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ПОНЯТТЯ ПРАВА НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ 

Постановка проблеми. Україна, будучи демо-
кратично, соціальною, правовою державою, га-
рантує та забезпечує людині права і свободи. Од-
ним із важливих конституційних прав людини є 
право на правову допомогу. Адже вказане право 
водночас виступає в якості гарантії недопущення 
порушень інших прав людини. У зв’язку з цим 
уважаємо актуальним питання про поняття права 
на правову допомогу.

Аналіз останніх досліджень. Інститут правової 
допомоги та права на неї неодноразово досліджу-
вали в своїх працях такі вчені, як: О.А. Банчук, 
Є.Ю. Бова, Г.І. Гладун, М.С. Демкова, В.В. Забо-
тін, В.М. Ісакова, С.С. Калинюк, М.В. Кравчен-
ко, М.І. Лахижа, В.С. Личко, М.Т. Лоджук, 
М.І. Рішко, М.В. Стаматіна, Н.В. Хмелевська, 
Ю.Т. Шрамко й інші. Разом із тим чимало питань 
по сьогоднішній день залишаються дискусійни-
ми. Зокрема, з урахуванням постійного оновлен-
ня вітчизняного законодавства багато наукових 
напрацювань про право на правову допомогу втра-
тили свою актуальність. Тому метою представле-
ної статті є визначення сутності та змісту права на 
правову допомогу. 

Виклад основного матеріалу. Розкриттю змі-
сту поняття права на правову допомогу повинне 
передувати з’ясування сутності та значення таких 
правових категорій як «право» та «права люди-
ни». Так, у теорії держави та права й досі актив-
но ведуться дискусії з приводу розуміння поняття 
«право», що вчергове вказує на те, що окреслена 
проблема, як зазначає М. Самбор, «... є далеко не 
новою». Більше того, на думку науковця, звер-
нення розуміння права, його сучасної інтерпре-
тації обумовлено його побудовою, далекою від 
абсолютної абстракції, тісно пов’язаної із реалія-
ми життя людини, суспільства, держави, моралі, 
що є панівною у такому соціумі [1, с. 59]. Все це 
вказує на те, що в юридичній літературі відсутній 
однозначний, єдиний підхід до розуміння права, 
а значить сформувалось декілька підходів до його 
трактування, які в наукових колах знаходять як 
своїх прихильників, так і противників.

На наш погляд, найбільш вдалим є змішаний 
підхід до визначення поняття «право», який по-
єднує всі вищенаведені наукові підходи. Зокрема, 
чимало вчених під правом розуміють систему за-
гальнообов’язкових, санкціонованих державою 
норм (правил) поведінки, зумовлених природою 
та інтересами людини та суспільства й які покли-
кані за допомогою заходів легального державного 
впливу впорядковувати (регулювати) суспільні 
відносини, визначаючи міру свободи, рівності 
та справедливості, заради досягнення рівноваги 
та благополуччя [2, с. 142].

При цьому, перед тим, як визначити й оха-
рактеризувати право на правову допомогу, слід 
зазначити, що в теорії права загальноприйнятим 
є виокремлення природного та позитивного, а та-
кож соціального та юридичного права. Зокрема, 
як відзначає О.Ф. Скакун, позитивне право вихо-
дить від  держави, виражено в писаних нормах, 
міститься в нормативно-правових документах, 
а природне право має більш глибокий, ґрунтов-
ний, вихідний для життя людей норматив по-
ведінки, корениться в самій природі людини. 
Соціальне ж право, як наголошує вчена, випли-
ває безпосередньо із громадського життя і не за-
лежить від держави, а юридичне – є наслідком 
державної діяльності, втіленням волевиявлення 
держави [3, с. 234–235].

Так як предметом нашого дослідження є та-
кий правовий інститут як правова допомога, яка 
гарантується державою, то відповідно для нас 
представляє інтерес саме юридичне право. Остан-
нє, в свою чергу, має два значення – об’єктивне та 
суб’єктивне. Так, під об’єктивним правом пропо-
нують розуміти систему діючих у державі право-
вих норм і принципів, а суб’єктивним – правові 
норми і принципи як певні юридично визначені 
можливості (свободи) суб’єкта права задовольня-
ти власний інтерес [3, с. 235]. З вищенаведеного 
помітно, що по відношенню до права на правову 
допомогу варто вести мову про його розуміння 
як суб’єктивного права. Це пояснюється тим, що 
досліджуване право, насамперед, покликане за-
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безпечувати права і свободи людини, тим самим 
задовольняючи її інтереси.

Право як сукупність правових норм регулює 
порядок у суспільстві, державі шляхом упоряд-
кування суспільних відносин у всіх сферах сус-
пільного життя. Проте для кожної людини як 
учасника таких суспільних відносин важливу 
роль відіграють закріплені правовими приписами 
можливості реалізувати свої потреби та інтереси 
з метою особистісного становлення та розвитку. 
Адже, як цілком вірно зазначає І.С. Загоруй, пра-
ва людини визнаються універсальною формою 
взаємовідносин між людиною, суспільством і су-
часною державою. Саме з допомогою прав людини 
визначаються межі соціальних можливостей лю-
дини та встановлюється інституціональний і соці-
ально-правовий механізм їх реалізації [4, с. 67]. 
Не дарма О. Скрипнюк наголошує на тому, що 
«права і свободи людини складають основи са-
мого суспільства й держави, її конституційного 
ладу» [5, с. 204–205].

Якщо ж вести мову про право на правову допо-
могу, то варто зазначити, що воно входить до сис-
теми основних прав людини і громадянина, які 
представляють собою правові можливості (міру 
свободи) особи, здатні забезпечити її розвиток у 
конкретно-історичних умовах, що закріплені як 
міжнародні стандарти, загальні і рівні для всіх 
людей і гарантовані законами держави як невід-
чужувані [3, с. 209]. Іншими словами, права лю-
дини, в тому числі й право на правову допомогу, 
є охоронюваною, забезпечуваною державою при-
родною можливістю щось робити, здійснювати, 
мати гідні умови життя, бути гарантованим від 
насильства тощо [6, с. 628]. Виходячи з наведе-
ного, можна дійти висновку, що праву на правову 
допомогу притаманні ознаки, характерні для ос-
новних прав людини. Зокрема: 

– має соціальний характер, оскільки залежить 
від характеру і рівня соціально-економічного роз-
витку суспільства та визначається сукупністю 
таких соціальних факторів, як інтерес людини, 
мораль суспільства та ступінь досягнутої свободи 
даного суспільства і відповідність їй засобів, вико-
ристовуваних державою для захисту прав людини; 

– має правовий характер, оскільки є своєрід-
ним правовим благом, яке існує у певних межах 
як міра свободи особи; 

– зумовлене біосоціальною сутністю людини, 
не обмежене територією держави і національні-
стю людини;

– має невідчужуваний характер, оскільки не 
можуть бути свавільно «забрані» владою;

– спрямоване на задоволення основних потреб, 
без яких людина неспроможна нормально існува-
ти і розвиватися;

– повинне бути загальним і рівним для всіх  
людей;

– гарантується законами держави і міжнарод-
но-правовими актами [3, с. 209–210].

У сучасній правовій енциклопедії права і 
свободи людини розглядаються в нерозривному 
зв’язку як визнані міжнародним співтовари-
ством особисті цінності людини у її відносинах 
з іншими людьми та державою [7, с. 259]. Ок-
ремо варто відзначити, що прийнято розрізняти 
права людини і права громадянина. У першому 
випадку йдеться про права, пов’язані з самою 
людською істотою, її існуванням та розвитком, а 
щодо прав громадянина, то вони пов’язані із сфе-
рою відносин людини з суспільством, державою, 
їх інституціями [7, с. 259].

Виходячи з вищенаведеного, варто відзначи-
ти, що права людини за своєю суттю є правовою 
категорією, яка передбачає можливості гідного іс-
нування та розвитку особи в суспільстві, державі. 
При цьому, щоб указані права не носили деклара-
тивний характер, у державі повинен існувати ме-
ханізм їх забезпечення, тобто механізм (гарантії) 
їх реалізації, охорони та захисту [3, с. 224–225].

Детальніше зупинимося на питанні про понят-
тя, зміст і значення права на правову допомогу з 
урахуванням визначеного раніше розуміння пра-
ва та прав людини.

Передусім, зазначимо, що право на право-
ву допомогу є конституційним, оскільки за-
кріплене й проголошене в ст. 59 Основного За-
кону України [8]. Проте Ю.Т. Шрамко слушно 
підмічає, що до набуття чинності Конституцією 
України 1996 року право на правову допомогу не 
було визначено як конституційне право людини 
в Україні, хоча сам інститут правової допомоги 
функціонував ще з радянських часів. Попередня 
Конституція містила приписи про подання юри-
дичної допомоги громадянам і організаціям у гла-
ві «Суд і арбітраж», і стосувалася визначення ін-
ституту адвокатури, а не конституційного права 
людини на правову допомогу. Переосмислення 
інституту правової допомоги з позицій права лю-
дини в Україні почалося ще до прийняття ново-
ї Конституції України і відображало тенденцію 
конституювання права на правову допомогу в кон-
ституціях пострадянських країн, що враховувало 
відповідні міжнародно-правові акти [9, с. 8].

В.Д. Шаповал, проаналізувавши наукові дже-
рела дослідження права громадян на правову до-
помогу в Україні, встановив, що питання щодо 
права громадян на правову допомогу і його за-
безпечення в Україні ще недостатньо вивчене. 
Залишилися практично без аналізу саме поняття 
і зміст цього права, його юридична природа і міс-
це в системі інших прав і свобод. До того ж аналіз 
права громадян на правову допомогу необхідно 
на сьогодні провести на сучасному рівні, за ана-
лізом новітнього українського законодавства, що 
прийнято в останні роки [10, с. 115]. За останні 
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п’ять років ситуація жодним чином не змінилася, 
а проблема інституту правової допомоги й досі за-
лишається не врегульованою.

У сучасній правовій енциклопедії право 
на правову допомогу визначають як можли-
вість одержання правової допомоги в перед-
бачених Конституцією України і законами 
формах [7, с. 281]. В юридичній енциклопедії 
за редакцією Ю.С. Шемшученка під правом 
на правову допомогу пропонують розуміти одне 
з основних конституційних прав громадян, яке 
покликане забезпечити правовий захист прав 
людини в судовому та інших процесах [11, с. 24]. 
Тобто сутність права на правову допомогу фак-
тично зводиться до визнання конституційно га-
рантованої можливості використання правової 
допомоги для забезпечення прав і свобод людини.

В.М. Ісакова, досліджуючи поняття, особли-
вості та гарантії права на правову допомогу, під 
останнім запропонувала розуміти систему пра-
вових можливостей, що полягає в отриманні 
допомоги в реалізації прав, законних інтересів 
та обов’язків, яка може надаватися у формі кон-
сультацій з юридичних питань, роз’яснення норм 
права, представництва інтересів в суді та в інших 
органах публічної влади, складання документів 
правового характеру та ін. [12, с. 7–8]. Вчена в ці-
лому дотримується загальноприйнятого підходу 
до трактування права на правову допомогу, тільки 
при цьому деталізує в чому саме полягає правова 
допомога, наводячи перелік правових послуг, які 
надаються в рамках її надання.

Право на правову допомогу не зводиться до пра-
ва на допомогу адвоката в кримінальному процесі 
і навіть до правової допомоги в судовому процесі, 
а є більш широким за своїм змістом. Більше того, 
Ю.Т. Шрамко наголошує, що право на правову 
допомогу є особливим правом, що забезпечує кож-
ній людині відповідні можливості в реалізації сво-
го правового статусу у правовому процесі (в широ-
кому його розумінні). За своєю природою право на 
правову допомогу – це конституційне право люди-
ни на отримання гарантованого державою кваліфі-
кованого правового сприяння, у тому числі безоп-
латного, в реалізації нею, як учасником правового 
процесу, свого юридичного статусу [9, с. 8, 13].

Т.В. Омельченко, досліджуючи зміст консти-
туційного права на правову допомогу в кримі-
нальному судочинстві, вказує, що таке право є 
гарантованою Конституцією і іншими законами 
України можливістю особи одержати кваліфіко-
вану допомогу, пов’язану із практичним застосу-
ванням законодавства для відстоювання її суб’єк-
тивних прав та інтересів [13, с. 40]. О.І. Коровайко 
доповнює наведене визначення, зазначаючи, що 
право на правову допомогу – це передбачена Кон-
ституцією та законами України особам, які бе-
руть участь у кримінальному судочинстві, мож-

ливість отримати завдяки діяльності спеціально 
уповноважених суб’єктів гарантовану державою 
допомогу правового характеру в реалізації прав, 
свобод і законних інтересів таких осіб, ефективно-
му їх захисті, а також відновленні в разі порушен-
ня [14, с. 107].

Також трактування права на правову допомо-
гу можна зустріти й у рішенні Конституційно-
го Суду України від 30.09.2009 № 23–рп/2009 у 
справі за конституційним зверненням громадяни-
на Голованя Ігоря Володимировича щодо офіцій-
ного тлумачення положень статті 59 Конституції 
України (справа про право на правову допомогу) 
право на правову допомогу визначається як гаран-
тована державою можливість кожної особи отри-
мати таку допомогу в обсязі та формах, визначе-
них нею, незалежно від характеру правовідносин 
особи з іншими суб’єктами права [15]. При цьому 
в наведеному Конституційним Судом України 
трактуванні права на правову допомогу вдало від-
значається така його властивість як «гарантована 
державою можливість» [14, с. 105]. Тобто викла-
дене вкотре підкреслює орієнтованість досліджу-
ваного права на людину й її інтереси. Саме тому 
вчергове наголошуємо, що визначення поняття 
права на правову допомогу потрібно здійснювати, 
виходячи зі суб’єктивного значення права. 

Право на правову допомогу в юридичній лі-
тературі насамперед прийнято розглядати як 
невідчужуване право особистості, тобто мова 
йде про його сприйняття в суб’єктивному розу-
мінні [12, с. 42–43]. Вказане право відображає 
невід’ємну та невідчужувану можливість отри-
мувати в установленому законом порядку про-
фесійну допомогу з питань правового характеру 
[12, с. 42–43]. Зокрема, О.І. Коровайко пропонує 
під суб’єктивним правом на правову допомогу 
розуміти закріплену у праві міру можливої її по-
ведінки з отримання такої допомоги [14, с. 107]. 
Право на правову допомогу також прийнято роз-
глядати як засіб забезпечення права на справед-
ливий судовий розгляд і доступність правосуддя. 
Вказане розуміння права на правову допомогу на-
очно зображує саме практичний аспект вказаного 
права, який полягає у безпосередній реалізації 
верховенства права [16, с. 279; 12, с. 46]. У такий 
спосіб можна стверджувати, що природа права на 
правову допомогу не є однозначною, вона вклю-
чає в себе декілька сторін (аспектів).

