо протидії злочинності полягає у забезпеченні 
кримінологічної безпеки соціуму. 

Щодо спеціальної мети діяльності ДБР у сфері 
запобігання злочинності, то вона полягає у тому, 
щоб забезпечити кримінологічну безпеку у пев-
ному сегменті суспільних відносин, визначених 
законодавством. Так, відповідно до ст. 1 Зако-
ну України «Про Державне бюро розслідувань», 
Бюро здійснює правоохорону діяльність з метою з 
метою запобігання, виявлення, припинення, роз-
криття та розслідування злочинів, віднесених до 
його компетенції. 

Слід наголосити, що офіційно визначаєть-
ся ще й місія Бюро. Так, у Стратегічній програ-
мі діяльності Державного бюро розслідувань  
на 2017–2022 роки визначається, що місією Дер-
жавного бюро розслідувань є встановлення спра-
ведливості у суспільстві шляхом незалежного та 
всебічного розслідування злочинів задля притяг-
нення винних до встановленої Законом відпові-
дальності, незважаючи на їхні посади, зв’язки та 
ресурси [13]. Мабуть, це єдиний державний право-
охоронний орган, який визначив місію своєю ді-
яльності. Вказана місія є квітесенсією діяльності, 
філософією організації та функціонування Бюро.

Щодо завдань діяльності ДБР, то вони деталізу-
ють мету, зважаючи на те, що категорія «завдан-
ня» означає цілі, досягнення яких бажане до ви-
значеного моменту часу в межах періоду, на який 
розраховано управлінське рішення [19, c. 63].

Абстрактно, здійснюючи правоохоронну функ-
цію, держава вирішує завдання, що стоять перед 
нею, перш за все з правової охорони та правового 
управління суспільством [2, c. 8]. Завдання право-
охоронної системи держави – це основні цілі орга-
нізації та діяльності правоохоронних органів дер-
жави, що спрямовані на гарантування безпеки та 
захисту конституційних права, свобод і законних 
інтересів людини та громадянина, держави та су-
спільства загалом, з метою збереження суверені-
тету, територіальної цілісності держави, а також 
створення умов для якнайшвидшого відновлення 
порушених прав і свобод [12, c. 129].

Згідно зі ст. 5 Закону «Про державне бюро 
розслідувань», Бюро вирішує завдання із запобі-
гання, виявлення, припинення, розкриття і роз-
слідування:1) злочинів, вчинених службовими 
особами, які займають особливо відповідальне 
становище відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону Укра-
їни «Про державну службу», особами, посади 
яких віднесено до першої – третьої категорій по-
сад державної служби, суддями та працівника-
ми правоохоронних органів, крім випадків, коли 
ці злочини віднесено до підслідності детективів 
Національного антикорупційного бюро України; 
2) злочинів, вчинених службовими особами На-
ціонального антикорупційного бюро України, за-
ступником Генерального прокурора – керівником 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
або іншими прокурорами Спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури, крім випадків, коли 
досудове розслідування цих злочинів віднесено до 
підслідності детективів підрозділу внутрішнього 
контролю Національного антикорупційного бюро 
України; 3) злочинів проти встановленого порядку 
несення військової служби (військових злочинів), 
крім злочинів, передбачених ст. 422 КК України.

Як бачимо, мета та завдання Бюро дублюють-
ся. Зважаючи на це, вченими пропонуються різні 
варіанти інституційної зміни завдань Бюро. Так, 
І.В. Цюприк стверджує, що на підрозділи ДБР 
має покладатись комплекс пріоритетних завдань, 
зокрема: виявлення системних причин та умов 
організованої злочинності, планування організа-
ційних і практичних заходів щодо їх усунення; 
створення й забезпечення координації розвіду-
вальних органів та їх взаємодії між собою, зокре-
ма для узгодженого розвідувального оцінювання; 
комплексне використання сил, засобів і методів 
оперативних підрозділів та служб у практичному 
відпрацюванні, оперативній розробці учасників 
конкретних організованих груп і злочинних ор-
ганізацій, насамперед з корумпованими зв’язка-
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ми, територій (регіонів, міст, районів та селищ), 
у масштабах яких функціонують структури їх 
економічних передумов; переорієнтація інфор-
маційно-довідкової роботи в розвідувально-ана-
літичну, розширення доступу до отримання та 
обробки відкритих джерел інформації, інформа-
ційних систем органів державної влади та мережі 
Інтернет, створення й забезпечення можливостей 
агентурної та технічної розвідки, електронного 
перехоплення й моніторингу телекомунікацій; 
організація проведення негласних оператив-
но-розшукових заходів та негласних слідчих (роз-
шукових) дій у межах оперативно-розшукових 
справ і кримінальних проваджень; використання 
негласного апарату зі стратегічною і тактичною 
метою; поєднання оперативно-розшукових, кри-
мінальних процесуальних, адміністративно-про-
цесуальних, господарсько-процесуальних та ци-
вільно-процесуальних заходів щодо ліквідації 
структур економічних передумов організованих 
груп і злочинних організацій та їх корумпованих 
зв’язків, відшкодування завданих ними збитків; 
розроблення та впровадження сучасних методик 
виявлення, документування й розслідування зло-
чинів, учинюваних організованими групами та 
злочинними організаціями; забезпечення підго-
товки, перепідготовки й підвищення кваліфікації 
кадрів оперативно-розшукової та слідчої спеціалі-
зацій у профільних вишах, серед іншого й за кор-
доном [15, c. 180-181].

Безперечно, з метою протидії організованій 
злочинності зазначені завдання мають бути реа-
лізованими. Однак, філософія діяльності Бюро на 
сьогодні не зовсім відповідає зазначеним завдан-
ням, оскільки протидія організованій злочинності 
в межах профільного закону поглинається більш 
широким поняттям «злочинність». За текстом  
Закону взагалі лише один раз використовуєть-
ся словосполучення «організована злочинність» 
(п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону), однак це не є підставою 
стверджувати, що Бюро не протидіє організованій 
злочинності.

Нормативно завдання ДБР кримінологічного 
змісту зазначені у ст. 6 Закону та продубльовані 
у Стратегічній програмі діяльності Державного 
бюро розслідувань на 2017-2022 роки, відповідно 
до якої «Бюро з дня початку своєї діяльності має 
виконувати завдання щодо участі у формуванні 
та реалізації державної політики у сфері протидії 
злочинності. З цією метою Бюро має систематич-
но здійснювати інформаційно-аналітичні заходи 
щодо встановлення системних причин та умов 
проявів організованої злочинності та інших видів 
злочинності, протидію яким віднесено до компе-
тенції Державного Бюро розслідувань, вживати 
заходів до їх усунення, а також за результатами 
аналізу готувати та вносити відповідні пропозиції 
на розгляд Кабінету Міністрів України, зокрема, 

пропозиції до проектів міжнародних договорів 
України та забезпечити дотримання і виконання 
зобов’язань, взятих за міжнародними договорами 
України» [6, 13]. 

Треба зазначити, що на перших етапах функці-
онування Бюро, завдання щодо встановлення при-
чини та умов злочинності займає не перші позиції 
серед інших, оскільки лише завдяки накопичен-
ню емпіричного матеріалу під час розкриття та 
розслідування злочинів працівники Бюро сфор-
мують відповідно інформаційно-аналітичну базу 
щодо причин та умов злочинності, а також ефек-
тивних засобів її запобігання.

Завдання Бюро щодо протидії злочинності де-
талізуються у його повноваженнях, які слід роз-
глядати в якості засобів досягнення мети діяль-
ності цього правоохоронного органу (ст. 6 Закону 
України «Про Державне бюро розслідувань»). 
Безперечно, усі повноваження Бюро мають на 
меті забезпечення кримінологічної безпеки соці-
уму, мають кримінологічну природу. Найголовні-
ше те, щоб у процесі подальшого функціонування 
Бюро акцент не зміщувався у бік виконання суто 
процесуальних функцій (як це зараз відбувається 
органами Національної поліції; органи безпеки; 
органами, що здійснюють контроль за додержан-
ням податкового законодавства; Національного 
антикорупційного бюро України тощо)), що ма-
тиме потенційний негативний вплив, оскільки 
не дозволить на системному рівні розробити стра-
тегію та відповідні тактики протидії злочинності 
у сфері повноважень Бюро.

Таким чином, доходимо таких дослідницьких 
висновків. Мету діяльності ДБР щодо протидії 
злочинності слід розглядати в контексті двох 
складових – загальної та спеціальної мети.

Загальна мета діяльності ДБР щодо протидії 
злочинності випливає з призначення правоохо-
ронних органів в державі, а саме забезпечення 
кримінологічної безпеки соціуму, під якою слід 
розуміти досягнутий у результаті запобіжного 
впливу на суспільно-небезпечні прояви та їх кри-
міногенні фактори стан захищеності суспільних 
цінностей.

Спеціальна мета діяльності ДБР щодо проти-
дії злочинності полягає у забезпеченні криміно-
логічної безпеки у певному сегменті суспільних 
відносин, визначених законодавством. Так, від-
повідно до ст. 1 Закону України «Про Державне 
бюро розслідувань», Бюро здійснює правоохорону 
діяльність з метою з метою запобігання, виявлен-
ня, припинення, розкриття та розслідування зло-
чинів, віднесених до його компетенції. 

Завдання діяльності Бюро деталізують загаль-
ну та спеціальну мету. На перших етапах функці-
онування Бюро його суто кримінологічні завдан-
ня не можуть бути першими в ієрархії інших 
завдань, оскільки лише завдяки накопиченню 
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емпіричного матеріалу під час розкриття та роз-
слідування злочинів працівники Бюро сформують 
відповідно інформаційно-аналітичну базу щодо 
причин та умов злочинності, а також ефективних 
засобів її запобігання. Після накопичення відпо-
відної інформації та баз даних має розпочатись 
системна робота з фіксації та нейтралізації причи-
ни та умов злочинності.

Найголовніше те, щоб у процесі подальшого 
функціонування Бюро акцент не зміщувався у 
бік виконання суто процесуальних функцій, що 
матиме потенційний негативний вплив, оскільки 
не дозволить на системному рівні розробити стра-
тегію та відповідні тактики протидії злочинності 
у сфері повноважень Бюро.
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Анотація

Носевич Н. Р. Мета та завдання Державного бюро 
розслідувань щодо протидії злочинності. – Стаття.

У статті досліджено мету та завдання Державного 
бюро розслідувань щодо протидії злочинності.

Визначається, що мету діяльності ДБР щодо про-
тидії злочинності слід розглядати в контексті двох 
складових – загальної та спеціальної мети. Загальна 
мета діяльності ДБР щодо протидії злочинності випли-
ває з призначення правоохоронних органів в державі, 
а саме забезпечення кримінологічної безпеки соціуму, 
під якою слід розуміти досягнутий у результаті запо-
біжного впливу на суспільно-небезпечні прояви та їх 
криміногенні фактори стан захищеності суспільних 
цінностей. Спеціальна мета діяльності ДБР щодо про-
тидії злочинності полягає у забезпеченні криміноло-
гічної безпеки у певному сегменті суспільних відносин, 
визначених законодавством. Завдання діяльності Бюро 
деталізують загальну та спеціальну мету. 

Робиться застереження про те, щоб у процесі 
подальшого функціонування Бюро акцент не зміщу-
вався у бік виконання суто процесуальних функцій, 
що матиме потенційний негативний вплив, оскільки 
не дозволить на системному рівні розробити страте-
гію та відповідні тактики протидії злочинності у сфері 
повноважень Бюро.

Ключові слова: Державне бюро розслідувань, проти-
дія, злочинність, мета, завдання.
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Аннотация
Носевич Н. Р. Цель и задачи Государственного 

бюро расследований по противодействию преступно-
сти. – Статья.

В статье исследованы цели и задачи Государствен-
ного бюро расследований по противодействию преступ-
ности.

Определяется, что цель деятельности Государ-
ственного бюро расследований по противодействию 
преступности следует рассматривать в контексте двух 
составляющих – общей и специальной цели. Общая 
цель деятельности Государственного бюро расследова-
ний по противодействию преступности следует из на-
значения правоохранительных органов в государстве, 
а именно обеспечение криминологической безопасности 
социума, под которой следует понимать достигнутый 
в результате предупредительного воздействия на об-
щественно-опасные проявления и их криминогенные 
факторы состояние защищенности общественных цен-
ностей. Специальная цель деятельности Государствен-
ного бюро расследований по противодействию преступ-
ности заключается в обеспечении криминологической 
безопасности в определенном сегменте общественных 
отношений, определенных законодательством. Задачи 
деятельности Государственного бюро расследований де-
тализируют общую и специальную цель.

Оговаривается о том, чтобы в процессе дальнейшего 
функционирования Бюро акцент не смещался в сторо-
ну выполнения чисто процессуальных функций, будет 
иметь потенциальное негативное влияние, поскольку 
не позволит на системном уровне разработать страте-
гию и соответствующие тактики противодействия пре-
ступности в сфере полномочий Бюро.

Ключевые слова: Государственное бюро расследова-
ний, противодействие, преступность, цель, задачи.

Summary

Nosevych N. R. Purpose and tasks of the State  
Bureau of Investigation on Combating Crime. – Article.

The article explores the goals and objectives of the 
State Bureau of Investigation to Combat Crime.

It is determined that the purpose of the State Bureau 
of Crime Investigation Investigations should be consid-
ered in the context of two components – a common and 
a special purpose. The overall goal of the State Bureau 
of Crime Investigation Investigations follows from the 
appointment of law enforcement agencies in the state, 
namely, ensuring the criminological safety of society, 
which should be understood as the state of protection of 
public values   achieved as a result of preventive influence 
on socially dangerous manifestations and their crimino-
genic factors. The special purpose of the State Bureau of 
Crime Investigation Investigations is to ensure crimino-
logical security in a certain segment of public relations 
defined by law. The tasks of the State Bureau of Investi-
gation detail a general and special purpose.

It is stipulated that in the course of further function-
ing of the Bureau, the emphasis should not be shifted to-
wards the performance of purely procedural functions, it 
will have a potential negative impact, since it will not al-
low developing a strategy and appropriate tactics of com-
bating crime in the sphere of the Bureau’s powers at the 
system level.

Key words: State Bureau of Investigation, counterac-
tion, crime, goal, tasks.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОСКАРЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
 У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Постановка проблеми. У 2018 році до Кримі-
нального процесуального кодексу України (далі – 
КПК України) було внесено зміни, відповідно до 
яких сторона захисту отримала можливість оскар-
жити повідомлення про підозру в судовому поряд-
ку [1]. За цей час з’явилася судова практика, яка 
досить часто є протилежною. За результатами ви-
вчення такої практики можна зробити висновок, 
що слідчі судді досі визначаються з предметом пе-
ревірки: давати оцінку доказам на стадії досудово-
го розслідування чи аналізувати обґрунтованість 
підозри або ж звертати увагу лише на процесуаль-
ні порушення під час вручення повідомлення про 
підозру у кримінальному провадженні.

Аналіз судової практики свідчить і про те, що 
якщо в минулому році рішень слідчих суддів про 
скасування повідомлення про підозру було дуже 
мало, то вже за 2019 році є чимало позитивних рі-
шень, винесених місцевими і апеляційними судами.  

Варто зазначити, що такі судові рішення за-
трудняють роботу слідчих і прокурорів. З іншої 
сторони, законодавство не забороняє слідчому 
скласти та повторно вручити аналогічне повідом-
лення про підозру. Вже склалася практика, коли 
після скасування підозри слідчий усував недоліки 
попереднього повідомлення та вручав його особі, 
а в кращому для захисту випадку – вручав таке 
саме повідомлення. Саме тому потрібно розгляну-
ти практичні аспекти оскарження повідомлення 
про підозру у кримінальному провадженні задля 
подальшого її нормативного удосконалення.

Стан дослідження. Актуальність окреслених 
питань підтверджується значною кількістю пу-
блікацій науковців та практичних працівників. 
Зокрема, їх досліджували Ю.П. Аленін, І.В. Гло-
вюк, Д.Д. Нікіфоров, І.Г. Івасюк, М.А. Погорець-
кий, О.Ю. Татаров, С.С. Терещук, І.А. Щербак 
та інші. 

Мета дослідження. Мета статті полягає у 
здійсненні комплексного аналізу практичних ас-
пектів оскарження повідомлення про підозру та 
розробки пропозицій для удосконалення кримі-
нального процесуального законодавства України 
з цього питання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблема оскарження повідомлення про підоз-
ру у правоохоронній та судовій практиці Укра-
їни не є новою. До внесення відповідних змін 
до КПК України у 2018 році повідомлення про 

підозру успішно оскаржували. У цьому контексті 
відомою справою є перше в Україні скасування 
повідомлення про підозру слідчим суддею Оре-
ховською К.Е. з огляду на п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК 
України – бездіяльність слідчого, прокурора, яка 
полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, 
які він зобов'язаний вчинити у визначений КПК 
України строк. 

Так, 11.01.2016, слідчий суддя Рівненського 
міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. 
у справі № 569/81/16-к, розглянувши скаргу 
адвоката щодо нездійснення слідчим дій щодо 
вручення повідомлення про підозру, зобов’язала 
слідчого або процесуального прокурора вчинити 
дії щодо виключення з ЄРДР відомостей по кри-
мінальному провадженню про оголошення підоз-
ри особі [2]. Слідчий суддя обґрунтувала своє рі-
шення порушенням слідчим процесуальних норм 
щодо вручення повідомлення про підозру: пові-
домлення про підозру, яке вручено з порушенням 
вимог ст. 278 КПК України брату підозрюваного 
не містить погодження прокурора та його підпи-
су, повних анкетних даних підозрюваного, змісту 
підозри, стислого викладу фактичних обставин 
кримінального правопорушення, у вчиненні яко-
го підозрюється особа, у тому числі, зазначення 
часу, місця його вчинення, а також інших суттє-
вих обставин, відомих на момент повідомлення 
про підозру. Крім того, підозрюваному не роз’яс-
нено його процесуальні права.

Таким чином, слідчий суддя Ореховська К.Е. 
вперше в Україні скасувала підозру посилаю-
чись на право такого оскарження в порядку п. 1 
ч. 1 ст. 303 КПК України – бездіяльність слідчо-
го, прокурора, яка полягає у нездійсненні інших 
процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити 
у визначений цим Кодексом строк. 

В подальшому, є перелік показових ухвал слід-
чих суддів, в тому числі й Печерського районного 
суду міста Києва, зокрема справа №  757/10129/16-к  
від 31.03.2016, 757/43030/16-к від 08.12.2016, 
№ 757/3848/17-к від 10.02.2017, Зарічного рай-
суду міста Суми по справі № 591/2880/17 від 
09.08.2017, Куп’янського міськрайонного суду 
Харківської області по справі № 628/2720/17 від 
27.10.2017, Солом’янського районного суду міста 
Києва по справі № 760/8372/18 від 11.04.2018, 
Апеляційного суду Дніпропетровської області 
по справі № 334/8491/18 від 31.05.2018 тощо [2].
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Варто зазначити, що, починаючи з 2018 року, 
в судовій практиці побільшали випадки скасуван-
ня повідомлення про підозру з огляду її процесу-
альні порушення. Так, у березні 2019 року Доне-
цький апеляційний суд у справі № 263/11808/18 
скасував повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 296 
Кримінального кодексу України (хуліганство, 
вчинене групою осіб).

Підставою для скасування стали процесуальні 
порушення, пов’язані з врученням підозри. Суд 
дійшов висновку, що повідомлення про підозру 
вручене до внесення даних про кримінальне пра-
вопорушення до ЄРДР. Крім того, в описовій ча-
стині повідомлення про підозру зазначені дані од-
ного слідчого, а після опису фактичних обставин 
міститься підпис іншого слідчого, який не скла-
дав повідомлення про підозру.

Також апеляційний суд звернув увагу на те, 
що спосіб вручення повідомлення про підозру 
шляхом надіслання поштою є незаконним. Вар-
то зазначити, що суд першої інстанції не побачив 
порушень під час складання та вручення повідом-
лення про підозру і залишив скаргу захисника без 
задоволення.

У березні 2019 року Святошинський район-
ний суд м. Києва у справі № 759/4471/19 провів 
аналіз обґрунтованості підозри за ч. 4 ст. 187, 
ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, дав 
оцінку доказам, перевірив наявність її обов’язко-
вих реквізитів [2].

Під час розгляду скарги слідчий суддя встано-
вив, що повідомлення про підозру не містить часу 
та місця вчинення кримінального правопорушен-
ня. Також у змісті повідомлення про підозру від-
сутні чітко зафіксовані фактичні обставини події, 
підтверджені доказами, які вказують на наявність 
складу кримінального правопорушення в діянні 
підозрюваного.

Проаналізувавши судове рішення, можна зро-
бити висновок, що слідчий суддя взяв до уваги 
те, що слідчий не провів допиту підозрюваного 
у справі; не розглянув клопотання сторони за-
хисту про допит осіб; не виконав ухвали слідчих 
суддів про зобов’язання слідчого розглянути кло-
потання захисту; не надав можливості ознайоми-
тися стороні захисту із матеріалами кримінально-
го провадження.

Слідчий суддя встановив, що орган досудового 
розслідування під час повідомлення про підозру 
чітко не вказав на беззаперечність фактів, викла-
дених у тексті повідомлення, та не посилався на 
зібрані у зв’язку із цим докази. Зокрема, в ухва-
лі сказано: «Помилкове повідомлення особі про 
підозру є одним з найбільш небажаних актів. 
Воно спричиняє невиправну шкоду правосуддю та 
людині, бо ніщо, мабуть, не викликає більшої об-
рази і більш болісної душевної травми, ніж безпід-
ставне звинувачення у злочині» [2]. Врахувавши 

перелічені порушення, слідчий суддя задоволь-
нив скаргу та скасував повідомлення про підозру.

У березні 2019 року Шевченківський районний 
суд м.Києва у справі № 761/8619/19 розглянув 
скаргу на повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 
Кримінального кодексу України. Слідчі підозрю-
вали особу в тому, що, будучи матеріально відпо-
відальною особою, на підставі видаткових касо-
вих ордерів особа отримала кошти та привласнила 
їх, не внісши до каси іншого підприємства.

Зокрема слідчий суддя дав оцінку доказам, 
якими підтверджується підозра, та визнав, що 
вона є необґрунтованою. У цій справі сторона за-
хисту довела «алібі» підозрюваного та надала інші 
докази, які спростовують його винуватість.

Спочатку слідчий суддя перевіряв процесуаль-
ний порядок вручення повідомлення про підозру, 
і встановив, що слідчий надіслав документ пош-
тою. Суддя дійшов висновку, що повідомлення 
про підозру здійснено в порядку, передбаченому 
в КПК України, однак зміст такого повідомлення 
не відповідає вимогам кримінального процесуаль-
ного закону.

В ухвалі суд зазначив: для вирішення питання 
щодо обґрунтованості повідомленої підозри оцін-
ка наданих слідчому судді доказів здійснюється 
з метою визначити достатність підстав для підоз-
ри тієї чи іншої особи в причетності до вчинення 
кримінального правопорушення. Суддя дійшов 
висновку, що слідчий не спростував аргументів 
сторони захисту щодо підроблення підпису під-
озрюваного на фінансових документах. Однак 
жодних судово-почеркознавчих експертиз, які б 
достовірно встановили, чи належить підпис підо-
зрюваному, сторона обвинувачення не призначила [2].

Крім того, захист надав інформацію, отрима-
ну з Державної прикордонної служби, про те, що 
на час вчинення кримінального правопорушення 
підозрюваний перебував за межами України. Тому 
слідчий суддя зробив висновок, що зміст таких 
матеріалів не може свідчити про існування фактів 
та інформації, які можуть переконати об’єктивно-
го спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла 
вчинити правопорушення, а отже, про існування 
обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального 
правопорушення. Додамо, що в цій справі сторона 
обвинувачення не заперечувала проти скасування 
повідомлення про підозру, що на практиці є дуже 
рідкісним явищем. 

Варто зазначити, що у деяких випадках слід-
чі судді відмовляють в оскарженні повідомлення 
про підозру. На практиці існують випадки, коли 
слідчий суддя аналізує скаргу підозрюваного чи 
захисника по суті і приходить до висновку про її 
необґрунтованість.

Наприклад, у березні 2019 р. слідчий суддя 
Ковпаківського районного суду м. Сум у спра-
ві № 592/3554/19 розглянув скаргу на повідом-

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80554339
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80450230
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80326036
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лення про підозру за ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 
Кримінального кодексу України. Сторона захисту 
посилалася на необґрунтованість підозри, непра-
вильне зазначення в повідомленні про підозру ві-
домостей про місце проживання підозрюваного, 
вручення повідомлення неуповноваженою особою.

За результатами розгляду скарги слідчий суд-
дя встановив, що повідомлення вручив прокурор. 
Крім того, слідчий та прокурор посилалися на до-
статність зібраних доказів для оголошення підоз-
ри. За таких обставин, сторона захисту, всупереч 
засади змагальності в кримінальному проваджен-
ні, не надала доказів необґрунтованості підозри, 
вручення її неуповноваженою особою. Неправиль-
не зазначення адреси мешкання особи не є безу-
мовною підставою для скасування повідомлення 
про підозру. Таким чином, суд відмовив у задово-
ленні скарги.

У березні 2019 року слідчий суддя Печерського 
районного суду м. Києва у справі №757/9039/19-
к розглянув скаргу на повідомлення про підозру 
за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України [2]. 
Сторона захисту зазначала, що в повідомленні від-
сутній стислий виклад обставин фактичних даних 
кримінального правопорушення, а саме: час його 
вчинення, а також інші суттєві обставини.

Проте суд вирішив, що доводи захисту є безпід-
ставними, оскільки сама підозра була досліджена 
слідчими суддями при вирішенні питання про об-
рання запобіжного заходу. Підозра була визнана 
обґрунтованою, оскільки такий висновок суду 
може бути лише за умови, що сама підозра відпо-
відає вимогам ст.277 КПК України.

На думку практичних працівників, це є дуже 
спірною позицією, адже висновки з попередніх 
ухвал слідчого судді не мають преюдиціального 
значення для подальших судових розглядів [3].

В ЄДРСР є багато рішень, в яких слідчі судді 
відмовляються надавати оцінку обґрунтованості 
підозри та доказам, на яких вона базується. Так, 
у березні 2019 року Уманський міськрайонний 
суд Черкаської області у справі № 705/4396/18 
розглянув скаргу на повідомлення про підозру 
за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. 
Слідство підозрювало службову особу у внесенні 
до офіційних документів завідомо неправдивих 
відомостей.

Слідчий суддя зазначив у рішенні, що перевір-
ка повідомлення про підозру з точки зору обґрун-
тованості підозри не входить до предмета судового 
розгляду, який слідчий суддя здійснює на стадії 
досудового розслідування, а може бути лише пред-
метом безпосереднього розгляду кримінального 
провадження судом. Слідчий суддя зазначив, що 
підозра відповідає вимогам закону, підтверджу-
ється доказами та вручена без порушень.

Таку ж позицію щодо відсутності в слідчого 
судді повноважень перевіряти обґрунтованість 
повідомлення про підозру зайняв Лисянський 
районний суд Черкаської області (ухвала від 
4.03.2019 року у справі № 700/184/19), Львів-
ський апеляційний суд (ухвала від 11.03.2019 
у справі № 461/1213/19).

На практиці присутні випадки, коли на момент 
розгляду скарги сторони захисту досудове розслі-
дування вже завершене. Тобто, слідчий ознайо-
мив з матеріалами, прокурор вручив обвинуваль-
ний акт і направив з матеріалами справи до суду.  
У таких випадках слідчий суддя відмовляє в роз-
гляді скарги, оскільки повідомлення про підозру 
можливо оскаржити лише під час досудового роз-
слідування (ухвала Київського районного суду 
м.Одеси від 19.03.2019 у справі № 520/4899/19; 
ухвала Полтавського апеляційного суду від 
27.02.2019 у справі № 527/125/18) [2].

Варто зазначити, що багато відмов стосується ви-
падків подання скарг у кримінальних проваджен-
нях, які внесені до ЄРДР до 16.03.2019 року. це 
зумовлено тим, що тільки з 16.03.2019 року сто-
рона захисту отримала можливість оскаржити по-
відомлення про підозру, а вказані зміни не мають 
зворотної дії в часі. Аналогічні роз’яснення змін 
до КПК України містяться в ухвалах Дрогобиць-
кого міськрайонного суду Львівської області від 
19.03.2019 у справі №442/8669/17, Харківського 
районного суду Харківської області від 18.03.2019 
у справі № 635/931/18, Барвінківського районно-
го суду Харківської області від 7.03.2019 у справі 
№ 611/539/18.

Отже, можна зробити висновок, що сторона за-
хисту активно використовує право оскаржити по-
відомлення про підозру. Однак судова практика є 
дуже різнобічною, тому вже назріла необхідність 
у здійсненні аналізу та узагальненні практики 
Верховним Судом. Зокрема, з метою формування 
єдиної судової практики, необхідно прийняти по-
станову Верховного Суду щодо детального роз’яс-
нення процедури оскарження повідомлення про 
підозру та її наслідки. 
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Анотація

Холондович І. І. Практичні аспекти оскаржен-
ня повідомлення про підозру у кримінальному про-
вадженні. – Стаття.

У статті розглядаються практичні приклади оскар-
ження повідомлення про підозру, зокрема, проводиться 
аналіз ухвал слідчих суддів з даного питання. На осно-
ві такого аналізу зроблено висновок про найпоширені-
ші підстави оскарження повідомлення про підозру та 
необхідність прийняття постанови Верховним Судом 
щодо детального роз’яснення процедури оскарження 
повідомлення про підозру

Ключові  слова: кримінальне провадження, оскар-
ження, повідомлення про підозру, ухвала слідчого 
судді, необґрунтованість, процесуальні порушення, 
постанова.

Аннотация

Холондович И. И. Практические аспекты обжало-
вания сообщения о подозрении в уголовном производ-
стве. – Статья.

В статье рассматриваются практические примеры 
обжалования уведомления о подозрении, в частности, 
проводится анализ постановлений следственных судей 

по данному вопросу. На основе такого анализа сделан 
вывод о наиболее распространенных оснований обжа-
лования уведомления о подозрении и необходимость 
принятия постановления Верховным Судом по деталь-
ному разъяснению процедуры обжалования уведомле-
ния о подозрении

Ключевые  слова: уголовное производство, обжало-
вание, сообщение о подозрении, постановление след-
ственного судьи, необоснованность, процессуальные 
нарушения, постановление.

Summary

Kholondovych I. I. Practical aspects of appealing a 
suspected criminal complaint. – Article.

In article practical examples of the appeal of the notice 
of suspicion are reviewed, in particular, the analysis of 
resolutions of investigative judges on the matter is 
carried out. On the basis of such analysis the conclusion 
about the most widespread bases of the appeal of the 
notice of suspicion and need of adoption of the resolution 
by the Supreme Court on detailed explanation of appellate 
procedure of the notice of suspicion is drawn

Key  words: criminal proceeding, appeal, message 
about suspicion, resolution of the investigative judge, 
groundlessness, procedural violations, resolution.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ  
(ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН)

Для успішного подолання протидії розсліду-
ванню злочинів необхідно всебічно проаналізу-
вати не тільки національне нормативно-правове 
регулювання ведення досудового розслідування,  
а й дослідити досвід зарубіжних країн у визначе-
ному напрямку. 

Так, вивченням питань регламентації діяль-
ності щодо подолання протидії розслідуванню 
злочинів займався Р.М. Шехавцов. В.В. Молдо-
ван., А.В. Молдован, К.Ф. Гуценко, О.М. Ми-
коленко, Л.Р. Грицаєнко, С.М. Смоков, В.Г. Лі-
согор, О.А. Вакулік досліджували особливості 
правової регламентації досудового розслідування 
зарубіжних країн. Однак, встановлення причин-
но-наслідкового зв’язку між подоланням протидії 
розслідуванню злочинів та чинним правовим ре-
гулювання розслідування злочинів у зарубіжних 
країнах не досліджувалося.

Метою даної статті є аналіз міжнародного дос-
віду подолання протидії розслідуванню злочинів 
через нормативно-правове регулювання досудо-
вого розслідування. У межах даного досліджен-
ня вважаємо за необхідне проаналізувати між-
народний досвід процесуального провадження 
досудового розслідування з метою впровадження 
у національне законодавство для створення умов 
подолання протидії розслідуванню злочинів.

Як зазначає Р.М. Шехавцов, аналіз норматив-
них актів міжнародного права свідчить, що регла-
ментація діяльності з подолання протидії розслі-
дуванню злочинів у них здійснюється за трьома 
напрямками: 1) забезпечення гарантій дотриман-
ня прав і свобод особистості при відправленні пра-
восуддя; 2) організація діяльності міжнародних 
органів кримінальної юстиції; 3) забезпечення 
взаємної (як правило, двосторонньої) правової до-
помоги між правоохоронними органами держав 
у кримінальних справах [1, с. 82]. Базовим між-
народним правовим документом, який заслуговує 
особливої уваги є Декларація основних принципів 
правосуддя для жертв злочинів та зловживання 
владою, прийнята резолюцією Генеральної Асам-
блеї ООН від 29 листопада1985 року (далі – Декла-
рація) [2]. Вказаний документ звертає увагу на 
такі проблемні питання, як забезпечення безпеки 
учасників кримінального процесу та недостат-
ність на законодавчому рівні заходів щодо захи-
сту учасників кримінального процесу. У 1989 році 
рекомендаціями щодо реалізації вказаної Декла-

рації було піднято питання щодо необхідності роз-
роблення заходів захисту жертв від зловживань, 
обмов або залякування у ході кримінального роз-
слідування. Ще з 1985 року було звернуто увагу 
на необхідність впровадження заходів подолання 
протидії розслідуванню. На жаль, станом на сьо-
годні національне законодавство не спромоглося 
впровадити викладені у Декларації рекомендації. 
Саме тому вважаємо, що створення дієвої систе-
ми захисту учасників кримінального проваджен-
ня є необхідним засобом, який матиме успішний 
вплив на подолання протидії розслідуванню.

Аналіз організаційної структури органів роз-
слідування зарубіжних країн (зокрема, Сполучені 
Штати Америки, Федеративна Республіка Німеч-
чина (далі – ФРН), Франція, Королівство Велика 
Британія, Північна Ірландія, Грузія та Молдова) 
їх повноважень, порядку здійснення процесуаль-
ної діяльності та нормативного закріплення по-
вноважень надав можливість визначити існуючі 
прогалини чинного законодавства щодо питання 
подолання протидії розслідуванню злочинів.

Так, провідним слідчим органом федерального 
уряду у Сполучених Штатах Америки є Федераль-
не бюро розслідувань, яке проводить оператив-
но-розшукову діяльність та слідчі (розшукові) дії 
у справах федеральної юрисдикції, що віднесені 
до їх підслідності. Такими сферами діяльності є 
білокомірцева злочинність, боротьба з терориз-
мом, контррозвідувальна робота, боротьба з тяж-
кими злочинами проти особистості, економічна 
злочинність. Формально вважається, що дані, зі-
брані органами розслідування, не мають доказової 
ваги і призначені як матеріал для підтримання об-
винувачення, а не для суду. Поліцейські та спів-
робітники ФБР виступають як свідки в суді з при-
воду виявлених ними обставин, а також подають 
до суду заяви допитаних осіб [3, с. 115].

Щодо Великої Британії та Північної Ірландії, 
то основна роль розслідування злочинів належить 
органам поліції та Королівській службі пересліду-
вання. Процес виявлення, припинення та розкрит-
тя злочинів є компетенцією поліції, а Королівська 
служба переслідувань надає поліції рекомендації 
з розслідування злочинів та готує матеріали кри-
мінальних проваджень до суду. У той же час, як 
зазначають В.В. Молдован, А.В. Молдован, діяль-
ність поліції вважається позапроцесуальною і всі 
факти, що здобуті нею, формально не визнаються 
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доказами до того часу, доки не будуть пред’явлені 
мировому судді (магістрату) й там закріплені. Це 
так звана процедура перед суддями, що допиту-
ють, яка замінює собою процесуальну стадію по-
переднього розслідування й одночасно є стадією 
віддання обвинуваченого до суду [3, c. 110].