Так, право на правову допомогу традиційно від-
носять до прав першого покоління. Водночас воно 
перебуває у нерозривному зв’язку з правами дру-
гого покоління. Більше того, право на правову до-
помогу за своєю суттю є багатокомпонентною ка-
тегорією. Зокрема, одна із його складових – право 
на безоплатну правову допомогу – за своїм харак-
тером, на думку В.М. Ісакової, нагадує соціальні й 
економічні права другого покоління. Про це, як за-
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уважує вчена, свідчить можливість особи претен-
дувати на справедливий розподіл соціальних ре-
сурсів для задоволення власної фундаментальної 
потреби у правовій допомозі, а також переважно 
позитивний характер зобов’язань держави щодо 
цього права (зокрема, держава має взяти на себе 
зобов’язання із створення гарантій забезпечення 
права на безоплатну правову допомогу) [12, с. 8]. 
С.С. Калинюк, на відміну від вищезазначеної по-
зиції, доводить, що юридична природа права на 
отримання правової допомоги походить із «друго-
го покоління» прав і свобод людини і громадяни-
на, закріпленого в дусі позитивістської доктрини 
прав і свобод. Це право не є природним правом 
людини, а є позитивним правом, яке закріплено 
Конституцією України подібно до того, як й інші 
основні права і свободи людини і громадянина. 
На його думку, за класифікацією основних прав і 
свобод право на отримання правової допомоги слід 
віднести до юридичних прав-гарантій людини та 
громадянина [17, с. 8].

Окремо варто відмітити, що праву на правову 
допомогу притаманна подвійна природа. Це вира-
жається в тому, що право на правову допомогу, з 
одного боку, розкривається як одне із прав люди-
ни, що охоплює систему певних фундаментальних 
правових можливостей, а з іншого – виступає як 
важлива гарантія реалізації інших прав людини, 
зокрема, права на ефективний судовий захист 
[12, с. 9]. На дуалістичну правову природу консти-
туційного права людини на професійну правничу 
допомогу вказують й А.В. Джуська [18, с. 14] та 
С.Д. Шаталюк [19, с. 158]. Зокрема, останній під-
креслює, що «право на отримання правової допо-
моги є основою для реалізації права на доступ до 
правосуддя, а стосовно права на справедливий су-
довий розгляд право на юридичну допомогу – га-
рантія» [19, с. 158].

Висновки. Отже, виходячи з вищезазначеного 
та враховуючи дуалістичну природу права на пра-
вову допомогу, пропонуємо під останнім розуміти 
конституційно закріплену можливість користува-
тися наданими уповноваженими суб’єктами пра-
вовими послугами з метою забезпечення гаранто-
ваних державою прав і свобод людини. 
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Анотація

Мартовицька О. В. Поняття права на правову до-
помогу. – Стаття.

У статті наголошено на необхідності з’ясуван-
ня сутності та змісту права на правову допомогу 
як у науковій юридичній літературі, так і національ-
ному законодавстві з метою визначити теоретичні та 
прикладні проблеми інституту професійної правничої 
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допомоги в кримінальному процесі України. З’ясо-
вано, що розкриттю змісту поняття права на правову 
допомогу повинне передувати з’ясування сутності та 
значення таких правових категорій як «право» та «пра-
ва людини». Зазначено, що в юридичній літературі від-
сутній однозначний, єдиний підхід до розуміння пра-
ва, а значить сформувалось декілька підходів до його 
трактування, які в наукових колах знаходять як своїх 
прихильників, так і противників. Акцентовано увагу 
на тому, що по відношенню до права на правову допо-
могу варто вести мову про його розуміння як суб’єк-
тивного права. Це пояснюється тим, що досліджуване 
право, насамперед, покликане забезпечувати права і 
свободи людини, тим самим задовольняючи її інтереси. 
Проаналізовано наукові підходи до трактування права 
на правову допомогу. Встановлено, що право на право-
ву допомогу входить до системи основних прав людини 
і громадянина, які представляють собою правові мож-
ливості (міру свободи) особи, здатні забезпечити її роз-
виток у конкретно-історичних умовах, що закріплені 
як міжнародні стандарти, загальні і рівні для всіх лю-
дей і гарантовані законами держави як невідчужувані. 
Виокремлено основні риси права на правову допомогу. 
Запропоновано під правом на правову допомогу розумі-
ти конституційно закріплену можливість користувати-
ся наданими уповноваженими суб’єктами правовими 
послугами з метою забезпечення гарантованих держа-
вою прав і свобод людини.

Ключові слова: право, право людини, правова допо-
мога, право на правову допомогу, поняття, свобода.

Аннотация

Мартовицкая Е. В. Понятие права на правовую 
помощь. – Статья.

В статье отмечена необходимость выяснения сущ-
ности и содержания права на правовую помощь как в 
научной юридической литературе, так и национальном 
законодательстве с целью определить теоретические 
и прикладные проблемы института профессиональной 
юридической помощи в уголовном процессе Украины. 
Выяснено, что к раскрытию содержания понятия пра-
ва на правовую помощь должно предшествовать выяс-
нение сущности и значения таких правовых категорий 
как «право» и «права человека». Отмечено, что в юри-
дической литературе отсутствует однозначный, еди-
ный подход к пониманию права, а значит сформиро-
валось несколько подходов к его трактовке, которые 
в научных кругах находят как своих сторонников, 
так и противников. Акцентировано внимание на том, 
что по отношению к праву на правовую помощь стоит 
говорить о том, что его можно трактовать как субъек-
тивное право. Это объясняется тем, что исследуемое 
право, прежде всего, призвано обеспечивать права 
и свободы человека, тем самым удовлетворяя ее инте-

ресы. Проанализированы научные подходы к трактов-
ке права на правовую помощь. Установлено, что право 
на правовую помощь входит в систему основных прав 
человека и гражданина, которые представляют собой 
правовые возможности (степень свободы) лица, способ-
ные обеспечить ее развитие в конкретно-исторических 
условиях, которые закреплены как международные 
стандарты, общие и равные для всех людей и гаранти-
рованные законами государства как неотчуждаемые. 
Выделены основные черты права на правовую помощь. 
Предложено под правом на правовую помощь понимать 
конституционно закрепленную возможность пользо-
ваться предоставленными уполномоченными субъек-
тами правовыми услугами с целью обеспечения гаран-
тированных государством прав и свобод человека.

Ключевые  слова: право, права человека, правовая 
помощь, право на правовую помощь, понятие, свобода.

Summary

Martovytska O. V. The concept of the right to legal 
aid. – Article.

In the article, it has been emphasized the need to clari-
fy the essence and content of the right to legal aid in both 
the scientific legal literature and national legislation in 
order to identify theoretical and applied problems of the 
institute of professional legal assistance in the criminal 
process of Ukraine. It has been found that the disclosure of 
the meaning of the concept of the right to legal aid should 
be preceded by clarification of the essence and meaning 
of such legal categories as “right” and “human rights”. It 
has been noted that in the legal literature there is no un-
ambiguous, unified approach to understanding the law, 
which means that several approaches to its interpretation 
have been formed, which find both their supporters and 
opponents in scientific circles. Emphasis has been placed 
on the fact that the right to legal aid should be under-
stood as a subjective right. This is due to the fact that the 
studied law, above all, is designed to ensure human rights 
and freedoms, thereby satisfying its interests. Scientific 
approaches to the interpretation of the right to legal aid 
have been analyzed. It has been established that the right 
to legal aid is part of the system of fundamental human 
and civil rights, which represent the legal possibilities 
(measure of freedom) of a person capable of ensuring its 
development in specific historical conditions, enshrined 
as international standards, common and equal for all peo-
ple and guaranteed by the laws of the state as inalienable. 
The main features of the right to legal aid have been high-
lighted. It has been proposed that the right to legal aid be 
understood as a constitutionally enshrined opportunity to 
use legal services provided by authorized entities in order 
to ensure state-guaranteed human rights and freedoms. 

Key words: law, human rights, legal aid, the right to 
legal aid, concepts, freedom.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В ОРГАНАХ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Соціологічні опитуван-
ня Харківського інституту соціальних досліджень 
вказують на те, що Національній поліції нині до-
віряє не більше 30 відсотків українців. При чому 
у Донецькій і Луганській областях довіра до пра-
воохоронців більша і складає 40–45 відсотків. 
За даними Центру Разумкова, у 2017 році негатив-
ний баланс довіри/недовіри поліції склав мінус 
46 відсотків, а патрульній поліції – мінус 19 від-
сотків. У порівнянні з 2016 роком найбільше по-
гіршення балансу спостерігалося у патрульної по-
ліції (негативний баланс зріс на 24 відсотки) [1]. 
Таке становище обумовлено багатьма факторами, 
разом з тим підвищення рівня довіри до поліції за-
лежить, насамперед, в підвищенні ефективності її 
роботи, яка досягається, у тому числі, й шляхом 
неухильного додержання поліцейськими службо-
вої дисципліни. 

Стан дослідження. Окремі проблемні проведен-
ня службових розслідувань в органах Національ-
ної поліції України у своїх наукових працях роз-
глядали: А. Сахно, В. Венедиктов, М. Каменєв, 
С. Ілясов, П. Неверов, Д. Полівчук, Д. Гаври-
ленко, М. Гурковський, С. Єсімов, М. Каменєв, 
Н. Вапнярчук та багато інших. Втім, незважаючи 
на чималу кількість наукових розробок, невизна-
ченим залишається проблема ролі та значення 
проведення службового розслідування в органах 
Національної поліції Україні.

Саме тому метою статті є: визначити роль та 
значення проведення службового розслідування 
в органах Національної поліції Україні.

Виклад основного матеріалу. Порядком про-
ведення службових розслідувань у Національній 
поліції встановлено, що службове розслідування 
має досягнути таких результатів, як встановлен-
ня [2]: наявності чи відсутності складу дисциплі-
нарного проступку в діянні (дії чи бездіяльності) 
поліцейського, з приводу якого (якої) було при-
значено службове розслідування; наявності чи 

відсутності порушень положень законів України 
чи інших нормативно-правових актів, органі-
заційно-розпорядчих документів або посадових 
інструкцій; ступінь вини кожної з осіб, що вчи-
нили дисциплінарний проступок; обставини, що 
пом’якшують або обтяжують ступінь і характер 
відповідальності поліцейського чи знімають без-
підставні звинувачення з нього; відомості, що 
характеризують поліцейського, а також дані про 
наявність або відсутність у нього дисциплінарних 
стягнень; вид і розмір заподіяної шкоди; причини 
та умови, що призвели до вчинення дисциплінар-
ного проступку [2].

Безсумнівним є той факт, що проведення 
службового розслідування безпосередньо пов’я-
зане з забезпеченням додержання службової 
дисципліни. До шляхів покращення службової 
дисципліни в органах внутрішніх справ, на дум-
ку А. Сахно, слід віднести такі: підвищення яко-
сті професійного відбору кандидатів на службу 
в органи внутрішніх справ; своєчасне доведення 
до відома працівників органів внутрішніх справ 
офіційної інформації про порушників службової 
дисципліни й законності та вжиті стосовно них 
заходи; матеріальне та моральне стимулювання 
працівників органів внутрішніх справ, які про-
тягом року не притягувались до дисциплінарної 
відповідальності [3, c.14]. Отже, службове розслі-
дування в органах Національної поліції виступає 
в ролі елементу механізму стимулювання додер-
жання службової дисципліни.

В. Венедиктов визначає службову дисципліну 
як встановлену в державних органах для окре-
мої категорії працівників дисципліну праці, яка 
полягає в дотриманні загальних і спеціальних 
обов’язків, прав, а також заборон та обмежень, 
установлених Конституцією й законодавством 
України, статутами, положеннями, норматив-
ними актами міністерств і відомств, наказами 
керівників, що видаються в межах їхніх повно-
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важень [4, c. 287]. Таке визначення практично 
повністю відповідає нормативно-правовому за-
кріпленню цього поняття.

Згідно положень статті 1 Дисциплінарного 
статуту Національної поліції службова дисци-
пліна – дотримання поліцейським Конституції і 
законів України, міжнародних договорів, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, актів Президента України і Кабінету 
Міністрів України, наказів Національної поліції 
України, нормативно-правових актів Міністер-
ства внутрішніх справ України, Присяги поліцей-
ського, наказів керівників. Службова дисципліна 
ґрунтується на створенні необхідних організацій-
них та соціально-економічних умов для чесного, 
неупередженого і гідного виконання обов’язків 
поліцейського, повазі до честі і гідності поліцей-
ського, вихованні сумлінного ставлення до вико-
нання обов’язків поліцейського шляхом зважено-
го застосування методів переконання, заохочення 
та примусу [5].

Важливим засобом підтримання службової 
дисципліни поліцейських, фактором, що сприяє 
встановленню причетності конкретного поліцей-
ського до вчинення дисциплінарного проступку 
під час проведення службового розслідування, а 
також фактором психологічного характеру, що 
сприяє попередження порушенню службової дис-
ципліни є належна ідентифікація поліцейських. 
Як зазначає М. Каменєв, навіть після прийнят-
тя Закону України «Про Національну поліцію», 
який містить окремі положення щодо ідентифіка-
ції всіх поліцейських (за винятком тих, які вико-
нують завдання в режимі секретності), виникли 
проблеми на практиці через те, що відповідні поло-
ження закону були недосконалі та не деталізовані. 
Автор наголошує, що за час, який пройшов з мо-
менту набрання чинності вищезазначеного зако-
ну, були виявлені такі проблеми: 1. Номери на же-
тонах не читабельні, особливо в темну пору доби. 
2. Законом не визначене місце закріплення жето-
на. Непоодинокими є випадки, коли жетони крі-
пляться на поясі. 3. Поліцейські під час охорони 
громадського порядку на мирних зібраннях не ма-
ють жетонів та номерів на засобах індивідуально-
го захисту. 4. Знаючи номер жетона поліцейсько-
го, майже неможливо дізнатись, кому належить 
відповідний номер через небажання Національної 
поліції України надавати цю інформацію, хоча 
доступ до неї не обмежений законом [6, c. 37-38]. 