У Франції розслідування злочинів здійснює 
слідчий суддя, поліція і жандармерія. Слідчий 
суддя уповноважений на здійснення усіх слідчих 
дій, які вважає необхідними для встановлення 
істини. За виняткових випадків слідчі судді мо-
жуть делегувати своє право на проведення слідчої 
дії поліції, окрім допиту обвинуваченого та очних 
ставок. Однак слідчий суддя позбавлений права 
почати кримінальне провадження, пред’являти 
особі обвинувачення та складати обвинувальний 
акт. Прокурор не вправі давати слідчому суд-
ді вказівки, що є обов’язковими до виконання. 
К.Ф. Гуценко наголошує, що попереднє слідство 
у Франції проводить слідчий суддя, тоді як роль 
прокурора є керівною лише щодо органів судової 
поліції під час дізнання [4, с. 296]. Окрім цього, 
А.В. Молдован зауважує, що функція попередньо-
го слідства є прерогативою слідчого судді, який 
має обов’язок доказування, а функцією прокура-
тури залишається нагляд [5, с. 124-125].

Положення кримінального процесу Франції не 
позбавляє повноважень слідчого судді і на стадії 
дізнання. Так, слідчий суддя має право здійсню-
вати будь-які дії судової поліції під час дізнан-
ня очевидних злочинів. Прибуття слідчого судді 
на місце події позбавляє самостійності не тільки 
судову поліцію, а й прокурора. Таким чином, 
можна стверджувати, що слідчий суддя за зако-
нодавством Франції здійснює процесуальне ке-
рівництво під час провадження дізнання. Однак 
про важливу роль прокурора свідчить право на 
внесення вказівок до матеріалів розслідуваного 
провадження, яке уже було на розгляді у слідчо-
го судді [6, c. 127-128]. Важливо зазначити, що 
вказівки прокурора для слідчого судді носять ре-
комендаційний характер. Таким чином, суддя не 
виконуючи вказівок прокурора уповноважений 
направляти справу на розгляд суду. Вважаємо 
позитивним практику Франції щодо здійснення 
права процесуального керівництва досудовим роз-
слідуванням слідчим суддею. У національному 
законодавстві у процесі досудового розслідування 
беруть участь слідчий, прокурор, слідчий суддя, 
а також керівник слідчого органу. Бажання зако-
нодавця запозичити успішний досвід зарубіжних 
країн, зокрема Франції, має, на нашу думку, пев-
ні негативні наслідки, які полягають у конфлікті 
інтересів, затягуванні процесу розслідування, за-
лежності вчинення певних дій від вказаних вище 
суб’єктів. Усі зазначені прояви протидії розслі-
дуванню злочинів з боку осіб, які уповноважені 
на встановлення істини щодо вчиненого злочину 

є недопустимими. Саме тому сучасна система ор-
ганів досудового розслідування потребує рефор-
мування, зокрема перегляду повноважень щодо 
досудового розслідування.

Відповідно до чинного КПК Франції, слідчого 
суддю називають слідчим органом першої інстан-
ції. За законодавством Франції сторона досудо-
вого розслідування може звернутися до слідчого 
судді з письмовим та мотивованим клопотанням 
щодо проведення допиту. Як зазначає Г.В. Диков 
присутність слідчого судді на початкових стадіях 
процесу наближує процедуру отримання пока-
зань до судової і відповідно може компенсувати 
відсутність повноцінного дослідження доказів під 
час судового розгляду [7, с. 412-413]. Позитивним 
є те, що частково законодавець запозичив досвід 
Франції у врегулюванні питання допиту свідка 
за участю слідчого судді, однак у випадках якщо 
існує реальна загроза життю та здоров’ю допиту-
ваної особи та до моменту судового розгляду буде 
відсутня можливість допиту останньої. Як вже 
зазначалось, свідок є важливим суб’єктом та дже-
релом інформації для розслідування злочинів. 
Відповідно до вивчення матеріалів кримінальних 
проваджень, свідки поряд із потерпілими найчас-
тіше відчувають на собі вплив у вигляді різних 
форм протидії розслідуванню, зокрема погроза, 
підкуп, обмова тощо. Таким чином, участь свід-
ка у процесі досудового розслідування має чітко 
регулюватися процесуальним законодавством та 
забезпечити безпеку таких осіб. При цьому, право 
допиту свідків варто покласти виключно на слід-
чого суддю з метою унеможливити зловживання 
свідком своїми обов’язками та навмисно чинити 
протидію розслідуванню злочинів, для прикладу, 
виїзд за кордон. Так, КПК Молдови у ч. 3 ст. 109 
передбачає, що у випадку, якщо свідок не зможе 
бути присутнім при розгляді справи в суді через 
певні обставини, зокрема виїзд за кордон, проку-
рор може вимагати допиту суддею кримінального 
переслідування із забезпеченням можливості ін-
ших учасників процесу ставити питання свідку, 
який допитується [8].

У свою чергу, чинний КПК Грузії встановлює 
чіткий перелік підстав, які передбачені для про-
ведення вказаної слідчої (розшукової) дії. Так, 
у ст. 114 КПК Грузії зазначено, що підставою до-
питу свідка в судовому засідання на етапі досудо-
вого розслідування є реальна імовірність смерті 
або погіршення здоров’я, що може перешкодити 
його допиту в ході розгляду справи по суті, за-
лишення території Грузії на тривалий час, коли 
показання цього свідка є єдиним джерелом необ-
хідних доказів та коли існує необхідність засто-
сувати спеціальні заходи захисту. Відповідно до 
ч. 1 ст. 225 КПК України передбачено можливість 
допиту свідка слідчим суддею під час досудового 
розслідування. Підставою такого допиту потерпі-
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лого чи свідка є існування небезпеки для життя 
і здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хво-
роби, наявності інших обставин, що можуть уне-
можливити їх допит в суді або вплинути на пов-
ноту чи достовірність показань. Така підстава, як 
«наявність інших обставин, що можуть унемож-
ливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи 
достовірність показань» не є конкретизованою та 
водночас дає можливість зробити підстави допиту 
невичерпними. На нашу думку, варто запозичити 
досвід країн Грузії та Молдови та додати таку об-
ставину, як виїзд свідка чи потерпілого за кордон. 
Такі зміни до положень кримінального процесу-
ального законодавства сприятимуть своєчасному 
закінченню кримінальних проваджень та може 
зменшити можливість впливу (погроз, заохочень, 
корупційні впливи) на допитуваних осіб з боку за-
інтересованих осіб.

У Франції однією із стадій досудового слідства 
виділяють дізнання. Дізнання може бути за очевид-
ними злочинами і «початкове дізнання». Для наці-
онального законодавства такий поділ є нехарактер-
ним, так як із прийняттям нового КПК України ми 
не виокремлюємо дізнання та досудове слідство як 
окремі стадії, на сьогодні це охоплюється понят-
тям досудове розслідування. Однак, початкове ді-
знання, за французьким законодавством, має міс-
це у випадку відсутності визначених законом умов 
очевидності й характеризується такими ознаками: 
відсутністю законодавчо регламентованих при-
водів для його початку, формальним характером 
процесуальних дій і відсутністю в поліції засобів 
процесуального примусу (крім затримання). Полі-
ція повноважна затримувати не тільки підозрюва-
них, але і потерпілих, і свідків для надання ними 
відомостей про злочин. Початкове дізнання не об-
межене певним строком і має своєю метою обґрун-
тувати кримінальний позов прокурора, що може 
бути поданий за його результатами. Це дізнання 
тісно пов’язане з непроцесуальною діяльністю 
поліції та схоже на перевірку заяв і повідомлень 
про злочини у вітчизняній моделі кримінального 
процесу [9, с. 10]. Вважаємо, досвід Франції щодо 
можливості поліції затримувати потерпілих та 
свідків для надання ними відомостей про злочин 
позитивним, адже такі заходи можуть і бути захо-
дами подолання протидії розслідуванню злочину.

КПК ФРН не вимагає від поліції складення 
будь яких процесуальних документів при прове-
денні дізнання. Будь-які дії, що пов’язані зі вста-
новленням фактичних даних поліція вправі фік-
сувати у довільній форми як власні записи. Таким 
чином, законодавство ФРН, розуміючи можли-
вість упередженості з боку поліції та прокурату-
ри, виключає негативний вплив на весь процес 
розслідування. Прокуратура контролює вико-
нання законів, запобігає порушенням, викриває 
тих, хто порушує закон, тому виконання функції 

об’єктивного розслідування прокурором, на дум-
ку законодавця ФРН, є неможливим. Прокурату-
ра уповноважена лише встановити та пред’явити 
підозру. Окрім цього, поліція та прокуратура не 
має права здійснювати привід свідків і обвину-
вачених. Право проведення будь-яких слідчих 
(розшукових) дій належить виключно слідчому 
судді. Дії суду фіксуються у протоколі секрета-
рем. Обвинувачений може бути допущений до 
участі у слідчій (розшуковій) дії на розсуд суду 
у випадку, коли це не впливає на правильність 
розслідування. Таке правило свідчить не про об-
меження прав обвинуваченого під час досудового 
розслідування, а навпаки, виключення можливої 
протидії розслідуванню, яка може проявлятись 
у перекручуванні наданої інформації в майбут-
ньому, зміні показань, фальсифікації доказів.

Особливої уваги заслуговує інститут додатко-
вого розслідування, що сформувався у Франції. 
Відповідно до абз. 1, 2 ст. 284 КПК Франції «в про-
цесі додаткового слідства протоколи та інші ма-
теріали чи документи направляються секретарю 
суду та долучаються до матеріалів провадження. 
Вони доводяться до відома прокурора і сторін, які 
повідомляються про долучення секретарем суду» 
[10, с. 34-37]. У процесі аналізу вищевказаної 
норми бачимо, що у випадку необхідності прове-
сти додаткове слідство, провадження нікому не 
повертається, а залишається у судді. У французь-
кому законодавстві відсутнє поняття «повернення 
кримінального провадження слідчому судді для 
виправлення порушень закону». На нашу думку, 
такий механізм є позитивним для унеможливлен-
ня впливу на процес розслідування з боку слідчого 
судді чи прокурора, шляхом підміни документів, 
здійснення їх фальсифікації, вилучення або залу-
чення важливих доказів тощо.

Отже, досліджуючи практику зарубіжних кра-
їн бачимо, що в переважній більшості слідчий 
суддя наділений правом вести досудове розслі-
дування. Допустимість доказів та їх врахування 
здійснюється також із санкції слідчого судді, що 
має, на нашу думку, позитивну тенденцію. На від-
міну від національного законодавства поліція ві-
діграє лише допоміжну роль, а її діяльність вва-
жається «позапроцесуальною».

Часто протидія розслідуванню злочинів, яка 
полягає у затягуванні самого розслідування, не-
професійності слідчого чи прокурора, підкупі, 
різного роду «блокуванні» повноважень вказаних 
осіб має місце у процесі досудового розслідування 
шляхом утворення конфлікту інтересів. Оскільки 
чинники, які у своїй сукупності утворюють про-
тидію розслідуванню злочинів, спостерігаються і 
з боку осіб, які уповноважені проводити досудове 
розслідування, то абсолютно логічним є перед-
бачення процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням за слідчим суддею.
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Враховуючи вищевикладене, вважаємо за 
можливе запозичити досвід європейських країн 
щодо впровадження інституту затримання. Так, 
поліція, виконуючи допоміжну функцію у проце-
сі досудового розслідування, може бути уповно-
важена на затримання не тільки підозрюваного, 
а й потерпілого та свідків. Реалізація положень 
інституту затримання не має на меті порушення 
прав осіб, навпаки, розширення кола осіб, на яких 
розповсюджується даний інститут могло б бути 
корисним з огляду на забезпечення невідкладно-
го допиту або зібрання інформації щодо вчиненого 
злочину. Форми та способи протидії розслідуван-
ню злочинів урізноманітнюються у геометричній 
прогресії, саме тому право на затримання потер-
пілих та свідків сприятиме швидкому та повному 
встановленню об’єктивної істини.
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тидії розслідуванню злочинів (аналіз правового регу-
лювання досудового розслідування зарубіжних кра-
їн). – Стаття.

У статті розглянуто окремі особливості правового 
регулювання досудового розслідування та повнова-
ження окремих учасників процесу у зарубіжних краї-
нах. Проаналізувавши міжнародний досвід у визначе-
ній сфері, сформовано пропозиції щодо внесення змін 
до чинного законодавства України, які можуть бути 
ефективними під час подолання протидії розслідуван-
ню злочинів.
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противодействия расследованию преступлений (ана-
лиз правового регулирования досудебного расследова-
ния зарубежных стран). – Статья.

В статье рассмотрены отдельные особенности право-
вого регулирования досудебного расследования и пол-
номочия отдельных участников процесса в зарубеж-
ных странах. Проанализировав международный опыт 
в определенной сфере, сформированы предложения 
по внесению изменений в действующее законодатель-
ство Украины, могут быть эффективными при преодо-
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counteracting crime investigation (analysis of legal reg-
ulation of pre-trial investigation in foreign countries). – 
Article.

The article deals with the specific features of the legal 
regulation of pre-trial investigation and the powers of in-
dividual participants in the process in foreign countries. 
There are proposals for amendments to the current legis-
lation of Ukraine have been formed, which can be effec-
tive in overcoming the counteraction to the investigation 
of crimes.
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ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В умовах дестабілізації соціально-політичної і 
економічної ситуації в країні, постійного зростан-
ня кризового стану у народному господарстві ши-
рокого розповсюдження набули злочини у сфері 
підприємницької діяльності. Ці види злочинів – 
один з найбільш динамічно зростаючих кримі-
нальних феноменів сучасної України. Свідчен-
ням цього є кримінальне законодавство України, 
у яке з початку 90-х років внесено найбільше змін 
саме у частині, яка встановлює кримінальну від-
повідальність за суспільно небезпечні посягання 
на відносини у сфері господарської діяльності. 
Найбільш значне зростання злочинних проявів 
відбулося у таких сферах господарювання, які по-
кликані задовольнити першочергові життєво не-
обхідні потреби населення [1, с. 59].

Варто зазначити, що ці побоювання обмежують 
можливість виробничої інтеграції. Чинниками, 
що стримують розвиток організованої тіньової під-
приємницької діяльності, є проблеми, пов’язані з 
невиконанням умов договорів, які укладаються на 
тіньових ринках. Через те, що у тіньовому бізнесі 
багато угод укладаються на основі усних домовле-
ностей, органам державної влади важко визначити 
обсяг тіньового бізнесу та правильно обрати засоби 
впливу на його учасників. Згідно з підходом Г. Бек-
кера, від дій злочинців залежить пропозиція зло-
чинів, від дій споживачів незаконно виготовлених 
і реалізованих товарів – попит на злочини, а захо-
ди правового виявлення і покарання вважають сво-
єрідним регулюванням цього «ринку» [2, с. 141]. 

Сфера підприємництва за визначенням є га-
лузями економіки. Злочинність у сфері підпри-
ємницької діяльності виходить за межі злочин-
ності у сфері господарських відносин. До числа 
злочинів, що посягають на відносини у сфері під-
приємницької діяльності, можуть входити різні 
злочинні діяння, у тому числі й ті, що не входять 
у розділ VII КК України. 

Поряд з тим, оскільки йдеться про необхідність 
виділення групи злочинів у сфері підприємниць-
кої діяльності для вирішення завдань криміналь-
но-правової оцінки, необхідно застосовувати цей 
термін лише у вузькому розумінні, придатному 

для використання в процесі кваліфікації злочинів. 
А це означає, що відносини у сфері підприємниць-
кої діяльності в таких злочинах виступають як ос-
новний, додатковий або факультативний об’єкт.

Визначаючи критерій для віднесення конкрет-
них злочинних діянь до того або іншого підвиду 
економічних злочинів, деякі дослідники вказують 
на сферу підприємництва лише як на основний 
об’єкт, при цьому визначають його не дуже чіт-
ко, не відрізняючи від відносин у сфері економіч-
ної діяльності в цілому. Так проф. Б.М. Леонтьєв 
відносить до злочинів, що посягають на встанов-
лений порядок здійснення підприємницької ді-
яльності, не тільки фіктивне підприємництво, а 
й реєстрацію незаконних угод із землею, а також 
придбання або збут майна, завідомо здобутого зло-
чинним шляхом, тобто й ті злочини, які сферу 
підприємництва зачіпають далеко не у всіх випад-
ках [4, с. 12-13].

Професор Б. В. Волженкін відносить створення 
перешкод для законної підприємницької діяль-
ності до злочинів посадових осіб, що порушують 
установлені Конституцією й законами України 
гарантії здійснення економічної, у тому числі під-
приємницької діяльності, права й свободи її учас-
ників, а незаконне підприємництво – до злочинів, 
що порушують загальні принципи встановленого 
порядку здійснення підприємницької й іншої еко-
номічної діяльності.

Не виключено, що відносини у сфері підпри-
ємницької діяльності можуть спричинювати не 
у всіх випадках вчинення суспільно небезпечного 
посягання, передбаченого тією або іншою статтею 
розділу про злочини у сфері господарської діяль-
ності. Вони, таким чином, будуть виступати як 
факультативний об’єкт [5]. 

Зазначимо, що згідно загальної теорії права ін-
ститут права є системою відносно відокремлених 
правових норм, які пов’язані між собою метою 
регулювання однорідних суспільних відносин. 
Тому ми пропонуємо розглянути нашу точку зору 
щодо можливого теоретичного та законодавчого 
виокремлення даної категорії з відповідною аргу-
ментацією. 
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Для початку, вважаємо за потрібне надати 
власну дефініцію правового інституту «злочини 
в сфері підприємництва» використовуючи систем-
ний підхід до аналізу норм законодавства, що ре-
гулює підприємницьку діяльність, та КК України 
(безпосередньо Розділ VII). 

Отже, дану дефініцію можна визначити таким 
чином: злочини у сфері підприємництва – сус-
пільно небезпечні діяння, об’єктом посягання 
яких є суспільні відносини, що виникають у про-
цесі самостійної, ініціативної, систематичної на 
власний ризик господарської діяльності з метою 
досягнення економічних і соціальних результа-
тів та одержання прибутку, порядок якої визна-
чений господарським та цивільним законодав-
ством України. 

Оскільки для виокремлення інституту права 
необхідно визначити структуру інституту, про-
понуємо класифікацію злочинів у сфері підпри-
ємництва, в основі якої лежить критерій – об’єкт 
посягання, а саме «принцип здійснення підприєм-
ницької діяльності». Даний критерій є результа-
том системного аналізу господарського законодав-
ства України та виокремлення базових принципів 
здійснення підприємницької діяльності.

Принципи підприємницької діяльності – це 
основоположні ідеї та положення, на основі яких 
реалізується господарська діяльність, зокрема ві-
дображаючи сутність підприємництва. Як відомо, 
підприємницька діяльність користується загаль-
но правовими принципами: верховенства права, 
справедливості; законності, демократизму, рів-
ності суб’єктів, взаємної відповідальності особи 
та держави [3, с. 15]. Однак підприємництво ха-
рактеризується і спеціальними принципами, що 
притаманні лише даній сфері та визначені в ст. 6 
ГК України [6]. 

Таким чином, при комплексному підході ана-
лізу норм КК України та положень ГК України 
злочини, що містяться в Розділі VII, можна кла-
сифікувати таким чином: 

1. Діяння, що порушують принцип свободи 
підприємницької діяльності. 

 Злочини у сфері організації порядку зайняття 
підприємницької діяльністю; злочини у сфері спе-
ціально забороненої підприємницької діяльніс-
тю;  злочини у сфері захисту від протидії законній  
діяльності суб’єктів господарювання [7].

2. Діяння, що порушують принцип захисту 
споживача. 

Варто зазначити, що до першої групи «Діяння, 
що порушують принцип свободи підприємниць-
кої діяльності» відносяться злочини, діяння яких 
порушують приписи ст. 43 ГК «Свобода підприєм-
ницької діяльності». 

Дана стаття містить комплекс принципів реа-
лізації свободи вибору та здійснення підприємни-
цтва, а саме: 

1. Підприємці мають право без обмежень само-
стійно здійснювати будь-яку підприємницьку ді-
яльність, яку не заборонено законом. 

2. Особливості здійснення окремих видів під-
приємництва встановлюються законодавчими ак-
тами. 

3. Перелік видів господарської діяльності, що 
підлягають ліцензуванню, а також перелік видів 
діяльності, підприємництво в яких забороняєть-
ся, встановлюються виключно законом. 

4. Здійснення підприємницької діяльності за-
бороняється органам державної влади та органам 
місцевого самоврядування. Тож ми бачимо, що 
головними умовами здійснення підприємницької 
діяльності є її правомірність, тобто здійснення 
в визначеному законодавством порядку, та закон-
ність, тобто відповідно до принципу «дозволено 
все, що не заборонено законом». А тому визна-
чену нами групу злочинів можна поділити на дві 
підгрупи: «Злочини в сфері організації порядку 
зайняття господарською діяльністю», «Злочини 
у вигляді сфері спеціально забороненої підприєм-
ницької діяльності». Відповідно до цих критеріїв, 
до групи «Злочини у сфері спеціально забороненої 
підприємницької діяльністю» – злочини пов’яза-
ні зі здійсненням підприємницької діяльності, що 
визначена законодавством України як незакон-
ною, і має прямий припис щодо її заборони.

До таких злочинів варто віднести:
 – стаття 216: Незаконне виготовлення, підро-

блення, використання або збут незаконно виго-
товлених, одержаних чи підроблених контроль-
них марок;

 – стаття 223-2: Порушення порядку ведення 
реєстру власників іменних цінних паперів

 – стаття 227: Умисне введення в обіг на ринку 
України (випуск на ринок України) небезпечної 
продукції;

 – стаття 232-2: Приховування інформації про 
діяльність емітента.

У свою чергу, до підгрупи «Злочини в сфері ор-
ганізації порядку зайняття господарською діяль-
ністю» – злочини пов’язані з здійсненням підпри-
ємницької діяльності в порядку, не передбаченому 
законодавством щодо реєстрації, ліцензування, 
здійснення та ліквідації суб’єктів господарюван-
ня або умисне зловживання своїм положенням.

Наступну групу злочинів складають «Діян-
ня, що порушують принцип захисту економічної 
конкуренції». Відповідно до ст. 41 Конституції 
України держава забезпечує захист конкуренції 
у підприємницькій діяльності, не допускає злов-
живання монопольним становищем на ринку, не-
правомірне обмеження конкуренції та недобросо-
вісну конкуренцію [6]. Також в ст. 47 ГК України 
передбачений обов’язок забезпечення недоторкан-
ності майна і захисту майнових прав підприємців. 
Більш детально дані зобов’язання регламентуєть-
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ся Законами України «Про захист економічної 
конкуренції» та «Про захист від недобросовісної 
конкуренції». 

Таким чином, спостерігається надання гаран-
тій щодо захисту внутрішньогосподарських та 
зовнішньогосподарських прав суб’єктів господа-
рювання. До внутрішньогосподарських прав від-
носяться право недоторканості та автономності 
суб’єктів господарювання. Підприємці мають 
право самостійно приймати рішення щодо ство-
рення, реорганізації, здійснення та припинення 
будь-якої правомірної діяльності [9, с. 264]. 

У свою чергу, до зовнішньогосподарських прав 
можна віднести права суб’єктів господарювання 
щодо реалізації власних товарів (послуг) на ринку 
та добросовісної конкуренції [10, с. 163]. Таким 
чином за принципом захисту суб’єктів господа-
рювання в ході участі в економічній конкуренції 
(змагання між суб’єктами господарювання з ме-
тою здобуття завдяки власним досягненням пере-
ваг над іншими суб’єктами господарювання, внас-
лідок чого споживачі, суб’єкти господарювання 
мають можливість вибирати між кількома про-
давцями, покупцями, а окремий суб’єкт господа-
рювання не може визначати умови обороту това-
рів на ринку [8]) злочинні діяння, передбачені КК 
України, даної групи можна розділити відповідно 
на дві групи: 

1) злочини у сфері захисту добросовісної кон-
куренції – злочини, виражені діяннями суб’єкта 
підприємницької діяльності, що суперечать тор-
говим та іншим чесним звичаям щодо реалізації 
своєї господарської діяльності, передбачені КК 
України.

2) злочини у сфері захисту від протидії закон-
ній діяльності суб’єктів господарювання – зло-
чини, виражені діяннями у вигляді незаконного 
втручання в правомірну законну діяльність само-
стійного господарюючого суб’єкта.

І останню групу діянь становлять діяння, що 
порушують принцип захисту споживача. Відпо-
відно до ст. 2 ГК України, учасниками відносин в 
сфері господарювання є як суб’єкти господарюван-
ня, так і споживачі. Конституція України в ст. 42 
декламує, що держава захищає права спожива-
чів, здійснює контроль за якістю і безпечністю 
продукції та усіх видів послуг і робіт [11, с. 129]. 

Детальніше дане положення було розтлумаче-
но в рішенні Конституційного Суду України від 10 
листопада 2011 року №15-рп/2011, де зазначаєть-
ся: «Україна як соціальна, правова держава забез-
печує захист прав усіх суб’єктів права власності і 
господарювання, соціальну спрямованість еконо-
міки». Таким чином, держава захищає не лише 
фізичних осіб-споживачів, а й суб’єктів господа-
рювання, що користуються для власних потреб 
продукцією або послугами свої контрагентів. Дану 
групу злочинів об’єднує об’єктивна сторона злочи-

ну – активні дії, що порушують встановлені дер-
жавні гарантії споживачів товарів та послуг [13]. 

Таким чином «Діяння, що порушують прин-
цип захисту споживача» – це злочини у вигляді 
діянь, що порушують норми господарського права 
у сфері якості продукції та добросовісності надан-
ня послуг, передбачених КК України.

Отже, як бачимо, злочини у сфері підприєм-
ництва мають складну багаторівневу структуру, 
оскільки охоплюють собою великий спектр госпо-
дарських відносин, що виникають в процесі сус-
пільного виробництва. Класифікація таких зло-
чинів необхідна, по-перше, для більш детального 
аналізу даного інституту злочинів і подальшого 
його розроблення, по-друге, для встановлення 
особливостей кваліфікації та подальшої систе-
матизації методологічних рекомендацій суб’єк-
там кваліфікації. По-третє, дана класифікація 
обґрунтовує доцільність виокремлення злочинів 
у сфері підприємництва як окремого криміналь-
но-правового інституту, оскільки вони мають ін-
дивідуальні ознаки, власну розгалужену систему 
взаємопов’язаних елементів та одну правову на-
правленість – захист економічного ринку, через 
встановлення стабільності та захисту підприємни-
цтва, що є основоположним інститутом економіки 
будь-якої країни [12].
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Анотація
Арделян Т. О. Злочини у сфері підприємницької  

діяльності. – Стаття.
В даній статті зазначається, що вчинення злочи-

нів у сфері підприємницької діяльності є соціальним 
явищем, суть якого в різноманітних суспільно небез-
печних діяннях, що посягають на відносини, котрі 
виникають при здійсненні підприємницької діяльно-
сті, порядок якої визначений господарським та ци-
вільним законодавством, у тому числі, при реєстрації 
суб’єктів підприємництва (приватних підприємців і 
комерційних організацій), а також у процесі діяльно-
сті, спрямованої на систематичне отримання прибутку 
від користування майном, продажу товарів, виконання 
робіт або надання послуг суб’єктами підприємництва.

Ключові слова: злочин, підприємництво, криміналь-
не право, фіктивне підприємництво, об’єкт посягання.

Аннотация

Арделян Т. О. Преступления в сфере предпринима-
тельской деятельности. – Статья.

В данной статье отмечается, что совершение пре-
ступлений в сфере предпринимательской деятельности 
является социальным явлением, суть которого в раз-
личных общественно опасных деяниях, посягающих 
на отношения, которые возникают при осуществлении 
предпринимательской деятельности, порядок которой 
определен хозяйственным и гражданским законода-
тельством, в том числе, при регистрации субъектов 
предпринимательства (частных предпринимателей 
и коммерческих организаций), а также в процессе де-
ятельности, направленной на систематическое полу-
чение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товарoв, выполнения работ или оказания услуг субъек-
тами предпринимательства.

Ключевые  слова: преступление, предприниматель-
ство, уголовное право, фиктивное предприниматель-
ство, объект посягательства.

Summary

Ardelian T. O. Crimes in the field of business. –  
Article.

In this article it is stated that committing crimes in 
the sphere of business activity is a social phenomenon, 
the essence of which is in various socially dangerous acts, 
which affect the relations arising in the course of business 
activity, the order of which is determined by economic 
and civil law or by the civil law , during the registration 
of business entities (private entrepreneurs and commer-
cial organizations), as well as in the process of activities 
aimed at the systematic profit from the use of property m, 
the sale of goods, works or services entities.

Key  words: crime, entrepreneurship, criminal law,  
bogus entrepreneurship, object of attack.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ КЛОПОТАННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Сьогоднішні фундаментальні зміни в соціаль-
но-політичних та юридично- правових умовах 
життя суспільства і держави створили всі умови 
для реформування системи кримінальної юстиції у 
напрямі її демократизації, гуманізації, посилення 
захисту прав і свобод людини відповідно до вимог 
міжнародних правових актів і зобов’язань нашої 
держави перед європейським та світовим співто-
вариством. Сучасне кримінальне процесуальне за-
конодавство в останні роки зазнало суттєвих змін, 
які були спрямовані на реалізацію вимог Кон-
венції про захист прав людини і основоположних 
свобод. Зокрема, це стосується забезпечення прав 
учасників кримінального судочинства, розширен-
ня змагальності сторін, прав потерпілого, усунен-
ня обвинувального ухилу в діяльності суду та ін. 

Поряд з тим, необхідно визнати, що існуюча 
система кримінального судочинства України не 
повною мірою відповідає новим суспільним від-
носинам, не забезпечує в повній мірі ефективного 
захисту громадян, суспільства та держави від зло-
чинних посягань. 

Часто є випадки, коли підозрюваний (обвину-
вачений) переховується від органів досудового 
розслідування чи суду за кордоном, чим пере-
шкоджає здійсненню правосуддя, наслідком чого 
є непритягнення до належної відповідальності 
винних осіб і беззахисності потерпілого. Вирішен-
ню цієї проблеми сприяє активна позиція органів 
досудового розслідування та суду в частині вико-
ристання «нових» процесуальних форм, зокрема 
спеціального кримінального провадження. 

Зазначений інститут, відповідно до КПК Украї-
ни 2012 р., достатньо не досліджено. Водночас ін-
ститут «заочного» провадження вивчали такі вче-
ні: М. Я. Вікут, А. О. Замченко, Ю. В. Навроцька, 
С. Я. Фурса, І. І. Черних, І. В. Уткіна та ін. Однак 
їх праці здебільшого стосувалися цивільного судо-
чинства.

Метою пропонованої увазі статті є вивчення 
процесуального порядку подання клопотання про 
здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня щодо осіб, які перебувають на тимчасово оку-
пованій території України чи території проведен-
ня АТО.

Окреслимо приблизний алгоритм дій проку-
рора під час здійснення спеціального досудового 
розслідування щодо підозрюваного, обвинуваче-
ного на тимчасово окупованій території України 
або в районі проведення АТО.

1. Відповідно до вимог ст. 214 КПК України, 
досудове розслідування розпочинається з моменту 
внесення відомостей до ЄРДР [1; 2; 3]. Це відбува-
ється згідно з Положенням про порядок ведення 
ЄРДР, затвердженого наказом Генерального про-
курора України від 17 серпня 2012 р. № 69 [3].

Варто зазначити, що слідчий невідкладно 
в  письмовій формі повідомляє керівникові орга-
ну прокуратури (прокурора) про початок досудо-
вого розслідування, підставу початку досудового 
розслідування та інші відомості, передбачені ч. 5 
ст. 214 КПК України.

Слідчого, який здійснюватиме досудове роз-
слідування, визначає керівник органу досудового 
розслідування. Здійснення досудового розсліду-
вання до внесення відомостей до реєстру або без 
такого внесення не допускається. Огляд місця по-
дії в невідкладних випадках може бути проведено 
до внесення відомостей до ЄРДР, що здійснюється 
негайно після завершення огляду.

Якщо відомості про кримінальне правопору-
шення до ЄРДР вніс прокурор, він зобов’язаний 
невідкладно, але не пізніше наступного дня, з до-
триманням правил підслідності передати наявні 
в нього матеріали до органу досудового розсліду-
вання, доручивши проведення досудового розслі-
дування.

2. Визначають підслідність кримінального 
провадження відповідно до ст. 216 КПК України 
(за необхідності матеріали кримінального прова-
дження передають відповідно до підслідності) або 
відповідно до ст. 12 Закону України «Про забезпе-
чення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України» – 
якщо підозрюваний, обвинувачений уже перебу-
ває на тимчасово окупованій території України чи 
території проведення АТО [закон].

3. За необхідності матеріали досудового розслі-
дування можуть об’єднувати або виділяти в окре-
ме провадження, згідно зі ст. 217 КПК України.

4. Проводять першочергові та подальші слідчі 
(розшукові) дії, а також необхідні негласні слідчі 
(розшукові) та інші процесуальні дії.

5. Якщо є підстави для здійснення спеціально-
го досудового розслідування (учинення злочину, 
визначеного в ч. 2 ст. 297–1 КПК У країни; підо-
зрюваний, обвинувачений, крім неповнолітнього, 
переховується від органів слідства та суду з ме-
тою ухилення від кримінальної відповідальності; 
підозрюваний, обвинувачений ухилявся від явки 
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на виклик слідчого (прокурора) чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик 
без поважної причини більш двічі); оголошений 
у розшук; перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України або в районі проведення АТО) 
слідчий (прокурор) забезпечує його проведення. 
Він готує клопотання про здійснення такого роз-
слідування відповідно до вимог ст. 297–2 КПК 
України (із зазначенням статей законів) та пого-
джує його з прокурором (клопотання може бути 
підготовлено прокурором).

Вимоги до змісту клопотання про здійснення 
спеціального досудового розслідування передбаче-
но в ст. 297–2 КПК України. До клопотання може 
бути додано матеріали, котрі містять відомості, 
що підтверджують необхідність початку спеціаль-
ного   досудового розслідування щодо відповідної 
особи, список свідків, яких слідчий (прокурор) 
уважає за необхідне допитати під час розгляду 
клопотання, витяг з ЄРДР, копії процесуальних 
документів, які підтверджують, що підозрюваний 
переховується від органів слідства та суду з ме-
тою ухиляння від кримінальної відповідальності,  
а також щодо оголошення особи в розшук та ін.

6. Клопотання передають слідчому судді суду, 
визначеного відповідно до ст. 12 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод громадян та пра-
вовий режим на тимчасово окупованій території 
України» для прийняття відповідного рішення [4].

7. Клопотання розглядають за участі особи, 
яка подала клопотання (слідчого або прокурора) 
та захисника. Так, слідчий (прокурор) має залу-
чити захисника підозрюваного (обвинуваченого) 
для участі в кримінальному провадженні, якщо 
останній сам цього не зробив. Якщо слідчий не 
залучив захисника, то слідчий суддя вживає необ-
хідних заходів для залучення захисника. Відпо-
відно до п. 8 ч. 2 ст. 52 КПК України, щодо осіб, 
стосовно яких здійснюється спеціальне досудове 
розслідування або спеціальне судове проваджен-
ня, участь захисника є обов’язковою з моменту 
прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 45 КПК України, захисником 
є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого, виправданого, осо-
би, стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного чи виховного ха-
рактеру або вирішувалося питання про їх застосу-
вання, а також особи, відносно якої передбачаєть-
ся розгляд питання про видачу іноземній державі 
(екстрадицію). Захисником не може бути адвокат, 
відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру 
адвокатів України або стосовно якого в цьому реє-
стрі наявні відомості про зупинення або припинен-
ня права на зайняття адвокатською діяльністю.