Додержання службової дисципліни складає 
основу діяльності всіх державних службовців, 
зокрема таких її особливих представників, як по-
ліцейських. Так, С. Ілясов та П. Неверов у своє-
му дослідженні підкреслювали посилену увагу до 
дисципліни у сфері діяльності органів внутрішніх 
справ, обумовлену специфікою відомства. До того 
ж автори зазначали, що державно-правовий ха-

рактер дисципліни в органах внутрішніх справ 
полягає в тому, що вона забезпечується високою 
вимогливістю начальників і командирів усіх сту-
пенів і рангів до підлеглих, підтриманням суво-
рого статутного порядку в органах, підрозділах 
та установах, умілим поєднанням і належним за-
стосуванням заходів переконання, виховання та 
дисциплінарного примусу [7, c. 37-38]. Службова 
дисципліна, на думку В. Щербини, є спеціальним 
видом дисципліни праці, а діяльність співробіт-
ників органів внутрішніх справ України як спе-
ціальних суб’єктів трудового права передбачає 
чітке погодження їхньої поведінки з юридичними 
нормами, що регулюють процес їхньої праці, їхню 
організованість та дисципліну [8, c. 8]. 

Таким чином, проведення службового розслі-
дування як засіб стимулювання службової дисци-
пліни – це сукупність дисциплінарно-процесуаль-
них правових засобів забезпечення неухильного 
дотримання поліцейськими встановлених нор-
мативно-правовими актами обов’язків, шляхом 
дослідження кола обставин, пов’язаних з перевір-
кою інформації про дисциплінарний проступок 
поліцейського.

Д. Полівчук в своєму дослідженні, присвя-
ченому дисциплінарному провадженню, виді-
ляє такі його принципи: принципи верховенства 
права, законності, презумпції невинуватості, 
об’єктивної істини, охорони інтересів держави 
і особистості, рівності усіх учасників дисциплі-
нарного провадження перед законом, економіч-
ності дисциплінарного провадження, гласності, 
поваги до особистості, доцільності, самостійності 
прийняття рішення, забезпечення права на за-
хист [9, c. 12-13]. М. Гурковський та С. Єсімов 
при дослідження правового стимулювання служ-
бової діяльності в Національній поліції виділяли 
такі принципи: принцип доцільності, що полягає 
в тому, що будь-який стимул (позитивний або не-
гативний) повинен спонукати до поведінки, спря-
мованої на досягнення чітко встановлених цілей; 
принцип відчутності (значущості) правового сти-
мулу для поліцейського; принцип оперативності, 
який означає, що між виникненням підстави для 
стимулювання та застосуванням стимулу повинен 
пройти невеликий період; принцип індивідуаліза-
ції, що проявляється в урахуванні індивідуальних 
особливостей адресатів стимулювання; принцип 
справедливості; принцип диференціації, що зна-
ходить прояв у правовому закріпленні різноманіт-
них стимулів для забезпечення прийняття різних 
варіантів управлінських рішень; принцип гласно-
сті, що означає доступність для адресатів інфор-
мації як про чинну систему правового стимулю-
вання, так і про практику застосування правових 
стимулів; принцип ефективного поєднання ма-
теріальних і нематеріальних стимулів; принцип 
визначеності передбачає наявність чітких відпо-
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відей на питання: хто, за яку поведінку, в якому 
розмірі і в якому порядку повинен бути або може 
бути заохочений або покараний [10, c.130-136].

Ці принципи певним чином відображені в 
правовому регулюванні проведення службового 
розслідування. Наприклад, принцип доцільності 
проявляється у тому, що проведення службового 
розслідування як негативний стимул, що відбува-
ється на очах інших поліцейських, спонукатиме 
їх до недопущення порушень службової дисциплі-
ни. Принцип відчутності (значущості) знаходить 
свій прояв і в тому, що під час проведення служ-
бового розслідування поліцейський може бути 
відсторонений від виконання службових обов’яз-
ків (посади) у разі, якщо обставини виявленого 
дисциплінарного проступку унеможливлюють 
виконання посадових (функціональних) обов’яз-
ків ним або іншим поліцейським, а також якщо 
виконання поліцейським посадових (функціо-
нальних) обов’язків перешкоджає встановленню 
обставин виявленого дисциплінарного проступку. 
Принцип оперативності проявляється у строках 
проведення службового розслідування. Службове 
розслідування проводиться та має бути завершено 
не пізніше одного місяця з дня його призначення 
керівником. При продовженні його строку загаль-
ний строк проведення службового розслідуван-
ня не може перевищувати 60 календарних днів. 
Принцип індивідуалізації проявляється в тому, 
що службове розслідування серед іншого має вста-
новити такі індивідуалізуючи особу правопоруш-
ника обставини як: ступінь вини кожної з осіб, що 
вчинили дисциплінарний проступок; обставини, 
що пом’якшують або обтяжують ступінь і харак-
тер відповідальності поліцейського чи знімають 
безпідставні звинувачення з нього; відомості, що 
характеризують поліцейського, а також дані про 
наявність або відсутність у нього дисциплінарних 
стягнень. Принцип справедливості проявляється 
зокрема й у тому, що службове розслідування про-
водиться на засадах неупередженості та рівності 
всіх поліцейських перед законом незалежно від 
займаної посади, спеціального звання, наявних 
у них державних нагород та заслуг перед держа-
вою. Принцип диференціації полягає в тому, що 
в результаті проведення службового розслідуван-
ня встановлюються ті обставини, які дозволяють 
зробити диференційований підхід до обрання 
керівником адекватного дисциплінарному про-
ступку дисциплінарного стягнення. Означений 
результат службового розслідування розкриває й 
принцип ефективного поєднання матеріальних і 
нематеріальних стимулів. Принцип визначеності 
також може бути реалізований лише в разі прове-
дення службового розслідування та встановлення 
всіх обставин вчинення поліцейським дисциплі-
нарного проступку, встановлення причин і умов 

його вчинення, вини, ступеня тяжкості дисци-
плінарного проступку, розміру заподіяної шкоди. 
Принцип гласності проявляється як у можливості 
участі у дисциплінарній комісії представників 
громадськості, так і в установленні можливості 
проведення відкритого засідання дисциплінарної 
комісії за рішенням уповноваженого керівника, 
яке полягає в гласному та відкритому досліджен-
ні обставин, які стали підставою для призначення 
службового розслідування, за участю поліцей-
ського, стосовно якого проводиться службове роз-
слідування, та інших заінтересованих осіб. Зокре-
ма, у формі відкритого засідання розгляд справи 
може проводитися за відомостями про порушення 
поліцейським конституційних прав і свобод лю-
дини та громадянина.

Отже проведення службового розслідування 
можна розглядати і як адміністративно-процесу-
альний засіб втілення принципів правового сти-
мулювання службової діяльності поліції, а саме 
стимулювання дотримання поліцейськими служ-
бової дисципліни. Разом з цим слід підкреслити 
недостатній рівень реалізації цих принципів в 
правовому забезпеченні службових розслідувань в 
Національній поліції. 

Діяльність поліцейських як суб’єктів здійс-
нення державної служби особливого характеру 
передбачає чітке узгодження їх поведінки з пра-
вовими нормами, що регламентують їх службову 
дисципліну. Дисципліна є обов’язковою умовою 
високої ефективності цього різновиду державної 
служби. Зміцнення рівня службової дисципліни 
в середовищі Національної поліції має першочер-
гове значення для створення сприятливих умов 
функціонування державної влади. Невиконання 
чи неналежне виконання поліцейськими вимог 
службової дисципліни не тільки дискредитують 
Національну поліцію як центральний орган ви-
конавчої влади, що служить суспільству, створює 
умови для корупції та зловживань, ставить під 
загрозу охорону прав і свобод громадян, а також 
підриває загалом підвалини державного ладу. 

Службове розслідування в об’єктивному розу-
мінні як певний процесуально-правовий інститут 
відіграє значну роль як в сфері трудового права, 
так і сфері адміністративного права, має вагоме 
значення у профілактиці правопорушень. Служ-
бове розслідування виступає в ролі складового 
елементу процесуально-правового механізму за-
безпечення дотримання службової дисципліни по-
ліцейськими, спрямоване на припинення та недо-
пущення вчинення дисциплінарних проступків.

Висновок. У підсумку слід зазначити, що роль 
службового розслідування в органах Національної 
поліції Україні можна розглядати в соціальному 
та юридичному значенні, залежно від напрямків 
та способів його впливу на суспільні відносини. 
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Соціальна роль полягає тому, що проведення 
службового розслідування формує негативне 
ставлення до правопорушників поліцейської про-
фесійної дисципліни з боку інших поліцейських 
(внутрішній соціальний аспект); демонструє 
суспільству реакцію керівництва поліції на дис-
циплінарні проступки підлеглих як на недопусти-
му поведінку, що не визнається керівництвом по-
ліції як норма (публічний соціальний аспект), що 
сприяє формування довіри до поліції як до органу 
державної виконавчої влади попри можливі дис-
циплінарні правопорушення окремих її представ-
ників. Юридична роль вочевидь полягає: по-пер-
ше,  у перевірці достовірності інформації про 
дисциплінарний проступок, тобто в  установленні 
наявності чи відсутності факту дисциплінарного 
проступку конкретного поліцейського. По-дру-
ге, після підтвердження самого факту наявності 
дисциплінарного проступку, встановлення всіх 
обставин його вчинення: причин і умов, вини, сту-
пеня тяжкості дисциплінарного проступку, а та-
кож розміру заподіяної шкоди. По-третє, аналіз 
отриманої в процесі здійснення службового роз-
слідування інформації та підготовка пропозицій 
щодо усунення причин вчинення подібних дисци-
плінарних проступків. По-четверте, обов’язкове 
повне та своєчасне інформування керівника, що 
призначив службове розслідування про всі обста-
вини, що були виявленні в процесі його проведен-
ня. Слід зазначити, що службове розслідування не 
передбачає накладення на винного поліцейського 
дисциплінарного стягнення, дисциплінарні ко-
місії покликані лише створити передумови його 
застосування відповідним керівником. Разом з 
тим відсутність адекватного покарання у вигляді 
дисциплінарного стягнення для поліцейського, 
що за результатами службового розслідування 
виявиться винним у вчиненні дисциплінарного 
проступку, повністю знівелює службове розсліду-
вання. Таким чином, невідворотність службового 
стягнення за вчинення поліцейським дисциплі-
нарного проступку має стати основним принци-
пом дисциплінарного провадження, елементом 
якого є службове розслідування. 

Література
1. Ржеутська Л. Три роки Нацполіції України: до-

віра падає, реальних змін немає. https://p.dw.com/
p/30pVP.

2. Положення про організацію службової під-
готовки працівників Національної поліції Украї-
ни. Наказ Міністерства внутрішніх справ України 
26.01.2016 № 50. Офіційний вісник України. 2016 р. 
№ 22, ст. 861.

3. Сахно А. Забезпечення законності і дисципліни 
в діяльності підрозділів державної автомобільної ін-
спекції МВС України :автореф дис. канд. юрид наук. 

12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове 
право; інформаційне право. Донецьк. 2012. 20 с. 

4. Венедиктов В.С. Трудове право України : підруч-
ник. Київ: Істина, 2008. 384с.

5. Про Дисциплінарний статут Національної поліції 
України / Закон України від 15.03.2018 № 2337-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19/conv.

6. Каменєв М. Системні проблеми, що перешкоджа-
ють ефективній діяльності поліції. Права людини в ді-
яльності української поліції – 2017. Аналітичний звіт /  
За заг. ред. Крапивіна Є. О. К. : Софія-А, 2018. 208 с.

7. Илясов С.Г. Дисциплинарная ответственность ра-
ботников органов внутренних дел: учеб. пособ. / Учебно- 
методический кабинет МВС. Москва: 1974. 42 с.

8. Щербина В. І. Дисциплінарна відповідальність 
державних службовців органів внутрішніх справ:  
автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Харків, 
1998. 22 с.

9. Полівчук Д.П. Дисциплінарне провадження в ор-
ганах внутрішніх справ :  автореф. ... дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне 
право і процес; фінансове право. Харків 2011. 19с.

10. Гурковський М.П.,Єсімов С.С.Принципи право-
вого стимулювання службової діяльності в Національ-
ній поліції. Науковий  вісник  Львівського  державного 
університету внутрішніх справ. № 3. 2018. С. 129-139.

 

Анотація 

Астаф’єв А. А. Роль та значення проведення служ-
бового розслідування в органах Національної поліції 
Україні. – Стаття.

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вче-
них та норм чинного законодавства України, обґрунто-
вано, що проведення службового розслідування можна 
розглядати як адміністративно-процесуальний засіб 
втілення принципів правового стимулювання службо-
вої діяльності поліції, а саме стимулювання дотриман-
ня поліцейськими службової дисципліни. Зазначено, 
що роль службового розслідування в органах Націо-
нальної поліції Україні можна розглядати в соціально-
му та юридичному значенні, залежно від напрямків та 
способів його впливу на суспільні відносини.

Ключові слова: службове розслідування, дисциплі-
нарне провадження, дисциплінарна відповідальність, 
Національна поліція України.

Аннотация

Астафьев А. А. Роль и значение проведения слу-
жебного расследования в органах Национальной по-
лиции Украины. – Статья.

В статье, на основе анализа научных взглядов уче-
ных и норм действующего законодательства Украины, 
обоснованно, что проведение служебного расследова-
ния можно рассматривать как административно-про-
цессуальное средство воплощения принципов правово-
го стимулирования служебной деятельности полиции, 
а именно стимулирование соблюдения полицейскими 
служебной дисциплины. Отмечено, что роль служеб-
ного расследования в органах Национальной полиции 
Украины можно рассматривать в социальном и юриди-
ческом смысле, в зависимости от направлений и спосо-
бов его воздействия на общественные отношения.

Ключевые  слова: служебное расследование, дисци-
плинарное производство, дисциплинарная ответствен-
ность, Национальная полиция Украина.
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Summary

Astafiev A. A. The role and importance of conducting 
a police investigation in the bodies of the National Police 
of Ukraine. – Article.

In the article, based on the analysis of scientific 
views of scientists and norms of the current legislation 
of Ukraine, it is substantiated that conducting a service 
investigation can be considered as an administrative and 
procedural means of implementing the principles of legal 

stimulation of police service, namely stimulation of ob-
servance of police service discipline. It is stated that the 
role of official investigation in the bodies of the Nation-
al Police of Ukraine can be considered in social and legal 
sense, depending on the directions and ways of its influ-
ence on public relations.

Key  words: official investigation, disciplinary pro-
ceedings, disciplinary responsibility, National Police of 
Ukraine.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ АДВОКАТА  
В СИСТЕМІ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Постановка проблеми. Інститут адміністра-
тивної юстиції в Україні все ще перебуває в стані 
еволюції, як загалом весь сектор судової влади. 
Найбільш активні зрушення в даній сфері зро-
блено в останні роки, після Революції гідності, 
коли в Україні розпочалось проведення судової 
реформи. В рамках її реалізації змінились деякі 
аспекти практичного здійснення адміністратив-
ного судочинства, зокрема, трансформації відчув 
юридичний статус адвокатури. На сьогоднішній 
день адвокат займає особливе, відповідно до ок-
ремих моментів, місце серед загального масиву 
учасників адміністративного процесу, питання 
чого потребує ґрунтовного наукового розроблення 
та комплексного аналізу. 

Стан дослідження проблеми. В рамках до-
слідження використано досвід науковців, які 
аналізували в межах своїх робіт питання скла-
ду учасників адміністративного процесу, а та-
кож особливості взаємодії останніх між собою. 
Зокрема, звертається увага на праці: О.В. Кузь-
менко, С.В. Слінько, О.Д. Коломоєць, І.В. Топо-
ра, О.В. Бачуна, Є.В. Васьковського, М.М. По-
лянського, М.Ю. Барщевського, Р.А. Чайки, 
Н.О. Обловацького та ряду інших. Втім, незва-
жаючи на чималу кількість наукових розробок, 
в науковій літературі точиться жвава дискусія 
стосовно місця адвоката в системі учасників ад-
міністративного процесу.

Метою статті є: встановити місце адвоката 
в системі учасників адміністративного процесу.

Виклад основного матеріалу. Слід відмітити, 
що адвокатура є специфічним інститутом в усій 
системі судової гілки влади. Тому на наше пере-
конання, щоб зрозуміти якою саме роллю адвокат 
наділений у межах адміністративного процесу без-
посередньо, варто охарактеризувати всіх його учас-
ників та виділити поняття їх правового статусу. 

На наш погляд, учасників адміністративного 
процесу варто розглядати, як систему уповнова-
жених адміністративно процесуальним законо-
давством суб’єктів, яких наділено процесуальни-
ми правами та обов’язками, котрі вони реалізують 
вступаючи у адміністративні процесуальні право-
відносини. Подібне широке визначення дає мож-
ливість побачити всіх без виключення осіб та упов-
новажені органи та організації, які приймають 
безпосередню участь у здійсненні адміністратив-

ного процесу, мають у цій площині власний інте-
рес, а також встановити місце серед них адвокатів. 

Щоб визначити, хто входить у систему учасни-
ків адміністративного процесу, важливо звернути 
увагу на положення КАС та інших законодавчих 
актів, де статус цих учасників закріплено. Так, 
першим та одним з головних учасників безпереч-
но є адміністративний суд. Кожен адміністратив-
ний суд входить до єдиної системи судоустрою на-
шої держави, функціонування якої гарантується 
Конституцією та іншими законодавчими актами. 
В системі судоустрою адміністративні суди є спе-
ціалізованими органами, які відповідно до визна-
ченої законодавством компетенції розглядають та 
вирішують адміністративні справи [1]. Відповідно 
до статті 19 КАС юрисдикція адміністративних 
сидів поширюється на справи у публічно правових 
спорах. Варто зауважити, що публічно-правовим 
спір визначається у тому разі, якщо: 1) хоча б одна 
сторона здійснює публічно-владні управлінські 
функції, в тому числі на виконання делегованих 
повноважень, і спір виник у зв’язку із виконан-
ням або невиконанням такою стороною зазначе-
них функцій; 2) хоча б одна сторона надає адміні-
стративні послуги на підставі законодавства, яке 
уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги 
виключно суб’єкта владних повноважень, і спір 
виник у зв’язку із наданням або ненаданням та-
кою стороною зазначених послуг; 3) хоча б одна 
сторона є суб’єктом виборчого процесу або проце-
су референдуму і спір виник у зв’язку із порушен-
ням її прав у такому процесі з боку суб’єкта влад-
них повноважень або іншої особи [1]. 

До інших учасників відносяться суб’єкти, про-
цесуальна діяльність яких обмежується конкрет-
ною справою, тобто, це учасники адміністратив-
ної справи, до яких відносяться сторони та треті 
особи. Так, сторонами є: по-перше, позивач – осо-
ба, на захист прав, свобод та інтересів якої подано 
позов до адміністративного суду, а також суб’єкт 
владних повноважень, на виконання повнова-
жень якого подано позов до адміністративного 
суду; по-друге, відповідач – суб’єкт владних по-
вноважень, тобто, орган державної влади (у тому 
числі без статусу юридичної особи), орган місце-
вого самоврядування, їх посадова чи службова 
особа, інший суб’єкт при здійсненні ними публіч-
но-владних управлінських функцій на підставі за-
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конодавства, в тому числі на виконання делегова-
них повноважень, або наданні адміністративних 
послуг, а у визначених законодавством випадках 
інші особи, до яких звернена вимога позивача [1]. 
Треті особи – це самостійні суб’єкти, які можуть 
заявляти або не заявляти вимоги до предмету спо-
ру, але вирішення справи впливає на їх права та 
законні інтереси [1]. 

У положеннях КАС зазначається, що учасни-
ки мають рівні процесуальні права та обов’язки. 
Вони зобов’язані добросовісно користуватися на-
лежними їм процесуальними правами і неухильно 
виконувати процесуальні обов’язки [1].

Варто відмітити, що склад учасників адміні-
стративного процесу не обмежується позивачем, 
відповідачем, третіми особами та судом. Важли-
ве значення у адміністративних процесуальних 
правовідносинах також відіграють особи, які в по-
ложення КАС визначаються, як «інші учасники 
судового процесу». Стаття 61 відносить до складу 
останніх помічників судді, секретаря судового за-
сідання, судового розпорядника, свідків, експер-
тів, експертів з питань права, перекладачів, спе-
ціалістів [1]. 

Переходячи до розгляду безпосередньо адво-
катів, як учасників адміністративного процесу, 
необхідно зауважити, що дані суб’єкти в своїй 
сукупності характеризують важливий та функці-
ональний інститут адвокатури в нашій державі. 
Засади останнього регламентовано Конституці-
єю України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР та За-
коном України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI. З цього 
приводу Основний закон вказує, що адвокатура 
України діє з метою надання професійної прав-
ничої допомоги [2]. В свою чергу, у положеннях 
Закону зміст та призначення адвокатури деталі-
зуються. Відповідно до статті 2 документу, адво-
катура України – це недержавний самоврядний 
інститут, що забезпечує здійснення захисту, 
представництва та надання інших видів правової 
допомоги на професійній основі, а також само-
стійно вирішує питання організації і діяльності 
адвокатури в порядку, встановленому законодав-
ством. Адвокатуру України складають всі адво-
кати України, які мають право здійснювати ад-
вокатську діяльність [3]. 

Відповідно до положень закону адвокат – це 
фізична особа, яка здійснює адвокатську діяль-
ність, тобто, незалежну професійну діяльність 
щодо захисту, представництва та надання інших 
видів правової допомоги клієнту. Адвокатом 
може бути фізична особа, яка має повну вищу 
юридичну освіту, володіє державною мовою, має 
стаж роботи в галузі права не менше двох років, 
склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажу-
вання склала присягу адвоката України та от-
римала свідоцтво про право на заняття адвокат-

ською діяльністю. Адвокат України здійснює 
адвокатську діяльність на всій території України 
та за її межами. Адвокат може здійснювати ад-
вокатську діяльність індивідуально або в органі-
заційно-правових формах адвокатського бюро чи 
адвокатського об’єднання [3].

Окремі науковці тлумачать зміст поняття «ад-
вокат» через призму сутності адвокатської ді-
яльності. Наприклад, Н.О. Обловацька доходить 
в своїх наукових працях висновку, що адвокат – 
це особам яка здійснює врегульовану законодав-
ством України діяльність щодо надання кваліфі-
кованої юридичної допомоги населенню у вигляді 
консультацій, складання документів правового 
характеру, участі у судовому процесі та здійснен-
ні іншої юридичної допомоги, не забороненої зако-
нодавством України, з метою захисту прав, свобод 
і законних інтересів клієнтів [4]. Дотримуючись 
схожої позиції І.В. Головань вважає, що адвока-
том є особа, яка одержала в України свідоцтво про 
право на заняття адвокатською діяльністю, скла-
ла Присягу адвоката України та в рамках перед-
бачених законом організаційних форм фактично 
здійснює адвокатську діяльність, реалізуючи пе-
редбачені законом професійні права, виконуючи 
обов’язки та користуючись встановленими зако-
ном гарантіями. Адвокатська діяльність на по-
гляд вченого полягає в наданні правової допомоги 
фізичним та юридичним особам, що здійснюється 
адвокатами в рамках встановлених законом орга-
нізаційних форм [5, с.15]. 

Які відомості з приводу значення адвоката та 
його місця у адміністративному процесі надає 
КАС? Відповідно до статті 16 документу пред-
ставництво в суді, як вид правничої допомоги, 
здійснюється виключно адвокатом (професійна 
правнича допомога). Пряме визначення даного 
суб’єкта в положеннях Кодексу відсутнє. Вод-
ночас, параграф 2 Глави 4 Розділу І КАС містить 
інформацію про таких учасників процесу, як 
«представники», що також стосується адвока-
тів. Цими положеннями Кодексу передбачено, 
що представниками в адміністративному суді 
можуть бути адвокати або законні представники. 
Повноваження адвоката підтверджуються орде-
ром або довіреністю, що видаються в порядку ви-
значеним законодавством. Зазначені документи 
посвідчують повноваження адвоката на надання 
правової допомоги в межах адміністративного 
процесу. Адвокат, як представник, який має пов-
новаження на ведення справи в суді, здійснює від 
імені особи, яку він представляє, її процесуаль-
ні права та обов’язки. Обмеження повноважень 
представника на вчинення певної процесуальної 
дії мають бути застережені у виданій йому дові-
реності або ордері. Про припинення представни-
цтва або обмеження повноважень представника 
за довіреністю має бути повідомлено суду шля-
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хом подання письмової заяви. У разі припинен-
ня повноважень представника на здійснення 
представництва особи у справі він не може бути 
у цій самій справі представником іншої сторони, 
третьої особи на іншій стороні або третьої особи із 
самостійними вимогами на предмет спору [3;1].

Висновки. Таким чином, проведений у роботі 
аналіз учасників адміністративного процесу по-
казав, що вони складають розгалужену систему 
суб’єктів, кожен з яких виконує власну процесу-
альну роль. Так, центральне місце серед учасни-
ків адміністративного процесу мають: суд, сто-
рони (позивач та відповідач) і треті особи. Саме 
між даними учасниками виникають ключові 
процесуальні відносини, каталізатором яких є 
публічно-правовий спір між позивачем та відпові-
дачем для вирішення якого вони звертаються до 
адміністративного суду та який може впливати на 
права та законні інтереси третіх осіб, в зв’язку із 
чим вони також приймають безпосередню участь 
у розгляді та вирішенні адміністративної спра-
ви. Інші учасники процесу відіграють допоміж-
ну процесуальні роль та забезпечують належний 
хід адміністративного процесу, встановлення всіх 
об’єктивних аспектів справи, документальне су-
проводження процесуальних дій, порядок прове-
дення судового розгляду, використання спеціаль-
них знань під час процесу і таке інше. 

У підсумку також слід констатувати, що в 
системі зазначених учасників адміністративно-
го процесу адвокати займають особливе місце, 
зокрема адміністративним процесуальним зако-
нодавством вони визначаються як представники 
сторін. Адвокати надають професійну правничу 
допомогу та користуються всіма правами та ви-
конують обов’язки покладені на сторони. Однак, 
для участі у адміністративному процесі адвокат 
має володіти відповідним правовим статусом, а 
факт представництва особи повинен бути юри-
дично посвідченим у встановленому законодав-
ством порядку. Особливість процесуальної ролі 
адвоката в рамках адміністративного процесу 
говорить про наявність важливих специфічних 
ознак правового регулювання його діяльності, 
а також правового статусу, як учасника адміні-
стративного процесу загалом. 
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Анотація
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Стаття.

До проблеми визначення місця адвоката в системі 
учасників адміністративного процесу.

У статті, спираючись на аналіз наукових погля-
дів вчених та норм чинного законодавства, визначено 
зміст та сутність поняття «учасник адміністративного 
процесу». Розкрито та перелічено сукупність суб’єктів, 
які формують склад учасників адміністративного про-
цесу на основі положень Кодексу адміністративного 
судочинства України. Визначено статус адвоката, а та-
кож надано оцінку його ролі в межах адміністративно-
го процесу. 

Ключові  слова: адміністративний процес, адвокат, 
учасник адміністративного процесу.

Аннотация
Бережная Е. В. К проблеме определения адвоката 

в системе участников административного процесса. – 
Статья.

К проблеме определения адвоката в системе участ-
ников административного процесса.

В статье, опираясь на анализ научных взглядов 
ученых и норм действующего законодательства, опре-
делено содержание и сущность понятия «участник ад-
министративного процесса». Раскрыта и перечислена 
совокупность субъектов, формирующих состав участни-
ков административного процесса на основе положений 
Кодекса административного судопроизводства Укра-
ины. Определен статус адвоката, а также дана оцен-
ка его роли в пределах административного процесса.

Ключевые слова: административный процесс, адво-
кат, участник административного процесса.

Summary
Berezhna Ye. V. To the problem of determining the 

place of a lawyer in the system of participants in the 
administrative process. – Article.

The article, based on the analysis of scientific views 
of scientists and the norms of current legislation, defines 
the content and essence of the concept of "participant in 
the administrative process". The set of subjects that form 
the composition of participants in the administrative 
process on the basis of the provisions of the Code of Ad-
ministrative Procedure of Ukraine is revealed and listed. 
The status of a lawyer is defined, as well as an assessment 
of his role within the administrative process.

Key  words: administrative process, lawyer, partici-
pant of administrative process.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  
ЯК УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ

Вступ. В умовах формування та реалізації на-
ціональної транспортної політики особливої зна-
чущості набуває вивчення позитивного світового 
досвіду, адже згадана політика розвинених країн 
може розглядатися як зразок і багато в чому ета-
лон координації масштабних довгострокових зу-
силь і спільної справи декількома рівноправними 
суб’єктами під контролем розвиненої наднаціо-
нальної системи політичних і господарсько-еко-
номічних інститутів.

Відсутність спільних принципів розвитку на-
ціональної транспортної системи та окремих її 
елементів, визнаних громадськими та владними 
інститутами, унеможливлює створення надійно 
працюючої, економічної, безпечної та екологічно 
чистої транспортної системи, орієнтованої на ін-
тереси громадянина, підприємця, суспільства в 
цілому. У зв'язку з цим безумовний інтерес пред-
ставляє вивчення досвіду формування та реаліза-
ції державної транспортної політики в зарубіжних 
країнах, виділення в ньому загальних і особливих 
рис, перспективних і слабких сторін.