Відповідно до ч. 3 та 4 ст. 49 КПК України, 
слідчий (прокурор) виносить постанову, а слід-
чий суддя та суд постановляють ухвалу, якою 

доручають відповідному органові   (установі), 
уповноваженому законом на надання безоплат-
ної правової допомоги, призначити адвоката 
для здійснення захисту за призначенням та за-
безпечити його прибуття в зазначені в постанові 
(ухвалі) час і місце для участі в кримінальному 
провадженні. Постанову (ухвалу) про призначен-
ня адвоката негайно направляють відповідному 
органу (установі), уповноваженому законом на 
надання безоплатної правової допомоги. Цей до-
кумент є обов’язковим для негайного виконання. 
Невиконання, неналежне або несвоєчасне вико-
нання постанови (ухвали) про доручення призна-
чити адвоката передбачають відповідальність, 
визначеному законом.

8. Клопотання про здійснення спеціального до-
судового розслідування розглядають слідчий суд-
дя не пізніше десяти днів із дня його надходження 
до суду за участі особи, яка подала клопотання, та 
захисника. Слідчий суддя приймає одне з таких 
рішень: повертає клопотання (ч. 2 ст. 297–3 КПК 
України), якщо воно складено без дотримання ви-
мог ст. 297–2 КПК України, відмовляє в задово-
ленні клопотання або задовольняє його (ст. 297–4 
КПК України). Усі рішення оформляються відпо-
відною ухвалою слідчого судді.

Розгляд слідчим суддею клопотання про здійс-
нення спеціального досудового розслідування по-
лягає в тому, що він знайомиться з його змістом, 
досліджує копії матеріалів, які додано до клопо-
тання та якими слідчий (прокурор) обґрунтовує 
потребу здійснення спеціального досудового роз-
слідування, а також у разі необхідності може без-
посередньо заслухати доводи особи, яка подала 
клопотання, захисника та свідків.

Якщо клопотання не відповідає вимогам 
ст. 297–2 КПК України, то слідчий суддя повертає 
його прокуророві (слідчому), про що постановляє 
відповідну ухвалу.

Вирішуючи питання про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування, слідчий суддя по-
винен переконатись у наявності фактичних під-
став для прийняття такого рішення.

Слідчий суддя зобов’язаний постановити вмо-
тивоване та обґрунтоване рішення, тому він пови-
нен ураховувати всі  обставини, що мають значен-
ня для вирішення клопотання. Виконання цього 
обов’язку не залежить від волі інших осіб. Це пу-
блічний обов’язок слідчого судді, який випли-
ває із сутності правосуддя як специфічної форми 
діяльності органів публічної влади. Тому під час 
розгляду клопотання, відповідно до ч. 3 ст. 297–3 
КПК України, слідчий суддя має право за клопо-
танням сторін кримінального провадження або за 
власної ініціативи заслухати будь-якого свідка чи 
дослідити будь-які матеріали, що мають значення 
для вирішення питання про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування.
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Відповідно до ч. 1 ст. 297–4 КПК України, 
слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотан-
ня про здійснення спеціального досудового роз-
слідування, якщо прокурор (слідчий) не доведе, 
що підозрюваний переховується від органів слід-
ства та суду з метою ухилення від кримінальної 
відповідальності та оголошений у міждержавний  
та/або міжнародний розшук (розшук у разі спеці-
ального досудового розслідування щодо підозрю-
ваного, обвинуваченого, який перебуває на тим-
часово окупованій території України або в районі 
проведення АТО).

Якщо в справі декілька підозрюваних, слідчий 
суддя постановляє ухвалу лише стосовно тих під-
озрюваних, щодо яких існують обставини, перед-
бачені ч. 2 ст. 297–1 КПК України.

9. Якщо слідчий суддя повернув клопотання, 
сформульоване без дотримання вимог ст. 297–2 
КПК України, то слідчий може скласти інше кло-
потання, усуваючи всі недоліки, погодити з про-
курором та знову передати до суду.

Якщо слідчий суддя відмовив у задоволенні 
клопотання про здійснення спеціального досудо-
вого розслідування, досудове розслідування здійс-
нюється далі згідно із загальними правилами.

Повторне звернення з клопотанням про здійс-
нення спеціального досудового розслідування 
до слідчого судді в одному кримінальному про-
вадженні (у межах якого постановлено ухвалу про 
відмову в задоволенні клопотання або ухвалу про 
задоволення клопотання про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування) не допускається, 
крім випадків наявності нових обставин, які під-
тверджують, що підозрюваний переховується від 
органів слідства та суду з метою ухилення від кри-
мінальної відповідальності та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

Копія ухвали надсилається прокурору, слідчо-
му та захисникові.

10. Відповідно до п. 12 ч. 1. ст. 309 КПК Украї-
ни, ухвалу про відмову в здійсненні спеціального 
досудового розслідування під час досудового роз-
слідування можна оскаржити. Згідно зі ст.310 
КПК України, оскарження ухвал слідчого судді 
відбувається в апеляційному порядку.

11. Якщо слідчий суддя постановив ухвалу про 
здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня, слідчий має невідкладно здійснити такі про-
цесуальні дії:

а) протягом 24 год внести відомості про здійс-
нення спеціального досудового розслідування 
до ЄРДР;

б) у разі здійснення спеціального досудового 
розслідування – надіслати повістку про виклик 

підозрюваного (за останнім відомим місцем його 
проживання чи перебування), обов’язково опублі-
кувавши в засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження (наприклад у газе-
ті «Урядовий кур’єр») та на офіційних веб-сайтах 
органів, що здійснюють досудове розслідування.

Після того, як повістку про виклик опублікова-
но в засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження, підозрюваний уважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

12. Під час здійснення спеціального досудово-
го розслідування всі копії процесуальних доку-
ментів, що підлягають врученню підозрюваному,  
обвинуваченому, надсилаються захисникові.

13. У подальшому проводять усі процесуальні 
дії відповідно до загальних правил досудового роз-
слідування, з обов’язковим урахуванням вимог 
глави 24–1 КПК України.

Окремі процесуальні дії, що вимагають присут-
ності чи сповіщення підозрюваного, обвинуваче-
ного, проводять у присутності чи зі сповіщенням 
захисника підозрюваного. Це дає змогу забезпечи-
ти дотримання прав і законних інтересів підозрю-
ваних, які можуть бути обмежені або порушені.

14. Якщо підстави для постановлення слідчим 
суддею ухвали про спеціальне досудове розслі-
дування перестали існувати, подальше досудове 
розслідування здійснюється згідно із загальними 
правилами.

15. Спеціальне досудове розслідування злочи-
нів повинно бути закінчено згідно із загальними 
строками досудового розслідування, відповідно до 
ст. 219 КПК України.

16. Після направлення прокурором обвину-
вального акта, слідчий суддя може винести ухва-
лу про проведення спеціального судового прова-
дження.
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Анотація

Брухаль Р. С. Особливості подання клопотання про 
здійснення спеціального досудового розслідування 
у кримінальному провадженні. – Стаття.

У статті розглядається процесуальний порядок 
подання клопотання про здійснення спеціального 
досудового розслідування щодо підозрюваного, обви-
нуваченого на тимчасово окупованій території Украї-
ни або в районі проведення АТО. На основі сказаного 
сформовано алгоритм дій прокурора під час здійснення 
спеціального досудового розслідування щодо підозрю-
ваного, обвинуваченого на тимчасово окупованій тери-
торії України або в районі проведення АТО.

Ключові слова: кримінальне провадження, досудове 
розслідування, алгоритм, прокурор, клопотання, спе-
ціальне досудове розслідування, слідчий суддя.

Аннотация

Брухаль Р. С. Особенности подачи ходатайства 
о проведении специального досудебного расследова-
ния в уголовном производстве. – Статья.

В статье рассматривается процессуальный порядок 
подачи ходатайства о проведении специального досу-
дебного расследования в отношении подозреваемого, 
обвиняемого на временно оккупированной террито-

рии Украины или в районе проведения АТО. На основе 
сказанного сформирован алгоритм действий прокурора 
при осуществлении специального досудебного рассле-
дования в отношении подозреваемого, обвиняемого 
на временно оккупированной территории Украины 
или в районе проведения АТО.

Ключевые  слова: уголовное производство, досудеб-
ное расследование, алгоритм, прокурор, ходатайства, 
специальное досудебное расследование, следственный 
судья.

Summary

Brukhal R. S. The peculiarities of filing a request for 
special pre-trial investigation in criminal proceedings. – 
Article.

The article deals with the procedural procedure for fil-
ing a petition for conducting a special pre-trial investiga-
tion against a suspect accused in the temporarily occupied 
territory of Ukraine or in the area of ATO. On the basis 
of the above, an algorithm of actions of the prosecutor 
in carrying out a special pre-trial investigation against 
a suspect accused in the temporarily occupied territory 
of Ukraine or in the area of ATO was formed.

Key  words: criminal proceeding, pre-trial investiga-
tion, algorithm, prosecutor, motions, special pre-trial in-
vestigation, investigative judge.
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ДОСВІД ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПИ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Вступ. Класична модель «за злочин – покаран-
ня» на сьогоднішній день не вирішує завдань, які 
постають перед сучасним кримінальним та кримі-
нальним процесуальним законодавством Украї-
ни. Особливо це стосується реагування та протидії 
злочинам серед неповнолітніх, а також осіб, які 
перебувають у конфлікті із законом. 

Реалізація Угоди про асоціацію між Украї-
ною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії 
та їхніми державами-членами зумовила комп-
лекс значних нормативних та інституційних змін 
в Україні. Євроінтеграційні тренди втілюються як 
у загальних засадах, так і в окремих інститутах 
кримінального процесу (зокрема, в особливостях 
кримінального провадження щодо неповнолітніх). 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення досвіду деяких країн Європи у сфері 
кримінального провадження щодо неповнолітніх 
та на основі цього пошук пропозицій щодо вдоско-
налення чинного законодавства України з даного 
питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
ні аспекти даної проблеми в різний час досліджу-
вали такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: 
А.М. Богдановський, В.М. Бурдін, Є.М. Вечеро-
ва, Т.І. Дмитришина, Н.М. Крестовська, Є.С. На-
зимко, Н.М. Мирошниченко, Н.А. Орловська, 
В.О. Туляков та ін.

Результати дослідження. Власну специфі-
ку має система судочинства стосовно неповно-
літніх у Нідерландах. Фахівці відзначають, що 
хоча в цій країні відсутні конкретні законодавчі 
акти з цього питання, але сама система виглядає 
достатньо прозорою і вмотивованою [2, с. 7]. Це 
обумовлює можливість наділення уповноваже-
них суб’єктів широкими дискреційними повно-
важеннями, які визначаються відновлювальною 
спрямованістю (щодо особи дитини та суспільного 
порядку) системи судочинства стосовно неповно-
літніх у Нідерландах. 

Складниками цієї системи є: поліція у справах 
неповнолітніх, ювенальні судді (суди), ювенальні 
прокурори (на правах окремих підрозділів про-
куратури), ювенальні адвокати, Рада із захисту 
дітей при Міністерстві юстиції Нідерландів (за-
ймається підготовкою соціально-психологічної 
характеристики правопорушника, наданням від-
повідної інформації ювенальному судді, а також 
наглядом за дотриманням прав дитини в кримі-

нальному процесі), центри апробації (переважно 
громадські організації, наприклад, «Холт») та 
неурядові організації [1, с. 7–8]. Причому існу-
ють такі специфічні моменти, що характеризують 
судочинство стосовно неповнолітніх в цій країні: 
можливість переходу справи про серйозний зло-
чин до дорослої юстиції, і, навпаки, справа особи 
віком до 20 років за розсудом суду може бути на-
правлена до системи ювенальної юстиції; широкі 
дискреційні повноваження поліції, прокурора та 
суду щодо закриття справи на підставі виконання 
неповнолітнім низки умов; поширення юрисдик-
ції судів як на кримінальні, так і на цивільні спра-
ви, що стосуються не- повнолітніх та їх прав; ши-
рокий спектр альтернативних покаранню заходів 
впливу на неповнолітнього [1, с. 85–86]. 

У Бельгії виникнення провадження в справах 
неповнолітніх як самостійної сфери правового 
регулювання належить до 1912 р. [2, с. 94]. До-
слідники вказують, що у цій країні для розгляду 
кримінальних справ щодо неповнолітніх почали 
створюватися спеціальні суди, які багато уваги 
приділяють з’ясуванню умов виховання неповно-
літнього правопорушника, ретельно досліджують 
його особу, а також аналізують можливість пере-
виховання підлітка. Практика призначення по-
карання в таких судах більш м’яка, вони широко 
застосовують альтернативи покаранню [2, с. 94]. 
Основним органом, який вирішує справи неповно-
літніх в Бельгії, є сімейний суд, що являє собою 
«суд змішаної, причому комплексної, юрисдикції – 
кримінальної, цивільної, сімейної» [4, с. 101-103].  
Особливістю провадження у справах неповноліт-
ніх у Бельгії є те, що запроваджено альтернативу 
судовим органам у справах неповнолітніх, коли 
в певних категоріях справ можлива заміна судо-
вого втручання втручанням адміністративним. 
Існують комітети із захисту прав молоді, заснова-
ні в 1965 р., головним завданням яких є охорона 
прав і інтересів неповнолітніх від зазіхань на них, 
а не боротьба з їх правопорушеннями [4, с. 106]. 

Дещо схожа система судочинства у справах не-
повнолітніх існує і в Швейцарії, де за прикладом 
Бельгії створено спеціальну службу молоді, до 
якої входять департаменти організації дозвілля 
та відпочинку, спеціальної допомоги, медико-пе-
дагогічна служба та служба опікунства [1, с. 94]. 

Однією з країн Західної Європи, чий досвід 
у сфері кримінального провадження стосовно не-
повнолітніх також доцільно розглянути, є Поль-
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ща. Виникнення відповідної системи судочинства 
стосовно неповнолітніх у цій країні пов’язується 
із прийняттям відповідного закону про процеду-
ру розгляду справ неповнолітніх 1982 р., який 
разом із низкою пов’язаних із ним нормативних 
актів враховує міжнародні стандарти щодо прав 
дитини [1 , с. 89; 2, с. 7]. До системи органів, які 
мають відповідні повноваження в цій сфері, від-
носять: загальний кримінальний суд (у разі вчи-
нення тяжкого злочину неповнолітнім віком від 
15-ти років); сімейні суди; службу кураторів (по-
мічники суддів); установи для виконання пока-
рань; неурядові організації. Особлива увага при 
вирішенні справ щодо неповнолітніх приділяєть-
ся складенню звіту про підлітка, його оточення 
тощо. Цей звіт, як зазначають науковці, у 90% 
випадків обумовлює характер прийнятого судом 
рішення. Сама процедура провадження не обтя-
жена зайвими формальностями та має охоронну 
щодо прав та інтересів неповнолітнього, а також 
відновлювальну щодо його статусу спрямованість.  
Широко використовуються альтернатив- ні захо-
ди із розв’язання конфлікту, що виник між під-
літком, потерпілим або громадою та державою, 
зокрема медіація [1, с. 89–91]. 

Окрему групу, враховуючи певну їх спорідне-
ність у правовому та організаційному забезпечен-
ні кримінального провадження стосовно неповно-
літніх, становлять скандинавські країни (Данія, 
Фінляндія, Швеція, Норвегія). Однією з їх осо-
бливостей, як відзначають фахівці, є те, що в цих 
країнах відсутні окремі судові інстанції для не-
повнолітніх правопорушників, що пояснюється 
акцентуванням уваги на профілактичній та соці-
ально-реінтеграційній спрямованості впливу на 
неповнолітніх. При такому підході за відсутності 
спеціалізованого суду, який є центральним лан-
цюгом судочинства щодо неповнолітніх, значну 
роль відіграють позасудові (адміністративні) ор-
гани та громадські організації. Наприклад, спра-
вами цих осіб займаються комітети щодо благопо-
луччя молоді, які за своєю сутністю є соціальними 
службами для неповнолітніх [1 , с. 87; 4, с. 106]. 

Такий підхід заслуговує на позитивну оцінку, 
оскільки громадянське суспільство в особі місцевих 
громад також залучається до справи встановлен-
ня контролю над правопорушеннями неповноліт-
ніх та їх належним вихованням і ресоціалізацією. 
Функціонування провадження у справах неповно-
літніх в цих країнах, незважаючи на відсутність 
суб’єкта координації – спеціального суду для не-
повнолітніх, має високу ефективність, що обу-
мовлено тісною взаємодією між усіма учасниками 
(поліцією у справах неповнолітніх, соціальними 
службами, громадами та недержавними організа-
ціями, прокуратурою та загальним судом тощо). 

За узагальненою характеристикою проваджень 
у справах дітей країн Скандинавії [4, с. 86–89] 

значна роль належить працівникам соціальних 
служб, які не тільки забезпечують збирання не-
обхідної інформації про неповнолітнього з метою 
максимальної індивідуалізації заходів впливу, а й 
виступають також га- рантами забезпечення його 
прав та законних інтересів під час спілкування 
або провадження інших дій у справі. З наведеного 
можна зробити висновок, що суттєвими особли-
востями кримінального провадження стосовно 
неповнолітніх у цих країнах є: його максималь-
но неформальний характер; залучення, а відпо-
відно й наділення певними повноваженнями не-
державних формувань; орієнтація на досягнення 
позитивного результату (профілактика правопо-
рушень неповнолітніх, соціалізація та реінтегра-
ція неповнолітніх); визнання важливої ролі соці-
альних служб для молоді в забезпеченні завдань 
судочинства стосовно неповнолітніх. 

Підводячи підсумок аналізу досвіду деяких 
країн Європи у сфері кримінального провадження 
стосовно неповнолітніх, можна виокремити деякі 
спільні для них риси. На нашу думку, ці положення 
можуть бути використані як концептуальні засади 
вдосконалення вітчизняного судочинства стосов-
но дітей. До таких особливостей можна віднести: 

– ювенальна юстиція – це є окремий, особли-
вий вид правозастосовної діяльності; 

–діяльність у цій галузі заснована на міжна-
родних стандартах прав дитини; 

– вона спрямована на забезпечення, охорону й 
захист прав, свобод та законних інтересів дитини, 
відновлення її статусу, де засобами є виховний, 
реінтеграційний вплив на неповнолітнього, що 
відрізняє даний вид провадження від традиційно-
го кримінального провадження; 

– ювенальна юстиція розглядається як само-
стійний напрямок правового регулювання (окре-
ма або спеціальна нормативно-правова основа), де 
процедура провадження, як правило, не обтяжена 
зайвими формальностями; 

– ювенальна юстиція організаційно оформлена 
у вигляді або автономної гілки судової системи, 
або самостійного (спеціалізованого) підрозділу за-
гального суду; 

– яскраво виражена спеціалізація інших 
суб’єктів провадження, які наділені владними 
повноваженнями (слідчі, прокурори, адвокати, 
соціальні працівники, вихователі тощо); 

–широка участь у провадженні як урядових, 
так і неурядових організацій; 

– тісна взаємодія між всіма учасниками прова-
дження; 

– поширення юрисдикції судів як на кримі-
нальні, так і на цивільні та сімейні справи, що сто-
суються неповнолітніх та їх прав; 

– суб’єктами є не тільки правопорушники, а й 
діти, які потрапили в соціально небезпечні ситу-
ації ще до вчинення ними протиправного діяння; 
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– широкий спектр альтернативних кримі-
нальному покаранню заходів впливу на неповно-
літнього; 

– сутність системи ювенальної юстиції полягає 
в тому, що втілений в цьому провадженні прин-
цип пріоритетного забезпечення прав та законних 
інтересів дітей (parens patriat) знаходить свій про-
яв у нормативному, організаційному, кадровому 
та методологічному забезпеченні судочинства сто-
совно дітей. 

Використання досвіду деяких країн Європи 
вже певним чином знаходить своє втілення на 
теренах колишнього СРСР. Особливо активна 
за обсягом діяльність з удосконалення судочин-
ства стосовно неповнолітніх, яка пов’язується 
із створенням системи ювенальної юстиції, про-
водиться в Російській Федерації. Основними 
напрямками в цій сфері, є: спеціалізація суд-
дів; створення модельних ювенальних судів; 
створення інституту соціального працівника; 
впровадження взаємодії програм відновлюваль-
ного правосуддя та соціальної роботи в практи-
ку комісій у справах неповнолітніх; створення 
ювенальної адвокатури; сприяння ресоціаліза-
ції неповнолітніх, які відбули покарання у ви-
ховних колоніях [5, с. 86–89]. Така діяльність 
проводиться і в Україні, про що свідчать поло-
ження Національної Концепції створення та 
розвитку системи ювенальної юстиції в Україні 
[2, с. 9]. З цього приводу слід наголосити, що 
в кримінальному процесуальному законодавстві 
України досить повно врегульовано питання, 
пов’язані із захистом прав неповнолітніх, що є 
підґрунтям для створення вітчизняної моделі 
ювенальної юстиції з її домінуючою охоронною 
функцією [3]. Але, на жаль, практична реаліза-
ція положення вказаної Концепції здійснюється 
недостатньо активно, а створення вітчизняної 
моделі ювенальної юстиції стає справою з дале-
кою перспективою. 

Для подолання цієї негативної ситуації, на 
наш погляд, з урахуванням виокремлених вище 
основних рис ювенальної юстиції в країнах Єв-
ропи, перспективними є наукові дослідження, 
спрямовані не тільки на подальше вдосконалення 
засад створення такої моделі в нашій країні, а й 
на подальшу розробку форм та методів реалізації 
її функціонального призначення, визначення про-
цесуального статусу тих суб’єктів, які залучено до 
цього особливого провадження, розробку більш 
ефективної системи впливу на неповнолітніх та 
програм їх ресоціалізації. Саме такий підхід за-
безпечить ефективність та дієвість вітчизняної 
моделі ювенальної юстиції, а отже, відповідність 
її положенням ст. 3 Конвенції про права дитини, 
яка передбачає, що в усіх діях щодо дітей першо-
чергова увага приділяється ефективному забезпе-
ченню інтересів дитини. 
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Анотація
Задерейко С. Ю. Досвід деяких країн Європи  

у сфері кримінального провадження щодо неповноліт-
ніх. – Стаття.

У статті розглядається досвід деяких країн Єв-
ропи, зокрема, Нідерландів, Бельгії, Польщі тощо 
у сфері кримінального провадження щодо неповно-
літніх. На основі аналізу досвіду цих країн у сфері 
кримінального провадження стосовно неповноліт-
ніх виокремлено деякі спільні для них риси та 
запропоновано використовувати ці положення як кон-
цептуальні засади вдосконалення вітчизняного судо-
чинства стосовно неповнолітніх.

Ключові  слова: неповнолітні, кримінальне прова-
дження, кримінальна юстиція, судочинство, зарубіж-
ний досвід, імплементація.

Аннотация
Задерейко С. Ю. Опыт некоторых стран Европы 

в сфере уголовного производства в отношении несо-
вершеннолетних. – Статья.

В статье рассматривается опыт некоторых стран 
Европы, в частности, Нидерландов, Бельгии, Польши 
и т.д. в сфере уголовного судопроизводства в отноше-
нии несовершеннолетних. На основе анализа опыта 
этих стран в сфере уголовного производства в отноше-
нии несовершеннолетних выделены некоторые общие 
для них черты и предложено использовать эти поло-
жения как концептуальные основы совершенствова-
ния отечественного судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних.

Ключевые  слова: несовершеннолетние, уголовное 
производство, уголовная юстиция, судопроизводство, 
зарубежный опыт, имплементация.

Summary
Zadereiko S. Yu. The experience of some European 

countries in the field of juvenile criminal proceedings. – 
Article.

The article discusses the experience of some Europe-
an countries, in particular, the Netherlands, Belgium, 
Poland, etc. in the field of criminal proceedings against 
minors. Based on the analysis of the experience of these 
countries in the field of criminal proceedings against mi-
nors, some common features are highlighted and it is pro-
posed to use these provisions as conceptual frameworks 
for improving domestic legal proceeding against minors.

Key  words: minors, criminal proceedings, criminal 
justice, legal proceedings, foreign experience, imple- 
mentation.
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СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

Актуальність теми. Насильство у сім’ї є одні-
єю з найбільш розповсюджених форм порушення 
прав людини. Ця проблема сьогодні не втрачає 
свою актуальність і в українському суспільстві. 
Насильство  в  сім'ї –  це  такі  дії  одного  члена  
сім'ї  стосовно  іншого,  які порушують конститу-
ційні права та свободи людини, наносять їй мо-
ральну шкоду, шкоду її фізичному чи психічному 
здоров'ю. 

Ступінь наукової розробки загальних теорій 
насильства, особливо в контексті теорії конфлік-
ту, достатньо висока. Накопичена багата теоре-
тична спадщина, що обумовлює можливість дослі-
дження різноманітних аспектів насильства. Тема 
насильства в сім’ї в аспекті порушення прав люди-
ни розглядалася такими вченими, як О.О. Дудо-
ров, М.І. Хавронюк, К.Б. Левченко, Х.П. Ярмакі, 
Г.О. Христовою, В.О. Брижиком, Л.С. Кобилян-
ською тощо. Різноманітні аспекти проблематики 
насильства в сім'ї розглянуті в працях зарубіж-
них (психологів: Л. Берковіца, Е. і П. Добаш, 
М. Страуса, Н. Блеклока, Е. Саттерленда, соціоло-
гів: Г. Паттерсона, Р. Коллінза та ін.) дослідників.

Метою роботи є виявлення та досліження осо-
бливостей судового розгляду проваджень щодо на-
сильства в сім’ї.

Насильство в сім’ї є всесвітньою проблемою, 
яка щоденно завдає шкоди найціннішим благам 
людини – честі та гідності, здоров’ю та життю. 
З насильством людина може зустрітися всюди: 
в приміщенні чи на вулиці, на роботі і під час від-
починку. Але найбільш прикро та несправедливо, 
що людина може зазнати насильства з боку своїй 
сім’ї, від рідних та найдорожчих для неї людей. 
Таке насильство завдає не лише фізичного болю, 
моральних страждань, але й підриває почуття без-
пеки, захищеності особи, тримає її у стані постій-
ного нервового напруження, що може призвести 
до розладів психіки, депресій, нервових зривів чи 
розвитку психічного захворювання.

Існує чимало визначень насильства, які кон-
центруються на визнанні застосування силових 
методів, психологічного тиску, погроз, свідомо 
спрямованих на слабких або тих, хто не може чи-
нити опір. 

Всесвітня організація охорони здоров’я ви-
значає насильство як «навмисне застосування фі-
зичної сили або влади, здійснене або у вигляді за-
грози, направлене проти себе, проти іншої особи, 
групи осіб або спільноти, результатом якого є (або 
є висока вірогідність цього) тілесні ушкодження, 

смерть, психологічна травма, відхилення в роз-
витку або різного роду збиток»[1]. 

Закон України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» дає наступне визна-
чення домашнього насильства – «діяння (дії або 
бездіяльність) фізичного, сексуального, психоло-
гічного або економічного насильства, що вчиня-
ються в сім’ї чи в межах місця проживання або 
між родичами, або між колишнім чи теперішнім 
подружжям, або між іншими особами, які спіль-
но проживають (проживали) однією сім’єю, але 
не перебувають (не перебували) у родинних відно-
синах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, 
чи проживає (проживала) особа, яка вчинила до-
машнє насильство, у тому самому місці, що й по-
страждала особа, а також погрози вчинення таких 
діянь»[2, п. 2 ст. 1]. 

Раніше коло сімейних правовідносин, на які 
розповсюджувалося законодавство щодо протидії 
домашньому насильству, було достатньо скром-
ним та обмежувалося умовою спільного прожи-
вання. Наразі ст. 3 вищезгаданого Закону містить 
15 різних видів правовідносин: «подружжя; коли-
шнє подружжя; наречені; мати (батько) або діти 
одного з подружжя (колишнього подружжя) та 
інший з подружжя (колишнього подружжя); осо-
би, які спільно проживають (проживали) однією 
сім'єю, але не перебувають (не перебували) у шлю-
бі між собою, їхні батьки та діти; особи, які ма-
ють спільну дитину (дітей); батьки (мати, батько) 
і дитина (діти); дід (баба) та онук (онука); прадід 
(прабаба) та правнук (правнучка); вітчим (мачуха) 
та пасинок (падчерка); рідні брати та сестри; інші 
родичі: дядько (тітка) та племінник (племінниця), 
двоюрідні брати та сестри, двоюрідний дід (баба) 
та двоюрідний онук (онука); діти подружжя, ко-
лишнього подружжя, наречених, осіб, які мають 
спільну дитину (дітей), які не є спільними або вси-
новленими; опікуни, піклувальники, їхні діти та 
особи, які перебувають (перебували) під опікою, пі-
клуванням; прийомні батьки, батьки-вихователі, 
патронатні вихователі, їхні діти та прийомні діти, 
діти-вихованці, діти, які проживають (прожива-
ли) в сім'ї патронатного вихователя»[2, п. 2 ст. 3].

Світовою громадськістю насильство визнано 
однією з найбільш розповсюджених форм у світі 
порушення прав людини. Без подолання цього не-
безпечного явища неможливо створити умови для 
самореалізації людини, розвитку паритетної де-
мократії, реалізації принципів рівних прав і мож-
ливостей кожного громадянина.
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Вперше на світовому рівні проблема сімейно-
го насильства була висвітлена та актуалізована 
завдяки активним спільним діям міжнародного 
руху на захист прав жінок, оскільки саме жін-
ки становили найбільш уразливу та незахище-
ну групу, що страждала від насильницьких дій 
з боку членів своєї родини (батьків, чоловіків, 
братів тощо). Отже, на початковому етапі запобі-
гання насильству в сім’ї увійшло в поле зору сві-
тової спільноти як складова подолання насиль-
ства щодо жінок загалом.

Відповідно до Закону України «Про запобіган-
ня та протидію домашньому насильству» виділя-
ють чотири форми насильства: економічне, пси-
хологічне, фізичне та сексуальне[2]. Відповідно 
до наслідків, які настали для постраждалої особи, 
дії домашнього насильства будуть кваліфікува-
тися за Кодексом України про Адміністративні 
Правопорушення (далі – КУпАП) або тією чи ін-
шою статтею Кримінального кодексу України 
(далі – КК України). Наприклад, якщо відбува-
ється нецензурна лайка, погрози, крики, ляпа-
си, позбавлення житла (перелік не вичерпний), 
такі дії кривдника кваліфікують за ст. 173-2 
КУпАП, складають адміністративний протокол 
та направляють його до суду[3]. Такий протокол 
може скласти дільничний офіцер поліції, інспек-
тор ювенальної превенції, який підключаються 
у випадку, якщо дитина постраждала від домаш-
нього насильства або його вчинила (адміністра-
тивна відповідальність за вчинення домашнього 
насильства настає з 16 років) та патрульний полі-
цейський, який швидко може приїхати на виклик 
та протидіяти домашньому насильству [3].

Звісно, якщо були нанесені тілесні ушкоджен-
ня, побої, відбувалося мордування, зґвалтування 
тощо, то кваліфікація буде за відповідною стат-
тею КК України, мають бути внесені відомості до 
Єдиного Реєстру Досудових Рішень (далі – ЄРДР) 
і далі відбуватиметься розслідування справи. 
У такому випадку під час винесення вироку суд 
має враховувати зміни до ст. 66, 67 КК України, 
оскільки вчинення злочину щодо подружжя чи 
колишнього з подружжя або іншої особи, з якою 
винний перебуває (перебував) у сімейних або 
близьких відносинах, є обтяжувальною обстави-
ною, а вчинення злочину під впливом сильного 
душевного хвилювання, викликаного жорстоким 
поводженням, або таким, що принижує честь і 
гідність особи, а також за наявності системного 
характеру такого поводження з боку потерпілого 
є пом'якшувальною обставиною [4].

Науковці О. О. Дудоров та М. І. Хавронюк ви-
світлили свою позицію щодо цього питання в на-
уково-практичному коментарі до новел КК Укра-
їни «Відповідальність за домашнє насильство і 
насильство за ознакою статі»: «Злочин вважаєть-
ся вчиненим з моменту хоча б однієї з форм на-

сильства (фізичного, психологічного чи економіч-
ного) втретє, в результаті чого настав хоча б один 
із зазначених у законі наслідків. При цьому немає 
значення, чи було відображено в адміністративно-
му протоколі поліції, в терміновому заборонному 
приписі, в обмежувальному приписі чи в іншому 
документі факт перших двох актів насильства. 
Звісно, для доказування факт документування 
має значення, але не більше ніж інші передбаче-
ні законом докази (свідчення потерпілих, свідків, 
висновки експертиз тощо)» [5].

Ми цілком погоджуємося з позицією науков-
ців. Якщо систематичність домашнього насиль-
ства буде доводитися лише за кількістю рішень 
суддів про притягнення особи до адміністративної 
відповідальності за ст. 173-2 КУпАП, як вважають 
деякі колеги-юристи, ми наведемо такий контрар-
гумент: лише щодо третини адміністративних 
протоколів, які поліція направляє до суду, судді 
приймають рішення по суті та притягають кривд-
ника до адміністративної відповідальності [3]. 
В більшості випадків судді направляють адміні-
стративні протоколи на доопрацювання або через 
недоліки оформлення протоколів, або через неза-
безпечення явки кривдника, або справа закрива-
ється через закінчення строків давності розгляду 
адміністративного протоколу, що складає 3 міся-
ці, або суд закриває справи за малозначністю.

Наприклад, відповідно до аналізу судових рі-
шень за ст. 173-2 КУпАП (за січень 2017 р. їх було 
проаналізовано 186 у Кривому Розі), 29% справ 
було закрито, щодо 35% справ суд виніс рішення 
про відправлення адміністративних протоколів 
на доопрацювання і лише у 35% справ суд виніс 
рішення по суті. Можемо впевнено стверджувати, 
що така тенденція спостерігається по всій Україні.

Що ж до судової практики в Європейському 
суді з прав людини, то у справі No5/2005 «Шахіде 
Гьокче проти Австрії» скаржниця стала жертвою 
домашнього насильства. Її чоловік Мустафа Гьок-
че був жорстоким та запальним. Він часто душив 
та бив її, загрожував вбити, хапав за волосся і 
притискав обличчям до підлоги. Декілька разів 
поліція виносила рішення про виселення його 
з квартири. Поліція проінформувала прокурора, 
що Мустафа Гьокче вчинив насильство з обтяжу-
ючими обставинами і попросила дозвіл на його 
затримання. Прохання було відхилено. Пізніше 
Мустафа Гьокче вистрілив у Шахіде Гьокче з піс-
толета в їхній квартирі на очах у двох дочок.

Автори звернення скаржилися до Комітету 
CEDAW, що Шахіде стала жертвою насильства 
внаслідок порушення державою статей 1, 2, 3 та 5 
CEDAW, оскільки держава не вжила всіх необхід-
них заходів для захисту її права на особисту безпе-
ку та життя. Що стосується статті 1, автори зазна-
чили, що жінки страждають набагато більше, ніж 
чоловіки від того, що прокуратура не сприймає 
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домашнє насильство як реальну загрозу життю і 
не завжди забезпечує затримання підозрюваних у 
такому насильстві, що є принципо- вими аспекта-
ми подібних справ. Стосовно ст. 1, п. п. (a), (c), (d) 
та (f) статті 2 і статті 3 автори стверджували, що 
практика незатримання підозрюваних у справах 
про домашнє насильство, недоведення справ до 
суду, відсутність координації між правоохорон-
ними і судовими органами, а також відсутність 
практики збору даних та ведення статистики у 
сфері домашнього насильства призвели до нерів-
ності у практиці та позбавлення Шахіде Гьокче 
можливості користуватися правами людини.