Маючи тісний звʼязок із закордонним еконо-
мічним простором та відповідною інфраструкту-
рою, українська транспортна система переживає 
надто складний етап формування й розвитку тран-
спортних комунікацій, а відтак і форм, і методів 
впливу державної влади та інституцій громадян-
ського суспільства на відповідну сферу, що акту-
алізує питання  вивчення процесу становлення 
єдиної транспортної політики паралельно із про-
цесами світової інтеграції замість споконвічно 
розрізнених і негармонізованих заходів і дій наці-
ональних урядів.

Україна в сучасних умовах має всі передумови 
для розбудови транспортно-логістичної системи, 
яка подібна європейській, в першу чергу шляхом 
налагодження ефективного співробітництва з ЄС 
в транспортній сфері. Проте, транспортна система 
країни все ще не відповідає стандартам і вимогам 
ЄС, відрізняючись суттєвим відставанням щодо 
інфраструктури, обладнання і норм. Сучасний 
стан транспортної галузі не повною мірою відпо-
відає вимогам ефективної реалізації євроінтегра-
ційного курсу України та інтеграції національної 
транспортної мережі в Транс’європейську тран-

спортну мережу. Відтак, необхідно виробити нову 
ідеологію формування та перспективного розвит-
ку національної транспортної системи як цілісно-
го об’єкта державної транспортної політики.

Стан дослідження проблеми. Попри велику 
кількість виконаних українськими вченими до-
сліджень проблем адміністративно-правового 
забезпечення реалізації державної транспортної 
політики (варто згадати роботи І. В. Булгакової, 
В. К. Гіжевського, І.П. Голосніченка, С.Т. Гон-
чарука, Т. О. Гуржія, С. М. Гусарова, Е. Ф. Дем-
ського, Е. М. Деркач, Є.В. Додіна, С.С. Єсімова, 
Г.Г. Забарного, В.О. Заросила, А. П. Калініченко, 
Р.А. Калюжного, М. В. Коваліва, А.Т. Комзюка, 
В. А. Мисливого, А. В. Мілашевича, Н.С. Кулика, 
В. Й. Развадовського, А.О. Собакаря, А.В. Філіп-
пова, М. Л. Шелухіна, Х. П. Ярмакі, О. Н. Яр-
миша та ін. вчених), закордонна практика в них 
розглядається однобічно, переважно в межах кон-
статації позитивних досягнень та без обґрунту-
вання можливостей подальшого використання її 
надбань в Україні. 

Водночас, саме зарубіжний досвід має достат-
ньо позитивних прикладів, вміле використання 
яких може оптимізувати практику адміністратив-
но-правового забезпечення реалізації державної 
транспортної політики. 

Мета статті. Цими передумовами зумовлю-
ється актуальність статті та її мета, що полягає у 
необхідності вивчення зарубіжної практики ад-
міністративно-правового забезпечення реалізації 
державної транспортної політики для подальшо-
го використання її позитивних надбань в україн-
ських реаліях сьогодення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах євроінтеграційних прагнень української 
держави, в тому числі зумовленими спільними 
транспортними коридорами, необхідністю роз-
будови широкого внутрішнього ринку ЄС шля-
хом відкриття національних ринків, насамперед 
в авіаційній та залізничній галузях, актуальним 
залишається вивчення тенденцій розвитку тран-
спортної політики провідних країн світу, зумов-
леними проблемами її реалізації та координації в 
межах спільного транспортного простору, інсти-
туційних вимірів, а також її трансформації.

© А. В. Бойко, 2018
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Безперечно врахувати всі аспекти публіч-
но-правового забезпечення зайнятості населення 
в інших країнах складно і неможливо, проте нара-
зі в світі склалися та ефективно функціонують де-
кілька моделей моделі ринків праці та стимулю-
вання зайнятості населення.

Завдяки ефективним механізмам єдиної тран-
спортної політики на сьогоднішній день ЄС має 
один з найбільш розвинених в світі регіональних 
транспортно-логістичних комплексів, і повʼязано 
це із широкими повноваженнями Європейського 
союзу, які полягають у:

– визначенні правил, що застосовуються від-
носно міжнародних транспортних перевізників, 
які використовують території країн - членів ЄС;

– встановленні належних умов для нерезиден-
тів, що надають транспортні послуги на території 
країн-членів ЄС;

– визначенні заходів, спрямованих на підви-
щення транспортної безпеки.

Одним з важливих заходів в політиці розвит-
ку транспортної інфраструктури в ЄС стало ви-
користання агентств, за допомогою яких Євросо-
юз здійснював політичне керівництво. Основним 
завданням таких агентств є підтримка прийнятих 
рішень, акумулювання і подальше поширення 
технічних та інших експертних знань та інформа-
ції щодо конкретних транспортних проблем. Від-
повідно до Регламенту Ради 58/2003 створюють-
ся виконавчі агентства, які в подальшому беруть 
участь у виконанні програм ЄС. У 90-ті роки отри-
мали поширення агентства з функціями, зорієнто-
ваними на технічні та наукові завдання [1, с. 43-44].

В цілому Європейська модель спільної тран-
спортної політики покликана оптимізувати ефек-
тивність транспортної системи, організації тран-
спорту і безпеки, зменшити споживання енергії та 
екологічні ризики. Ключовими елементами моде-
лі є підвищення конкурентоспроможності еколо-
гічно чистих видів транспорту, створення інтегро-
ваних транспортних мереж, що використовуються 
двома або кількома видами транспорту (комбі-
нованих та інтермодальних), а також створення 
справедливих умов конкуренції між видами тран-
спорту на основі справедливого стягування плати 
за зовнішні збитки, які вони продукують.

Безперечно, передовий європейський інте-
граційний досвід щодо створення конкурентно-
го середовища в транспортно-логістичній галу-
зі може слугувати організаційно-правовим та 
інституційним орієнтиром для України в умовах 
євроінтеграційних прагнень. Однак, у той же час 
слід враховувати окремі європейські інтеграцій-
ні помилки з метою уникнення подібних нюансів 
в українській практиці, серед яких:

по-перше, незважаючи на те, що основні поло-
ження про єдину транспортну систему були відо-
бражені ще в доленосному Римському Договорі, 

їх реалізація ускладнювалась небажанням кра-
їн-учасниць передавати частину своїх «транспорт-
них» повноважень на наднаціональний рівень, 
основним аргументом на користь такого підходу 
було уявлення про транспорт як про суспільну по-
слугу, яка має споживатися виключно всередині 
національної транспортної інфраструктури;

по-друге, інституційне оформлення європей-
ської єдиної транспортної системи відбувалося 
шляхом створення наднаціональних агентств на 
кожному виді транспорту, авторизованих втілю-
вати нові підходи в галузі регулювання питань 
безпеки, екологічності, інтермодальності та ста-
лого розвитку. Однак, ступінь автономності цих 
агентств останніми роками помітно зросла, що 
зробило їх самостійними гравцями на міжнарод-
ній арені, і саме в цьому питанні криється основна 
загроза подальшому існуванню єдиних і неупере-
джених принципів транспортної політики ЄС;

по-третє, практика державно-приватного 
партнерства в транспортно-логістичному комп-
лексі ЄС стала впроваджуватися з початком ре-
алізації програми зі створення транс-європей-
ських систем в сфері транспорту, енергетики та 
комунікацій, позначивши інтермодальний век-
тор його розвитку [2, с. 199-209].

по-четверте, підписання Маастрихтського 
договору внесло суттєві корективи на рівні за-
конодавства, що сприяло прогресу у вирішенні 
транспортних завдань, насамперед у лібераліза-
ції ринку транспортних послуг, посиленні конку-
ренції в даній сфері, підвищенні якості послуг та 
зниженні цін;

по-п’яте, необхідність ефективної інтеграції на-
ціональних і регіональних транспортних систем до 
Єдиного європейського простору, що закономірно 
породило появу дорожніх пробок та стало каталі-
затором забруднення навколишнього середовища;

по-шосте, нерівномірність розвитку окремих 
секторів транспортної системи об’єднаної Європи.

У зв’язку із цим пріоритетами національної 
транспортної політики України має стати спри-
яння змішаним перевезенням, особливо питан-
ням взаємодії залізничного транспорту з іншими 
видами, розробка політики залучення інвестицій 
до інфраструктури, створення адміністративних 
структур з метою забезпечення пріоритетів плану-
вання у специфічних секторах та участь у розвит-
ку пан’європейських транспортних коридорах, а 
також у програмі TRASECA [3, с. 3-17].

Прикладом ефективного реформування тран-
спорту можна вважати казахську модель, де було 
враховано досвід західноєвропейських країн. 
Майже похідною до казахської є модель реаліза-
ції транспортної політики Узбекистану, де сфера-
ми відповідальності держави в управлінні тран-
спортом країни є вдосконалення інституційних 
механізмів регулювання транспортної діяльності, 
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недопущення виникнення правових та адміні-
стративних барʼєрів у процесах перевезень паса-
жирів і вантажів, а також надання супутніх їм 
послуг, особливо на прикордонних пунктах. Дер-
жаві належить особлива роль у вирішенні завдань 
оборонного і мобілізаційного характеру, а також 
у забезпеченні технологічної та екологічної безпе-
ки на транспорті, у виробленні та контролі вико-
нання стандартів безпеки транспортних процесів 
і норм впливу транспорту на навколишнє середу. 
В Узбекистані саме державі відводиться головна 
роль в забезпеченні відповідності в кожному ре-
гіоні рівня розвитку транспортної інфраструкту-
ри характером вирішуваних на місцях завдань і 
масштабам регіонального розвитку. Особливо зна-
чущою є роль держави в інтеграції транспортної 
інфраструктури країни в світову транспортну си-
стему, адже вона стимулює і підтримує розвиток 
конкуренції на ринку транспортних послуг, вра-
ховуючи при цьому переваги і недоліки кожного 
виду транспорту і рівень розвитку транспортної 
інфраструктури в кожному регіоні. Вона ініціює 
заходи, спрямовані на забезпечення доступності 
транспортних послуг в регіонах для найменш за-
безпечених верств населення і для людей з обмеже-
ними фізичними можливостями. Пріоритетними 
напрямками транспортної політики Узбекистану 
є реалізація інвестиційних проектів, особливо 
значущих для ліквідації відставання в розвитку 
транспортної інфраструктури та експорту тран-
спортних послуг, створення сприятливих умов 
для вітчизняних операторів на міжнародних рин-
ках транспортних послуг [4, с. 77].

Світовими тенденціями публічно-правового ад-
міністрування транспортною системою наразі є:

– децентралізація державного управління з пе-
редачею територіям широкого кола повноважень 
в сфері регулювання розвитку транспортного сек-
тора в тому числі шляхом створення регіональних 
адміністративних структур, рівневого розподілу 
сфер відповідальності, відпрацювання механізмів 
реалізації державної транспортної політики в ре-
гіонах і т. д.;

– державна підтримка і фінансування розвит-
ку транспортної системи, особливо під час реалі-
зації соціально-значущих проектів;

– перехід від підтримки окремих транспортних 
галузей до комплексного планування розвитку 
транспорту в цілому;

– підтримка власних транспортних галузей і 
через них національного підприємництва в спо-
ріднених сферах [5].

Зарубіжна практика свідчить про різні моделі 
реалізації державної транспортної політики, го-
ловним критерієм виділення яких є ступінь уча-
сті держави у реалізації заходів щодо впливу на 
транспортну систему країни, модернізацію тран-
спортної інфраструктури, організацію контролю 

за безпекою та надійністю перевезень, забезпечен-
ня балансу інтересів держави, органів місцевого 
самоврядування, користувачів транспортних по-
слуг та підприємств, установ, організацій, інших 
юридичних та фізичних осіб - суб’єктів господа-
рювання на транспорті незалежно від форм влас-
ності. Залежно від огляду на поданий критерій 
розмежування моделей зарубіжної практики реа-
лізації державної транспортної політики виділено: 

1) толерантну (передбачає мінімальну участь 
держави у регулюванні питань розвитку тран-
спортної галузі шляхом передачі основної част-
ки повноважень інституціям громадянського су-
спільства та приватному сектору (цей підхід мав 
переважне застосування до 30-х років XX ст.); 

2) протекціонізьку (характеризується жор-
стким контролем з боку держави за розвитком 
транспортної інфраструктури, за діяльністю тран-
спортних організацій);

3) змішану (передбачає активну участь дер-
жави у створенні, розвитку й обслуговуванні 
транспортної інфраструктури через виконання 
функцій власника і провайдера транспортної інф-
раструктури, регулятора функціонування тран-
спортної інфраструктури, джерела підтримки 
процесів інвестування та формування необхідних 
інституціональних умов функціонування тран-
спортної системи) моделі.

Кожна з моделей є особливою та застосову-
валася на певних проміжках часу, відзначалася 
особливостями втручання держави у функціону-
вання транспортної галузі, межами впливу на роз-
виток транспортної інфраструктури, відносини 
з перевізниками та приватним сектором надання 
транспортних послуг, залучення ресурсів та фі-
нансування галузі тощо.

Зрозуміло, що в сучасних умовах найбільш 
привабливою для української транспортної полі-
тики є застосування змішаної моделі, яка перед-
бачатиме збалансований підхід до регламентації 
функціонування транспортної галузі та окремих 
її складових, побудований на принципах держав-
но-приватного партнерства, ефективного публіч-
ного адміністрування транспортним сектором 
економіки, сприяння діяльності пасажирських та 
вантажних перевізників, а також максимального 
урахування потреб споживачів.

Висновок. Таким чином, на сьогодні в умовах 
формування вітчизняної моделі адміністратив-
но-правового забезпечення реалізації держав-
ної транспортної політики корисним може бути 
імплементація позитивного зарубіжного досвіду, 
насамперед в частині: 

– адаптації Національної транспортної стра-
тегії України до стратегії ЄС стосовно розвитку 
транспортного сектора шляхом імплементації 
норм європейського права у транспортне законо-
давство України; 
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– впровадження сучасних ІТ-технологій в муль-
тимодальних (змішаних) перевезеннях вантажів 
на зразок електронного інформування контролю- 
ючих служб кордону з Республікою Білорусь; 

– вироблення Концепції розвитку мультимо-
дальних перевезень (на зразок організації та про-
грамно-цільового забезпечення таких перевезень 
в Республіці Косово); 

– прийняття так званої процедури «transport 
acquis» (приведення законодавчо-правового маси-
ву в сфері транспорту у відповідність до стандар-
тів ЄС); 

– імплементації у чинне законодавство Укра-
їни Регламенту (ЄС) № 1071/2009, що запрова-
джує загальні правила стосовно умов допуску до 
роботи операторів автомобільних перевезень та 
скасування Директиви Ради № 96/26/ЄС, згідно 
з Додатком XXXII до глави 7 «Транспорт» роз-
ділу V «Економічне і галузеве співробітництво» 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 

– забезпечення подальшої імплементації в на-
ціональне законодавство України норм законо-
давства ЄС, зокрема Директиви 2008/68/ЄС Єв-
ропейського Парламенту та Ради від 24 вересня 
2008 року про внутрішні перевезення небезпечних 
вантажів, що сприятиме підвищенню рівня безпе-
ки під час перевезення небезпечних вантажів; 

– законодавчого забезпечення запровадження 
в українській транспортній системі інтелекту-
альних програм, заснованих на застосуванні ін-
формаційно-комунікаційних технологій, а саме: 
«Intelligent Transport Systems» (інтелектуальні 
світлофори, системи оповіщення та ін.); «Car-
pooling» (активні ініціативи щодо поєднання 
вільних місць в автомобілях з наданням доступу 
на резервні (вільні) смуги в час пік); «Car-sharing» 
(розвиток системи невеликих автомобільних пар-
ків, керованих єдиним оператором); «Parking 
management» (система оптимізації знаходження 
відповідного вільного місця для паркінгу за допо-
могою загальної електронної мережі); «Cycling & 
walking» (програма примусової заміни автомобі-
лів на велосипеди і пішохідні зони пересування); 

– забезпечення підтримки інвестиційних про-
ектів, спрямованих на розвиток транзитних пере-
везень; – подальшого розвитку транспортно-мит-
них технологій, інформаційних систем, всієї 
інфраструктури транзитних перевезень, що при-
скорюють доставку і прикордонну обробку тран-
зитних вантажів; 

– використання під час стратегічного пла-
нування розвитку транспортної системи країни 
можливостей європейської концепції «Sustainable 
Development», що передбачатиме комплексну ана-
літичну оцінку прогнозованих результатів роботи 
різних видів транспорту з урахуванням не лише 

інтернальних, але й екстернальних критеріїв оці-
нювання такої діяльності; 

– розробки правових механізмів спрощення 
і полегшення митних процедур, а також зняття 
адміністративних барʼєрів, що дозволяють більш 
повно використовувати вигоди транзитного стано-
вища України.
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джерел вивчено зарубіжну практику адміністра-
тивно-правового забезпечення реалізації держав-
ної транспортної політики та окреслено тенденції 
для подальшого використання її позитивних надбань 
в українських реаліях сьогодення.
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Аннотация

Бойко А. В. Использование зарубежного опыта как 
условие совершенствования административно-право-
вого обеспечения реализации государственной тран-
спортной политики. – Статья.

В статье на основе анализа действующего законода-
тельства, имеющихся научных, публицистических 
и методических источников изучено зарубежную прак-
тику административно-правового обеспечения реали-
зации государственной транспортной политики и на-
мечены тенденции для дальнейшего использования ее 
положительных достижений в украинских реалиях.
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Summary

Boiko A. V. The use of foreign experience as a 
condition for improving the administrative and legal 
support for the implementation of state transport 
policy. – Article.

The article, based on the analysis of current legisla-
tion, available scientific, journalistic and methodological 

sources, studies the foreign practice of administrative 
and legal support of state transport policy and outlines 
trends for further use of its positive achievements in to-
day’s Ukrainian realities.

Key  words: transport, policy, state transport policy, 
system, transport system, subject of administrative and 
legal support, implementation of state transport policy, 
foreign experience, harmonization.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ТА МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Постановка проблеми. На сучасному етапі іс-
нування нашої держави, контроль, як і будь-яка 
адміністративна діяльність органів публічної вла-
ди щодо реалізації та захисту прав і свобод осіб 
з інвалідністю, обов’язково здійснюється у пев-
них формах та з використанням окремих методів. 
Так, перші є об’єктивним зовнішнім вираженням 
контрольної діяльності відповідних суб’єктів, 
окреслюють її сутність, а другі – способом, при-
йомом її здійснення та упорядкування. Форми та 
методи неодмінно доповнюють один одного й ста-
новлять органічну єдність. Водночас, вони утво-
рюють базис, необхідний для забезпечення ціліс-
ності контрольного процесу, а також складають 
його інструментарій.

Зі свого боку, особлива та багатогранна приро-
да контролю зумовлює існування різноманітних 
форм і методів його здійснення, які, насамперед, 
детермінуються сферою застосування, метою та 
конкретними завданнями контрольної діяльно-
сті. Серед іншого, саме від форм і методів, їх ви-
бору та комбінування, залежить результативність 
контролю. Відтак, окреслені чинники дозволяють 
вести мову про теоретичну та практичну важли-
вість означених категорій, а також необхідність 
їх комплексного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання форм і методів діяльності органів пу-
блічної влади у різних сферах не є новим, а на-
впаки завжди було та залишається предметом 
наукових досліджень значної кількості вчених, 
серед яких: В. Авер’янов, О. Бандурка, Ф. Борт-
няк, В. Галунько, І. Гриценко, Г. Іванова, С. Кі-
валов, Т. Коломоєць, В. Кондратенко, В. Мали-
новський, М. Медведєв, Р. Мельник, В. Настюк, 
В. Серьогін, Є. Соболь, А. Терещенко, І. Яковлєв 
та низка інших.

У свою чергу, дослідженню форм і методів 
контролю, як загалом, так і в окремих сферах, 
присвячені праці таких науковців як О. Андрій-
ко, О. Банчук, Ю. Битяк, І. Бородін, С. Вітві-
цький, В. Гаращук, В. Горшеньов, Н. Гриців, 
Г. Гулєвська, М. Іншин, Є. Когутич, В. Колпа-
ков, Д. Лученко, В. Мурза, Є. Попович, В. Роман, 
В. Ромасько, П. Синицький, О. Стукаленко, В. Та-
роєва, А. Хряпинський, І. Шахов, Х. Ярмакі та 
інших. Однак, попри наявність суттєвої кількості 
наукових напрацювань, визначена проблемати-

ка залишається особливо актуальною, оскільки: 
по-перше, серед дослідників тривають численні 
дискусії щодо розуміння сутності форм і методів, 
мають місце випадки їх змішування, ототожнен-
ня, хибного трактування, термінологічної плу-
танини тощо; по-друге, форми та методи – дина-
мічні категорії, їх зміст залежить від конкретної 
сфери, мети, завдань окремої діяльності органів 
публічної влади; по-третє, вони регламентуються 
нормативно-правовими актами, які, у свою чер-
гу, інколи суперечать один одному та не містять 
уніфікованого підходу до їх визначення. Отже, 
доцільність аналізу форм і методів контролю у до-
сліджуваній сфері не викликає сумнівів.

Формулювання цілей статті. Мета статті поля-
гає у дослідженні особливостей форм та методів 
контролю у сфері реалізації та захисту прав і сво-
бод осіб з інвалідністю в Україні.

Виклад основного матеріалу. З метою логіки 
викладу наукового матеріалу, перш за все, вважа-
ємо за доцільне розглянути категорію «форма». 
Форма – це слово латинського походження, яке 
означає певну зовнішність, устрій чого-небуть, 
порядок, структуру чогось [1, с. 843]. Воно є по-
лісемантичним та використовується в різнома-
нітних сферах людської діяльності. Так, лише 
поверхневий огляд довідникової літератури дає 
змогу констатувати наявність більше десяти тлу-
мачень цього слова, серед яких доцільно виокре-
мити наступні. Форма – це зовнішній вигляд, об-
рис, структура; система організації чого-небудь 
[2, с. 140]. Тобто, фактично форма будь-якої ді-
яльності окреслює її зовнішню сутність, яка зна-
ходить свій прояв у певних діях. Тому, зважаючи 
на наведені трактування, можемо узагальнено ви-
значити, що форма контролю – це зовнішній ви-
раз відповідної діяльності, прояв його змісту або 
спосіб виявлення конкретних дій. 

Із огляду на окреслене, влучною є думка Х. Яр-
макі, що у загальнонауковому трактуванні «фор-
ма» завжди пов’язується з категорією «зміст», які 
у кожному конкретному явищі невіддільні один 
від одного [3, с. 219]. При цьому, мається на увазі 
не симбіоз цих категорій, і навіть не тандем, а їх 
абсолютна єдність. Іншими словами, не може бути 
форми без змісту, і навпаки. За таких обставин, 
форма – це своєрідний атрибут контролю, який за-
безпечує його відбиття в об’єктивній реальності. 
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Що ж стосується адміністративно-правової 
думки, то розуміння форм контролю та їх розгляд 
у цій площині, як правило, здійснюється вченими 
через призму форм публічного адміністрування 
[4, с. 348]. Така тенденція, на нашу думку, цілком 
обґрунтована, оскільки останні характеризують-
ся своє комплексністю та закономірно інтегрують 
в собі ознаки «дочірніх» адміністративних діяль-
ностей. До речі, подібна тенденція відноситься й 
до методів контролю.

Водночас, у відповідному контексті В. Ромась-
ко робить висновок про ототожнення адміністра-
тивістами форм контролю та форм державного 
управління [5, с. 133], що, на нашу думку, не зов-
сім вірно. Контроль у будь-якому випадку є окре-
мим спеціальним видом адміністративної діяль-
ності, він суттєво відрізняється від інших проявів 
публічного адміністрування, а тому має відмінні 
форми його здійснення. Форми ж публічного ад-
міністрування ширші за своїм змістом та відпові-
дають за зовнішнє вираження діяльності відповід-
них суб’єктів загалом.

Згідно найбільш усталеного розуміння форми 
публічного адміністрування – це зовнішньо вира-
жені конкретні дії органів публічної адміністра-
ції, їх структурних підрозділів і посадових осіб, 
які здійснюються у межах їхньої компетенції для 
реалізації поставлених мети та завдань [6, с. 208; 
7, с. 134]. При цьому, такі конкретні дії зазвичай 
відмінні за своїм характером та наслідками.

На думку В. Гаращука форма контролю – це 
зовнішній прояв (результат) конкретних кон-
трольних або наглядових процесуальних та орга-
нізаційних дій, який зримо виявляється в певних 
актах за результатами діяльності перевіряючих 
[8, 164]. Дещо лаконічнішими є судження О. Ан-
дрійко та С. Кравченко, які формами контролю 
вважають зовнішнє вираження здійснюваних дій 
суб’єктів контролю [9, с. 213; 10, с. 226]. Тобто, 
певною мірою форми публічного адміністрування 
та форми контролю співвідносяться між собою як 
ціле і частина цілого, однак вони не тотожні.

Традиційно вчені-адміністративісти визнача-
ють, що форми здійснення контролю, в тому числі 
щодо реалізації та захисту прав і свобод громадян, 
можуть бути правовими або неправовими (органі-
заційними). В основі такого поділу лежить кри-
терій «характер правових наслідків» [8, с. 161]. 
Тобто, перші безпосередньо викликають правові 
наслідки, зумовлюють їх настання, а другі – ні.

Так, до основних правових форм контролю 
відносять: 1) дії щодо видання правових актів 
адміністрування; 2) дії щодо прийняття адміні-
стративних (індивідуальних) актів); 3) інші юри-
дично значущі дій. До неправових зараховують:  
1) організаційні дії; 2) матеріально-технічні опе-
рації [8, с. 161].

Зі свого боку, не дивлячись на відносну ста-
лість такого підходу, на нашу думку, він, у кон-
тексті контрольної діяльності, не зовсім вдалий, 
оскільки: 

– по-перше, контроль – це комплексна діяль-
ність, складний процес, що відповідно включає в 
себе суттєву кількість різноманітних, в тому числі 
стадійних, дій. Сутність таких дій завжди пов’я-
зується з безпосередніми перевіркою та наглядом, 
які передбачають втручальний, інформаційний 
і коригувальний аспекти. Тому, приміром, нор-
мотворчість, організаційні та матеріально-техніч-
ні дії самі по собі, за своїм змістом, не можуть бути 
формами контролю; 

– по-друге, поділ форм на правові та неправо-
ві є досить умовним, оскільки юридичні наслідки 
при контролі зумовлюють не відокремлені дії, а 
їх комплекс. Тобто, будь-яка перевірка (правова 
форма) обов’язково включає операції матеріаль-
но-технічного та організаційного характеру (не-
правові форми), які можуть прямо не передбача-
тися нормами права, але випливають з них. При 
цьому, вони являються складовими одного ціле-
спрямованого процесу.

Таким чином, вважаємо, що форми контролю 
у сфері реалізації та захисту прав осіб з інвалід-
ністю можуть бути лише правовими, а наведену 
вище класифікацію більш доцільно застосовувати 
відносно форм публічного адміністрування.

У літературі поширені й інші класифікації 
форм контролю, як приклад:

1) за органами, які здійснюють контроль – пар-
ламентський, судовий, контроль з боку органів 
виконавчої влади тощо; за сферою діяльності – 
внутрішній, зовнішній та інше [8, с. 161]. На нашу 
думку, такий поділ не є вірним, оскільки стосу-
ється не форм, а видів контролю. Так, приміром 
парламентський контроль, як окремий вид контр-
олю, здійснюється у формі перевірок, експертиз, 
витребування інформації тощо. При цьому, ми 
також заперечуємо інші варіанти поділу форм 
контролю за його видами. Зокрема, не можуть 
бути формами попередній, плановий, фінансовий, 
відомчий і т.п. контроль; 

2) за характером діяльності – активні (огляд, 
обстеження, рейд, інспектування), пасивні (спосте-
реження, заслуховування звітів), змішані (пере-
вірка, ревізія, сертифікація); за змістом – регуля- 
тивні (облік, звітність, планові перевірки, серти-
фікація) та правоохоронні (позапланові перевірки 
та ревізії, інспектування, розгляд звернень грома-
дян); за обсягом – комплексні (перевірки, інспек-
тування, рейди) та тематичні (сертифікація, ре-
візія розгляд звернень громадян) [11, с. 147-149];

3) загалом диференціюють на основні (перевір-
ка, спостереження, ознайомлення зі статистич-
ною звітністю, вивчення та аналіз матеріалів), 
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загальні (інспектування, ревізія, інвентаризація, 
аудит) та спеціальні (депутатський запит, при-
йняття законів) [12, с. 148-150]; або загальні (аль-
тернативні) та спеціальні.

Отже, основними формами контролю є пере-
вірки, інспектування, ревізії, рейди, спостере-
ження, обстеження, інвентаризації, вивчення та 
аналіз матеріалів, витребування інформації тощо. 
Серед інших, наприклад, В. Мурза виокремлює 
такі форми контролю як моніторинг та експер-
тиза [13, с. 111]; Д. Лученко – атестацію, сер-
тифікацію та ліцензування [14, с. 66], проте 
помилково відносить їх до методів контролю; 
С. Вітвіцький – публічні та громадські слухання, які 
вважає новітніми формами контролю [15, с. 302].  
Наведені форми контролю мають свої особливості 
та здійснюються за допомогою низки відповідних 
методів. Тобто, форма є зовнішнім виразом відпо-
відної діяльності, а метод – способом її здійснен-
ня. Водночас, більшість з окреслених форм контр-
олю реалізуються й у сфері реалізації та захисту 
прав осіб з інвалідністю.