Комітет дійшов висновку, що представлені 
йому факти свідчать про порушення прав покій-
ної Шахіде Гьокче на життя, фізичну та душевну 
цілісність відповідно до пунктів (a) та (c)-(f) ст. 2 і 
ст. 3 Конвенції у сукупності зі статтею 1 Конвен-
ції та Загальною рекомендацією Комітету № 19. 
Комітет зазначив, що держави можуть нести від-
повідальність за вчинки окремих осіб, якщо вони 
у належний спосіб не запобігають порушенням 
прав людини, не розслідують акти насильства та 
не карають за їх вчинення, а також не надають 
компенсацію. Для того, щоб окремі жінки, які 
страждають від домашнього насильства, могли ко-
ристуватися на практиці принципом рівності чо-
ловіків та жінок, а також своїми правами і фунда-
ментальними свободами людини, політичну волю, 
виражену в австрійській правовій системі, мають 
підтримувати державні органи, що виконують від-
повідні зобов’язання держави. Таким чином, Ко-
мітет визнав поліцію Австрії винною у неналеж-
ному виконанні обов’язків із захисту пані Гьокче.

Беваква та С. проти Болгарії [6] стосується 
насильства в сім’ї відносно жінки і її дитини та 
затягування вирішення питання визначення міс-
ця проживання дитини. Заявниця Беваква була 
одружена з 1995 р. В цьому шлюбі у 1997 р. в неї 
народився син, заявник С. У березні 2000 р. заяв-
ники пішли із дому через погіршення відносин 
з чоловіком заявниці та його агресивну поведінку 
в сім’ї. Того ж дня заявниця подала на розлучення 
і на призначення судом тимчасового рішення про 
місце проживання дитини. 

Проте розгляд справи про розлучення неви-
правдано затягувався, а вирішення питання про 
визначення тимчасового місця проживання дити-
ни не призначалося до розгляду. Протягом року 
чоловік заявниці неодноразово чинив акти психо-
логічного та фізичного насильства відносно обох 
заявників, забирав дитину від заявниці Беваква 
та перешкоджав спілкуванню останніх. Заявниця 
неодноразово зверталася до правоохоронних ор-
ганів із заявами на насильство, проте ефективної 
та своєчасної допомоги не отримувала. 

Заявники звернулися до Європейського суду 
23.11.2000 р. Остаточні рішення щодо розлучен-

ня і визначення місця проживання дитини на на-
ціональному рівні були прийняті тільки влітку 
2001 р. У своїй заяві до Європейського суду заяв-
ники скаржилися, що суди не змогли протягом 
розумного строку вирішити питання щодо визна-
чення місця проживання другого заявника, а та-
кож нездатні були надати допомогу першій заяв-
ниці, яка була жертвою насильства в сім’ї з боку 
її колишнього чоловіка. У своїй заяві заявники 
оскаржували порушення ст.3 (заборона кату-
вань), ч. 1 ст. 6 (право на справедливий судовий 
розгляд справи упродовж розумного строку), ст. 8 
(право на повагу до приватного та сімейного жит-
тя), ст. 13 (право на ефективний засіб юридичного 
захисту) та ст. 14 (заборона дискримінації). 

30.08.2005 р. Європейський суд вирішив надіс-
лати повідомлення про скаргу Уряду Болгарії та 
одночасно розглянути питання про прийнятність 
заяви. Рішення по справі було винесено у 2008 р. 
Необхідно зазначити, що суд не побачив порушен-
ня прав, передбачених статтями 3, 13 та 14 Євро-
пейської конвенції, тому Суд оцінював порушен-
ня прав по справі тільки в частині ст.6 та ст.8. 

Під час розгляду справи Європейський суд 
вказав, що в той час як основним об’єктом ст. 8 
Конвенції є захист фізичних осіб від свавілля дер-
жавних органів, додатково може бути і позитив-
ні зобов’язання, що проявляються в ефективній 
«повазі» до приватного та сімейного життя і такі 
зобов’язання можуть включати в себе застосуван-
ня заходів по врегулюванню відносин між фізич-
ними особами. Діти та інші уразливі особи мають 
право на ефективний захист (§ 64 [5]). 

Суд також наголосив, що концепція приват-
ного життя включає в себе фізичну та психо-
логічну цілісність людини. Більше того, пози-
тивні зобов’язання державних органів в аспекті 
забезпечення прав, передбачених статтями 2 та 
3 Конвенції, а в окремих випадках статтею 8 са-
мостійно або у поєднанні зі ст. 3, можуть вклю-
чати обов’язок встановлювати та застосовувати 
на практиці відповідне законодавство, що дозво-
ляє захистити проти насильницьких актів з боку 
фізичних осіб (§ 65 [5]). 

У своєму рішенні Європейський суд визнав по-
рушення ст. 8 Європейської конвенції, зокрема 
невиконання Болгарією своїх позитивних зобов’я-
зань по забезпеченню поваги до приватного та сі-
мейного життя заявників. Зокрема, Суд вважає 
що право на повагу до приватного та сімейного 
життя заявників було порушено через нездатність 
суду своєчасно вирішити питання визначення 
тимчасового місця проживання дитини, що в свою 
чергу вплинуло на життя та благополуччя заявни-
ка С. та недостатність та неефективність заходів, 
що були застосовані у відповідь на поведінку ко-
лишнього чоловіка заявниці Беваква. Європей-
ський суд призначив 4000 євро компенсації обом 



295Випуск 1(16) том 3, 2017

заявникам за пережиті моральні страждання та 
3000 євро за понесені витрати по справі.

Висновки. Підсумовуючи проаналізовані рі-
шення, можна констатувати, що насильство в сім’ї 
розглядається Європейським судом з прав людини 
як порушення права на життя (ст. 2); права бути 
вільним від нелюдського чи такого, що принижує 
гідність, поводження (ст. 3); права на повагу до 
приватного та сімейного життя (ст. 8); права на 
ефективний засіб юридичного захисту (ст. 13); 
права бути вільним від дискримінації, зокрема за 
ознаками статі та віку. Держава визнається ви-
ною за допущення порушення фундаментальних 
прав людини з боку фізичних осіб, за нездатність 
виконати свої позитивні зобов’язання по забезпе-
ченню цих прав та нездатність діяти з належною 
турботою (due diligence) по відношенню до осіб, 
які перебувають під її юрисдикцією, з метою недо-
пущення проявів насильства в сім’ї.

Сьогодні проблема домашнього насильства ви-
знана грубим порушенням прав людини і держа-
ви мають створити ефективні механізми захисту 
і допомоги жертвам такого насильства. Серед цих 
держав і Україна, в якій на сьогодні недосконала 
система захисту та надання допомоги жертвам 
насильства в сім’ї, на що неодноразово вказува-
ли різні міжнародні організації. У зв’язку з цим, 
одним із першочергових завдань для Уряду 
України є вдосконалення законодавства з метою 
створення ефективного механізму протидії на-
сильству в сім’ї.
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Анотація

Кифлюк Р. В. Судовий розгляд проваджень щодо 
насильства в сім’ї. – Стаття.

У статті визначено порядок судового розгляду 
справ, пов’язаних з насильством в сім’ї. Проаналізова-
на судову статистику з цього питання та розкрито про-
цесуальний порядок судового розгляду. Досліджено, 
що насильство в сім’ї є всесвітньою проблемою, яка що-
денно завдає шкоди найціннішим благам людини – че-
сті та гідності, здоров’ю та життю.

Ключові  слова: насильство, сім’я, права людини, 
судовий розгляд, моральна шкода.

Аннотация

Кифлюк Р. В. Судебное разбирательство произ-
водств о насилии в семье. – Статья.

В статье определен порядок судебного рассмотре-
ния дел, связанных с насилием в семье. Проанали-
зирована судебную статистику по этому вопросу и 
раскрыто процессуальный порядок судебного разби-
рательства. Доказано, что насилие в семье является 
всемирной проблемой, которая ежедневно наносит 
вред ценным благам человека – чести и достоинства, 
здоровью и жизни.

Ключевые  слова: насилие, семья, права человека, 
судебное разбирательство, моральный вред.

Summary

Kyfliuk R. V. Trial of domestic violence proceedings. –  
Article.

The article defines the procedure for the trial of cases 
of domestic violence. Judicial statistics on this issue were 
analysed and the procedural procedure of the trial was re-
vealed. Domestic violence has been proven to be a world-
wide problem that harms the valuable benefits of human 
beings every day – honour and dignity, health and life.

Key words: violence, family, human rights, legal pro-
ceedings, moral harm.
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ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ЗАПОБІГАННІ БАНДИТИЗМУ

Соціальна реальність в нашій державі на сьо-
годні дає поштовх до зростання злочинності. Умо-
ви, які сприяють кримінальній агресії – безкон-
трольність обігу зброї і наркотиків; пропаганда 
культу насилля, порнографії, проституції. 

За даними міжнародних організацій ВООЗ та 
UNAІDS, тільки ін’єкційних наркоманів в країні 
близько 425 тисяч, а за підрахунками різних неза-
лежних експертів, в Україні вживають наркотики 
від 1 до 1,5 мільйона осіб, і їх кількість щорічно 
збільшується на 8-10%. 

За офіційними даними МОЗ, тільки важкі нар-
котики вживають 550 тисяч чоловік. В Україні 
наркоманія поширюється з небаченою швидкі-
стю – щорічно число наркоманів збільшується на 
10%. І незважаючи на те, що щорічно вмирають 
від наркотиків до 12 тисяч осіб, кількість нарко-
манів в Україні зростає. За даними незалежних 
експертів, від наркоманії і пов’язаних з нею хво-
роб, таких, як ВІЛ / СНІД, вірусні гепатити, спе-
цифічні онкозахворювання, туберкульоз, в Укра-
їні помирають до 120 тисяч осіб на рік [1, с. 284]. 

Проблема безконтрольного обігу зброї і нарко-
тиків; пропаганда культу насилля, порнографії, 
проституції – постає досить наглядною умовою 
кримінальної агресії в Україні. Все це є причиною 
розвитку злочинності та установок на насилля в 
українському суспільстві, що аж ніяк не сприяє 
нормальній якості життя людей. В Україні за ос-
танні два роки різко – в півтора-два рази – зросла 
кількість вбивств, грабежів, квартирних крадіжок 
та викрадень автомобілів вчинених бандформу-
ваннями. Поява цього валу злочинності спровоко-
вана зубожінням населення, війною на сході, а та-
кож тривалою реформою правоохоронних органів. 

Аналіз стану протидії злочинності, проведений 
Генеральною прокуратурою України, свідчить 
про низку негативних тенденцій, зокрема збіль-
шення кількості тяжких та особливо тяжких зло-
чинів певних категорій при одночасному знижен-
ні рівня їх розкриття.

Про це йдеться у листі Генеральної прокурату-
ри України від 28 січня 2016 року, адресованому 
Національній поліції України. У листі зазнача-
ється, що нерозкритими залишилися майже 2 ти-
сячі розбійних нападів, понад 15 тисяч грабежів та 
200 тисяч крадіжок (з них 17 тисяч – домівок жите-
лів України), вчинених протягом минулого року.

Аналогічні тенденції характеризують стан про-
тидії та розкриття грабежів, розбійних нападів та 
незаконних заволодінь транспортними засобами. 

У 6 регіонах держави кількість нерозкритих роз-
бійних нападів істотно збільшилася: в Тернопіль-
ській –у 8, Харківській, Хмельницькій, Херсон-
ський та Черкаській областях – у 3 рази.

Зростання злочинності особливо хвилює екс-
пертів через те, що в статистиці за 2015 рік, на 
відміну від даних за 2013 рік, не враховані окупо-
вані території – Крим і значна частина Донецької 
та Луганської областей.

Сучасна криміногенна ситуація в країні на-
гадує дев’яності роки XX cт.: закон втратив 
силу, і люди не несуть відповідальності за вчи-
нене. У Стратегії національної безпеки Украї-
ни, затвердженої Указом Президента України 
від 26.05.2015 року № 287/2015, констатовано 
зростання злочинності в Україні, що є складовою 
актуальних загроз національній безпеці [2].

Високий приріст числа злочинів на нашу дум-
ку, можна пояснити ще й тим, що в поліції тепер 
реєструють усі правопорушення. Це принципо-
ва позиція міністерства – не ігнорувати нічого. 
До введення в дію Кримінального процесуального 
кодексу правоохоронні органи могли приховувати 
деякі заяви, а з 2012 року зобов’язані реєструвати 
всі, навіть дрібні злочини. Це, безумовно, впли-
ває на статистику, але є позитивним моментом.  
Занадто велике завантаження слідчих, яка впли-
ває як на розкриття, так і на зростання числа пра-
вопорушень. Іноді на одного з працівників МВС 
доводиться до сотні справ. А все тому, що закон 
змушує навіть дрібні правопорушення розсліду-
вати за тією ж прискіпливою процедурою, що і 
повноцінні злочини. 

У політично-правовій сфері найбільшим кри-
міногенним чинником є корупція. Показовим 
фактом латентності (прихованості) цього виду 
злочинів є зареєстрована кількість випадків 
одержання  неправомірної вигоди – у середньому 
2500 випадків на рік та давання неправомірної 
вигоди – у середньому 412 зареєстрованих заяв 
на рік. Водночас, за даними різних соціологічних 
опитувань, до 60% громадян України регулярно 
стикаються з проявами корупції. У світовому Ін-
дексі сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік Укра-
їна отримала 29 балів зі 100 можливих. Це на 
2 бали більше, ніж у 2015 році, але недостатньо 
для країни, влада якої назвала боротьбу з коруп-
цією головним пріоритетом. Покращенню нашої 
позиції у світовому рейтингу сприяло просуван-
ня антикорупційної реформи, проте відсутність 
дієвої судової системи та фактична безкарність 
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корупціонерів не дає Україні зробити потужний 
ривок уперед і подолати 30-бальний бар’єр, що 
зветься «ганьбою для нації».

На нашу думку, в країні почастішали крадіж-
ки, грабежі та інше: через низьку якість роботи 
правоохоронців. З правоохоронних органів пішли 
досвідчені кадри, втрачено багато методів детек-
тивної роботи. Щодо сучасної реформи правоохо-
ронних органів, то вона містить численні недоліки 
пов’язані із відсутністю положень щодо того, як 
убезпечити поліцію від політичного впливу, по-
ложень підзвітності та співпраці, а також жодних 
обов’язкових процедур зворотного впливу громад-
ськості на функціонування окремих аспектів МВС. 
Однак, національне кримінальне право еволюціо-
нує, оскільки змінюється злочинність [3, с. 271].

Саме тому можна зробити висновок про те, що 
запобігання бандитизму не зводиться лише до ді-
яльності правоохоронних органів; воно є глибшим 
за змістом та має взаємопов’язані напрями, що 
обумовлюють різноманітність способів, методів та 
заходів запобігання організованій бандитизму. 

Так, на думку Н.Є. Міняйла, у сфері протидії 
організованій злочинності можна виокремити два 
основні підходи – традиційний і нетрадиційний. 
Перший (традиційний) пов’язаний, насамперед, 
з належним функціонуванням системи кримі-
нальної юстиції охоплює діяльність з розробки: 

1) незалежного кримінального законодавства, 
особливо щодо відмивання брудних грошей і кон-
фіскації злочинно отриманих коштів; 

2) процесуального законодавства, передусім 
того, яке стосується співпраці у сфері правової 
допомоги (наприклад, співробітництва в рамках 
Євроюсту); 

3) засобів й ресурсів, що дозволяють правильно 
здійснювати розслідування по цій категорії справ 
(спеціалізовані центральні агентства боротьби з 
небезпечними організованими угрупованнями) 
[4, с. 145]. 

Другий (нетрадиційний) охоплює запобіжну 
діяльність і включає різного роду підходи на рів-
ні громади (надання громадянам інформації щодо 
різних збитків і ризиків, що тягне за собою банди-
тизм, упровадження гарячих ліній; участь у робо-
ті різних громадських організацій), а також регу-
ляторну політику [5, с.177]. 

З цього приводу варто зазначити, що до цього 
часу більшість європейських держав дотримуєть-
ся традиційного підходу у боротьбі з бандитизмом 
за допомогою органів, що входять до системи кри-
мінальної юстиції.

У зв’язку з тим, що протидії бандитизму у роз-
винутих країнах світу надається важливе значен-
ня, виникає необхідність впровадження їх пози-
тивного досвіду і в Україні.

Зазначимо, що згідно з визначенням Ради ЄС 
від 28 травня 2001 р., запобігання – це діяльність, 

що охоплює всі заходи, які сприяють скороченню 
злочинів, а також зменшенню відчуття небезпе-
ки у громадян як кількісно, так і якісно безпосе-
редньо за допомогою утримання від злочинних 
дій або через політику і втручання, спрямовані 
на зменшення можливостей для вчинення злочи-
нів, а також через впливи на причини злочинно-
сті. Виокремлюючи напрями запобігання органі-
зованій злочинності О.Ю. Шостко зазначає, що 
головними напрямами є соціальне запобігання, 
реабілітаційний підхід, ситуаційне запобігання, 
стратегії правоохоронних органів, спрямовані 
на своєчасне виявлення і покарання злочинців 
[5, с. 199]. 

Сучасний стан розслідування злочинів і спра-
ведливе покарання злочинців, як і боротьба з пра-
вопорушеннями загалом, спрямовані на виконан-
ня загально профілактичної функції. Разом з тим, 
органи досудового розслідування під час виконан-
ня своїх функцій зобов’язані здійснювати також 
індивідуальну профілактичну роботу.

Форми профілактичної діяльності різняться за 
етапами розслідування злочинів. Під час відкриття 
кримінального провадження слідчий виконує про-
філактичну роботу за відсутності процесуальних 
засобів: за допомогою бесід, усних попереджень.

Основна робота з профілактики здійснюється 
на наступному етапі розслідування, коли зібра-
но достатні дані про обставини злочину та його 
суб’єкта, досліджено механізм злочину і встанов-
лено його причини та умови.

Зазначимо, що профілактична діяльність не-
можлива без кримінологічних досліджень, за 
допомогою яких вивчаються стан і тенденції зло-
чинності, причини й умови, що впливають на її тери-
торіальні особливості, конкретизуються завдання 
й об’єкти профілактики, основні напрями та засо-
би запобіжного впливу, перелік суб’єктів. У цьому 
виявляється принцип наукової обґрунтованості.

КПК України в своєму змісті не передбачає 
обов’язку сторони обвинувачення по встановлен-
ню причин та умов, що сприяли вчиненню злочи-
ну [6]. За відсутності останнього, вивчити стан і 
тенденції злочинності, причини й умови, що впли-
вають на її територіальні особливості, а значить 
ефективно здійснювати профілактичну діяльність 
злочинів – не можливо, що в кінцевому наслідку 
може призвести до зростання рівня злочинності. 
Саме тому у законі України «Про Національну по-
ліцію» детально прописані профілактичні повно-
важення поліцейських. 

Так, до основних завдань слідчих входить за-
побігання правопорушенням та їх припинення. 
Відповідно до відомчими та підзаконних норма-
тивних актів вони:

1) здійснює превентивну та профілактичну ді-
яльність, спрямовану на запобігання вчиненню 
правопорушень;
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2) виявляє причини та умови, що сприяють 
вчиненню кримінальних та адміністративних 
правопорушень, вживає у межах своєї компетен-
ції заходів для їх усунення;

3) вживає заходів з метою виявлення кримі-
нальних, адміністративних правопорушень; при-
пиняє виявлені кримінальні та адміністративні 
правопорушення;

4) вживає заходів, спрямованих на усунення 
загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публіч-
ній безпеці, що виникли внаслідок учинення кри-
мінального, адміністративного правопорушення;

5) здійснює своєчасне реагування на заяви та 
повідомлення про кримінальні, адміністративні 
правопорушення або події;

6) здійснює досудове розслідування криміналь-
них правопорушень у межах визначеної підслід-
ності тощо [7].

Важливу роль відіграє профілактика банди-
тизму, яку здійснюють оперативні підрозділи. 
Ефективність запобігання загальнокримінальній 
злочинності оперативними підрозділами визна-
чальним чином залежить від наявності надійних 
джерел оперативної інформації про злочини, що 
задумуються чи готуються. Слід відмітити, що на 
даний час у науці відсутнє чітке визначення дже-
рел оперативно-розшукової інформації. 

З позиції оперативного працівника всі джерела 
інформації можна поділити на три групи: 

– люди (громадяни, посадові особи, негласні 
штатні та позаштатні працівники: офіцери-неле-
гали, агенти, інформатори тощо); 

– технічні носії (відеозаписи, фотографії, фоно-
грами тощо); 

– документальні джерела (засоби масової ін-
формації, Інтернет та інші комп’ютерні мережі, 
офіційні документи юридичних осіб, угоди, особи-
ста листування тощо). Звісно, основним джерелом 
оперативно-розшукової інформації залишаються 
люди, насамперед, негласні штатні та позаштатні 
працівники. Законодавець надає оперативним під-
розділам достатньо широкі повноваження, закрі-
плюючи їх право встановлювати конфіденційне спів-
робітництво з особами на засадах добровільності. 

Діяльність оперативних підрозділів щодо під-
бору, придбанню і використанню джерел опе-
ративної інформації має вирішальне практичне 
значення для запобігання бандитизму, оскільки 
саме за допомогою використання негласних спів-
робітників можна заздалегідь отримати інформа-
цію про цей злочин, що задумується чи готується і 
вжити превентивних заходів. Проте, для того, щоб 
вчасно та правильно підібрати джерело оператив-
но значимої інформації оперативний працівник 
повинен володіти інформацією про оперативну 
обстановку, здійснити її аналіз та оцінку. Разом 
з тим, значна частина оперативної інформації, що 
надходить від джерел, не може бути використана 

негайно і зберігається до моменту її використан-
ня в оперативно-розшукових справах, матеріалах 
попередньої оперативної перевірки, оперативних 
обліках тощо. А зважаючи на рівень інформати-
зації та автоматизації усіх без винятку сфер сус-
пільного життя, зробити все вищевказане без за-
стосування сучасних інформаційних технологій 
практично неможливо. Це відноситься й щодо за-
стосування технічних носіїв оперативної інформа-
ції, а також документальних джерел, використан-
ня яких підрозділами карного розшуку (особливо 
засобів масової інформації та мережі Інтернет) 
сьогодні перебуває тільки на етапі становлення. 
Правильно організоване інформаційно-аналітич-
не забезпечення запобігання бандитизму дозволяє 
підвищити ефективність превентивної діяльності 
оперативних підрозділів [8, с. 103-106].
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Анотація

Кифлюк Ю. В. Превентивна діяльність правоохо-
ронних органів у запобіганні бандитизму. – Стаття.

В даній статті характеризується криміногенна си-
туація, що склалася в Україні, яка створює серйозну 
загрозу становленню та розвитку суверенної держа-
ви, зазначається, що одним з чинників, що її обумов-
люють, є наявність такого негативного соціального 
явища, як організована злочинність в усіх формах її 
прояву та бандитизму зокрема. Незважаючи на ста-
більну тенденцію до поступового зменшення кількості 
кримінальних правопорушень цього виду, бандитизм 
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залишається одним із найбільш небезпечних видів ор-
ганізованої злочинності який потребує посилити пре-
вентивну діяльність правоохоронних органів. 

Ключові  слова: превентивна діяльність, правоохо-
ронні органи, бандитизм, організована злочинність.

Аннотация

Кифлюк Ю. В. Превентивная деятельность право-
охранительных органов в предупреждении бандитиз-
ма. – Статья.

В данной статье характеризуется криминогенная 
ситуация, сложившаяся в Украине, которая создает 
серьезную угрозу становлению и развитию суверенно-
го государства, отмечается, что одним из факторов, ее 
обусловливающих, является наличие такого негатив-
ного социального явления, как организованная пре-
ступность во всех формах ее проявления и бандитиз-
ма в частности. Несмотря на стабильную тенденцию 
к уменьшению количества уголовных преступлений 
данного вида, бандитизм остается одним из самых 
опасных видов организованной преступности, требую-

щим усиления превентивной деятельности правоохра-
нительных органов.

Ключевые  слова: превентивная деятельность, пра-
воохранительные органы, бандитизм, организованная 
преступность.

Summary

Kyfliuk Yu. V. Preventive action by law enforcement 
agencies in preventing banditry. – Article.

This article characterizes the criminogenic situation 
in Ukraine, which poses a serious threat to the formation 
and development of a sovereign state, states that one of 
the factors causing it is the presence of such a negative so-
cial phenomenon as organized crime in all its forms.  dis-
play and banditry in particular.  Despite the steady trend 
towards a gradual decrease in the number of criminal of-
fenses of this type, banditry remains one of the most dan-
gerous types of organized crime that needs to be strength-
ened by preventive law enforcement.

Key  words: preventive activity, law enforcement,  
banditry, organized crime.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИДАЧІ ОСІБ,  
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Необхідність активного застосування механіз-
мів надання та отримання міжнародної правової 
допомоги у галузі протидії злочинності, а також 
цілеспрямованої співпраці світової спільноти у 
цьому напрямі обумовлюється самими тенденція-
ми розвитку сучасної злочинності. Інтенсивний 
розвиток світових інтеграційних процесів обумо-
вили кількісне зростання організованої злочин-
ності, виникнення транскордонних і транснаці-
ональних форм, вимагають консолідації зусиль 
правоохоронних органів різних держав у здійс-
ненні спільних заходів, які забезпечуватимуть 
ефективність боротьби зі злочинністю.

На думку А.Г. Волеводз, міжнародна боротьба 
із злочинністю має глибоке історичне коріння і 
може бути віднесена до витоків виникнення дер-
жави і права. Інтереси боротьби із злочинністю з 
давніх-давен зобов’язували держави об’єднувати 
свої зусилля, надавати одна одній правову допо-
могу [1, с. 8]. 

Відповідно до ст. 92 Закону України «Про про-
куратуру» [2] органи прокуратури згідно з міжна-
родними договорами України, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою України, 
та кримінальним процесуальним законодавством 
України здійснюють співробітництво з компе-
тентними органами інших держав з питань про-
ведення процесуальних дій при розслідуванні 
кримінальних правопорушень, видачі осіб, які їх 
вчинили, перейнятті кримінального провадження 
та з інших питань, передбачених такими догово-
рами. У разі відсутності міжнародного договору 
України співробітництво у цій сфері здійснюється 
органами прокуратури України на підставі взаєм-
них письмових гарантій.

Разом з тим наголошено, що таке співробіт-
ництво не може здійснюватися всупереч консти-
туційним гарантіям України та її договірним зо-
бов’язанням щодо прав людини.

Сьогодні злочинність дедалі більшою мірою 
стає професійною, вищою формою професіоналіз-
му сучасної злочинності виступає організована 
злочинність, транснаціональна.

Теоретичним, практичним та правовим про-
блемам, пов’язаним із здійснення міжнародного 
співробітництва під час кримінального прова-
дження, свої праці присвячували Ю.П. Аленін, 
П.Д. Біленчук, О.І. Виноградова, Т.С. Гавриш, 
Л.А. Гарбовський, В.М. Гребенюк, М.І. Карпен-

ко, А.Г. Маланюк, В.Т. Маляренко, М.М. Михе-
єнко, М.І. Пашковський, А.С. Сизоненко та ін.

Однак, сучасні тенденції розвитку криміналь-
ної процесуальної науки, а також інтеграція 
України, в цілому, та її національного законодав-
ства, зокрема до Європейської спільноти, вимага-
ють нових поглядів на окремі питання міжнарод-
ного співробітництва.

Метою статті є визначення напрямів міжна-
родного співробітництва органів прокуратури 
України під час кримінального провадження та 
надання взаємної правової допомоги у криміналь-
них справах щодо видачі осіб, які вчинили кримі-
нальне правопорушення (екстрадиція).  

Вагоме значення у міжнародному співробіт-
ництві органів прокуратури належить процесу 
видачі осіб, які вчинили кримінальне правопору-
шення. Цей інститут спрямований на забезпечен-
ня принципу невідворотності покарання винних 
у вчиненні суспільно небезпечних діянь і відіграє 
важливу роль у зміцненні та розвитку міжнарод-
ного співробітництва держав у сфері криміналь-
ного судочинства.

В цілому порядок здійснення екстрадиції рег-
ламентується главою 44 Кримінального процесу-
ального кодексу України (далі – КПК України) 
«Видача осіб, які вчинили кримінальне правопо-
рушення (екстрадиція)» й застосовується за умо-
ви перебування особи, що вчинила кримінальне 
правопорушення в одній державі, а перебуває  на  
території іншої. 

Не зважаючи на законодавче унормування 
даного інституту міжнародного співробітництва 
органів прокуратури під час кримінального про-
вадження, наразі не існує єдиної думки вчених 
щодо сутності та юридичної природи праворозу-
міння такого правового інституту, його галузевої 
приналежності. 

Так, А.Г. Маланюк зазначає, що «видача осіб – 
діяльність компетентних органів, що базується 
на загальновизнаних принципах міжнародного 
права, нормах міжнародних договорів і внутріш-
ньодержавного законодавства, в ході якої держава 
у випадку, якщо вона потерпіла від злочину чи він 
був вчинений на її території або ж її громадяни-
ном, запитує і отримує обвинуваченого, підсудно-
го чи засудженого з держави, на території якої він  
перебуває, з метою притягнення до кримінальної 
відповідальності чи виконання вироку, або ж роз-
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глядає заявлене клопотання іноземної держави і 
передає запитувану особу» [3, c. 44–45].  

На думку О.І. Виноградової, під видачею (екстра-
дицією) слід розуміти процес, який ґрунтується на 
міжнародних договорах, загальновизнаних прин-
ципах міжнародного права, нормах внутрішнього 
законодавства і пов’язаний з наданням державами 
правової допомоги, що полягає у передачі підозрю-
ваного, обвинуваченого або засудженого державою, 
на території якої він перебуває, державі, на терито-
рії якої він вчинив злочин або громадянином якої 
він є, або державі, що потерпіла від злочину, для 
притягнення його до кримінальної відповідально-
сті або виконання винесеного вироку суду [4, c. 14].

Достатньо ґрунтовним з точки зору врахування 
всіх правових засад та юридичної природи дослі-
джуваної категорії, як інституту кримінального 
процесуального права, є трактування екстрадиції 
О.Б. Демидюком. За твердженням автора, процес 
екстрадиції є комплексом кримінально-процесу-
альних дій, націлених на здійснення розшуку, 
затримання, взяття під  варту та передачу особи 
іншій державі згідно із встановленими міжнарод-
ними договорами, імплементованими Україною, 
і національним законодавством для  здійснення 
кримінального переслідування, здійснення пра-
восуддя або  виконання вироків суду, які набули 
законної сили [5, c. 137].

Таким чином, враховуючи різноманітність 
думок вчених щодо визначення інституту видачі 
осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, 
Березняк В.  виділяє такі його специфічні ознаки: 

1) вчинення суспільно небезпечного караного 
діяння; 

2)  перебування особи, яка вчинила злочин, за 
межами території вчинення злочину; 

3)  наявність вимоги держави щодо передачі 
особи, яка вчинила злочин, та юрисдикції (запит, 
клопотання, вимога); 

4)  наявність договору (конвенції) між держа-
вами, які вступили в екстрадиційні відносини; 

5)  наявність умов правомірної передачі особи, 
яка вчинила злочин, однією державою іншій; 

6)  перехід держав до добровільних міжнарод-
но-правових відносин (участь в екстрадиційних 
відносинах двох або кількох держав);

7)  наявність чіткої процедури щодо екстради-
ції особи, яка вчинила злочин;

8)  наявність мети, а саме притягнення особи, 
яка вчинила злочин, до кримінальної відповідаль-
ності, виконання вироку суду чи для відбування 
покарання [6, c. 381]. 

Приймаючи рішення про екстрадицію Гене-
ральна прокуратура України повинна дотримува-
тися норм національного кримінального процесу-
ального права та положень основних міжнародних 
нормативних актів, які регламентують питання 
видачі осіб (екстрадиції), а саме: Європейської 

конвенції про видачу правопорушників 1957 р. 
з двома додатковими протоколами, ратифіко-
вані Законом України від 16 січня 1998 p., Кон-
венції про правову допомогу і правові відносини 
у цивільних, сімейних та кримінальних справах 
1993 р., ратифікована Законом України від 10 ли-
стопада 1994 p. та Протоколу до неї 1997 p., рати-
фікований Законом України від 3 березня 1998 р., 
інших багато– та двосторонніх договорів про ви-
дачу осіб (з Бразилією, Грузією, Індією, Італією, 
Китаєм, Болгарією та ін.)

В цілому видача осіб, які вчинили криміналь-
не правопорушення (екстрадиція) здійснюється 
шляхом направлення запиту про видачу (екстра-
дицію) відповідної особи. Такий запит направ-
ляється за умови, якщо законодавством України 
хоча б за один із злочинів, у зв’язку з якими іні-
ціюється видача, може бути застосовано покаран-
ня у вигляді позбавлення волі на максимальний 
строк не менше, ніж один рік або особу було засу-
джено до покарання у вигляді позбавлення волі 
і невідбутий строк становить не менше 4 міс. 

На підставі вище зазначеного положення, 
варто зазначити, що аналіз практичної діяльно-
сті свідчить про досить значну увагу Генераль-
ної прокуратури України щодо дотримання цієї 
вимоги при вирішенні питання про видачу особи 
(екстрадицію). Зокрема, детально співставляють-
ся ознаки складу злочину,  що зазначені у запиті 
компетентних органів запитуючої держави із  по-
ложеннями кримінального процесуального зако-
нодавства України та  кримінально-правовою ква-
ліфікацією злочину.

На підставі аналізу норм КПК України та в за-
лежності від механізму здійснення можна виділи-
ти два основних види екстрадиції:

– видача особи за спрощеним порядком;
– видача особи за звичайним порядком.
Міжнародна екстрадиційна практика досить 

часто вимагає прискорення самої процедури екс-
традиції, у тому числі першу підготовчу стадію – 
затримання та арешт особи. Спрощену процедуру 
екстрадиції у більшості випадків застосовують 
у державах Європейського Союзу, що отримала 
назву «Європейський ордер на арешт»[7]. 

Чинний КПК України теж передбачає спроще-
ний порядок видачі осіб з України, який відповід-
но до ст. 588 здійснюється у такій послідовності:

– особу, щодо якої надійшов запит про її вида-
чу, повідомляють про право звертатися з прохан-
ням згідно з цією статтею про застосування спро-
щеного порядку видачі і роз’яснюють порядок 
надання відповідної заяви;

– спрощений порядок видачі з України особи 
може бути застосований лише за наявності пись-
мової заяви такої особи про її згоду на видачу, 
оформленої у присутності захисника та затвер-
дженої слідчим суддею;
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– прокурор звертається до слідчого судді з 
клопотанням про затвердження згоди на видачу. 
Слідчий суддя розглядає клопотання за участю 
особи, що підлягає видачі, її захисника та проку-
рора. Слідчий суддя зобов’язаний переконатися, 
що особа, яка підлягає видачі, добровільно пого-
джується на свою видачу і усвідомлює всі наслід-
ки цієї видачі, після чого постановляє ухвалу про 
затвердження згоди особи на її спрощену видачу 
або про відмову в цьому;

– у разі отримання заяви про згоду особи на 
видачу запитуваній стороні та її затвердження 
ухвалою слідчого судді, прокурор передає заяву 
на розгляд центрального органу України, який 
протягом трьох днів розглядає її та приймає рі-
шення про можливість застосування спрощеного 
порядку видачі;

– якщо особа, щодо якої прийшов запит про ви-
дачу, не погоджується на свою видачу у спроще-
ному порядку, застосовують звичайний порядок 
розгляду запиту про видачу;

-після затвердження слідчим суддею згоди осо-
би на застосування спрощеного порядку видачі 
така згода не може бути відкликана.