У свою чергу, визначена сукупність форм 
здійснення контролю виступає лише його зов-
нішньою частиною, тобто не дозволяє контролю 
досягти завершеності. Відтак, варто нагадати, що 
будь-яку форму неодмінно доповнює метод (ме-
тоди), які в подальшому забезпечують цілісність 
контрольного процесу.

Вказане твердження співвідноситься з розу-
мінням низки вчених-адміністративістів. Зокре-
ма, В. Гаращук наголошував, що будь-яка форма 
контролю може існувати лише тоді, коли наповнена 
відповідними методами, а будь-який метод, зі сво-
го боку, повинен зовні виявлятися у якійсь формі 
[8, с. 164]. Так, методи мають складнішу природу, 
адже не мають наочного вираження. Поряд з цим, 
саме методи, отримуючи вираження через фор-
му, характеризують стиль здійснення контролю. 

У цілому метод тлумачиться як прийом або си-
стема прийомів, що застосовується в якій-небудь 
галузі діяльності; спосіб дії [16, с. 664]; сукуп-
ність прийомів (операцій), які використовуються 
для досягнення поставленої мети [7, с. 155]. Тоб-
то, метод – це атрибут будь-якої діяльності, неви-
дима (внутрішня) сторона, яка окреслює техноло-
гію її реалізації, способи практичного виконання.

Методи контролю, як і відповідні форми, мо-
жуть розглядатися крізь призму методів публіч-
ного адміністрування, оскільки характеризують 
спосіб владно-організуючого впливу суб’єктів на 
відповідні об’єкти. Так, у сферах управління мето-
ди свідчать яким чином вирішуються завдання, що 
стоять перед суб’єктами державного управління, а 
від їх правильного застосування залежить ефек-
тивність цієї діяльності [17, с. 152]. Тобто, фактич-
но методи публічного адміністрування та методи 
контролю співвідносяться як загальне і спеціальне.

Зі свого боку, методи контролю, як підкреслює 
О. Андрійко, повинні відповідати певним вимо-
гам. Вони мають бути різноманітними, присто-
сованими для реалізації відповідної контрольної 
функції державного органу; бути ефективними, 
гнучкими і сприяти творчому підходу до здійснен-
ня контролю; забезпечувати відповідний вплив на 
об’єкт контролю [9, с. 198-199]. Відтак, методи 
контролю мають забезпечувати повноцінну реалі-
зацію попередньо наведених форм контролю, а та-
кож визначати шляхи (способи) їх виконання та, 
загалом, досягнення мети контролю у сфері реалі-
зації та захисту прав осіб з інвалідністю.

У відповідному контексті погоджуємося із 
визначенням Д. Лученка, що методи контро-
лю – це способи організації організаційно-пра-
вового впливу на підконтрольний об’єкт. В ос-
нові такого впливу лежить той або інший спосіб 
контролю. При цьому, методи, які застосовуються 
суб’єктами контролю в їх практичній діяльності, 
різноманітні та численні, постійно вдосконалю-
ються, що підвищує їх ефективність в досягненні 
мети контрольного процесу [14, с. 64]. 

Методи здійснення контролю становлять су-
купність способів і прийомів, які мають якісні від-
мінності між собою. Зазначене зумовлено їх функ-
ціональним призначенням щодо необхідності 
забезпечення ефективної реалізації визначених 
мети і завдань. Іншими словами, відповідні мето-
ди мають бути різноманітними, а також повинні 
доповнювати однин одного, що створюватиме не-
обхідні умови для повноцінного здійснення як ок-
ремої форми контролю, так і контролю загалом.

Існування значної кількості методів здійснен-
ня контролю, їх варіативність, дає науковцям 
підстави для їх систематизації та класифікації. 
Проте, традиційно дослідники методів контро-
лю сходяться на можливості їх поділу на загаль-
ні (ті, що використовуються всіма органами та 
на всіх стадіях контролю) та спеціальні (ті, що 
застосовуються лише деякими контрольними 
органами або при здійсненні окремих видів пе-
ревірок). Зокрема, до загальних відносять ме-
тоди: а) переконання та примусу, координації, 
колегіальності, одноособовості тощо [18, с. 259]; 
б) статистичні, соціологічні, інформаційно- 
аналітичні, безпосереднього огляду [9, с. 203]. 
До спеціальних зараховують: а) заслуховування 
інформації, ознайомлення з фактичним станом 
справ на місці, інвентаризації, участі у процесі 
прийняття об’єктів до експлуатації, аналізу та 
співставлення інформації з фактичним станом 
[18, с. 260]; б) документального аналізу, різних 
видів експертиз, лабораторних даних; в окремих 
випадках – органолептичні і лабораторні методи 
[9, с. 202, 204]. Означений поділ, на нашу думку, 
є цілком вмотивованим та певною мірою універ-
сальним, адже може застосовуватися відносно 
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різних сфер, в тому числі і реалізації та захисту 
прав осіб з інвалідністю.

Залежно від характеру впливу контролюючо-
го суб’єкту на підконтрольний об’єкт, приміром 
С. Вітвіцький, виділяє прямі методи (переко-
нання, примус, координація, колегіальність) та 
непрямі методи (ті, що створюють умови, режи-
ми, стимулюють пошук найбільш оптимальних 
рішень) контрольної діяльності [19, с. 133-134]. 
Однак, дослідником означена класифікація не де-
талізована, а тому оцінити її належним чином не 
вбачається можливим, хоча поділ методів контро-
лю за критерієм характеру впливу є досить вдалим.

Разом з цим, представники адміністратив-
но-правової науки залишають поза увагою методи, 
які обов’язково притаманні будь-яким процесам 
пізнання та діяльності. Так, для ефективної реа-
лізації контролю обов’язково використовуються 
логічні методи, які відокремлено не виступають 
методами впливу, але всебічно сприяють здійснен-
ню контролю. Тобто, маємо на увазі, насамперед 
методи формальної логіки, зокрема аналіз, логіч-
ний аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, 
ідеалізацію, дедукцію, індукцію, моделювання та 
інші. Окреслені методи – це базові методи, які ви-
ступають рушійною та упорядковуючою силою для 
будь-якої діяльності, в тому числі й контрольної.

Використання окремих методів здійснення 
контролю у сфері реалізації та захисту прав осіб 
з інвалідністю прямо залежить від компетенції 
суб’єкта контролю, а також конкретного завдан-
ня, яке перед ним стоїть на відповідному етапі.

Висновки. Отже, підсумовуючи весь викладе-
ний матеріал можемо зробити наступні висновки:

1. Форми здійснення контролю сфері реаліза-
ції та захисту прав осіб з інвалідністю – це рег-
ламентовані нормами права зовнішньо виражені 
конкретні дії органів контролю або їх посадових 
осіб, які детерміновані метою та завданнями щодо 
реалізації та захисту прав осіб з інвалідністю.

2. Форми і методи здійснення контролю не іс-
нують відокремлено, а перебувають у постійній 
кореляції між собою та забезпечують цілісність 
контрольної діяльності. Вони співвідносяться 
як зовнішнє (форма – видима сторона процесу) і 
внутрішнє (метод – сторона, позбавлена наочного 
прояву). Так, методи отримують вираження лише 
через форму та, водночас, характеризують стиль 
контролю, а також відповідають за технологію 
його реалізації і способи практичного здійснення.

3. До основних форм здійснення контролю 
у сфері реалізації та захисту прав осіб з інвалідні-
стю належать: 1) перевірка; 2) моніторинг; 3) ін-
спектування; 4) ревізія; 5) аудит; 6) експертиза; 
7) ліцензування; 8) атестація та сертифікація; 
9) витребування, запитування інформації, пояс-
нень, документів і матеріалів; 10) заслуховування 
та розгляд звітів.

4. Методи здійснення контролю у сфері реалі-
зації та захисту прав осіб з інвалідністю – це спо-
соби і прийоми практичної реалізації відповід-
них форм контролю, які використовують органи 
контролю або їх посадові особи з метою реалізації 
та захисту прав осіб з інвалідністю, і передбача-
ють цілеспрямований, упорядкований вплив на 
підконтрольні об’єкти.
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Анотація

Борискін С. А. Особливості форм та методів конт- 
ролю у сфері реалізації та захисту прав і свобод осіб 
з інвалідністю. – Стаття.

Статтю присвячено особливостям форм та методів 
контролю у сфері реалізації та захисту прав і свобод осіб 
з інвалідністю в Україні. Визначено, що форми здійс-
нення контролю сфері реалізації та захисту прав осіб з 
інвалідністю – це регламентовані нормами права зов-
нішньо виражені конкретні дії органів контролю або їх 
посадових осіб, які детерміновані метою та завданнями 
щодо реалізації та захисту прав осіб з інвалідністю.

Вказано, що форми і методи здійснення контролю 
не існують відокремлено, а перебувають у постійній 
кореляції між собою та забезпечують цілісність кон-
трольної діяльності. Вони співвідносяться як зовнішнє 
(форма – видима сторона процесу) і внутрішнє (метод – 
сторона, позбавлена наочного прояву). Так, методи от-
римують вираження лише через форму та, водночас, 
характеризують стиль контролю, а також відповідають 
за технологію його реалізації і способи практичного 
здійснення.

З’ясовано, що до основних форм здійснення контр-
олю у сфері реалізації та захисту прав осіб з інвалідні-
стю належать: перевірка; моніторинг; інспектування; 
ревізія; аудит; експертиза; ліцензування; атестація та 
сертифікація; витребування, запитування інформації, 
пояснень, документів і матеріалів; заслуховування та 
розгляд звітів.

Визначено, що методи здійснення контролю у сфе-
рі реалізації та захисту прав осіб з інвалідністю – це 
способи і прийоми практичної реалізації відповідних 
форм контролю, які використовують органи контролю 
або їх посадові особи з метою реалізації та захисту прав 
осіб з інвалідністю, і передбачають цілеспрямований, 
упорядкований вплив на підконтрольні об’єкти.

Ключові  слова: форми, методи, контроль, адміні-
стративно-правове регулювання, органи публічної вла-
ди, права і свобод, особи з інвалідністю.

Аннотация

Борискин С. А. Особенности форм и методов кон-
троля в сфере реализации и защиты прав и свобод лиц 
с инвалидностью. – Статья.

Статья посвящена особенностям форм и методов 
контроля в сфере реализации и защиты прав и свобод 
лиц с инвалидностью в Украине. Определено, что фор-
мы осуществления контроля сфере реализации и защи-
ты прав лиц с инвалидностью – это регламентирован-
ные нормами права внешне выраженные конкретные 
действия органов контроля или их должностных лиц, 
которые детерминированы целью и задачами по реали-
зации и защиты прав лиц с инвалидностью.

Указано, что формы и методы осуществления 
контроля не существует обособленно, а находятся 
в постоянной корреляции между собой и обеспечивают 
целостность контрольной деятельности. Они соотно-
сятся как внешнее (форма - видимая сторона процесса) 
и внутреннее (метод - сторона, лишенная наглядного 
проявления). Так, методы получают выражение только 
через форму и одновременно характеризует стиль кон-

троля, а также отвечают за технологии его реализации 
и способы практического осуществления.

Установлено, что к основным формам осуществле-
ния контроля в сфере реализации и защиты прав лиц 
с инвалидностью относятся: проверка; мониторинг; 
инспектирования; ревизия; аудит экспертиза; лицен-
зирование; аттестация и сертификация; истребования, 
вопрошание информации, объяснений, документов 
и материалов; заслушивание и рассмотрение отчетов.

Определено, что методы осуществления контроля 
в сфере реализации и защиты прав лиц с инвалидно-
стью – это способы и приемы практической реализации 
соответствующих форм контроля, которые использу-
ют органы контроля или их должностные лица в це-
лях реализации и защиты прав лиц с инвалидностью, 
и предусматривают целенаправленное, упорядоченное 
воздействие на подконтрольные объекты.

Ключевые  слова: формы, методы, контроль, адми-
нистративно-правовое регулирование, органы публич-
ной власти, прав и свобод, лица с инвалидностью.

Summary

Boryskin S. A. Features of forms and methods of 
control in the field of realization and protection of rights 
and freedoms of persons with disabilities. – Article.

The article is devoted to the peculiarities of forms and 
methods of control in the field of realization and protec-
tion of the rights and freedoms of persons with disabil-
ities in Ukraine. It is determined that the forms of control 
over the implementation and protection of the rights of 
persons with disabilities are regulated by law externally 
expressed specific actions of control authorities or their 
officials, which are determined by the purpose and object-
ives of implementing and protecting the rights of persons 
with disabilities.

It is indicated that the forms and methods of control 
do not exist in isolation, but are in constant correlation 
with each other and ensure the integrity of control activ-
ities. They are correlated as external (form – the visible 
side of the process) and internal (method – the side devoid 
of visual manifestation). Thus, the methods are expressed 
only through the form and, at the same time, characterize 
the style of control, as well as are responsible for the tech-
nology of its implementation and methods of practical im-
plementation.

It was found that the main forms of control in the field 
of implementation and protection of the rights of persons 
with disabilities include: inspection; monitoring; re-
vision; audit; expertise; licensing; certification; request-
ing, requesting information, explanations, documents 
and materials; hearing and consideration of reports.

It is determined that the methods of control in the 
field of implementation and protection of the rights of 
persons with disabilities are methods and techniques of 
practical implementation of appropriate forms of control 
used by control authorities or their officials to implement 
and protect the rights of persons with disabilities, and 
provide targeted on controlled objects.