Також на законодавчому рівні визначено своє-
рідні етапи провадження екстрадиції:

1)  офіційне звернення про встановлення міс-
ця перебування на території запитуваної держави 
особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи;

2)  перевірка обставин, що можуть перешкод-
жати видачі;

3)  прийняття рішення за запитом;
4)  фактична передача такої особи під юрисдик-

цію запитуючої держави. 
У зв’язку з цим, варто зазначити, що реаліза-

ція всіх вище зазначених етапів безпосередньо 
здійснюється Генеральною прокуратурою Украї-
ни. Адже відповідно до ч. 2 ст. 574 КПК України 
саме Генеральна прокуратура України є централь-
ним органом України щодо видачі (екстрадиції) 
підозрюваних, обвинувачених у кримінальних 
провадженнях під час досудового розслідування. 

Відповідно до ч. 4 цієї статті здійснюючи ви-
дачу осіб (екстрадицію), Генеральна прокуратура 
України:

1)  може звертатися до компетентних органів 
іноземних держав із запитами про видачу особи 
(екстрадицію), тимчасову видачу або транзитне 
перевезення;

2)  розглядати запити компетентних органів 
іноземних держав про видачу особи (екстради-
цію), тимчасову видачу або транзитне перевезен-
ня та приймати рішення щодо них; 

3)  організовувати проведення екстрадиційної 
перевірки; 

4)  організовувати прийом-передачу осіб, щодо 
яких прийнято рішення про видачу (екстради-
цію), тимчасову видачу чи транзитне перевезення; 

5)  здійснювати інші повноваження, визначені 
міжнародним договором про видачу особи (екстра-
дицію). 

Клопотання про екстрадицію особи в Україну го-
тує слідчий або прокурор, який здійснює нагляд за 
додержанням законів органами, що провадять опе-
ративно-розшукову діяльність, дізнання, досудове 
слідство. Таке клопотання має бути у письмовій 
формі і повинно містити дані про особу, екстради-
ція якої вимагається, обставини і кримінально-пра-
вову кваліфікацію вчиненого нею кримінального 
правопорушення. Відповідно до 575 КПК Украї-
ни до клопотання додаються наступні документи:

1) засвідчена копія ухвали слідчого судді або 
суду про тримання особи під вартою, якщо вида-
ча запитується для притягнення до кримінальної 
відповідальності;

2) копія вироку з підтвердженням набуття ним 
законної сили, якщо видача запитується для при-
ведення вироку до виконання;

3) довідка про відомості, які вказують на вчи-
нення кримінального правопорушення особою, 
або довідка про докази, якими підтверджується 
винуватість розшукуваної особи у його вчиненні;

4) положення статті закону України про кримі-
нальну відповідальність, за яким кваліфікується 
кримінальне правопорушення;

5) висновок компетентних органів України 
про громадянство особи, видача якої запитується, 
складений згідно з вимогами закону про грома-
дянство України;

6) довідка про частину не відбутого покарання, 
якщо йдеться про видачу особи, яка вже відбула 
частину призначеного судом покарання;

7) інформація про перебіг строків давності;
8) інші відомості, передбачені міжнародним 

договором України, який також чинний для іно-
земної держави, на території якої встановлено 
розшукувану особу.

Наведені вимоги до запиту (клопотання) уз-
годжується із міжнародними договорами, які ра-
тифіковані Україною, законодавством іноземних 
держав, що є важливим для реалізації договірних 
відносин. Зокрема, у ст. 58 Конвенції про правову 
допомогу і правові відносини в цивільних, сімей-
них та кримінальних справах 1993 р. запит про 
видачу повинен містити такі відомості:

1) найменування запитуваної установи; 
2) опис фактичних обставин діяння і текст за-

кону запитуючої Договірної сторони, на підставі 
якого це діяння визнається злочином, з наведен-
ням міри покарання, яку передбачає цей закон;

3) прізвище, ім’я, по батькові особи, що підля-
гає видачі, її громадянство, місце проживання або 
перебування, за можливості – опис зовнішності 
й інших відомостей про особу;

4) зазначення розміру збитку, заподіяного зло-
чином. До вимоги про видачу для здійснення кри-
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мінального переслідування повинна бути додана 
засвідчена копія постанови про взяття під варту [8].

Також у ст. 12 Європейської конвенції про ви-
дачу правопорушників 1957 року встановлено ви-
моги щодо запиту та підтверджуючих документів. 
Відповідно до якої запит супроводжується:

– оригіналом або завіреною копією обвину-
вального вироку та постанови суду або постанови 
про негайне затримання чи ордера на арешт або 
іншого розпорядження, яке має таку ж силу і ви-
дане відповідно до процедури, передбаченої зако-
нодавством запитуючої сторони;

 викладом правопорушень, за які вимагається 
видача. Час і місце їх вчинення, їх юридична ква-
ліфікація і посилання на відповідні правові поло-
ження (зазначаються якнайточніше);

– копією відповідних законодавчих актів або, 
коли це неможливо, викладом відповідного зако-
ну і, за можливості, якнайточнішим описом відпо-
відної особи, а також будь-якою іншою інформаці-
єю, яка може сприяти встановленню її особистості 
та громадянства [9]. 

Далі клопотання про видачу особи (екстради-
цію) протягом 10 днів з моменту затримання осо-
би на території іноземної держави направляється 
відповідною регіональною прокуратурою до Гене-
ральної прокуратури України. У зазначений тер-
мін керівник органу досудового розслідування, 
яким безпосередньо було здійснено затримання 
розшукуваної особи передає Генеральній про-
куратурі України клопотання про видачу особи 
(екстрадицію). У зв’язку з цим Генеральний про-
курoр України або уповноважена ним особа, за на-
явності підстав, звертається до компетентного ор-
гану іноземної країни із запитом про видачу особи 
в Україну. 

Також в межах виконання запиту про видачу 
особи (екстрадицію) можуть виконуватися окремі 
процесуальні дії, такі як затримання особи, яка 
вчинила злочини за межами України, тимчасовий 
арешт, екстрадиційний арешт та екстрадиційна 
перевірка. 

Одним із важливих етапів видачі особи (екс-
традиції) є проведення екстрадиційної перевірки, 
адже вона здійснюється Генеральною прокурату-
рою України або за її дорученням чи зверненням 
відповідної регіональної прокуратури з метою ви-
явлення обставин, що можуть перешкоджати ви-
дачі особи. Такі обставини передбачені у ч. 1 ст. 589 
КПК України. Відповідно до якої у видачі особи 
іноземній державі відмовляється у разі, якщо:

1) особа, стосовно якої надійшов запит про ви-
дачу, відповідно до законів України на час при-
йняття рішення про видачу (екстрадицію) є гро-
мадянином України;

2)  злочин, за який запитано видачу, не перед-
бачає покарання у виді позбавлення волі за зако-
ном України;

3)  закінчилися передбачені законом України 
строки давності притягнення особи до криміналь-
ної відповідальності або виконання вироку за зло-
чин, за який запитано видачу;

4)  компетентний орган іноземної держави не 
надав на вимогу центрального органу України до-
даткових матеріалів або даних, без яких немож-
ливе прийняття рішення за запитом про видачу 
(екстрадицію);

5)  видача особи (екстрадиція) суперечить зо-
бов’язанням України за міжнародними договора-
ми України;

6) наявні інші підстави, передбачені міжнарод-
ним договором України.

При цьому Генеральна прокуратура України 
має враховувати і підстави для відмови у видачі 
особи (екстрадиції), які передбачені міжнародни-
ми договорами та конвенціями.

Особливою підставою відмови у видачі особи 
(екстрадиції) є надання їй статусу біженця або на-
явності у такої особи спеціального статусу, відпо-
відно до якого у запитуючій стороні їй загрожує 
порушення особистих прав, гарантованих міжна-
родними договорами України. Ця норма передба-
чена Конвенцією проти катувань та інших жор-
стоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарання 1984 р., 
Конвенцією про статус біженців 1951 р. та інши-
ми міжнародними договорами щодо захисту прав 
людини. 

У всіх випадках відмови, як зазначає Є.М. Бла-
жівський, центральний орган України в особі Ге-
неральної прокуратури України повинен поінфор-
мувати запитуючу сторону про підстави відмови із 
обов’язковим посиланням на чинне законодавство 
України або міжнародні правові акти, ратифіко-
вані Верховною Радою України [10, c. 236]. 

Рішення за запитом про видачу особи (екс-
традицію) виноситься Генеральним прокурором 
України або уповноваженою ним особою, які і по-
відомляють про результати розгляду запиту ком-
петентний орган іноземної держави та особу, щодо 
якої воно прийнято. У випадку, якщо  прийнято 
рішення щодо екстрадиції особи, останній вруча-
ється копія такого рішення. 

Отже, вивчивши та проаналізувавши діяль-
ність Генеральної прокуратури України в межах 
міжнародного співробітництва, можна зробити 
висновок, що вона досить плідно співпрацює з 
компетентними органами іноземних держав у сфе-
рі видачі особи (екстрадиції) під час міжнародного 
співробітництва у кримінальному провадженні.
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Анотація

Курбатова І. С. Міжнародне співробітництво про-
куратури України під час видачі осіб, які вчинили кри-
мінальне правопорушення (екстрадиція). – Стаття.

Проаналізовано окремі питання міжнародного спів-
робітництва органів прокуратури під час видачі осіб, 
які вчинили кримінальне правопорушення (екстради-
ція), спрощений порядок видачі осіб з України, поря-
док підготовки документів та вимоги щодо них. Підста-
ви відмови у видачі особи (екстрадиції).

Значна увага приділена нормативно-правовому 
регулюванню видачі (екстрадиції) осіб національним 
законодавством та міжнародними правовими актами.

Висвітлено порядок екстрадиційної перевірки ор-
ганами прокуратури, підстави для відмови у видачі 
особи (екстрадиції), які передбачені міжнародними 

договорами та конвенціями, а також чинним україн-
ським законодавством.

Ключові  слова: органи прокуратури, екстрадиція, 
запит про видачу особи, екстрадиційна перевірка, екс-
традиційні відносини. 

Аннотация

Курбатова И. С. Международное сотрудничество 
прокуратуры Украины при выдаче лиц, совершивших 
уголовное преступление (экстрадиция). – Статья.

Проанализированы отдельные вопросы между-
народного сотрудничества органов прокуратуры 
при выдаче лиц, совершивших уголовное преступле-
ние (экстрадиция), упрощенный порядок выдачи лиц 
из Украины, порядок подготовки документов и требо-
вания по ним. Основания отказа в выдаче лица (экстра-
диции).

Значительное внимание уделено нормативно-пра-
вовому регулированию выдачи (экстрадиции) лиц на-
циональным законодательством и международными 
правовыми актами.

Освещен порядок экстрадиционной проверки ор-
ганами прокуратуры, основания для отказа в выдаче 
лица (экстрадиции), предусмотренных международны-
ми договорами и конвенциями, а также действующим 
украинским законодательством.

Ключевые  слова: органы прокуратуры, экстради-
ция, запрос о выдаче лица, экстрадиционная проверка, 
экстрадиционные отношения.

Summary

Kurbatova I. S. International cooperation of the pros-
ecutor's office of Ukraine during the extraordination of 
persons who crimined offense (extradition). – Article.

Some issues of international cooperation of prosecut-
ing authorities during the extradition of persons who 
have committed a criminal offense (extradition), simpli-
fied procedure for extradition of persons from Ukraine, 
procedure for preparation of documents and require-
ments for them have been analyzed. grounds for refusal 
to extradite a person (extradition).

Much attention is paid to the legal regulation of the 
extradition of persons by national legislation and inter-
national legal acts.

The procedure of extradition check by the prosecu-
tion bodies, the grounds for refusal to extradite a person 
(extradition), which are stipulated by the international 
treaties and conventions, as well as the current Ukrainian 
legislation, are explained.

Key  words: prosecutor's office, extradition, request 
for extradition, extradition check, extradition relations.
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ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ  
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ПРОКУРОРА

Постановка проблеми. Статтею 2 Криміналь-
ного процесуального кодексу України визначені 
завдання кримінального провадження, до яких 
віднесено захист особи, суспільства та держави 
від кримінальних правопорушень, охорона прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримі-
нального провадження, а також забезпечення 
швидкого, повного та неупередженого розсліду-
вання і судового розгляду. Однією із основних 
гарантій забезпечення ефективного виконання 
завдань кримінального провадження є належна 
організація прокурором нагляду у формі процесу-
ального керівництва досудовим розслідуванням, 
що зумовлює актуальність даної теми наукового 
дослідження, надає потужний поштовх для дослі-
дів в цієї сфері.

Стан дослідження. Питанню сутності процесу-
ального керівництва досудовим розслідуванням 
приділяли свого часу увагу багато українських 
науковців-правників, які так чи інакше висвіт-
лювали основні засади нагляду прокурора у кри-
мінальному провадженні та аналізували роль про-
курора як процесуального керівника. Зокрема, 
даною проблематикою займались О.Д. Антонюк, 
О.В. Баулін, В. Бабкова, С.В. Бесєда, Є. Блажів-
ський, О. Василенко, М. Говоруха, Ю.А. Гришин, 
В.П. Лакизюк, О.М. Ларин, О.М. Литвак, 
Д.М. Мірковець, М.І. Мичко, О.Р. Михайленко, 
Д.П. Орлик, М.В. Руденко, С. Тищенко, М.С. Тру-
бін, К. Чумак, Б.В. Ференц, І.Я. Фойницький, 
П.В. Шумський, В.М. Юрчишин, М.К. Якимчук 
та інші.

Мета дослідження – аналіз наукових джерел 
щодо історії становлення процесуального керів-
ництва прокурора та формування наукової пози-
ції щодо даного питання.

Виклад основних положень. За своєю сутні-
стю термін «процесуальне керівництво» в рамках 
чинного кримінального процесуального зако-
нодавства, полягає у процесуальному супроводі 
прокурором кримінального провадження від його 
початку, тобто від моменту виявлення криміналь-
ного правопорушення та реєстрації відомостей 
про його вчинення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, хоча деякі слідчі (розшукові) дії 
можуть проводитись за участю та за відома про-
курора і до здійснення зазначених дій, до перед-
баченого ст. 283 Кримінального процесуального 
кодексу України, порядку завершення досудово-
го розслідування, яке у подальшому переростає у 
передбачену, як конституцією України так і Зако-

ном України «Про прокуратуру» законодавчо ви-
значену функцію органів прокуратури України –  
підтримання державного/публічного обвинува-
чення в суді.

Так, термін процесуальне курівництво своїм 
корінням йде далеко в історію розвитку інститу-
ту прокуратури та одного з основного напрямку 
її діяльності. Не занурюючись у глибину історич-
ного аналізу розвитку положень, які регламенту-
ють статус прокурора у кримінальному процесі, 
який детально та ґрунтовно описаний в роботі  
Д.П. Орлика, вважаємо за доцільне самостійно 
проаналізувати повноваження прокурора у кри-
мінальному провадженні за період 1722 року по 
теперішній час [7].

Видатні українські прокурори-науковці 
О.М. Литвак та П.В. Шумський у своїх роботах 
не поділяють повноваження прокурора на чіткі 
періоди, а надають інформацію про історичний 
розвиток інституту прокуратури єдиною інфор-
маційною базою від найдавніших часів до сьогод-
ні [12, с. 36]. Вказаний погляд розділяє також 
М.К. Якимчук, який у своїх роботах має власний 
погляд, при цьому, виділяючи та розмежовуючи 
етапи становлення та розвитку органів прокурату-
ри України [5, с. 9].

На думку Д.П. Орлика, такий підхід до періо-
дизації підтверджує її важливу функцію таку як 
встановлення чітких меж наукового дослідження 
[7]. Однак, досліджуючи наукові підходи правоз-
навців, ми вважаємо, що періодизація становлен-
ня та розвитку органів прокуратури не може ок-
реслюватись межами наукового дослідження, а 
лише підкреслюватись, оскільки, на нашу думку, 
розвиток повноважень прокурора більшою мірою 
залежить від історичних аспектів та особливостей 
розвитку інституту прокуратури у певний час.

Аналізуючи питання ґенези процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням, тобто 
встановлення джерела походження таких повно-
важень прокурора у кримінальному провадженні 
в Україні, варто звернутись до робіт В.П. Лаки-
зюка та О.Р. Михайленка, які вважають офіцій-
ним днем зародження інституту прокуратури на 
території сучасної України 19 квітня 1579 року, а 
офіційною датою заснування органів прокуратури 
України 12 січня 1722 року [4, с. 34-35], що ста-
лось завдяки виданню Російським імператором 
Петром І указу «Про посаду Генерал-прокурора», 
яким були регламентовані права і обов’язки Ге-
нерал-прокурора, який здійснював нагляд за Се-
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натом і загальне керівництво підпорядкованими 
прокурорами, які у свою чергу вимагали чіткого 
дотримання регламентів і указів імператора, пе-
ревіряли виконання прийнятих посадовими осо-
бами рішень, сприяли з’ясуванню точного змісту 
законів, перешкоджали незаконній торгівлі, тя-
ганині, відвідували тюрми та здійснювали наг-
ляд за арештантськими справами [8, с. 196-200].  
Звичайно за період правління Російського імпера-
тора Петра І повноваження прокурорів змінюва-
лись неодноразово. 

За період правління Катерини ІІ, прокурори 
були майже бездіяльні та виконували номінальну 
функцію. У подальший період відокремлення суду 
від адміністрації, за часів правління Катерини ІІ у 
листопаді 1775 року, прокуратура виконувала не 
лише наглядові, а також адміністративно-управ-
лінські функції. Разом із зазначеним, прокурори 
охороняли інтереси неповнолітніх, осіб, з фізич-
ними вадами та інших осіб, які самостійно були 
неспроможні виконувати дій, пов’язаних із захи-
стом свої прав та законних інтересів [9, с. 13–14].

Першим прототипом процесуального керівни-
цтва досудовим розслідуванням, на нашу думку, 
можна вважати видачу Зводу законів Російської 
імперії 1832, 1842, 1857 років, який визначав пов-
новаження прокурорів і вимагав від них нагляду 
за перебігом слідства і зазначав, що «прокурори 
мають ретельно дивитись за правосуддям», про що 
зазначено у роботі І.Я. Фойницького [10, с. 34-35].

Основні положення щодо перетворення судової 
частини, прийняті Державною радою Російської 
імперії у 1862 році, визначали прокурорів як осіб, 
що здійснюють нагляд за точним і однаковим ви-
конанням законів у судовому відомстві. Вказаним 
нормативно-правовим актом також були сформу-
льовані принципи організації і діяльності прокура-
тури, де визначалось, єдність і сувора централіза-
ція, здійснення прокурорам покладених на них 
повноважень від імені всієї системи органів про-
куратури, яка очолювалась Генерал-прокурором.

Також за результатами проведення Судової ре-
форми у 1864 році, у прокурорів з’явилась нова 
функція підтримання державного обвинувачен-
ня в суді та найважливішим етапом вказаної ре-
форми було покладення на прокурора обов’язку 
здійснення кримінального переслідування через 
керівництво дізнанням та розслідуванням, яке ча-
сто здійснювалось за його безпосередньої участі, а 
також наглядом зі рішеннями та діями судового 
слідчого. Таким чином, ми вважаємо, що саме Су-
дова реформа 1864 року поклала початок процесу-
альному керівництву досудовим розслідуванням 
у кримінальних провадженнях, яке ми звикли ба-
чити сьогодні [10, с. 34-35].

У подальшому, внаслідок утворення Україн-
ської Народної Республіки (УНР) та Західноу-
країнської Народної Республіки (ЗУНР) після 

лютневих подій у Петрограді у 1917 році, органи 
прокуратури в системі УНР не зазнали значних 
змін, оскільки судові та правоохоронні органи УНР 
у 1917–1918 роках у своїй діяльності керувались 
в основному кримінальним і кримінальним про-
цесуальним законодавством Російської імперії.

Наприкінці 1917 на початку 1918 років Цен-
тральна Рада УНР прийняла спеціальний закон 
«Про урядження прокурорського нагляду на 
Україні». Прокуратура, відповідно до вказано-
го закону створювалась при Генеральному Суді.  
Керівництво прокурорами доручалось призначе-
ним Генеральним Секретарем прокурорам. По-
сади прокурорів встановлювались в окружних 
та апеляційних судах.

Ухвалою від Усеросійського центрального ви-
конавчого комітету 28 травня 1922 року затвер-
див перше Положення про прокурорський нагляд, 
яке передбачало нагляд за законністю дій усіх ор-
ганів влади, господарських установ, суспільних 
організацій і приватних осіб, нагляд за слідством 
і дізнанням, підтримання державного обвинува-
чення, спостереження за правильністю утриман-
ня ув’язнених під вартою.

Із прийняттям Кримінального процесуаль-
ного кодексу України у 1922 році, прокуратура 
набула статусу сторони кримінального прова-
дження і приймала активну участь у проведенні 
дізнання та слідства, підтриманні державного 
обвинувачення та підтриманні позову в усіх ста-
діях кримінального процесу, що було зазначено  
у ст. ст. 53–54, 58 КПК УРСР 1922 року.

Починаючи з 1926 року, прокурор набув статус 
центральної фігури у кримінальному процесі та 
був уповноважений на здійснення попереднього 
слідства. Згодом, через три роки у 1929, інститут 
судових слідчих був ліквідований, а слідчий апа-
рат передано до прокуратури. До речі, ми вважа-
ємо, що сучасне поняття слідчий суддя, бере свій 
початок саме у 1929 році, як судовий слідчий.

В середині ХХ століття, повноваження про-
курора постійно змінювались. Так у 40–50 роках 
наглядові повноваження прокурора були посиле-
ні, в результаті чого, прокурори мали можливість 
опротестовувати незаконні та необґрунтовані рі-
шення судів і позасудових органів.У 1955 році, 
положення про прокурорський нагляд у СРСР на-
ділило прокурорів повноваженнями щодо встанов-
лення і усунення порушень закону, у тому числі у 
ході проведення попереднього слідства [11, с. 382].

Зазначені вище функції прокурора у кримі-
нальному провадженні були закріплені в Основах 
кримінального судочинства СРСР і союзних рес-
публік та у Кримінально-процесуальному кодек-
сі УРСР 1960 року. Відповідно до вказаного КПК 
1960 року, на прокурора був покладений обов’я-
зок всебічно сприяти встановленню обставин, які 
підлягали доказуванню в кримінальній справі, 
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забезпечувати права і законні інтереси учасників 
кримінального судочинства. На усіх стадіях кри-
мінального судочинства, прокурор був зобов’яза-
ний вживати усіх передбачених законом законів 
до усунення будь-яких порушень закону, від кого 
б вони не походили.

Законом СРСР «Про прокуратуру СРСР» від 
30.11.1979 року, який поширювався на усю те-
риторію СРСР, участь прокурора у кримінально-
му судочинстві відбувалась у формі нагляду за 
виконанням законів органами дізнання та попе-
реднього слідства, а також нагляду за виконан-
ням законів при розгляді кримінальних справ 
у судах. Відповідно до ст. 29 цього Закону, здій-
снюючи нагляд за виконанням законів органами 
дізнання та попереднього слідства, прокурор по-
рушував кримінальні справи або відмовляв у їх 
порушенні; закривав або зупиняв провадження 
в кримінальних справах; давав згоду на закриття 
кримінальних справ органом дізнання і слідчим; 
затверджував обвинувальні висновки; направляв 
кримінальні справи до суду [6].

Із початком зародження незалежної України, 
до прийняття Конституції України, уряд держа-
ви 5 листопада 1991 року прийняв Закон Украї-
ни «Про прокуратуру», яким наділив прокурора 
повноваженнями підтримання державного обви-
нувачення в суді; представництво інтересів гро-
мадянина або держави в суді у випадках, визна-
чених законом; нагляд за додержанням законів 
органами, які проводять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд 
за додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, а також при за-
стосуванні інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи гро-
мадян, які також знайшли своє відображення в ос-
новному Законі України – Конституції України.

Перше нормативно-правове визначення по-
няття процесуального керівництва прокурора, як 
організація процесу досудового розслідування, 
визначення напрямів розслідування, координації 
процесуальних дій, сприяння створенню умов для 
нормального функціонування слідчих та забезпе-
чення дотримання у процесі розслідування вимог 
законів України, згадується в Концепції реформу-
вання кримінальної юстиції України від 08 квітня 
2008 року № 311/2008, затвердженої Указом Пре-
зидента України Про рішення Рад національної 
безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року 
«Про хід реформування системи кримінальної юс-
тиції та правоохоронних органів» [3].

Вважаємо, що з прийняттям Кримінально-
го процесуального кодексу України у 2012 році, 
із включенням до переліку процесуальних прав 
прокурора такого пункту, як проведення слідчих 
(розшукових) та процесуальних дій особисто, про-
курор не тільки отримав повноваження слідчо-

го, а також отримав найповніший контроль над 
кримінальним провадженням. Так, в будь-який 
час та при будь-яких обставинах прокурор має 
повний доступ до кримінального провадження, а 
в окремих випадках, коли слідчий не спромож-
ний проводити ефективне досудове розслідування 
кримінальних правопорушень у сфері земельних 
відносин, до проведення досудового розслідуван-
ня приступає досвідчений, теоретично підкова-
ний та цілеспрямований прокурор, який завдяки 
належній підготовці та внутрішньому переконан-
ню доводить досудове розслідування до логічного 
завершення, чим сприяє підвищенню авторитету 
органів прокуратури і держави в цілому.

Аналізуючи чинне законодавство нами вста-
новлено, що ст. 2 Закону України «Про прокура-
туру» визначено функції прокуратури, відповідно 
до якої на прокуратуру покладається:

– підтримання державного обвинувачення 
в  суді;

– представництво інтересів громадянина  
або держави в суді у випадках, визначених цим 
Законом;

– нагляд за додержанням законів органами, 
що провадять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство;

– нагляд за додержанням законів при виконан-
ні судових рішень у кримінальних справах, а та-
кож при застосуванні інших заходів примусового 
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян [1].

Частиною 3 вказаної статті Закону визначено, 
що на прокуратуру не можуть покладатися функ-
ції, не передбачені Конституцією України.

Однак, вивчаючи основний закон України – 
Конституцію нами встановлено, що ст. 131-1 пе-
редбачені функції прокуратури дещо в іншому 
варіанті. Так, відповідно до вказаної статті, про-
куратура України здійснює: 

– підтримання публічного обвинувачення 
в суді;

– організацію і процесуальне керівництво досу-
довим розслідуванням, вирішення відповідно до 
закону інших питань під час кримінального про-
вадження, нагляд за негласними та іншими слід-
чими і розшуковими діями органів правопорядку;

– представництво інтересів держави в суді  
у виключних випадках і в порядку, що визначені 
законом [2].

Як бачимо, редакція основного закону дещо 
відрізняється від редакції закону, який регулює 
діяльність органів прокуратури України і у ньо-
му прямо визначено процесуальне керівництво як 
функція. На нашу думку, це беззаперечно є пози-
тивним явищем в умовах реалій сьогодення, оскіль-
ки до прийняття змін до Конституції України, про-
цесуальне керівництво досудовим розслідуванням 
не сприймалось суспільством, як функція органів 
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прокуратури, а лише як голосна назва діяльно-
сті прокурора у кримінальному провадженні.

Поряд з цим, вважаємо, що до Закону України 
«Про прокуратуру» необхідно внести зміни для 
приведення у відповідність функцій прокуратури 
відповідно до Конституції України, оскільки, на 
нашу думку, є неприйнятним різне формулюван-
ня функції органів прокуратури, що призводить 
до різного тлумачення положень закону.

Висновки. Проаналізувавши історичну кон-
струкцію функцій прокурора у кримінальному 
провадженні та сучасне законодавство, перейдемо 
до визначення поняття процесуального керівни-
цтва. Процесуальне керівництво, на нашу думку, 
у широкому сенсі – це реалізація прокурором кон-
ституційних функцій, шляхом здійснення своїх 
процесуальних повноважень у кримінальному 
провадженні, відповідно до вимог Кримінально-
го процесуального кодексу України для забезпе-
чення законності та дотримання Конституційних 
прав учасників кримінального процесу, з моменту 
внесення повідомлення про кримінальне правопо-
рушення до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань і до набрання законної сили рішенням суду.

У вузькому сенсі, згідно ч. 2 ст. 36 КПК Укра-
їни, термін «процесуальне керівництво» можна 
трактувати, як здійснення прокурором нагляду 
за додержанням законів під час проведення до-
судового розслідування. Однак, якщо проводити 
паралель між конституційними функціями ор-
ганів прокуратури України та функціями про-
курора у кримінальному провадженні, то можна 
встановити, що термін «процесуальне керівниц-
тво» включає в себе, як нагляд за додержанням 
законів органами, які проводять оперативно-роз-
шукову діяльність, дізнання і слідство, так і під-
тримання публічного обвинувачення у суді, тобто 
об’єднує їх і на нашу думку, це є безумовно пра-
вильним тлумаченням даного терміну, оскільки 
прокурор, у тому чи іншому кримінальному про-
вадженні, приймає участь від його початку до ви-
несення судом остаточного рішення яке набрало 
законної сили.
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Лупашку С. В. Історико-теоретичні аспекти ста-
новлення процесуального керівництва прокурора. –  
Стаття.

У статті розглядається історія становлення та роз-
витку процесуального керівництва прокурора. Про- 
аналізовано повноваження прокурора у кримінально-
му провадженні за період 1722 року по теперішній час. 
З огляду на історичний ракурс визначено проблеми 
правового регулювання процесуального керівництва 
прокурора та запропоновано напрями їх вирішення. 
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Аннотация

Лупашку С. В. Историко-теоретические аспекты 
становления процессуального руководства прокуро-
ра. – Статья.

В статье рассматривается история становления 
и развития процессуального руководства прокурора. 
Проанализированы полномочия прокурора в уголов-
ном производстве за период 1722 по настоящее время. 
Учитывая исторический ракурс определены проблемы 
правового регулирования процессуального руководства 
прокурора и предложены направления их решения.
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Summary

Lupashku S. V. Historical and theoretical aspects of 
becoming a prosecutor. – Article.

The article deals with the history of formation and de-
velopment of the prosecutor's procedural guidance. The 
prosecutor's powers in criminal proceedings for the period 
1722 to the present are analyzed. Taking into account the 
historical perspective, the problems of legal regulation 
of the procedural leadership of the prosecutor were iden-
tified and directions for their solution were suggested.

Key words: prosecutor, procedural guidance, genesis, 
criminal procedure code, pre-trial investigation.
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ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН  
У ЗАПОБІГАННІ СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ

Розширення процесу європейської інтегра-
ції України потребує втілення у правоохоронну 
практику визнаних світовим товариством стан-
дартів захисту прав і свобод людини. Передусім 
це стосується дітей, які унаслідок психологічної, 
соціальної та особистісної незрілості, залежності 
від дорослих, недостатнього життєвого досвіду 
та багатьох інших чинників найменш захищені 
перед небезпеками, зокрема виявами сексуально-
го насильства (за даними ЮНІСЕФ, кожна п’ята 
дитина в Європі стає жертвою сексуального на-
сильства). Загальносвітові гуманітарні підходи 
щодо охорони статевої недоторканості дитини 
закріплено в Женевській декларації прав дитини 
1924 p., а згодом – у Загальній декларації прав 
людини 1948 p., Декларації прав дитини 1959 р., 
Конвенції про права дитини 1989 р. (ратифікова-
ній в Україні 1991 p.), Конвенції Ради Європи про 
захист дітей від сексуальної експлуатації та сексу-
ального розбещення. Відповідно до міжнародних 
стандартів, поряд з покаранням винних, слід про-
водити роботу з тими, хто вчинив дії сексуального 
характеру, для запобігання нових посягань, а та-
кож щодо реабілітації постраждалих.

Злочини, пов’язані з сексуальною експлуата-
цією, є складними за механізмом вчинення та ча-
сто носять транснаціональний характер. Фахівці 
засвідчують, що у більшості випадків угоди про 
продаж людей укладаються на території України, 
тоді як примушення до тієї чи іншої діяльності, 
у тому числі надання сексуальних послуг, відбу-
вається на території іншої держави. Крім того, 
співучасниками таких злочинів переважно висту-
пають громадяни різних країн [1, с. 76]. 

Організація та координація взаємодії право-
охоронних органів України та інших країн у запо-
біганні сексуальній експлуатації дітей в значній 
мірі покладена на Робочий апарат Укрбюро Інтер-
полу та представників поліції (офіцерів зв’язку) 
у дипломатичних установах та міжнародних по-
ліцейських організаціях. В той же час, як вказує 
М. Г. Вербенський, бракує міжнародного догово-
ру, що визначав би основні засади протидії тран-
снаціональній злочинності міністерствами вну-
трішніх справ держав, спираючись на їхній досвід 
[3, с. 30-31].

Працівники правоохоронних органів України 
мають можливість співробітничати зі своїми за-
кордонними колегами майже з усього світу за до-

помогою Міжнародної організації кримінальної 
поліції, утвореної 7 вересня 1923 року під назвою 
Міжнародної комісії кримінальної поліції, яка 
у зв’язку з прийняттям відповідного Статуту [4] 
у 1956 році була перейменована у МОКП Інтерпол. 
Його метою є забезпечення широкої взаємодії всіх 
органів (установ) кримінальної поліції в рамках 
чинного законодавства країн і у дусі Загальної де-
кларації прав людини, а також утворення та роз-
виток установ, які можуть успішно сприяти попе-
редженню злочинності та боротьбі з нею.

Радянський Союз вступив до Інтерполу у 
1990 році, а Україна була прийнята 4 листопада 
1992 року, у зв’язку з чим 25 березня 1993 року 
було затверджено Положення про Національне 
центральне бюро Інтерполу. На сьогоднішній день 
Інтерпол налічує 190 країн, а його штаб-квар-
тира знаходиться у Ліоні (Франція). 15 жовтня 
1996 року Генеральна Асамблея ООН запросила 
Інтерпол приймати участь у її сесіях і роботі у яко-
сті спостерігача [5, с. 49].

Порядок використання правоохоронними ор-
ганами України можливостей Національного 
центрального бюро Інтерполу в Україні для спів-
робітництва з Генеральним секретаріатом Інтер-
полу та правоохоронними органами зарубіжних 
держав під час здійснення діяльності, пов’язаної 
із попередженням, розкриттям та розслідуванням 
злочинів, які мають транснаціональний характер 
або виходять за межі України визначається спе-
ціальною Інструкцією [6]. Особливості взаємодії 
правоохоронних органів України з правоохорон-
ними органами зарубіжних країн каналами Інтер-
полу при виконанні кримінально-процесуальних 
дій по розкриттю та розслідуванню злочинів ви-
кладені у п’ятому розділі Інструкції [6]. Питання 
виконання окремих слідчих дій (допиту, впізнан-
ня, обшуку, арешту та інших), а також екстра-
диції та отримання відомостей про рух коштів на 
банківських рахунках на території зарубіжних 
держав вирішуються в порядку надання правової 
допомоги і належать до компетенції Генеральної 
прокуратури України, у зв’язку з чим правоохо-
ронні органи звертаються через відповідних про-
курорів, які здійснюють нагляд, у Генеральну 
прокуратуру України з клопотанням про підго-
товку звернення до центрального органу юстиції 
(прокуратури) відповідної країни із запитом про 
надання правової допомоги.
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Інтерполом було започатковано проект «Чер-
воні шляхи» («Red routes») з метою моніторингу 
ситуації щодо торгівлі жінками з країн Східної 
Європи та пострадянських держав Азії. Проект 
містить статистичну інформацію про маршрути, 
країни походження та країни призначення жертв 
сексуальної експлуатації та торгівлі людьми, а 
також інформацію про організовані групи, залу-
чені до цього виду злочинного бізнесу, розподіл 
за віковими та іншими характеристиками потер-
пілих та підозрюваних. Крім того, в рамках про-
екту створено відповідний банк даних потерпілих 
та підозрюваних у злочинах, пов’язаних з торгів-
лею людьми. Генеральний Секретаріат Інтерполу 
також може організовувати проведення оператив-
них зустрічей працівників правоохоронних орга-
нів різних держав-учасниць Інтерполу, залучених 
до боротьби зі злочинами, пов’язаними з сексу-
альною експлуатацією та торгівлею людьми, а 
саме на таких зустрічах налагоджуються прямі 
контакти між правоохоронцями різних країн.

Враховуючи євроінтеграційний курс України 
та те, що держави Євросоюзу часто виступають 
країнами-призначення торгівлі нашими грома-
дянами, актуальним є співробітництво з Європо-
лом, який розпочав роботу в січні 1994 року [7]. 
Важливим для існування цієї організації, стало 
прийняття Рішення Ради ЄС про утворення Єв-
ропейської поліцейської установи (Європолу) від 
6 квітня 2009 року [8], яке вступило в силу 1 січ-
ня 2010 року, замінивши Конвенцію про Європол. 
Відповідно до статті 4 даного документу, компе-
тенція Європолу охоплює організовану злочин-
ність, тероризм й інші перелічені у додатку тяжкі 
форми злочинності, у тому числі торгівлю людь-
ми, яка стосується двох або більше держав-членів 
таким чином, що через масштаби, тяжкість і на-
слідки відповідних злочинів виникає необхідність 
у спільних діях держав-членів.

Оскільки Україна не є повноправним членом 
Євросоюзу, співробітництво з Європолом не но-
сить повноцінний характер. Поряд із цим, усе 
частіше мають місце випадки налагодження та-
кої взаємодії у ряді сфер та напрямків оператив-
но-службової діяльності: участь у спільних опе-
раціях, семінарах, робочих зустрічах, тренінгах. 
Представники України взаємодіють з Європолом 
у проведенні міжнародних операцій, зокрема з пе-
рекриття каналів вивозу з України до Євросоюзу 
жінок для сексуальної експлуатації [9, с. 57].

Багато зусиль щодо забезпечення взаємодії 
правоохоронних органів України та інших країн у 
запобіганні сексуальній експлуатації докладають 
впливові міжнародні організації. Однією з таких 
організацій, яка тісно співпрацює з урядовими, 
міжурядовими та громадськими установами й ор-
ганізаціями є Міжнародна організація з міграції 
(МОМ), заснована у 1951 році, штаб-квартира якої 

знаходиться у Женеві (Швейцарія) [10]. МОМ 
сприяє гуманній та упорядкованій міграції. Нині 
вона об’єднує 127 країн-членів, інші є спостері-
гачами, а її представництва працюють у більш 
ніж 100 країнах. Представництво МОМ в Украї-
ні було відкрито в Києві у 1996 році, коли Укра-
їна отримала статус країни-спостерігача МОМ. 
У 1999 році між Кабінетом Міністрів України та 
МОМ було підписано Угоду щодо статусу МОМ 
в Україні та співробітництва у сфері міграції [11], 
яка ратифікована Парламентом у 2000 році.

Міжнародна організація з міграції в 1998 році 
започаткувала Програму протидії торгівлі людь-
ми в Україні. Ця Програма спирається на систем-
ний підхід і складається із трьох інтегрованих та 
послідовних компонентів, що спрямовані на допо-
могу Уряду України та громадськості у зусиллях 
протидії торгівлі людьми [12]:

 – запобігання (шляхом поширення інформації 
з метою підвищення поінформованості громад-
ськості);

 – надання підтримки правоохоронним орга-
нам, законодавчій та судовій гілкам влади в під-
вищенні ефективності протидії злочинам, пов’я-
заним з торгівлею людьми;

 – захист і реінтеграція потерпілих від торгівлі 
людьми (шляхом надання їм допомоги безпосе-
редньо або через мережу громадських організа-
цій-партнерів МОМ) [13, с. 359–360].

Міжнародна організація з міграції проводить 
роботу із встановлення контактів з правоохорон-
цями в країнах призначення, підтримує спільні 
міжнародні заходи щодо виявлення фактів торгів-
лі людьми [14, с. 71]. Для правоохоронних органів 
України, які проводять роботу із запобігання сек-
суальній експлуатації, корисними є просвітниць-
кі можливості МОМ. З 2001 року МОМ провела 
більш ніж 50 тренінгів для представників право-
охоронних органів на тему, як спілкуватися з по-
терпілими, а також про особливості торгівлі не-
повнолітніми та органами людини. За підтримки 
МОМ українські спеціалісти брали участь у більш 
ніж 50 професійних візитах у 25 країн призначен-
ня торгівлі людьми (здебільшого Європи) з метою 
покращення міжнародного співробітництва у по-
передженні та розслідуванні таких злочинів [12].

Важливу роль в організації взаємодії правоохо-
ронних органів України та інших країн у запобі-
ганні сексуальній експлуатації відіграє Міжнарод-
на організація праці (МОП), заснована у 1919 році 
урядами різних країн для підтримки міжнародно-
го співробітництва у справі забезпечення миру в 
усьому світі та зменшення соціальної несправед-
ливості за рахунок поліпшення умов праці. МОП 
приділяє увагу взаємозв’язкам між примусовою 
та дитячою працею, незаконною міграцією та тор-
гівлею людьми. Особливий наголос МОП робить на 
трудових аспектах торгівлі людьми, але незалеж-
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но від того, з якою метою здійснюється торгівля 
людьми – трудової чи сексуальної експлуатації, 
МОП докладає зусиль до того, щоб залучити самих 
трудящих і трудові інститути до широкомасштаб-
них дій проти цього зла. МОП відводиться поміт-
на роль у запобіжних заходах щодо сексуальної 
експлуатації, що включає збір даних, інформа-
ційні кампанії, виявлення потенційних жертв та 
їх захист, репатріація та реабілітація [5, с. 97].

Іншою міжнародною організацією, яка до-
помагає правоохоронним органам у запобіганні 
сексуальній експлуатації, є Організація з безпе-
ки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка раніше 
називалася Нарадою з безпеки і співробітництва 
в Європі. Її було започатковано як політичний 
консультативний орган, до якого увійшли країни 
Європи, Центральної Азії та Північної Америки. 
Перейменування в ОБСЄ відбулося у 1994 році на 
саміті в Будапешті. Тут також було прийнято рі-
шення про створення Постійної ради (замість По-
стійного комітету), яка працює у Відні як орган 
проведення регулярних політичних консультацій 
і ухвалення рішень. У січні 1995 року ОБСЄ набу-
ла статусу міжнародної організації.

Взаємодія правоохоронних органів України та 
інших країн у запобіганні сексуальній експлуа-
тації здійснюється на підставі Угоди про співро-
бітництво між Урядами держав-учасниць ГУАМ 
у сфері боротьби з тероризмом, організованою 
злочинністю та іншими небезпечними видами 
злочинів 2002 року [15], затвердженої Кабінетом 
Міністрів України того ж року, а також Протоко-
лу до неї 2008 року. У статті 1 Угоди записано, що 
Сторони відповідно до національного законодав-
ства своїх держав будуть здійснювати співробіт-
ництво, у тому числі, у боротьбі з організованою 
злочинністю та торгівлею людьми.

Крім того, під егідою Робочої групи з боротьби з 
тероризмом, організованою злочинністю та поши-
ренням наркотиків ГУАМ створено та розпочато 
діяльність робочої підгрупи з боротьби з торгівлею 
людьми та нелегальною міграцією. Організація 
сприяє проведенню операцій органами поліції, 
спрямованих на профілактику і припинення тор-
гівлі людьми, зокрема операції «Химера» [9, с. 65].

Правоохоронні органи України можуть взає-
модіяти з закордонними колегами у запобіганні 
сексуальній експлуатації за допомогою Регіональ-
ного центру Південно-Східної Європейської ініці-
ативи (SECI), штаб-квартира якого знаходиться 
у Бухаресті (Румунія) та який об’єднує 13 країн. 
Основним напрямком його діяльності є коорди-
нація зусиль правоохоронних органів держав у 
боротьбі з транскордонною злочинністю, в тому 
числі шляхом підтримки створених спеціалізо-
ваних груп з протидії торгівлі людьми. Україна 
не є учасником Південно-Східної Європейської 
ініціативи, але з 2001 року є постійними спосте-

рігачем цієї організації. Участь представника На-
ціональної поліції України в якості спостерігача 
у Регіональному центрі дає можливість розвивати 
контакти з правоохоронними структурами всіх 
країн Ініціативи та здійснювати обмін інформаці-
єю. Крім того, ми неодноразово брали повноправ-
ну участь у проведенні операцій «Міраж», ініці-
йованих цією міжнародною організацією, головна 
мета яких полягає у перекритті каналів торгівлі 
людьми [9, с. 58–60], що слід розглядати як скла-
дову частину комплексної роботи правоохоронних 
органів України у взаємодії з правоохоронними 
органами інших держав у сфері запобігання сек-
суальній експлуатації дітей. 

Проведений аналіз окремих положень Законів 
України та підзаконних нормативно-правових 
актів показав, що законодавство у сфері трансна-
ціонального співробітництва правоохоронних ор-
ганів доповнюється міжнародними договорами, 
до яких у встановленому порядку приєднується 
держава Україна, після чого вони стають части-
ною національного законодавства. В контексті 
дослідження проблеми взаємодії правоохоронних 
органів України та інших країн у запобіганні сек-
суальній експлуатації потребує додаткового ви-
вчення питання про регламентацію такої діяльно-
сті міжнародними договорами.

Багато зусиль для забезпечення взаємодії пра-
воохоронних органів України та інших країн у 
запобіганні сексуальній експлуатації докладають 
працівники дипломатичних представництв Укра-
їни за кордоном. Питання, які виникають у роботі 
з потерпілими від сексуальної експлуатації наши-
ми співгромадянами, консульськими установами 
за кордоном вирішуються більш ефективно у ви-
падку наявності у складі дипломатичного пред-
ставництва офіцера зв’язку – представника полі-
ції України. Останній може визначити найбільш 
результативні шляхи забезпечення прав та закон-
них інтересів потерпілих, а також організувати 
швидкий обмін інформацією щодо протиправної 
діяльності правопорушників [9, с. 66–67]. Вже 
запроваджено посади офіцерів зв’язку у диплома-
тичних представництвах нашої держави в Ізраїлі, 
Німеччині, Росії, Польщі, Туреччині та Угорщині.

На сьогоднішній день ми можемо говорити 
про те, що правотворчий процес щодо вироблен-
ня та впровадження інструментарію з протидії 
злочинності не стоїть на місці, але й повноцінним 
і завершеним його назвати не можна. Міжнарод-
не співробітництво регулюється цілою низкою 
нормативно-правових актів, далеко не повний 
перелік яких наведений вище. Їх зміст охоплює 
надання взаємної правової допомоги і передбачає 
такі прогресивні форми взаємодії, як проведення 
спільних розслідувань (утворення спільних груп 
розслідування), заслуховування за допомогою ві-
деоконференції (відеозв’язку) або телефонної кон-
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ференції, надання допомоги у проведенні таємних 
розслідувань, використання спеціальних методів 
розслідування, що включає електронне спостере-
ження або інші форми спостереження, агентурні 
операції, контрольовані поставки, транскордон-
ний нагляд. Проте, можливість їх застосуван-
ня в практичній діяльності залежить від стану 
імплементації положень міжнародно-правових 
актів [16, с. 281]. Міжнародно-правове співробіт-
ництво у сфері кримінального судочинства без 
національного законодавства здійснюватися не 
може, адже воно є його підґрунтям і рушійною 
силою [17, с. 220]. Виходячи з цього уважаємо, 
що для забезпечення належного рівня взаємодії 
правоохоронних органів України та інших країн 
у запобіганні сексуальній експлуатації необхідно 
докласти зусиль для повноцінної імплементації 
міжнародних договорів їх країнами-учасницями.

Таким чином, взаємодія правоохоронних ор-
ганів України та інших країн, у тому числі у сфе-
рі запобігання сексуальній експлуатації дітей, 
здійснюється за допомогою Міжнародної органі-
зації кримінальної поліції Інтерпол, який забез-
печує організацію та координацію такої взаємодії. 
В структурі директорату з окремих видів злочинів 
Генерального Секретаріату Інтерполу створено 
спеціальний відділ протидії злочинам, пов’яза-
ним з торгівлею людьми.

Правоохоронні органи України через НЦБ 
Інтерполу надсилають запити щодо проведен-
ня правоохоронними органами зарубіжних дер-
жав необхідних розшукових заходів, а в деяких 
випадках – слідчих дій. Крім того, канали Ін-
терполу використовуються при здійсненні між-
народного розшуку, а також при виконанні кри-
мінально-процесуальних дій по розкриттю та 
розслідуванню злочинів.

Багато зусиль для забезпечення взаємодії 
правоохоронних органів України та інших країн 
у запобіганні сексуальній експлуатації доклада-
ють міжнародні організації, зокрема Організа-
ція з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), 
Міжнародна організація з міграції (МОМ), Між-
народна організація праці (МОП), Організація за 
демократію та економічний розвиток – ГУАМ, Ре-
гіональний центр Південно-Східної Європейської 
ініціативи (SECI).

Взаємодія правоохоронних органів України та 
інших країн передбачає такі прогресивні форми 
співробітництва, як проведення спільних розслі-
дувань (утворення спільних груп розслідування), 
заслуховування за допомогою відеоконференції 
(відеозв’язку) або телефонної конференції, надан-
ня допомоги у проведенні таємних розслідувань, 
використання спеціальних методів розслідуван-
ня, що включає електронне спостереження або 
інші форми спостереження, агентурні операції, 
контрольовані поставки, транскордонний нагляд, 

але їх упровадження в практику вимагає повно-
цінної імплементації положень відповідних між-
народних договорів у всіх державах, зацікавле-
них в співпраці.

Підводячи підсумки зазначимо, що сьогодні, 
незважаючи на відсутність великої кількості оп-
рилюднених фактів, проблема сексуальної екс-
плуатації дітей в Україні існує і є актуальною. Її 
латентність пов’язана із складністю виявлення 
таких злочинів та корупцією. Малолітні постраж-
далі зазвичай не розуміють, що вони є об’єктами 
злочинних дій, або сприймають заробіток шляхом 
надання секс-послуг як норму. Українське сус-
пільство терпимо ставиться до факту сексуальної 
експлуатації дітей, адже для переважної біль-
шості людей «експлуатація дітей» означає залу-
чення малолітніх дітей до надання секс-послуг. 
Наслідки розбещення для дітей, які виглядають 
дорослими, є не менш руйнівними для їхньої пси-
хіки, тому повинні засуджуватися суспільством 
так само, як і секс або порнографія за участю ма-
лолітніх дітей. Специфіка взаємодії органів по-
ліції щодо виявлення та запобігання злочинам, 
пов’язаних із сексуальною експлуатацією дітей, 
обумовлюється тим, що сферою повноважень 
МВС України охоплено утворені (реорганізовані) 
підрозділи Національної поліції, Національної 
гвардії, Державної прикордонної служби, Дер-
жавної служби з надзвичайних ситуацій і Дер-
жавної міграційної служби, які уповноважені в 
межах компетенції здійснювати адміністративні, 
кримінальні та кримінальні процесуальні заходи. 
Зазначене кардинально впливає на структуру, ор-
ганізацію, напрями і суб’єктів взаємодії та форми 
їх офіційної співпраці.
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Анотація

Мискова Г. М. Взаємодія правоохоронних органів 
України та інших країн у запобіганні сексуальній екс-
плуатації дітей. – Стаття.

Незважаючи на відсутність великої кількості опри-
люднених фактів, проблема сексуальної експлуатації 
дітей в Україні існує і є актуальною. Її латентність 
пов’язана із складністю виявлення таких злочинів та 
корупцією. Малолітні постраждалі зазвичай не розумі-
ють, що вони є об’єктами злочинних дій, або сприйма-
ють заробіток шляхом надання секс-послуг як норму. 
Українське суспільство терпимо ставиться до факту 

сексуальної експлуатації дітей, адже для переважної 
більшості людей «експлуатація дітей» означає залу-
чення малолітніх дітей до надання секс-послуг. Наслід-
ки розбещення для дітей, які виглядають дорослими, є 
не менш руйнівними для їхньої психіки, тому повинні 
засуджуватися суспільством так само, як і секс або пор-
нографія за участю малолітніх дітей.

У статті розглянуті проблемні питання взаємо-
дії правоохоронних органів України та інших країн 
у запобіганні сексуальній експлуатації дітей. Встанов-
лено, що специфіка виявлення та запобігання злочи-
нам обумовлюється тим, що сферою повноважень МВС 
України охоплено утворені (реорганізовані) підрозділи 
Національної поліції, Національної гвардії, Державної 
прикордонної служби, Державної служби з надзви-
чайних ситуацій і Державної міграційної служби, які 
уповноважені в межах компетенції здійснювати адмі-
ністративні та запобіжні заходи. Виокремлено напря-
ми підвищення ефективності взаємодії Національної 
поліції з уповноваженими органами інших країн з пи-
тань, що належать до сфери діяльності Інтерполу (мо-
ніторинг ситуації у сфері торгівлі людьми, організація 
міжнародного розшуку, виконання кримінально-про-
цесуальних дій у провадженнях про злочини, пов’я-
зані із сексуальною експлуатацією) та Європолу (у ме-
жах реалізації Угоди між Україною та Європейським 
поліцейським офісом про стратегічне співробітництво, 
інших міжнародних організацій та структур, з якими 
співпрацює МВС (Організація з безпеки і співробітни-
цтва в Європі, Міжнародна організація з міграції, Між-
народна організація праці, Організація за демократію 
та економічний розвиток, Регіональний центр Півден-
но-Східної Європейської ініціативи). 

Взаємодія правоохоронних органів України та ін-
ших країн, у тому числі у сфері запобігання сексу-
альній експлуатації дітей, здійснюється за допомогою 
Міжнародної організації кримінальної поліції Інтер-
пол, який забезпечує організацію та координацію та-
кої взаємодії. В структурі директорату з окремих видів 
злочинів Генерального Секретаріату Інтерполу створе-
но спеціальний відділ протидії злочинам, пов’язаним 
з торгівлею людьми. Така діяльність правоохоронних 
органів України та інших країн передбачає такі прогре-
сивні форми співробітництва, як проведення спільних 
розслідувань (утворення спільних груп розслідування), 
заслуховування за допомогою відеоконференції (віде-
озв’язку) або телефонної конференції, надання допомо-
ги у проведенні таємних розслідувань, використання 
спеціальних методів розслідування, що включає елек-
тронне спостереження або інші форми спостереження, 
агентурні операції, контрольовані поставки, транскор-
донний нагляд, але їх упровадження в практику вима-
гає повноцінної імплементації положень відповідних 
міжнародних договорів у всіх державах, зацікавлених 
в співпраці.

Ключові  слова: сексуальна експлуатація, дитина, 
запобігання, взаємодія, зарубіжні правоохоронні орга-
ни, Інтерпол. 

Аннотация

Мискова А. Н. Взаимодействие правоохранитель-
ных органов Украины и других стран в предотвраще-
нии сексуальной эксплуатации детей. – Статья.

Несмотря на отсутствие большого количества опу-
бликованных фактов, проблема сексуальной эксплуа-
тации детей в Украине существует и является актуаль-
ной. Ее латентность связана со сложностью выявления 
таких преступлений и коррупцией. Малолетние постра-
давшие обычно не понимают, что они являются объ-
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ектами преступных действий, или воспринимают за-
работок путем предоставления секс-услуг как норму. 
Украинское общество терпимо относится к факту сек-
суальной эксплуатации детей, ведь для большинства 
людей «эксплуатация детей» означает вовлечение ма-
лолетних детей к оказанию секс-услуг. Последствия 
развращения для детей, которые выглядят взрослыми, 
являются не менее разрушительными для их психики, 
поэтому должны осуждаться обществом так же, как и 
секс или порнография с участием малолетних детей.

В статье рассмотрены проблемные вопросы взаи-
модействия правоохранительных органов Украины 
и других стран в предотвращении сексуальной эксплу-
атации детей. Установлено, что специфика выявления 
и предупреждения преступлений обусловливается тем, 
что сферой полномочий МВД Украины охвачены образо-
ванные (реорганизованые) подразделения Националь-
ной полиции, Национальной гвардии, Государствен-
ной пограничной службы, Государственной службы 
по чрезвычайным ситуациям и Государственной мигра-
ционной службы, уполномоченные в пределах компе-
тенции осуществлять административные меры и меры 
предосторожности. Выделены направления повыше-
ния эффективности взаимодействия Национальной 
полиции с уполномоченными органами других стран 
по вопросам, относящимся к сфере деятельности Ин-
терпола (мониторинг ситуации в сфере торговли людь-
ми, организация международного розыска, исполне-
ния уголовно-процессуальных действий в процессах 
о преступлениях, связанных с сексуальной эксплуата-
цией) и Европола (в рамках реализации Соглашения 
между Украиной и Европейским полицейским офисом 
о стратегическом сотрудничестве, других международ-
ных организаций и структур, с которыми сотрудничает 
МВД (Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, Международная организация по миграции, 
Международная организация труда, Организация 
за демократию и экономическое развитие Региональ-
ный центр Юго-Восточной Европейской инициативы).

Взаимодействие правоохранительных органов 
Украины и других стран, в том числе в сфере предот-
вращения сексуальной эксплуатации детей, осущест-
вляется с помощью Международной организации 
уголовной полиции Интерпол, который обеспечивает 
организацию и координацию такого взаимодействия. 
В структуре директората по отдельным видам престу-
плений Генерального Секретариата Интерпола создан 
специальный отдел противодействия преступлениям, 
связанным с торговлей людьми. Такая деятельность 
правоохранительных органов Украины и других стран 
предусматривает такие прогрессивные формы сотруд-
ничества, как проведение совместных расследований 
(создания совместных групп расследования), заслу-
шивание с помощью видеоконференций (видеосвя-
зи) или телефонной конференции, оказание помощи 
в проведении тайных расследований, использование 
специальных методов расследования, включающий 
электронное наблюдение или другие формы наблюде-
ния, агентурные операции, контролируемые поставки, 
трансграничный надзор, но их внедрение в п актику 
требует полноценной имплементации положений соот-
ветствующих международных договоров во всех госу-
дарствах, заинтересованных в сотрудничестве.

Ключевые  слова: сексуальная эксплуатация, ребе-
нок, предотвращение, взаимодействие, зарубежные 
правоохранительные органы, Интерпол. 

Summary

Myskova H. M. Cooperation of law enforcement 
agencies of Ukraine and other countries in preventing 
sexual exploitation of children. – Article.

Despite the lack of publicity, the problem of child sex-
ual exploitation in Ukraine exists and is relevant. Its la-
tency is associated with the complexity of detecting such 
crimes and corruption. Minor victims usually do not un-
derstand that they are the target of criminal activity, or 
perceive earnings by providing sex services as normal. 
Ukrainian society is tolerant of the sexual exploitation 
of children, because for the vast majority of people, «ex-
ploitation of children» means involving young children in 
the provision of sex services. The effects of child molesta-
tion that appear to be adults are no less damaging to their 
psyche, and should therefore be condemned by society just 
as much as sex or pornography involving young children.

The article deals with the problematic issues of co-
operation between law enforcement agencies of Ukraine 
and other countries in preventing sexual exploitation of 
children. Determined that the specificity of detection 
and prevention of crimes is determined by the fact that 
the scope of powers of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine covers the formed (reorganized) units of the 
National Police, National Guard, State Border Service, 
State Emergency Service and State Migration Service 
and the State Migration Service precautions. The direc-
tions of increasing the effectiveness of the interaction 
of the National Police with the authorized bodies of oth-
er countries on issues pertaining to Interpol’s activity 
(monitoring of the situation in the field of trafficking in 
human beings, organization of the international investi-
gation, execution of criminal proceedings in proceedings 
related to sexual exploitation) are highlighted. and Eu-
ropol (within the framework of the Agreement between 
Ukraine and the European Police Office on Strategic Co-
operation, other international organizations and struc-
tures with which M SAF (Organization for Security and 
Cooperation in Europe, International Organization for 
Migration, International Labor Organization, Organiza-
tion for Democracy and Economic Development, Region-
al Center for South-East European Initiative).

The cooperation of law enforcement agencies of 
Ukraine and other countries, including in the field of 
prevention of sexual exploitation of children, is carried 
out with the help of the International Criminal Police 
Organization Interpol, which ensures the organization 
and coordination of such interaction. In the structure of 
the Directorate for certain types of crimes of the General 
Secretariat of the Interpol a special department for com-
bating trafficking in human beings was created. Such 
activities of law enforcement agencies of Ukraine and 
other countries include such progressive forms of coop-
eration as conducting joint investigations (formation of 
joint investigation teams), hearing by videoconference 
(video communication) or telephone conference, assist-
ing in secret investigations, using special methods of 
investigation, including electronic surveillance or other 
forms of surveillance, agent operations, controlled de-
liveries, cross-border surveillance, but their implemen-
tation in aktyku requires full implementation of the rel-
evant international instruments in all states interested 
in cooperation.

Key words: sexual exploitation, child, prevention, in-
teraction, foreign law enforcement agencies, Interpol.
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ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ 
У СПРАВАХ ПРО КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ

Вступ. Трансформація соціально-економіч-
ної політики української держави та її прагнен-
ня увійти до європейського державно-правового 
простору, зокрема, шляхом скасування візового 
режиму між Україною та ЄС визначають прин-
ципово нову систему пріоритетів у внутрішній 
та зовнішній політиці, нові критерії ефективнос-
ті суспільного та державного розвитку. Однією з 
визначальних умов успішної реалізації євроінте-
граційної політики виступає комплексна боротьба 
з корупцією на всіх рівнях владного апарату. 

Євроінтеграційний вектор розбудови україн-
ської державності та прийняття національним 
парламентом низки антикорупційних законів за-
початкувало новий етап антикорупційної рефор-
ми в нашій країні, яка співпала в часі з реформу-
ванням органів прокуратури. 

На жаль, у цілому намагання боротися з коруп-
цією обмежуються епізодичними та тимчасови-
ми спробами, за відсутності послідовних кроків, 
спрямованих на усунення причин і умов корупції 
та зводяться до ігнорування принципу невідворот-
ності покарання винних за допущенні зловживан-
ня у вказаній сфері. Реальних результатів щодо 
викриття резонансних корупційних схем не спо-
стерігається. 

Вражаючий масштаб корупції, її високий рі-
вень латентності, ступінь суспільної небезпечно-
сті зумовили необхідність пролонгації антикоруп-
ційної реформи в Україні та формування більш 
дієвого правоохоронного механізму для протидії 
цьому явищу, в якому прокуратура відіграватиме 
домінуючу роль. 

Вказане обумовлює актуальність аналізу осо-
бливостей представництва прокуратурою інтере-
сів державиу справах про корупційні злочини та 
підтверджує необхідність розробки нових науково 
обґрунтованих заходів реформування прокурату-
ри з метою підвищення результативності її анти-
корупційної діяльності. 

Теоретичною основою дослідження представ-
ництва прокурором інтересів держави у спра-
вах про корупційні злочини стали праці відомих 
вітчизняних та зарубіжних фахівців, зокрема: 
В. С. Бабкової, Є. М. Блажівського, В. М. Гаращу-
ка, О. В. Головкіна, І. Н. Грабець, Л. Р. Грицаєн-
ко, Ю. М. Дьоміна, З. А. Загиней, М. В. Косюти, 
А. В. Линника, О. М. Литвака, О. М. Литвинова, 
Є. В. Невмержицького, І. С. Нуруллаєва, М. І. Ру-
денко, Г. П. Середи, В. Я. Тація, М. І. Хавронюка, 

О. Н. Ярмиша та багатьох інших. У той же час на 
сучасному етапі динаміка розвитку як інститу-
ційної, так і функціональної складових суб’єктів 
у сфері протидії корупції зазнає швидких змін і 
перетворень, що вимагає постійного аналізу цих 
нововведень на науковому рівні та вироблення 
пропозицій щодо подальшого вдосконалення ан-
тикорупційної діяльності прокуратури. 

Метою статті є висвітлення існуючих проблем 
представництва прокурором інтересів держави у 
справах про корупційні злочини, а також виро-
блення пропозицій щодо підвищення ефективнос-
ті антикорупційної діяльності органів прокурату-
ри з урахуванням їх реформування та перебудови. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 
68 Закону України «Про запобігання корупції» 
фізичні та юридичні особи, права яких порушено 
внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного 
з корупцією правопорушення і яким завдано мо-
ральної або майнової шкоди, збитків, мають пра-
во на відновлення прав, відшкодування збитків, 
шкоди в установленому законом порядку [3]. 

Збитки, шкода, завдані фізичній або юридич-
ній особі внаслідок незаконних рішень, дій або 
бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи 
щодо запобігання і протидії корупції, відшкодову-
ються з Державного бюджету України в установ-
леному законом порядку. Держава, орган місце-
вого самоврядування, які відшкодували збитки, 
шкоду, завдану незаконним рішенням, діями або 
бездіяльністю суб’єкта, що здійснює заходи щодо 
запобігання та протидії корупції, мають право 
зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала 
збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкоду-
вання (крім відшкодування виплат, пов’язаних 
із трудовими відносинами, відшкодуванням мо-
ральної шкоди). 

Прокурор здійснює представництво в суді за-
конних інтересів держави у разі порушення або 
загрози порушення інтересів держави, якщо за-
хист цих інтересів не здійснює або неналежним 
чином здійснює орган державної влади, орган міс-
цевого самоврядування чи інший суб’єкт владних 
повноважень, до компетенції якого віднесено від-
повідні повноваження, а також у разі від- сутності 
такого органу. 

У кожному випадку прокурор або його заступ-
ник самостійно визначає і мотивує в позовній за-
яві, в чому полягає порушення інтересів держави 
або загроза інтересам держави. 
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Наявність таких обставин обґрунтовується 
прокурором в суді у порядку, передбаченому ч. 4 
ст. 23 Закону України «Про прокуратуру». 

Прокурор здійснює представництво в суді ви-
ключно після підтвердження судом підстав для 
представництва та повідомлення про це грома-
дянина, його законного представника або відпо-
відного суб’єкта владних повноважень. У разі 
підтвердження судом наявності підстав для пред-
ставництва прокурор користується процесуальни-
ми повноваженнями відповідної сторони процесу. 
Наявність визнаних судом підстав для представ-
ництва може бути оскаржена громадянином, його 
законним представником або суб’єктом владних 
повноважень [1]. 

Виключно з метою встановлення наявності 
підстав для представництва інтересів держави 
в суді у випадку, якщо захист законних інтере-
сів держави не здійснює або неналежним чином 
здійснює суб’єкт владних повноважень, до компе-
тенції якого віднесено відповідні повноваження, 
прокурор має право отримувати інформацію, яка 
на законних підставах належить цьому суб’єкту, 
витребовувати та отримувати від нього матеріали 
та їх копії. 

Прокурор з метою вжиття заходів з досудового 
врегулювання спору та поновлення ймовірно по-
рушеного права громадянина або законного інтер-
есу держави після підтвердження судом підстав 
для представництва має право направити до орга-
нів державної влади, місцевого самоврядування, 
військових частин, суб’єктів державного та кому-
нального секторів економіки, органів Пенсійного 
фонду України та фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, рішення, 
дії чи бездіяльність яких створюють загрозу пору-
шення або ймовірно порушують законні інтереси 
громадянина чи держави, звернення про можли-
вість досудового врегулювання спору, що містить 
викладення обставин та вимог, передбачених про-
цесуальним законом. 

Протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання 
звернення прокурора відповідна особа має право 
вжити запропонованих прокурором заходів для 
забезпечення досудового врегулювання спору. 

У разі неврегулювання спору у досудовому по-
рядку прокурор звертається до суду із позовом 
(заявою, поданням) протягом одного місяця з дня 
отримання відповідною особою заяви прокурора. 

Право подання позовної заяви (заяви, подан-
ня) в порядку цивільного, адміністративного, гос-
подарського судочинства згідно зі ст. 24 Закону 
України «Про прокуратуру» надається Генераль-
ному прокурору України, його першому заступ-
нику та заступникам, керівникам регіональних 
та місцевих прокуратур, їх першим заступникам 
та заступникам [1].

Цивільний позов у кримінальному проваджен-

ні відповідно до ч. 3 ст. 128 КК України подається 
прокурором, який бере в ньому участь [2]. 

При цьому прокурор повинен надати суду 
письмову згоду законного представника або орга-
ну, якому законом надано право захищати права, 
свободи та інтереси відповідної особи, або органу 
державної влади, органу місцевого самоврядуван-
ня чи іншого суб’єкта владних повноважень на 
здійснення ним представництва. 

Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчи-
нення корупційного право- порушення, згідно зі 
ст. 69 Закону України «Про запобігання коруп-
ції» підлягають конфіскації або спеціальній кон-
фіскації за рішенням суду в установленому зако-
ном порядку [3]. 

Позови повинні відповідати вимогам кримі-
нального та цивільно-процесуального законодав-
ства щодо змісту й форми, містити необхідне пра-
вове обґрунтування та посилання на матеріальний 
закон. У документі обов’язково зазначаються дані 
про особу, яка вчинила корупційне діяння: пріз-
вище, ім’я та по батькові, місце проживання та 
місце роботи, а також дата вчинення корупційного 
правопорушення, дані про притягнення до відпо-
відальності (вирок або постанова про притягнення 
до адміністративної відповідальності) тощо. 

Позови у сфері протидії корупції можуть сто-
суватись відшкодування шкоди, завданої держав-
ним підприємствам і установам незаконною пере-
дачею в користування іншим суб’єктам цивільних 
правовідносин на невигідних для підприємства, 
установи умовах тощо. У таких випадках, крім 
визнання угод недійсними, слід ставити питання 
про відшкодування винними особами, уповнова-
женими на виконання функцій держави, завданої 
шкоди. При цьому матеріальна відповідальність 
настає на загальних підставах. Позов прокурором 
може бути заявлено в інтересах держави в особі 
органу управління державним майном, конкрет-
ного державного підприємства, установи (органі-
зації) до особи, яка вчинила корупційне діяння. 
Наведений перелік позовів у сфері протидії коруп-
ції не є вичерпним. 

Під час ознайомлення з матеріалами щодо ад-
міністративних правопорушень, пов’язаних із ко-
рупцією, прокурори повинні з’ясовувати, чи всі 
протоколи направлено до суду, які матеріали не 
направлялися до суду або не були належним чи-
ном реалізовані та чому. При встановленні фактів 
недбалого ставлення працівників правоохорон-
них органів до своїх обов’язків слід порушувати 
питання про їх відповідальність. 

Відповідно до ч. 2 ст. 257 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (КУпАП) прото-
кол про вчинення адміністративного правопору-
шення, пов’язаного з корупцією, разом з іншими 
матеріалами у триденний строк з моменту його 
складання надсилається до місцевого загального 
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суду за місцем вчинення корупційного правопо-
рушення одночасно з надсиланням прокурору, 
органу державної влади, органу місцевого само-
врядування, керівникові підприємства, установи 
чи організації, де працює особа, яка притягається 
до відповідальності, повідомлення про складання 
протоколу із за- значенням характеру вчиненого 
правопорушення та норми закону, яку порушено 
[4]. Вважаємо, що копії матеріалів, включно з ко-
пією протоколу, також потрібно направляти про-
курору разом із повідомленням. 

Згідно з ч. 2 ст. 250 КУпАП у провадженнях 
у справах про адміністративні правопорушення, 
передбачені статтями 172-2–172-9 цього Кодексу, 
участь прокурора у розгляді справ судом є обов’яз-
ковою [4]. 

У статті 38 КУпАП встановлено, що адміні-
стративне стягнення за вчинення правопорушен-
ня, пов’язаного з корупцією, а також правопору-
шення, за- значеного у ст. 164-14 цього Кодексу, 
може бути накладено протягом трьох місяців з дня 
виявлення, але не пізніше двох років з дня його 
вчинення. У разі закриття кримінального прова-
дження, але за наявності в діях по- рушника ознак 
адміністративного правопорушення, адміністра-
тивне стягнення може бути накладене не пізніше 
місяця після прийняття такого рішення. 

Постанова суду про накладення адміністра-
тивного стягнення за адміністративне корупційне 
правопорушення у триденний строк з дня набран-
ня нею законної сили направляється відповідному 
органу державної влади, органу місцевого само-
врядування, керівникові підприємства, установи 
чи організації, державному виборному органу, 
власнику юридичної особи або уповноваженому 
ним органу для вирішення питання про притяг-
нення особи до дисциплінарної відповідальності, 
усунення її згідно із чинним законодавом.

Відомості про юридичних та фізичних осіб, 
яких притягнуто до кримінальної, адміністра-
тивної, дисциплінарної або цивільно-правової 
відповідальності за вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, згідно з 
вимогами ч. 1 ст. 56 Закону України «Про запобі-
гання корупції» повинні вноситись до Єдиного дер-
жавного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр). 

Однак варто зауважити, що під час проведен-
ня органами прокуратури перевірок виявляли-

ся непоодинокі випадки невнесення до Реєстру 
осіб, які притягалися до відповідальності за ско-
єння корупційних або пов’язаних із ними право-
порушень. 

Також було встановлено, що окремими по-
садовцями, уповноваженими на виконання 
функцій держави, ігноруються вимоги антико-
рупційного законодавства щодо вжиття заходів 
урегулювання конфлікту інтересів, пов’язаного 
з обмеженням сумісництва та суміщення про-
ходження державної служби з іншими видами 
діяльності. Такі дії високопосадовців, спрямова-
ні на ігнорування норм антикорупційного зако-
нодавства та нехтування своїми обов’язками, не 
сприяють зниженню рівня корупції та профілак-
тиці корупційних або пов’язаних з ними право-
порушень. Це і є поле діяльності для принципо-
вого реагування новоствореної Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури. 

Обмеження щодо заборони особі, звільненій 
з посади у зв’язку з притяг- ненням до відповідаль-
ності за корупційне правопорушення, займатися 
діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій 
держави, місцевого самоврядування, або такою, 
що прирівнюється до цієї діяльності, згідно з ви-
могами ст. 65 Закону України «Про запобігання 
корупції» встановлюється виключно за вмотиво-
ваним рішенням суду. Це також важливий напрям 
у здійсненні прокурорського нагляду, який має 
бути відображений у нормативних документах. 

Безперечно, найбільш результативний шлях 
боротьби з корупцією – це усунення причин, які її 
породжують, що зробити доволі нелегко, але для 
цього потрібні політична воля та дієві реформи. 
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Анотація

Юрчишин Ю. В. Представництво прокурором ін-
тересів держави у справах про корупційні злочини. – 
Стаття.

У статті розглядаються особливості представництва 
прокурором інтересів держави у справах про корупційні 
злочини. Зокрема автором проаналізовано законодавчі 
підстави та порядок представництва прокурором інте-
ресів держави у справах про корупційні злочини.

Ключові  слова: кримінальне провадження, пред-
ставництво, прокуратура, корупційні злочини, 
повноваження.

Аннотация

Юрчишин Ю. В. Представительство прокурором 
интересов государства в делах о коррупционных пре-
ступлениях. – Статья.

В статье рассматриваются особенности представи-
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ЗМІНИ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ: ДІЯЛЬНІСТЬ ОБСЄ

Постановка проблеми. Нові виклики та загро-
зи безпеці зумовили переосмислення ролі міжна-
родних інститутів багатостороннього співробітни-
цтва у міжнародних відносинах. Наразі постало 
завдання знайти новий формат співробітництва 
між державами в усьому світі зокрема в умовах 
появи нових загроз в сфері безпеки. Сучасний 
міжнародний порядок характеризується значною 
нестабільністю та тенденціями до відродження 
біполярності. Вони стали одними із центральних 
у дискусії стосовно перспективи діяльності як 
міжнародних організацій на міжнародній арені, 
так і результативності впровадження ухвалених 
ними рішень. Залишаються актуальними питан-
ня ефективності в час динамічних трансформацій 
міжнародної системи безпеки та правопорядку. 
З огляду на загострення геополітичного протисто-
яння у світовому масштабі, з одного боку, та ре-
гіоналізації загроз, з іншого, питання посилення 
ролі безпекового компонента у діяльності міжна-
родних інститутів багатостороннього співробітни-
цтва вельми актуальний.

Рівень дослідження проблематики. Пробле-
матика даної статті була досліджена в працях та-
ких вітчизняних науковців як: А. Єрмолаєвим,  
В. Кононенко, О. Резніковою, Б. Парахонським 
та інших. В їх роботах були досліджені такі важ-
ливі аспекти як еволюція ОБСЄ від безпекового 
форуму до регіональної організації в глобальній 
системі колективної безпеки, роль ОБСЄ в системі 
міжнародної безпеки, тенденції, виклики та пер-
спективи розвитку сучасної архітектури загаль-
ноєвропейської безпеки та ряд інших.

Відтак метою статті є дослідження статусу 
ОБСЄ в якості платформи для діалогу з питань єв-
ропейської безпеки в умовах трансформації між-
народного правопорядку.

Виклад дослідження. ОБСЄ є найбільшою в 
світі регіональною міжнародною організацією 
в сфері безпеки, що об'єднує 57 держав-членів, 
розташованих у Північній Америці, Європі та 
Центральній Азії, із загальною чисельністю насе-
лення понад мільярд осіб. ОБСЄ забезпечує здійс-
нення діалогу та політичної взаємодії країн-чле-
нів з широкого кола питань безпеки, діючи у 

сферах раннього попередження, запобігання кон-
фліктам, врегулювання криз і постконфліктного 
відновлення [1, c. 8].

Поява у міжнародному середовищі «нових» 
центрів регіонального та глобального впливу зу-
мовлює необхідність переоцінки ситуації, що 
склалася. Зміцнення позицій Індії, Китаю, Сау-
дівської Аравії, Ірану у міжнародних відносинах 
з одного боку, та зростання ролі Європейського 
Союзу та загострення відносин по лінії Схід– 
Захід, з іншого, складають якісно нову геополі-
тичну картину у світі. А оскільки загострення 
«заморожених конфліктів навколо держав по-
страдянського простору та у Центральносхідно-
європейському регіоні пробуджує новий сплеск 
активності міжнародних акторів, питання вибу-
довування нових та вдосконалення вже існуючих 
стратегій поведінки на міжнародній арені зали-
шається вельми актуальним [1, c. 36].

Актуальним воно є як для держав з високим 
рівнем суверенітету, так і міжнародних інститу-
цій, для котрих питання гарантування чи забезпе-
чення безпеки є базовим пріоритетом їхньої діяль-
ності. Якщо мова йде про Європейський регіон, то 
у даному випадку ключовими акторами вважаємо 
НАТО, ЄС, ОБСЄ, СНД, ОДКБ тощо. 

При цьому слід зазначити, що в останній час 
зростає роль неформальних акторів міжнародних 
відносин та нестандартних міжнародних інститу-
цій, які перебирають подекуди на себе завдання за-
хисту та гарантування безпеки. Такими структу-
рами можна вважати регіональні та субрегіональні 
утворення, такі як, Вишеградська група, група 
Веймар (Веймарський трикутник) тощо [2, с. 100]. 

Попри внутрішні суперечності і кризові явища 
в ОБСЄ організація залишається однією з голов-
них опор системи європейської безпеки. Це під-
тверджують досягнення останнього десятиліття 
у врегулюванні криз, відповіді на новітні загрози 
(Хартія ОБСЄ з боротьби з тероризмом, 2002 р.), 
прийняття документів про стратегію оптиміза-
ції роботи ОБСЄ в еколого-економічному вимірі 
(2003 р.), ініціатива «На схід від Відня» із спів-
робітництва з пострадянськими країнами ОБСЄ 
(2004 р.), боротьба з організованою злочинністю, 
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прийняття Мадридської декларації з безпеки та 
екології (2007 р.), прийняття регіональної декла-
рації з Карабахського конфлікту (2008 р.), при-
йняття Астанінської декларації (2010 р.), понов-
лення процесу з Придністровського врегулювання 
в форматі «5+2» (2011 р.).

Аналіз діяльності таких організацій засвідчує 
наявність трансформації розуміння ролі та функ-
цій міжнародних організацій у сучасному світі. 
Традиційна діяльність міжнародних інститутів 
багатостороннього співробітництва ще десятиліт-
тя назад кардинально вирізнялася своїм характе-
ром від діяльності сьогочасних міжнародних ін-
ституцій [3, с. 264]. 

Два останні десятиліття кардинально змінили 
світ. Зміни торкнулися усіх аспектів міжнародно-
го життя. Проблематика діяльності міжнародних 
безпекових інститутів не нова. Водночас, в україн-
ській міжнародно-політичній науці дослідження, 
пов’язані з вивченням проблематики діяльності 
міжнародних організацій у сфері безпеки зали-
шаються фрагментарним. Вони розкривають, зде-
більшого, прикладні аспекти діяльності ООН та 
значної кількості регіональних організацій у спе-
цифічних, галузевих питаннях. Звідси метою роз-
гляду є «криза ефективності» як концепт та фор-
ма діяльності міжнародної системи міжнародних 
організацій у новітніх умовах [2, с. 103]. 

Нові реалії у міжнародних відносинах не оми-
нають сфери міжнародної (глобальної) та регіо-
нальної безпеки. З огляду на це, важливим ви-
дається необхідність переосмислення концепту 
безпеки загалом, і міжнародної зокрема. У цьому 
контексті наголосимо, що ХХІ століття принес-
ло в концепцію безпеки концентрування уваги 
на безпеці людини (human security), інформацій-
ній безпеці тощо.

В цьому контексті визначально, що одними 
з перших почали реагувати на зміну концепту 
безпеки деякі міжнародні організації, як от Ор-
ганізація Північноатлантичного договору, на са-
міті якої у Варшаві у липні 2016 року розглядали 
питання щодо новітніх викликів та загроз міжна-
родній безпеці. Зокрема, було заявлено про появу 
нових загроз у вигляді «гібридної війни» із гібрид-
ними загрозами у вигляді пропагандистської вій-
ни, пов’язаної з елементами інформаційної війни, 
кібертероризму, інших технічних елементів про-
тистояння. Північноатлантичний альянс показав 
усій світовій спільноті, що залишається чи не єди-
ною безпековою структурою, яка розглядає питан-
ня, що стосуються не лише членів НАТО. Також 
предметом обговорення учасників Варшавського 
саміту були й питання розроблення нових меха-
нізмів стратегії з метою протидії гібридним загро-
зам. До ефективних кроків у відповідь гібридним 
загрозам слід віднести розміщення на ротаційній 
основі в країнах Балтії та Польщі батальйонів сил 
швидкого розгортання НАТО з числа військовос-

лужбовців Великобританії, США, Канади та Ні-
меччини, що посилить «зацікавленість у вибудо-
вуванні безпеки» [4].

Серед рішень, ухвалених Альянсом під час са-
міту, впадає в око актуалізація нових загроз євро-
пейській безпеці, як і безпеці в євроатлантичному 
просторі. Загалом аналіз рішень саміту НАТО у 
Варшаві засвідчує, що Альянс зробив, на нашу 
думку, досить вдалу спробу поставити питання про 
гарантувавння безпеки своїх членів, особливо у ре-
гіоні Центрально-Східної Європи та Балтики [4].

Якщо з діяльністю Альянсу пов’язана більш 
чітка верифікація у діяльності нового концепту 
безпеки, то, скажімо, для Організації з безпеки та 
співробітництва у Європі «проблема ефективнос-
ті» залишається актуальною як ніколи. Держави 
євроатлантичного простору, шукаючи порятунку 
після Другої світової війни, знайшли консульта-
тивний формат співпраці у вигляді НБСЄ, котра 
в нових геополітичних реаліях краху біполярної 
системи міжнародних відносин була трансформо-
вана в Організацію з безпеки, яка, по ідеї, мала б 
відображати нові реалії, що склалися на той час 
у Європі. Однак такі процеси, як глобалізація, 
асиметрія міжнародних відносин, вакуум безпе-
ки, стали викликами для діяльності цієї організа-
ції. Сьогодні ця міжнародна структура стоїть пе-
ред необхідністю вдосконалення своєї діяльності 
в контексті виконання місій на теренах, щонай-
менше, пострадянського простору [5].

Головною роллю ОБСЄ на сьогоднішній день 
залишається бути з’єднуючим безпековим «мос-
том» між Заходом і Сходом. Поряд з головною 
роллю в рамках ОБСЄ існують також і другоряд-
ні, які покликані розвивати роль ОБСЄ в операці-
ях з підтримки миру, більш чітко відображаючи 
всеосяжний підхід Організації до питань безпеки; 
укріплювати процес політичних консультацій 
в рамках ОБСЄ шляхом запровадження при По-
стійній раді ОБСЄ Підготовчого комітету; запобі-
гати скрізь, де можливо, виникненню конфліктів, 
що супроводжуються насильством; зміцнювати 
взаємодію ОБСЄ з іншими міжнародними органі-
заціями і тим самим забезпечувати краще викори-
стання їх ресурсів [6]. Ця діяльність здійснюється 
спільно з урядами, а також громадами та окреми-
ми уповноваженими особами на місцях.

Здійснення головних та другорядних ролей 
ОБСЄ досягається за допомогою функцій. Для 
більш детального розуміння призначення ОБСЄ 
в якості платформи для політичного діалогу з пи-
тань європейської безпеки, доцільним, на думку 
автора, вбачається розкриття функцій ОБСЄ за 
критеріальним принципом. Критеріальний прин-
цип дає змогу проаналізувати та дослідити функ-
ції ОБСЄ, які вона виконує як міжнародна безпе-
кова організація, в системі європейської безпеки. 
Всі її функції та інструменти для їх здійснення на-
правлені на підтримку та забезпечення безпеки, 
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в першу чергу, в рамках ЄС, а також поза межами 
Європи. За допомогою своїх інструментів ОБСЄ 
намагається сьогодні протистояти викликам єв-
ропейській безпеці. Частково ОБСЄ протидіє тим 
самим «м’яким загрозам» безпеці, що і ЄС, а саме 
боротьбі з тероризмом та нелегальній міграції. 
Але якщо дані види загроз розглядаються ЄС з 
точки зору «м’якої сили», в якій ключову роль 
відіграють економічні та гуманітарні інструмен-
ти, то в ОБСЄ ці інструменти економічного та гу-
манітарного характеру. Автор зосереджує увагу 
на тому, що певною мірою «м’які загрози» об’єд-
нують погляди ОБСЄ та ЄС на протидію загрозам 
безпеці європейського континенту з огляду на 
використання ними гуманітарних інструментів.  
Виконання безпекових функцій ОБСЄ залежить 
від скоординованих дій держав-членів в сфері без-
пеки, а також від ефективної діяльності її інститу-
тів та підрозділів [6].

Якщо взяти за приклад ООН, що займає до-
волі специфічне становище в архітектурі міжна-
родних організацій (адже цілком слушно можемо 
говорити про систему міжнародних організацій, 
котра не є відображенням «системи ООН») то з 
одного боку, ця міжнародна глобальна інститу-
ція прагне до глобального урядування (Global 
Governance), а з іншого – стає малоефективним 
інститутом через невідповідність сучасному між-
народному порядку, а радше – розташування гео-
політичних акторів у світовому просторі. Іншими 
словами, ні ООН ні ОБСЄ сьогодні не відображає 
політичну картину світу і, що саме головне, по-
части не може гарантувати міжнародну безпе-
ку у глобальному масштабі (та й регіональному 
європейському масштабі) через посередництво 
міжнародних організацій регіонального харак-
теру. З огляду на це, актуалізується питання не 
стільки реформування міжнародних безпекових 
організацій, запровадження нових чи удоско-
налення старих механізмів та інструментів, а й 
переосмислення її ролі у міжнародній системі 
та зміни правил гри. Адже нехтування базовими 
принципами функціонування системи міжнарод-
них відносин на сучасному етапі ставить під удар 
систему міжнародних інститутів як фактор ста-
більності та гармонійного розвитку міждержав-
ного співробітництва [2, с. 103]. 

Висновки. Криза ефективності міжнародних 
організацій зумовлює необхідність переосмислен-
ня форм та механізмів їхньої діяльності з метою 
гарантування міжнародної безпеки. Особливо 
важливим це є для регіональних міжнародних 
організацій. Оскільки з початком ХХІ століття 
розуміння міжнародної безпеки набуває нових 
інтегрованих ознак, на фоні змін міжнародного 
порядку видається важливим пошук шляхів залу-
чення широкого спектру міжнародних організа-
цій не лише безпекових, а й галузевих, до розв’я-
зання питань гарантування міжнародної безпеки 

як у регіональному, так і глобальному масштабі.
Підсумовуючи вищевикладене, можна зроби-

ти висновок про те, що ОБСЄ має всі підстави бути 
платформою для політичного діалогу з питань 
європейської безпеки. Це підтверджується тим, 
що дана організація постійно перебуває в центрі 
розвитку подій в сфері європейської безпеки, а 
також намагається вдосконалювати свої підходи, 
механізми та інструменти безпекового характеру. 
Основні зусилля Організації з безпеки та співробіт-
ництва в Європі сконцентровані на активному по-
літичному діалозі, захисті прав людини, дотриман-
ні виборчого законодавства, проведенні необхідних 
демократичних реформ та ряді інших. Це дозво-
ляє, на основі демократичних принципів, зміцню-
вати безпеку, починаючи з національного і до регі-
онального рівня. Шляхом колективних дій, ОБСЄ 
робить важливий внесок в подальшу розбудову сис-
теми європейської безпеки. Будучи об’єднаними 
спільними цілями та принципами, країни-члени 
організації перебувають в постійному пошуку но-
вих ідей та пропозицій щодо боротьби із сучасними 
викликами та загрозами. Все це дозволяє ствер-
джувати, що в майбутньому ОБСЄ залишатиметь-
ся провідною організацією та платформою для по-
літичного діалогу з питань європейської безпеки.

Література
1. ОБСЄ: сучасні виклики та перспективи розвитку. 

Аналітична доповідь / Кол. авт. Єрмолаєв А. В., Коно-
ненко В. А., Резнікова О. О., Парахонський Б. О. та ін. 
К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 
2013. 52 с.

2. Кучик О. «Криза ефективності» міжнародних 
інституцій в умовах зміни міжнародної системи безпе-
ки у контексті трансформацій міжнародного порядку. 
Вісник Львівського університету. Серія міжнародні 
відносини. 2017. Випуск 41. C. 97–103.

3. Kuchyk O. Political and Legal Mechanisms of Inter-
national Organizations in Ethno-Political Conflicts Set-
tlement / O. Kuchyk, I. Chervinka // Wschodnioznawst-
wo. 2015. Wroclaw. P. 261–274.

4. Відбувся круглий стіл «Варшавський саміт НАТО 
2016: перший день після». URL: http://www.ispc.org.
ua/archives/3727

5. Journal of the 758th Plenary Meeting of the Forum 
for Security Co-operation. Statement by the Delegation 
of Serbia [Electronic resource] / Official web-site of 
Organization for Security and Co-operation in Europe. 
URL: http://www.osce.org/fsc/120094?download=true 
(16.07.2014). Title from screen.

6. Khartyia evropeiskoi bezopasnosty. «Kon-
stytutsyia» dlia OBSIe» [Еlektronnyi resurs]. URL:  
http://www.ng.ru/world/1999-11-23/6_hartia.html 
(23.11.1999). Title from screen.

7. Кононенко К., Резнікова О. Сучасна архітекту-
ра загальноєвропейської безпеки: тенденції, виклики 
та перспективи. Аналітична записка [Електронний 
ресурс] / Національний інститут стратегічних дослі-
джень. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/360/. 
Назва з екрану.

8. Swiss OSCE Chairmanship 2014 [Electronic re-
source] / Information Platform humanrights.ch. Ac-
cess mode: http://www.humanrights.ch/en/standards/ 
europe/osce/chairmanship-2014 (12. 02. 2014). Title 
from screen.



322 Прикарпатський юридичний вісник

Анотація

Дубовик В. Б. Зміни міжнародної системи безпеки 
в умовах трансформації міжнародного правопорядку: 
діяльність ОБСЄ. – Стаття.

В умовах нинішньої зміни безпекової ситуації в Єв-
ропі, доцільним вважається дослідження ролі ОБСЄ 
в якості платформи для діалогу з питань європейської 
безпеки. Багаторічна історія даної організації засвід-
чила її вагомий внесок в процес становлення і розвит-
ку європейської системи безпеки. Відтак актуальним є 
дослідження ролі ОСБЄ у вказаних процесах.

Ключові  слова: міжнародні організації; міжнарод-
ний порядок; міжнародна система безпеки; регіональ-
на безпека; ОБСЄ. 

Аннотация

Дубовик В. Б. Изменения международной системы 
безопасности в условиях трансформации международ-
ного правопорядка: деятельность ОБСЕ. – Статья.

В условиях нынешней изменения ситуации безо-
пасности в Европе, целесообразным считается иссле-
дования роли ОБСЕ в качестве платформы для диалога 

по вопросам европейской безопасности. Многолетняя 
история данной организации показала ее весомый 
вклад в процесс становления и развития европейской 
системы безопасности. Поэтому актуальным является 
исследование роли ОСБЕ в указанных процессах.

Ключевые  слова: международные организации; 
международный порядок; международная система 
безопасности; региональная безопасность; ОБСЕ.

Summary

Dubovyk V. B. Changes in the international security 
system in the context of the transformation of the inter-
national law and order: OSCE activities. – Article.

In the context of the current changing security situa-
tion in Europe, it is appropriate to explore the role of the 
OSCE as a platform for dialogue on European security. 
The long history of this organization has shown its sig-
nificant contribution to the process of becoming and de-
veloping a European security system. Therefore, it is im-
portant to study the role of the OSCE in these processes.

Key words: international organizations; international 
order; international security system; regional security; 
OSCE.
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ПОНЯТТЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРАЦІ  
У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ КОНТЕКСТІ

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
питання порушення прав, свобод і законних інте-
ресів людини і громадянина є досить  проблемним, 
особливо, якщо вони розглядаються в контексті 
торгівлі людьми. Це явище є досить поширеним не 
лише в Україні, а й в усьому світі. Незважаючи на 
цілу низку міжнародних актів щодо протидії цьо-
му явищу ще й досі постає необхідність більш ак-
тивного законодавчого врегулювання та удоскона-
лення діяльності держави у справах про торгівлю 
людьми. Дане явище  не можна вважати надбан-
ням сучасності. Рабство виникло в сивій давнині, 
й існує в різних формах донині, незважаючи на те, 
що вважається злочином в усіх державах світу.

Аналіз останніх досліджень. Проблемі проти-
дії цьому транснаціональному злочину присвя-
тили свої наукові праці такі вчені, як С. Бородін, 
Л. Галенська, В. Дерюжинський, І. Карпець, 
В. Кудрявцев, Є. Ляхов, А. Наумов, В. Панов та 
інші. Крім того, серед українських дослідни-
ків цього питання слід назвати Н. Ахтирську, 
Ю. Галустяна, З. Макаруху, Д. Мачарашвілі, 
К. Левченко, В. Пясковського, В. Підгородин-
ського, С. Ратушного, О. Святун, Т. Татаринцева, 
Ю. Шемшученка. 

Незважаючи на вагомий внесок названих нау-
ковців у дослідження зазначеної проблеми, біль-
шість теоретичних і практичних аспектів щодо 
торгівлі людьми залишаються недослідженими

При визначенні проблеми й аналізу існуючих 
підходів щодо вирішення даної проблеми були ви-
користані закони України, наукова, юридична та 
довідкова література, роботи провідних вітчизня-
них та зарубіжних вчених, звітні матеріали, пері-
одичні видання України.

Міжнародними документами, які стосуються 
протидії торгівлі людьми є: Конвенція про бороть-
бу із торгівлею людьми та з експлуатацією прости-
туції третіми особами (1950 р.); Заключний прото-
кол до Конвенції про боротьбу із торгівлею людьми 
та з експлуатацією проституції третіми особами 
(1950 р.); Конвенція про захист прав людини і ос-
новоположних свобод (1950 р.); Конвенція ООН 
про транснаціональну організовану злочинність 
2000 р. та Протоколи до неї (Протокол про попере-
дження і припинення торгівлі людьми, особливо 
жінками і дітьми, і покарання за неї; Протокол 
проти незаконного ввезення мігрантів суходолом, 
морем та повітрям); Конвенція Ради Європи про 
заходи щодо протидії торгівлі людьми (2005 р.).

Виклад основного матеріалу. Як відомо, тор-
гівля людьми завжди була однією із традицій-
но-історичних форм експлуатації, способом вико-
ристання людського ресурсу, поруч із кріпацтвом 
та найманою працею. 

Нормативно-правове регулювання такого нега-
тивного явища, як «торгівля людьми» вперше от-
римала своє закріплення в ХІХ ст. з ухваленням 
1815 р. Віденським конгресом Генерального акту, 
до якого було приєднано додаток про заборону 
торгівлі африканцями на міжнародному рівні.

Наступним етапом став Ахенський конгрес 
1818 р., на якому торгівля чорношкірих людей 
не тільки заборонялася, але і оголошувалася 
злочинною. Далі слідував Лондонський договір 
1841 р., який був підписаний між такими дер-
жавами, як: Австрія, Англія, Росія, Пруссія та 
Франція. Даний нормативно-правовий акт при-
рівнював работоргівлю до вже караного у той час 
піратства. У 1885 р., був прийнятий Генераль-
ний акт Берлінської конференції, що констату-
вав заборону работоргівлі міжнародним правом 
і використання території басейну річки Конго, 
як ринок африканських рабів, а також транзитні 
шляхи при їх перевезені.

У 1890 р., Генеральний акт Брюсельської конфе-
ренції встановив зобов’язання договірних держав 
розробити і ухвалити в національному праві зако-
ни, що передбачають кримінальну відповідаль-
ність за насильницьке захоплення заручників.

Разом з тим, зазначені акти, хоча і були на-
правлені проти работоргівлі, але не відміняли її 
як таку. Тільки Сен-Жерменський договір, укла-
дений у 1919 р., і Брюсельський Генеральний акт, 
що регламентував для договірних сторін обов’я-
зок співпраці, щоб повністю ліквідувати таке не-
гативне явище, як «торгівля людьми».

Слід зазначити також, що важливою подією 
у боротьбі з торгівлею людьми стало підписан-
ня під егідою Ліги Нації Конвенції про рабство 
від 25 вересня 1926 р. Відповідно до зазначеного 
нормативно-правового акту, держави-учасниці 
ухвалили рішення попереджати і пригнічувати 
работоргівлю, а також здійснювати поступово і 
можливо швидше повну відміну рабства в усіх 
його проявах [1, с. 17-18 ].

Після Другої світової війни із заснуванням 
ООН діяльність у сфері протидії людьми отримала 
новий поштовх. Так, у 1948 р., організацією було 
розроблено базовий документ, який закріплює ос-
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новні права, свободи і законні інтереси людини, 
а саме Загальна декларація ООН з прав людини. 
У ситуації з торгівлею людьми ці базові права по-
рушуються, а саме: права на життя, свободу, без-
пеку; право на рівність перед законом; право на 
відповідний рівень життя; на відпочинок; свободу 
пересування та проживання; свободу від рабства; 
свободу від знущань та жорстокості тощо [2]. 

Щодо розуміння поняття торгівля людьми , то 
дане визначення міститься в багатьох норматив-
но-правових актах як на території України так і 
в міжнародних документах.

 Так, наприклад, Конвенція ООН проти транс-
національної організованої злочинності містить 
важливі для з’ясування сутності торгівлі людьми 
дефініції.  Під торгівлею людьми пропонується 
розуміти «здійснювані з метою експлуатації вер-
бування, перевезення, передачу, приховування 
або одержання людей шляхом загрози силою або її 
застосування або інших форм примусу, викраден-
ня, шахрайства, обману, зловживання владою або 
уразливістю положення, або шляхом підкупу, у ви-
гляді платежів або вигод, для одержання згоди осо-
би, яка контролює іншу особу. Експлуатація вклю-
чає, як мінімум, експлуатацію проституції інших 
осіб або ж інші форми сексуальної експлуатації, 
примусову працю чи послуги, рабство або звичаї, 
подібні до рабства, підневільний стан або вилучен-
ня органів». До того ж, за змістом Конвенції «згода 
жертви торгівлі людьми на заплановану експлуата-
цію, не береться до уваги, якщо використано будь-
який із заходів впливу, зазначених статті» [3].

Конвенція Ради Європи 2005 року виходить 
з аналогічних підходів і визначає торгівлю людь-
ми як «найм, перевезення, передачу, прихову-
вання або одержання осіб шляхом погрози або 
застосування сили чи інших форм примусу, на-
сильницького викрадення, шахрайства, обману, 
зловживання владою або ж безпорадним станом, 
або наданням чи отриманням плати чи вигоди 
для досягнення згоди особи, яка має владу над ін-
шою особою, з метою експлуатації. Експлуатація 
включає в себе, принаймні, експлуатацію прости-
туції інших осіб чи інші форми сексуальної екс-
плуатації, примусову працю чи послуги, рабство 
чи подібну до рабства практику, поневолення або 
вилучення органів» [4]. 

В нашій державі дане питання регулюється 
Законом України «Про протидію торгівлі людь-
ми» від 20 вересня 2011 року, який набрав чин-
ності 15 жовтня 2011 року. Цей Закон визначив 
організаційно-правові засади протидії торгівлі 
людьми, основні напрями державної політики та 
засади міжнародного співробітництва у цій сфері, 
повноваження органів виконавчої влади, порядок 
встановлення статусу осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми, та порядок надання допомоги 
таким особам [5].

Щодо думки науковців то, А. С. Політова, вка-
зує на те, що під торгівлею людьми слід розуміти 
дії, спрямовані на обмеження свободи людини шля-
хом продажу, вчинення іншої незаконної угоди 
щодо неї, пов’язаної з незаконним заволодінням чи 
передачею з метою експлуатації на території Укра-
їни чи за її межами. Здійснення іншої незаконної 
угоди, об’єктом якої є людина, полягає у вчинен-
ні інших дій, крім торгівлі людьми, пов’язаних 
з обмеженням свободи людини шляхом передачі її 
іншій особі та отримання за неї матеріальної вина-
городи або послуг матеріального характеру [6, с. 8].

Усе викладене вище свідчить, що різні міжна-
родні джерела та науковці по-різному визначають 
зміст поняття «торгівлі людьми». Під даним ви-
значенням розуміють: 1) работоргівлю; 2) продаж, 
що призводить до здійснення відносно людини ін-
ститутів та звичаїв тотожних з рабством, таких як 
боргова кабала, сімейне рабство тощо; 3) вивезен-
ня та продаж жінки за кордоном або у своїй країні 
для використання в проституції чи в порнобізнесі; 
4) продаж дитини для незаконного усиновлення; 
5) використання ембріона чи плода людини з ко-
рисною метою (фактично продаж ембріона чи 
плода); 6) продаж людини з метою незаконного 
вилучення її органів; 7) продаж людини з метою її 
експлуатації її праці [7, с. 41-42].

Варто зазначити, що на зростання цього явища 
мають вплив наступні фактори:

– глобалізація економіки і підвищення трудо-
вої мобільності (міграції); 

– зростаючий рівень безробіття; 
– збільшення кількості населення, що живе за 

межею бідності в країнах, що розвиваються;
– збільшення кількості людей, що користують-

ся Інтернет, який майже не контролюється з точ-
ки зору закону і нерідко використовується зі зло-
чинною метою [8].

Дані чинники безперечно впливають на збіль-
шення такого явища як торгівля людьми з метою 
експлуатації праці. На сьогоднішній день в світі 
налічується не менше ніж 12,3 млн. людей, які 
вимушені займатися примусовою працею. З цієї 
загальної кількості 9,8 млн. осіб експлуатуються 
приватними агентами. У тому числі 2,5 млн стали 
жертвами торгівців «живим товаром». Пов’язуючи 
ці дані із загальним рівнем народонаселення у світі, 
можна підрахувати, що на кожну тисячу мешканців 
приходиться не менше двох жертв торгівлі людьми.

Комісія ООН з питань боротьби з міжнародною 
злочинністю вважає торгівлю третьою зі своїми 
масштабами категорією організованої злочинно-
сті, що поступається лише нелегальній торгівлі 
наркотиками і зброєю. За оцінками комісії що-
річні прибутки цього транснаціонального бізнесу 
становлять близько 12 млрд. доларів. За даними 
Міністерства охорони праці, прибутки, які отри-
мані за рік від експлуатації потерпілих від торгів-
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лі людьми, складають близько 31, 6 млрд. доларів 
[9, с. 21-22].

Для того, щоб подолати дане явище вже не 
однократно на міжнародному рівні підіймалося 
питання про необхідність згоди великих держав 
з ідеєю створення міжнародного кримінального 
суду, що має універсальну національну юрисдик-
цію. Такий захід дійсно є важливим, бо таким чи-
ном можна було би впливати на зміни в національ-
ному законодавстві різних країн, зокрема:

– внести зміни в кримінальні кодекси держав, 
які збільшили би максимальний строк позбавлен-
ня волі до 20 років з можливістю призначення 
по життєвого ув’язнення для випадків торгівлі, 
що закінчилися смертю жертви; 

– внести зміни, що забороняють і переслідують 
ввіз для передачі в рабство, кабалу чи подібні до 
таких, умови, торгівлю дітьми, незаконне воло-
діння чи знищення ідентифікаційних чи іммігра-
ційних документів іншої особи;

– запровадити і забезпечити існування в зару-
біжних країнах програм з безпеки інтеграції, ре-
інтеграції і переселення жертв торгівлі та їх дітей;

– внести зміни, які б дозволили фонди, що фор-
муються з коштів, отриманих від реалізації за-
арештованого і конфіскованого майна, витрачати 
на потреби жертв та ін. 

Але, на жаль, створення подібного органу об-
говорюється поки що тільки на неурядовому рівні 
[10, с. 51].

Також окрім реформування законодавства 
щодо врегулювання питань торгівлі людьми, в різ-
них країнах світу необхідно вжити таких заходів: 

– підвищити рівень інформованості: країни по-
винні фінансувати та організовувати інформацій-
ні заходи з метою попередження торгівлі людьми, 
які мають здійснюватись у співпраці з неурядови-
ми організаціями;

– розробити імміграційну політику у країнах 
призначення: створити додаткові можливості для 
осіб, які бажають легально мігрувати з метою одер-
жання роботи, освіти і професійної підготовки; 

– змінити статус перебування жертв торгівлі 
людьми: утримуватися від негайного вислання 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми, через 

їхній нелегальний статус;держава повинна нада-
ти притулок особам, які постраждали від торгівлі 
людьми;

– важливим є створення всеохоплюючої тран-
снаціональної стратегії, яка повинна включати 
в себе: способи захисту осіб від злочинців; ефек-
тивну систему розслідування і притягнення до 
відповідальності; 

 – необхідно забезпечити захист жертв і систе-
му реабілітації, тобто: з одного боку, забезпечи-
ти особисті права людини; з іншого, забезпечити 
кримінальне переслідування вчинків, пов’язаних 
з торгівлею людьми;

– позитивний вплив справить контроль Інтер-
нету, так як переміщення може відбуватися як 
фактично, так і віртуально; 

– важливим є розвиток спеціальних на-
вчальних програм у рамках ВНЗ і закладів під-
готовки працівників правоохоронних органів  
[10, с. 51-52]. 

Також, на нашу думку, потрібно сприяти 
працевлаштуванню молоді; постійно контролю-
вати діяльність туристичних організацій і здійс-
нювати її моніторинг; проводити спеціальні «га-
рячі» лінії, широку роз’яснювальну роботу та 
інші заходи, які будуть спрямовані на зменшен-
ня показників торгівлі людьми з метою експлу-
атації праці.

Висновки. Отже, ми з’ясували, що це суспіль-
не явище супроводжує людське суспільство в усіх 
суспільних формаціях. Навіть, не зважаючи на 
боротьбу із ним, торгівля людьми залишається 
досить розповсюдженим явищем в сучасному сві-
ті. Аналіз норм міжнародного права та вітчизня-
ного законодавства  дозволяє стверджувати, що 
міжнародна громадськість вживає заходів проти 
торгівлі людьми. Проте, хоча норми законодав-
ства і змінюються, відповідно до сучасних умов 
і ситуацій, транснаціональна злочинність по-
стійно знаходить нові шляхи і способи вчинення 
цього злочину. Тому, ми вважаємо, що необхідно 
прислуховуватися і до думок науковців у даній 
сфері, які дійсно пропонують можливі шляхи, 
хоч і не повністю вирішення цієї проблеми, та все 
ж її зменшення.
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Анотація
Корінний Д. О. Поняття торгівлі людьми з метою 

експлуатації праці у міжнародно-правовому контек-
сті. – Стаття.

В статті розглянуто проблему торгівлі людьми 
як одну з форм експлуатації праці. Досліджено істо-
рію розвитку торгівлі людьми в різні епохи та в різ-
них країнах. Проаналізовано норми міжнародного та 
вітчизняного права по боротьбі з даними небезпечним 
суспільним явищем. Розглянуто види та форми торгів-
лі людьми з мето експлуатації праці в сучасному світі. 

Ключові слова: торгівля людьми, рабство, транснаці-
ональна злочинність, міжнародно-правові документи.

Аннотация
Коренной Д. А. Понятие торговли людьми с целью 

эксплуатации труда в международно-правовом кон-
тексте. – Статья.

В статье рассмотрена проблема торговли людьми 
как одну из форм эксплуатации труда. Исследована 
история развития торговли людьми в разные эпохи 
и в разных странах. Проанализированы нормы меж-
дународного и российского права по борьбе с данным 
опасным общественным явлением. Рассмотрены виды 
и формы торговли людьми в целях эксплуатации труда 
в современном мире.

Ключевые слова: торговля людьми, рабство, транс-
национальная преступность, международно-правовые 
документы.

Summary
Korinnyi D. O. The concept of human trafficking for 

the purpose of exploitation of labor in the international 
legal context. – Article.

The article addresses the problem of human traffick-
ing as a form of labour exploitation. The history of hu-
man trafficking developme nt in different epochs and 
countries has been studied. The norms of international 
and Russian law to combat this dangerous social phenom-
enon have been analyzed. The types and forms of human 
trafficking for the purpose of labour exploitation in the 
modern world are considered.

Key words: trafficking in persons, slavery, Transna-
tional crime, International legal instruments.
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РЕГІOНAЛЬНІ МІЖНAРOДНІ УГOДИ ПРO OХOРOНУ ТA ЗAХИCТ МOРCЬКOГO CЕРЕДOВИЩA

Пocтaнoвкa прoблеми. Пoтребa в нaявнocті 
міжнaрoднo-прaвoвoгo регулювaння oхoрoни 
мoрcькoгo cередoвищa нaрaзі пoв’язaнa не лише 
з пoтребoю йoгo зaхиcту тa збереження зaгaль-
нoї мoрcькoї екocиcтеми. Aле й з прoтидією ви-
никненню міждержaвних кoнфліктів з привoду 
йoгo викoриcтaння. Тaк, у 1970-ті рoки Великo-
бритaнія, ФРН і Іcлaндія вели тривaлі «тріcкoві 
війни» щoдo рaйoнів і квoт вилoву цьoгo живoгo 
мoрcькoгo прирoднoгo реcурcу, кoли мaв міcце 
рoзрив диплoмaтичних віднocин між цими дер-
жaвaми, a oбидві cтoрoни зacтocувaли війcькoвo-
мoрcькі cили. Дocить чacтими є збрoйні кoн-
флікти між держaвaми через неживі прирoдні 
реcурcи нa cухoдoлі: Чaду з Лівією в 1970-ті рoки 
через пoлocу Aузу, щo міcтить пoклaди урaну,  
Ірaну з Ірaкoм у 1980-ті рoки через пoклaди 
нaфти, Ірaку з Кувейтoм через cпільне рoдoвище 
нaфти у 1990-х рoкaх і тaк дaлі.

Нa cьoгoднішній день зaбруднення мoрcькoгo 
cередoвищa є oднією з ocнoвних прoблем між-
нaрoднoгo мoрcькoгo прaвa, ocкільки caме мoре є 
нaдбaнням людcтвa, йoгo життєдaйнoю aртерією. 
Нa міжнaрoднoму рівні зaхиcт мoря від зaбруд-
нення здійcнюєтьcя зa дoпoмoгoю міжнaрoдних 
дoгoвoрів універcaльнoгo хaрaктеру, тaких як 
Міжнaрoднoї кoнвенції прo зaпoбігaння зaбруд-
ненню із cуден 1973 р. із прoтoкoлoм, який змінює 
її, від 1978 р. (МAРПOЛ 1973/1978/, Кoнвенції 
прo зaпoбігaння зaбрудненню мoря в результaті 
зaхoрoнення відхoдів тa інших мaтеріaлів 1972 р., 
Кoнвенції прo втручaння у відкритoму мoрі нa 
випaдoк aвaрій, які зaгрoжують зaбрудненням 
нaфтoю 1969 р., Кoнвенції прo цивільну від-
пoвідaльніcть зa збитки, від зaбруднення нaфтoю 
1969 р. тa ін. [1, c. 39-45]. Нa регіoнaльнoму рів-
ні є тaкoж великa кількіcть угoд, уклaдення 
яких мaлo нa меті зaхиcт мoрcькoгo cередoвищa 
oкремoгo регіoну чи держaви.

Вихoдячи з виклaденoгo метoю cтaтті є дocлі-
дження регіoнaльнoгo міжнaрoднo-прaвoвoгo регу-
лювaння oхoрoни тa зaхиcту мoрcькoгo cередoвищa.

Виклaд ocнoвнoгo мaтеріaлу. Першa ре-
гіoнaльнa реглaментaція зaхиcту мoрcькoгo cе-
редoвищa від зaбруднення cтaлa результaтoм 
уклaдення в 1974 р. рядoм зaхіднoєврoпейcьких 
держaв Пaризькoї Кoнвенції щoдo зaпoбігaн-
ня зaбрудненню мoря із джерел, рoзміщених нa 
cуші, дія якoї пoширюєтьcя нa відпoвідний геo-
грaфічний регіoн, щo і дія Кoнвенції щoдo зaхoрo-

нення відхoдів 1972 р., якa булa уклaденa в Ocлo. 
Cтвoрення кoнвенційнoгo режиму, який би вклю-
чaв будь-яке джерелo зaбруднення мoря, тaк caмo 
і будь-який інший вид шкідливих речoвин, булo 
здійcненo Бaлтійcькими держaвaми, які прийня-
ли в 1974 р. в Гельcінкі Кoнвенцію щoдo зaхиcту 
мoрcькoгo cередoвищa рaйoну Бaлтійcькoгo мoря. 
Швидке зaбруднення вoд Бaлтійcькoгo мoря при-
звелo в 1969 тa 1970 рр. дo вcтaнoвлення кoнтaк-
тів між прибережними держaвaми. Кoнвенція 
зacтocoвуєтьcя дo «регіoну Бaлтійcькoгo мoря», 
який включaє влacне Бaлтійcьке мoре, Фінcьку 
зaтoку і вхід дo Бaлтійcькoгo мoря [2, c. 169-178]. 

Бaлтійcькі держaви підтримaли держaви Cе-
редземнoгo мoря. В лютoму 1976 р. нa кoнфе-
ренції шіcтнaдцяти cередземнoмoрcьких дер-
жaв в Бaрcелoні булa прийнятa Кoнвенція щoдo 
зaхиcту Cередземнoгo мoря від зaбруднення, якa 
зa бaгaтьмa пaрaметрaми нaгaдує Гельcінcьку 
Кoнвенцію. І в цьoму випaдку перегoвoри, хoчa 
вoни і були дещo уcклaдненими у пoрівнянні з під-
гoтoвкoю Гельcінcькoї кoнвенції, були прoведені 
у пoрівнянo кoрoткий термін. 

Бaрcелoнcькa кoнвенція, хoчa і в більш зaгaль-
нoму вигляді, cтocуєтьcя різних джерел зaбруд-
нення Cередземнoгo мoря. Вoнa міcтить тaкoж 
пoлoження, які мaють віднoшення дo мoнітoрин-
гу, cпіврoбітництвa в нaдзвичaйних cитуaціях, 
пoв’язaних із зaбрудненням тa cпіврoбітництвa 
в гaлузі нaуки і техніки [3, c. 45-52]. 

Для прaктичнoгo здійcнення кoнвенції Бaрcе- 
лoнcькa кoнференція прийнялa двa прoтoкoли. 

Прoтoкoл щoдo зaпoбігaння зaбрудненню Cе-
редземнoгo мoря в результaті зaхoрoнення відхo-
дів із cуден тa літaків тa Прoтoкoл прo cпіврoбіт-
ництвo в бoрoтьбі із зaбрудненням Cередземнoгo 
мoря нaфтoю тa іншими шкідливими речoвинaми 
в нaдзвичaйних cитуaціях. 

Іншим уcпішним приклaдoм регіoнaльнoгo 
cпіврoбітництвa булo прoведенo в квітні 1978 
р. Кувейтcькoї регіoнaльнoї кoнференції пoв-
нoвaжених предcтaвників пo зaхиcту і рoзвитку 
мoрcькoгo cередoвищa тa прибережних рaйoнів, 
якa прийнялa ряд дoкументів, cтocoвнo зaхиcту 
рaйoну Перcькoї зaтoки, який підпaдaє під знaч-
ну зaгрoзу зaбруднення в результaті видoбутку  
в цьoму рaйoні нaфти тa її перевезення нa тaн-
керaх. Кoнференція прийнялa: Плaн дій щoдo 
зaхиcту тa рoзвитку мoрcькoгo cередoвищa тa 
берегoвих рaйoнів прибережних держaв; Кувей-
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тcьку регіoнaльну кoнвенцію прo cпіврoбітництвo 
в cпрaві зaхиcту мoрcькoгo cередoвищa від зaбруд-
нення; прoтoкoл прo регіoнaльне cпіврoбітництвo в 
бoрoтьбі із зaбрудненням нaфтoю тa іншими шкід-
ливими речoвинaми в нaдзвичaйних cитуaціях, 
a тaкoж ряд відпoвідних резoлюцій [4, c. 76-79]. 

У відпoвіднocті дo Кoнвенції, зacнoвaнa ре-
гіoнaльнa oргaнізaція пo зaхиcту мoрcькoгo cе-
редoвищa (cт. XVI-XVIII). Oкрім вищезгaдaних 
регіoнaльних угoд, рoзрoблялиcь і прoдoвжують 
рoзрoблятиcь нa дaний чac плaни інших зaхoдів 
нa регіoнaльнoму рівні, деякі з них здійcнюютьcя 
ЮНЕП у відпoвіднocті дo йoгo прoгрaми регіoнaль-
них мoрів. Відпoвідні регіoни включaють Червoне 
мoре тa Aденcьку зaтoку, Кaрибcьке мoре, Пів-
деннo-cхідну тa південнo-зaхідну чacтину Тихoгo 
oкеaну, мoря Зaхіднoї тa Центрaльнoї Aфрики, a 
тaкoж Cхіднoї Aзії. Тaкий режим нaдaє рoзпoчaтo-
му півcтoліття тoму прoцеcу нoвoгo, хoчa ще і не 
зaвершенoму зміcту: рoзпoчaвши з регулювaння 
зaбруднення, яке викликaєтьcя якимocь oдним 
cпецифічним чинникoм з oднoгo джерелa зaбруд-
нення, міжнaрoдне дoгoвірне прaвo oхoпить вcі 
cтoрoни зaбруднення мoря, де б, з якoгo б джерелa 
і як би вoнo не відбувaлocя. 

Вaртo в тoй же чac підкреcлити, щo дaнa oбcтa-
винa ніяким чинoм не применшує вaжливocті ре-
гіoнaльних зaхoдів. Нaвпaки, мoже передбaчити, 
щo і в мaйбутніх зуcиллях пo зaпoбігaнню, cкoрo-
ченню, збереженню під кoнтрoлем зaбруднення 
мoря регіoнaльне cпіврoбітництвo зaйме в рaмкaх 
глoбaльнoгo підхoду центрaльне міcце [5, c. 80]. 

Кoнвенція OOН з мoрcькoгo прaвa, пoдібнo 
дo тoгo, як це рoблять регіoнaльні кoнвенції, ді-
лить «мaтеріaльні зoбoв’язaння» щoдo зaпoбігaн-
ня зaбрудненню мoря нa дві кaтегoрії: зaгaльні 
зoбoв’язaння тa зoбoв’язaння, які cтocуютьcя oк-
ремих джерел зaбруднення. Щo cтocуєтьcя зaгaль-
них зoбoв’язaнь, які cтocуютьcя питaння, щo рoз-
глядaєтьcя, тo є cтaття, якa глacить, щo «держaви 
зoбoв’язaні зaхищaти тa oхoрoняти мoрcьке cе-
редoвище» (cт. 192). Ця фундaментaльнa нoрмa 
відбивaє гoлoвну зaдaчу – зaклacти ocнoви режиму 
зaгaльнoї бoрoтьби із зaбрудненням: вcі держaви, 
незaлежнo від рoзміру їхньoї теритoрії, геoгрaфіч-
нoгo пoлoження чи ocoбливих нaціoнaльних інте-
реcів пoвинні неcти відпoвідaльніcть зa зaпoбігaн-
ня, cкoрoчення тa збереження під кoнтрoлем 
зaбруднення cередoвищa [6, c. 95-100]. 

Незвaжaючи нa деяку неяcніcть, п. 2, cт. 194 
Кoнвенції з мoрcькoгo прaвa міcтить, тим не менше, 
зaгaльні принципи, дocтaтні для рoзв’язaння прo-
блеми зaбруднення мoрcькoгo cередoвищa в цілoму. 

З неї, без cумніву, випливaє, щo держaвa неcе 
відпoвідaльніcть зa трaнc теритoріaльне зaбруд-
нення, викликaне привaтнoю діяльніcтю, здійc-
нювaнoю під її юриcдикцією чи кoнтрoлем, 
незaлежнo від тoгo, прoявилa чи ні вoнa «нaлежну 

турбoту» прo зaпoбігaння тaким нacлідкaм. Щo 
cтocуєтьcя прaктичнoгo зacтocувaння, тo фoрму-
лювaння прoпoзицій, щo рoзглядaєтьcя, видaєтьcя 
нaдтo зaгaльним для тoгo, aби мoжнa булo зрoбити 
виcнoвoк cтocoвнo кoнкретних зaхoдів ефектив-
нoгo зaхиcту мoрcькoгo cередoвищa [7, c. 15-20]. 

Як відoмo, великa кількіcть зaбруднювaчів 
пoтрaпляє дo мoря з внутрішніх вoд. Зa міcцем 
cвoгo пoхoдження тaкі вoди рoзділяютьcя нa 
чиcельні річкoві бacейни, геoгрaфічні кoрдoни 
яких визнaчaютьcя вoдoрoзділoм між різними 
вoдними cиcтемaми, кoжнa з яких cклaдaєтьcя з 
вoди, які течуть в cпільний бacейн. 

В рaзі випaдків дoгoвірнa прaктикa дoтри-
мувaлacь принципу cпрaведливoгo викoриcтaн-
ня вoдних реcурcів. Cтocoвнo зaбруднення цей 
принцип зaмінює пoлітику cпрaведливoї учacті 
у викoриcтaнні вoд, щo мoже oзнaчaти певну 
зaбoрoну їх зaбруднення (чи пoвну cвoбoду прибе-
режних держaв здійcнювaти зaбруднення). Рядoм 
угoд передбaчaєтьcя зacнувaння cпільних oргaнів 
для кoнтрoлю зa вcтaнoвленим режимoм. Прoте, 
як прaвилo, тaкі oргaни пoділяютьcя oбмеженими 
прaвилaми. Чacтo це cтocуєтьcя тaкoж і двocтoрoн-
ніх угoд зacнoвaних нa дoвгoтермінoвoму cпіврo-
бітництві у відпoвідних рaйoнaх [8, c. 225-230]. 

Зрoзумілo, щo врaзливіcть мoрcькoгo cередo-
вищa в різних рaйoнaх, мoрях мoже бути різнoю. 
Тoму рівень вcтaнoвлених для йoгo зaхиcту 
cтaндaртів, придaтний для більшocті мoрcьких 
рaйoнів, для деяких рaйoнів мoже виявитиcя не-
дocтaтнім. Для цих рaйoнів, в які вхoдять мoря, 
які мaють oбмежений зв’язoк з oкеaнoм, і в яких 
cуднoплaвcтвo дo тoгo ж чacтo бувaє інтенcивним, 
пoвинні вcтaнoвлювaтиcя режими, які врaхoву-
ють їх ocoбливі умoви. 

Нa тaкі «ocoбливі рaйoни» пoвинні не лише пo-
ширювaтиcь зaгaльні нoрми oхoрoни мoрcькoгo 
cередoвищa, aле діяльніcть в них, врaхoвуючи ви-
няткoву cтвoрювaну нею тут небезпеку, пoвиннa 
регулювaтиcя більш cувoрими прaвилaми. 

Виcнoвки. Тaким чинoм мoжнa зрoбити 
виcнoвoк, щo хoчa пoчaткoві елементи кoнцепції 
«ocoбливих регіoнів» мoжнa пoбaчити вже в Кoн-
венції пo зaпoбігaнню зaбруднення мoря нaфтoю 
1954 р., якa вcтaнoвилa «зaбoрoнені зoни», cвoє 
oфoрмлення вoнa oтримaлa лише нa Кoнфе-
ренції ІМКO пo зaпoбігaнню зaбруднення мoря 
1973 р. В прийнятій нa цій кoнференції Кoнвенції  
МAРПOЛ передбaчені п’ять «ocoбливих рaйo-
нів» – Cередземне мoре, Бaлтійcьке мoре, Чoрне 
мoре, Червoне мoре тa рaйoн «зaтoк» (Перcидcькa 
зaтoкa) – хoчa не вcі ці регіoни підпaдaють під oдні 
і ті ж пoлoження кoнвенції [9, c. 160-172].

Cвoєю чергoю більшіcть регіoнaльних кoн-
венцій і рaнніх міжнaрoднo-прaвoвих aктів 
універcaльнoгo хaрaктеру рoзглядaє прирoд-
ні реcурcи більш вузькo – «oзнaчaє пoнoвлю-
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вaні реcурcи, тoбтo ґрунту, вoди, рocлинний 
і твaринний cвіт» [10] (cт. 2) (Кoнвенція прo 
oхoрoну прирoди і прирoдних реcурcів Aфрики 
(1968 р.)). Aнaлoгічний підхід булo зacтocoвaнo 
у Деклaрaції кoнференції в Cтoкгoльмі (1972 р.) 
[11] булo відзнaченo прo «прирoдні реcурcи зем-
лі, включaючи пoвітря, вoду, землю, флoру і 
фaуну, і ocoбливo репрезентaтивні зрaзки при-
рoдних екocиcтем» (принц. 2), хoчa дaлі і йш-
лocя тaкoж прo «непoнoвлювaні реcурcи землі» 
(принц. 5) тa щo нaвкoлишнє cередoвище при-
рoдних реcурcів неoбхіднo відрізняти від нaвкo-
лишньoгo cередoвищa, cтвoренoгo людинoю 
(у п. 1 глaви 1). Інoді в рaмкaх oднoгo цільoвoгo 
дoкументу: в різних йoгo чacтинaх виділенo різ-
ні види прирoдних реcурcів. Тaк, Пoрядoк ден-
ний в гaлузі cтaлoгo рoзвитку нa періoд піcля 
2015 р. cпoчaтку зaзнaченo прo «вирoбництвo і 
викoриcтaння вcіх прирoдних реcурcів – пoві-
тря і землі, річoк, oзер і вoдoнocних гoризoн-
тів, oкеaнів і мoрів» [12], aле дaлі прo «рa-
ціoнaльне викoриcтaння прирoдних реcурcів 
нaшoї плaнети. Тoму ми cпoвнені рішучocті збе-
рігaти і рaціoнaльнo викoриcтoвувaти oкеaни і 
мoря, пріcнoвoдні реcурcи, a тaкoж ліcи, гoри 
і пocушливі землі і oберігaти біoрізнoмaніття, 
екocиcтеми і дику флoру тa фaуну» [11].
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступ. Вивчення космічного простору та всес-
віту загалом були і є пріоритетними та автори-
тетними для країн з розвиненою економічною та 
космічною промисловістю, адже дана діяльність є 
надзвичайно суспільно значущою та до її реалізації 
можуть долучитися далеко не всі бажаючі. Як ска-
зав Guillermo Söhnlein, голова Міжнародної асоці-
ації космічних підприємців: «Якщо ви внутрішньо 
не знаєте, чому ви існуєте, дуже важко очікувати, 
що хтось ззовні зрозуміє, чому ви існуєте» [1]. 

Будь-які суспільні відносини між людьми 
об’єктивно вимагають правового врегулювання. 
З виникненням попиту на вивчення та викори-
стання космічного простору став необхідним нор-
мативний фіксатор розвитку таких відносин, які 
досить стрімко розвивались, перероджувались та 
трансформувались. 

З погляду засад права, кожна країна мала б 
встановлювати правові режими існування, роз-
витку, захисту та охорони суспільних благ та 
надбань інтернаціонального характеру орієнту-
ючись в першу чергу, на інтереси людства, а не 
опираючись на власні вузькі інтереси країни. 
Проте на практиці у більшості випадків, усе на-
впаки. Не дивлячись на те, що демократичні і не 
демократичні держави є дуже різними за держав-
но-правовою природою, однак з погляду їх пове-
дінку на міжнародній арені, в тому числі в кос-
мічному просторі – різниця є незначною. Кожна 
суверена держави відстоює свій інтерес, а в умо-
вах комерціалізації космічного простору це, на-
самперед, економічний інтерес.

Космос – це не тільки щось невідоме, недо-
торкане пересічною особою, – це в першу чергу 
цінність. Потенційна цінність – до тих пір поки 
людство не має технологій її використовувати та 
реальна матеріальна цінність – як тільки такі тех-
нології з’являться. А, як відомо, цінності вимага-
ють особливої уваги владних інституцій. Більше 
того, пізнаючи щось невідоме, досить легко завда-
ти йому шкоди, навіть випадково, не усвідомлюю-
чи наслідки. Не дарма існує гіпотеза, згідно якої 
для досягнення максимальної результативності 
в певному полі діяльності необхідним до застосу-
вання є метод проб та «помилок». Однак, косміч-
ний простір не може вивчатись таким шляхом. 
Тільки виважені, узгоджені дії спеціальних між-
народних, публічних національних та приватних 
інституцій, які отримали національні ліценції 
суб’єктів можуть бути задіяні до пізнавального 

процесу нерозвіданої території космічного просто-
ру, Місяця та інших небесних тіл.  

Відповідно, яким має бути правове регулюван-
ня космічних відносин: тотальним чи лібераль-
ним? Всеосяжним чи вибірковим? Або ж де та 
проміжна істина, що забезпечить ефективність 
управлінських рішень щодо допуску посланників 
людства у космос і забезпечить їм необхідні умови 
для реалізації поставлених цілей? 

Постановка завдання. Метою статті – є ана-
ліз міжнародних нормативно-правових актів та 
теоретико-методологічної бази, що забезпечують 
правове регулювання космічної діяльності.

Виклад основних положень. Правовий регулю-
ючий вплив на космічні відносини здійснюється 
на двох рівнях: на міжнародному та на національ-
ному. На першому рівні (міжнародному) – в пло-
щині інтернаціональних питань, в тому числі 
запровадження єдиного правового режиму, од-
накового для усіх – регулювання здійснює ООН. 
На другому рівні (національному) – кожна кон-
кретна держава в особі уповноважених нею орга-
нів публічної адміністрації, у розгалуженому ви-
гляді уточнює і розширює космічні норми щодо 
використання космічного простору, загалом та 
космічних тіл з корисними копалинами – зокрема. 

Міжнародна спільнота обрала вектор врегулю-
вання даних відносин більш схожого до всеосяж-
ного, однак не встановлюючи конкретизації, що 
надає можливість національній публічній адміні-
страції варіанти застосування адміністративного 
інструментарію. Однак, на ряду із загальними нор-
мами, містяться і заборонні норми, які є обов’яз-
ковими до дотримання та виконання. Таким 
способом визначається поведінка суб’єктів цих 
відносин, тим самим виконується регулятивна, 
охоронна, захисна та забезпечувальна функції для 
гарантування законних інтересів усього людства. 

Відповідно, юридичні засоби впливу мають до-
сить різноманітний характер, і застосовуються за-
для встановлення та реалізації режимності в аналі-
зованій сфері. Одним із основних є саме нормативне 
забезпечення, яке зводиться до правової норми 
та відображається в космічному законодавстві. 

Від так, основу нормативно-правового забезпе-
чення космічного законодавства складає його нор-
мативно-правова база яка, в свою чергу, форму-
ється низкою міжнародних норм та доповнюється 
національними, здебільшого публічно-правовими 
нормами, оскільки аналізована діяльність здійс-
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нюється від імені та в інтересах держави або між-
народного об’єднання. Наприклад, згідно із Зако-
ном про космічну діяльність Російської Федерації 
№ 5663-1 (1993 р зі змінами) космічні відносини 
регулюються у відповідності до Конституції Ро-
сійської Федерації, загальновизнаних принципів 
і норм міжнародного права і міжнародних догово-
рів Російської Федерації, а також цим Законом та 
іншими федеральними законами, нормативними 
правовими актами Російської Федерації [2]. 

З цього слідує, що сучасне правове врегулю-
вання космічних відносин має щонайменше два 
концептуальних підходи: перший, пріоритет 
міжнародних інституцій (або концепція світової 
безпеки) в аспекті вивчення космічного простору 
різноманітними методами; другий, концепція са-
мозабезпечення національних держав, як спосіб 
автономного вирішення питань, що стосуються 
здійснення космічної діяльності окремою держа-
вою, її громадянами чи підприємствами. Як пока-
зує практика існування космічного права, перший 
підхід мав б бути домінантним, оскільки безпека 
людства – основоположне правило співіснування 
народів, націй та власне держав. Однак, в силу 
того, що суверені держави, в першу чергу, вирі-
шують свої внутрішні проблеми, а міжнародні 
проблеми для них є другорядними, а також те, що 
прийняття міжнародного правового акту вимагає 
тривалого часу, розвиток космічного права, зараз 
здійснюється, на основі прийняття державами но-
вих національних космічних норм права. 

Отже, механізм правого регулювання кос-
мічного простору представляє собою сукупність: 
1) задекларованих міжнародних гарантій здійс-
нення освоєння космічного простору, що ґрунту-
ються на визнанні його як цінності, що не може 
бути націоналізована, привласнена чи пошкодже-
на; 2) національних юридичних засобів впливу на 
космічні відносини, що виникають під час здійс-
нення космічної діяльності конкретною країною 
чи її представниками; 3) норм приватного косміч-
ного права, яке знаходиться на стадії формування.

У 1959 році сталась визначна подія – в ООН 
створено Управління з питань космічного просто-
ру (UNOOSA) [3]. Тим самим було визначено необ-
хідність міжнародного співробітництва у косміч-
ному просторі.

Майже через 10 років, в 1967 році, було вперше 
ухвалено конкретну угоду про освоєння космосу – 
Договір про принципи, що регулюють діяльність 
держав у дослідженні та використанні космічного 
простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла 
(TPGASEUOS) [4].

Формально даний Договір стосувався саме 
космосу і встановлював правові засади регулю-
вання його простору, однак визначальна його 
спрямованість була направлена на встановлення 
принципів діяльності держав. З цього слідує, що 

було застосовано «недо-монополістична» модель 
врегулювання космічних відносин, де по-факту 
була здійснена спроба зафіксувати міжнародний 
режим здійснення розвідувальних робіт косміч-
ного простору без встановлення відповідних ме-
ханізмів щодо тотального регулювання, шляхом 
декларування основоположних засад здійснення 
такої діяльності. 

В будь-якому разі, ухвалення Договору по кос-
мосу ознаменувало два важливих моменти в істо-
рії міжнародного права, а саме: офіційне визнання 
існування окремого правового режиму реалізації 
космічної діяльності; створення першого норма-
тивного документа, який проголошує космос та 
його небесні тіла яка цінність і благо людства. 
Значення Договору підтверджується його сучас-
ним характером, навіть через п'ять десятиліть 
після його вступу в силу завдяки його загальному 
комплексу принципів.

Аналізований Договір був в значній мірі засно-
ваний на Декларації правових принципів, що ре-
гулюють діяльність держав з дослідження і вико-
ристання космічного простору, яка була прийнята 
Генеральною Асамблеєю, але було додано кілька 
нових положень. Договір був відкритий для під-
писання трьома урядами-депозитаріями в січні 
1967 року, а вступив в силу в жовтні 1967 року [3].

В зв’язку з тим, що договір був підписаний  
в період зародження національної космічної ді-
яльності та призначався для вирішення питань, 
які можуть виникнути у процесі розвитку кос-
мічних технологій, за своєю суттю він мав за-
гальні положення [5]. Його норми деталізувались 
та уточнювались пізніше з прийняттям інших 
космічних договорів [6]: Угоди про рятування 
космонавтів, повернення космонавтів і повер-
нення об'єктів, запущених в космічний простір  
№ 2345 (XXII) від 1967 року [7], Конвенції про 
міжнародну відповідальність за шкоду, заподі-
яну космічними об’єктами №2777 (XXVI) від 
1971 року [7], і Конвенції про реєстрацію об'єк-
тів, що запускаються в космічний простір №3235 
(XXIX) від 1974 року [7], та інших.

Однак, не зважаючи на це, договір все ще слу-
жить основою для національного космічного зако-
нодавства, створеного за останні півстоліття. Він 
є фундаментом міжнародного космічного права, і 
вся національна космічна діяльність підпадає під 
дію цього договору [5].

Для наглядності зазначимо, що основополож-
ними принципами діяльності держав з досліджен-
ня і використання космічного простору є: 1) реалі-
зація діяльності здійснюється на благо і в інтересах 
всіх країн і є надбанням всього людства; 2) косміч-
ний простір є вільним для дослідження і викори-
стання всіма державами; 3) космос та його небесні 
тіла не підлягають національному присвоєнню ані 
шляхом проголошення на них суверенітету, ані 
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шляхом використання або окупації, ані будь-яки-
ми іншими засобами; 4) держави не повинні роз-
міщувати: ядерну чи зброю масового знищення 
на орбіті або на небесних тілах, розміщувати їх в 
космічному просторі будь-яким іншим способом; 
5) Місяць і інші небесні тіла будуть використову-
ватися виключно в мирних цілях; 6) астронавти 
будуть вважатися посланниками людства; 7) дер-
жави несуть відповідальність за національну 
космічну діяльність, здійснювану урядовими або 
неурядовими організаціями; 8) держави несуть 
відповідальність за шкоду, заподіяну їх космічни-
ми об'єктами, а також держави повинні уникати 
шкідливого забруднення простору [4].

Отже, бурхливий розвиток дослідницької та 
пізнавальної діяльності космосу та його тіл спо-
нукав міжнародну спільноту до активних дій 
в площині нормативного врегулювання діяльно-
сті держав в цій сфері. Підписання спільної угоди 
між могутніми державами-передовиками в цей 
проміжок часу започаткувало новий етап люд-
ства – вивчення та пізнання не тільки зримого, а й 
всеосяжного, невідомого космосу. Задекларовані 
Договором принципи, є нічим іншим, як наднаці-
ональним джерелом космічного права, що і запо-
чаткувало його як галузеву та наукову течію. 

Зрозуміло, що вищенаведені джерела норм 
міжнародного космічного права не враховують 
сучасні виклики. Очевидно, що суспільство, дер-
жава та й космічна діяльність зокрема не є статич-
ними, і коли вони змінюються, нормативні акти 
часто залишаються, як «жорстка екзострукту-
ра», що більше не підходить під існуючу модель 
регулювання космічних відносин [8]. Зокрема, 
до таких викликів відносяться: визначення меж 
космічного простору, мінімізування космічного 
сміття, регулювання здійснення нових наукових 
досліджень, особливості права інтелектуальної 
власності на космічні ресурси та деякі інші.

Висновки. Таким чином, нормативна база кос-
мічного міжнародного права потребує оновлен-
ня, оскільки більше не контролює динаміку кос-
мічної діяльності. Зрозуміло, що від прийняття 
перших актів космічне законодавство поступово 
оновлюється, про що свідчить наявність відносно 
сучасних міжнародних актів, наприклад, Реко-
мендації щодо вдосконалення практики держав 
і міжнародних міжурядових організацій по реє-
страції космічних об'єктів №62/101 (2007 р.); Ре-
комендації по національному законодавству, що 
стосується дослідження і використання косміч-
ного простору в мирних цілях №68/74 (2013 р.); 
Декларація про п'ятдесяту річницю Договору про 
принципи діяльності держав з дослідження і ви-
користання космічного простору, включаючи Мі-

сяць і інші небесні тіла №72/78 (2017 р.). Однак, 
більшість сучасних питань досі знаходяться поза 
увагою міжнародного космічного права, оскільки 
виходить за межі його предметного поля.

Отже, міжнародні норми дослідження і ви-
користання космічного простору за своє суттю є 
міжнародними гарантіями освоєння космічного 
простору – сукупністю сталих, жорстких правил, 
що репрезентують свободу космосу та його не-
бесних тіл від будь-яких конфліктних ситуацій, 
що ґрунтуються на обов’язку відповідальності 
за неправомірність дій, в тому числі порушення 
порядку здійснення дослідницької діяльності та 
використання космічного простору не за призна-
ченням. В сучасній парадигмі наукових знань про 
космос вони мають бути оновленими в аспекті сво-
єї гнучкості та пристосованості до практичних ви-
кликів сьогодення.
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Сорока Л. В. Міжнародно-правове регулювання 
космічної діяльності. – Стаття.

У статті аналізуються міжнародно-правові засади 
регулювання космічної діяльності. Робиться висновок, 
що тільки виважені, узгоджені дії спеціальних міжна-
родних, публічних національних та приватних інсти-
туцій, які отримали дозвіл на здійснення космічної ді-
яльності можуть бути задіяні до процесу дослідження 
космічного простору, Місяця та інших небесних тіл.
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Аннотация

Сорока Л. В. Международно-правовое регулирова-
ние космической деятельности. – Статья.

В статье анализируются международно-правовые 
основы регулирования космической деятельности. Де-
лается вывод, что только взвешенные, согласованные 
действия специальных международных, обществен-
ных национальных и частных институтов, получив-
ших разрешение на космическую деятельность могут 
быть задействованы в процессе исследования космиче-
ского пространства, Луны и других небесных тел..
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Summary

Soroka L. V. International legal regulation of space 
activities. – Article.

The article analyzes the international legal framework 
for the regulation of space activities. It is concluded that 
only balanced, coordinated actions of special internation-
al, public, national and private institutions that have 
received permission for space activities can be involved 
in the study of outer space, the Moon and other celestial 
bodies .
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