Key  words: forms, methods, control, administrative 
and legal regulation, public authorities, rights and free-
doms, persons with disabilities.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА  
ЯК СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Діяльність прокурора як суб’єкта адміністра-
тивного процесу не здійснюється хаотично, а їй 
притаманна певна послідовність дій, незалеж-
ність щодо прийняття процесуальних рішень, 
самостійність виконання покладених на проку-
рора обов’язків тощо. Важливого значення, має 
й закріплення відповідних гарантій діяльності 
прокурора, в тому числі й щодо його взаємодії з 
іншими суб’єктами адміністративного процесу, 
отримання від останніх конкретних документів 
та відомостей, необхідних для ведення справи у 
суді, здійснення інших важливих адміністратив-
них повноважень. Все це закріплюється у відпо-
відних нормативно-правових актах, які чітко рег-
ламентують межі повноважень прокурора, а тому 
варто погодитися із думкою М. І. Штефана, який 
зазначає, що свою функцію органи прокуратури 
здійснюють самостійно, підкоряючись тільки за-
кону й керуючись наказами й указівками Гене-
ральної прокуратури України [1, с. 46–47]. Вихід 
прокурора за межі повноважень, які закріплені 
на законодавчому рівні може мати негативні на-
слідки не тільки для вирішення справи по суті, а 
й для самого прокурора, оскільки перевищення 
службових повноважень є кримінально-карним 
діянням, за яке передбачено кримінальну відпо-
відальність. І хоча практика показує, що притяг-
нення до юридичної відповідальності прокурорів 
за перевищення своїх службових повноважень 
є досить рідкими випадками, то для справи, яку 
останній веде, негативних наслідків буде дедалі 
більше. Це  обумовлено тим, що порушується пев-
ний процес прийняття рішень, не дотримується 
передбачена процесуальними кодексами проце-
дура прийняття рішень, не дотримуються певні 
процесуальні строки, а це все як поодиноко, так 
і в своїй сукупності впливає на процес прийняття 
рішення у рамках того чи іншого провадження, а 
порушення процесуального порядку є підставою 
для скасування такого акту волевиявлення. 

В цілому проблему нормативно-правового ре-
гулювання діяльності прокурорів досліджувала 
значна кількість вчених, серед яких: О.В. Агєєв, 
М.М. Бурбика, К.А. Гузе, В.В. Логоша, О.Г. Мар-
тинюк, М.М. Маршунов, О.Б. Неврозов, Р.О. Си-
доренко тощо. Але, зважаючи на те, що рефор-
мування системи органів прокуратури в цілому 
змінило підходи до визначення її конституційних 

функцій, що вплинуло на правове регулюван-
ня діяльності прокурора, в тому числі в адміні-
стративному процесі, питання нормативно-пра-
вового  закріплення діяльності прокурора в 
адміністративному процесі  є актуальною. Саме це 
і обумовлює мету написання цієї статті.  

Крім того, актуальність  подальших наукових 
пошуків у сфері правового регулювання діяль-
ності прокурора як суб’єкта адміністративного 
процесу обумовлюється невідповідністю окре-
мих норм законодавства України, а саме Консти-
туції України нормам Закону України «Про 
прокуратуру» та Кодексу адміністративного су-
дочинства. Зміни до профільного закону, проце-
суальних кодексів, інших важливих законів та 
нормативно-правових актів вносяться постійно, 
проте також є й такі діючі акти, зміни до яких не 
вносяться чи вносяться не в повному обсязі, що 
обумовлюється їх неактуальністю чи застарілі-
стю. Про таку проблему вказував О.Г. Мартинюк. 
Науковець говорить про те, що нормативна рег-
ламентація на відомчому рівні характеризується 
тим, що дотепер існують нормативні документи, 
які регулюють діяльність органів прокуратури, 
але були розроблені та запроваджені в практич-
ну діяльність ще до вступу в силу нового Закону 
України «Про прокуратуру» і подекуди містять 
положення, які не відповідають чинному зако-
нодавству [2, с. 168]. Ми солідарні із думкою 
науковця та вважаємо, що і у правовому регулю-
ванні прокурора як суб’єкта адміністративного 
права також є певні колізії у нормативно-право-
вих актах, які є результатом постійного рефор-
мування системи прокуратури та адміністратив-
ного процесуального законодавства в цілому. 
Також потребує певного удосконалення питання 
правового регулювання діяльності прокурора 
як суб’єкта адміністративного процесу в части-
ні удосконалення правового регулювання мож-
ливості представництва прокурором інтересів 
держави. Регулювання діяльності прокуратури 
в цілому здійснюється чималою кількістю нор-
мативно-правових актів, які охоплюють різно-
манітні галузі права. Деякі з них закріплюють 
лише окремі аспекти діяльності прокурора, 
інші – навпаки, детально регламентують діяль-
ність прокурора, деталізують його повноваження 
та компетенцію. 
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Переходячи до розгляду актів законодавства, 
якими здійснюється правове регулювання проку-
рора як суб’єкта адміністративного права наголо-
симо на тому, що, безумовно, основним Законом, 
який визначає засади, принципи та функції про-
куратури є Конституція України. Конституція 
містить норми прямої дії, поширюється на всіх 
без виключення представників прокуратури не-
залежно від рівня та спеціалізації. Конституцією 
закріплено принцип, відповідно до статті 6  якої 
органи законодавчої, виконавчої та судової влади 
здійснюють свої повноваження у встановлених 
цією Конституцією межах і відповідно до законів 
України. Ключовою нормою, на нашу думку, є 
норма, передбачена ч. 2 статті 19 Основного за-
кону, відповідно до якої якого органи держав-
ної влади та місцевого самоврядування, їх поса-
дові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені  
Конституцією та Законами України [3]. Отже, 
вказана норма закріплює ключове дозвільне 
правове регулювання діяльності всіх органів 
державної влади та їх посадових осіб щодо реа-
лізації своїх функцій виключно у межах закону,  
в тому числі й щодо діяльності прокуратури та 
прокурорів як суб’єктів правовідносин. У Кон-
ституції України згадка про прокуратуру здійс-
нюється неодноразово. Особливо актуальною є 
норма, якою закріплюються функції прокурату-
ри та норма, яка передбачає, що організація та 
діяльність прокуратури визначається виключно 
Законами України. 

При розгляді правового регулювання проку-
рора як суб’єкта адміністративного процесу не 
можна нехтувати й міжнародними договорами 
та угодами, згода на імплементацію яких надано 
Верховною Радою України. Важливість дотриман-
ня вказаних актів обумовлена тим, що все проце-
суальне законодавство нашої держави, діяльність 
правоохоронних органів, судів, прокуратури ре-
формується у напрямку європейського зростання, 
формування європейський принципів діяльності 
цих органів, добору персоналу, матеріального 
та соціального забезпечення прокурорів, суддів, 
впровадження міжнародних аспектів розгляду 
справ у судах тощо. Правовий статус прокурора 
в адміністративному процесі також наразі спря-
мований на впровадження європейських стандар-
тів та норм. Відповідно й правове регулювання 
прокурора як суб’єкта адміністративного процесу 
має здійснюватися у відповідності до міжнарод-
но-правових норм. Прокурор в адміністративно-
му процесі при виконанні своїх повноважень та 
реалізації покладених на нього функцій має до-
тримуватися основоположних принципів прав 
людини, поважати честь та гідність людини, керу-
ватися Загальною Декларацією прав людини  від 
1946 року, Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод від 1950 року, рішеннями 
Європейського суду з прав людини тощо.

Основним законом, який визначає правове ре-
гулювання прокурора у будь-яких правовідноси-
нах, в тому числі й у адміністративному процесі, 
безумовно, є  профільний Закон України «Про 
прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [4], яким 
визначено правові засади організації і діяльності 
прокуратури України, статус прокурорів, поря-
док здійснення прокурорського самоврядування, 
а також систему прокуратури України. Вказаним 
законом також закріплено адміністративні пов-
новаження прокуратури, під якими Р. Сидоренко 
розуміє сукупність прав та обов’язків прокурора, 
які встановлені та гарантовані Конституцією та 
законами України, наділені особливим правовим 
змістом, реалізація яких впливає на поведінку 
і діяльність громадян, функціонування органів 
державної влади і посадових осіб, що здійснюють-
ся в інтересах як окремих осіб, так і держави в ці-
лому, та здійснення яких забезпечено правовими 
гарантіями їх реалізації [5, c. 679].

Закон України «Про прокуратуру» закріплює 
основи діяльності прокурора щодо здійснення за-
хисту держави в адміністративному судочинстві, 
а також визначає порядок реалізації прокуро-
ром представницької функції в адміністративно-
му процесі. Також цим законом наголошено на 
представленні інтересів держави прокурором у 
виключних випадках, які законом не закріплені. 
Хоча аналіз вказаного закону дає висновок вважа-
ти такими підставами не здійснення або неналеж-
ним чином здійснення органом державної влади, 
органом місцевого самоврядування чи іншим 
суб’єкт владних повноважень, до компетенції яко-
го віднесені відповідні повноваження представни-
цтва; відсутність такого органу.  Законом України 
Про прокуратуру» закріплено й перелік інших 
важливих прав, якими користується прокурор в 
адміністративному процесі. Але відзначимо, що 
на основі аналізу положень Закону України «Про 
прокуратуру» С.С. Голосов робить висновок, що 
новий профільний закон не вирішив дискусійних 
аспектів, що виникають при участі прокурора в 
адміністративному процесі. Зважаючи на таку 
обставину участі прокурора, за якої законні пред-
ставники або органи, яким законом надано право 
захищати права, свободи та інтереси такої особи 
не здійснюють або неналежним чином здійсню-
ють її захист, особливо гостро постає питання офі-
ційного закріплення та розвитку деліктоздатності 
особи в адміністративному судочинстві [6, с. 75].

Наступним важливим актом, яким здійсню-
ється правове регулювання прокурора в адміні-
стративному процесі є Кодекс адміністративного 
судочинства який безпосередньо здійснює пра-
вове регулювання діяльності прокурора в адмі-
ністративному процесі. У науковій літературі 
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наголошується на важливості співвідношення ба-
зового Закону України «Про прокуратуру» із нор-
мами процесуального законодавства. Як зазначає 
з цього приводу М.М. Маршунов  конкретизація 
окремих питань прокурорської діяльності в базо-
вому законі перевантажить його, зробить незруч-
ним для практичного застосування та призведе 
до неминучого дублювання норм базового закону 
в процесуальному законодавстві. Науковець вва-
жає, що конкретизація особливостей діяльності 
прокурора  - це справа галузевого процесуального 
законодавства [7, с. 50-51]. Ми повністю погоджу-
ємося із вказаним вище твердженням, оскільки 
деталізація правового статусу прокурора та аспек-
тів його правового регулювання у процесуальному 
праві дозволяє найбільш чітко окреслити особли-
вості його діяльності у тому чи іншому процесі, 
розкрити його специфічні риси та повноваження. 

Як вірно зазначає О.Б. Неврозов права про-
куратури встановлюються багатьма галузями 
права, провідне місце серед яких займають норми 
конституційного права, які постійно деталізують-
ся наявними галузями права, враховуючи прак-
тичну сторону. Проте при регулюванні обов’язків 
прокуратури основне місце належить нормам ад-
міністративного права [8, c. 101]. Кодексом адмі-
ністративного судочинства, як і Законом України 
«Про прокуратуру» закріплюється певний алго-
ритм дій прокурора, який звертається до суду із 
позовом в інтересах держави чи її органу влади. 
Зокрема, прокурор перед зверненням до суду по-
винен в обов’язковому порядку має обґрунтува-
ти, в чому саме виражається порушення інтересів 
держави, необхідність їх захисту, визначені за-
коном підстави для звернення до суду прокуро-
ра, а також зазначення органу, уповноваженого 
державою здійснювати відповідні функції у спір-
них правовідносинах. Саме у КАСУ закріплю-
ється  підстави для набуття прокурором статусу 
позивача – у разі відсутності органу, уповнова-
женого здійснювати функції держави у спірних 
правовідносинах або відсутності у нього повнова-
жень щодо звернення до суду прокурор зазначає 
про це в позовній заяві [9]. Проте, Кодексом ад-
міністративного судочинства чітко не визначено 
субсидіарної участі прокурора в адміністративно-
му процесі, а тільки вказується про можливість 
набуття прокурором статусу позивача по справі. 
Прогалиною, на нашу думку, є те, що Кодексом 
не деталізовано підстави за яких орган, уповно-
важений здійснювати функції держави у спірних 
правовідносинах не може приймати участь у спра-
ві в якості позивача та у зв’язку з чим залучаєть-
ся до процесу прокурор. Фактично саме на таку 
процесуальну фігуру як прокурор покладається 
обов’язок щодо доведення неможливості упов-
новаженого органу на подачу позовної заяви до 
суду та участь у судовому процесі. Вважаємо таку 

позицію законодавця необґрунтованою, оскіль-
ки прокурор забезпечує здійснення представни-
цтва держави чи її органів у суді, але фактично 
останній не зобов’язаний доводити неможливість 
уповноваженого органу здійснювати представ-
ництво. Вважаємо, що такий обов’язок має бути 
на законодавчому рівні покладено на уповнова-
жений орган, а прокуратура, у свою чергу, може 
вимагати від такого органу обґрунтованого пись-
мового пояснення щодо неможливості представ-
лення цим органом власних інтересів в суді. Така 
позиція, на нашу думку, підвищить роль та зна-
чення прокурора у адміністративному процесі.

Процесуальним законодавством закріплюють-
ся й певні положення, які забороняють певну ді-
яльність прокурора, тобто містять заборонні нор-
ми.  Так, ч. 3 ст. 58 Кодексу адміністративного 
судочинства України закріплено норму, відповід-
но до якої прокурори не можуть бути представни-
ками в суді, крім випадків, коли вони діють від 
імені відповідних органів, що є стороною або тре-
тьою особою у справі, чи як законні представники 
сторони чи третьої особи [9]. 

Іншими законами, які регламентують пра-
вове регулювання прокуратури та прокурорів 
в адміністративному процесі варто назвати ряд 
законів, які визначають окремі аспекти діяльно-
сті прокурора, які можуть виникнути у адміні-
стративно-правових відносинах щодо розгляду 
прокурорами у межах своєї компетенції звернень 
фізичних чи юридичних осіб, порядок отримання 
прокурорами відповідей на запити, отримання 
витребуваної інформації від представників вла-
ди, фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань. 
Ми маємо на увазі те, що в цілому адміністратив-
на діяльність прокурора пов’язана не тільки із 
здійсненням представництва в суді, а й охоплює 
ряд інших правовідносин, які віднесено до ад-
міністративного процесу та які врегульовані та-
кими Законами України як Закон України «Про 
звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР   
[10], «Про доступ до публічної інформації» від 
13.01.2011 № 2939-VI [11], «Про інформацію» 
від  02.10.1992 № 2657-XII  [12], «Про запобігання 
корупції»  від 14.10.2014  № 1700-VII [13] тощо. 
Важливим у контексті нашого дослідження є й Ко-
декс України про адміністративні правопорушен-
ня, яким визначаються питання участі прокурора 
при розгляді спав про адміністративні правопору-
шення, що також складає сукупність суспільних 
відносин, які віднесено до адміністративного про-
цесу у широкому його розумінні. Цим кодексом 
закріплено не тільки аспекти участі прокурора 
при розгляді окремих справ про адміністративні 
правопорушення, а й чітко регламентовано ті ка-
тегорії справ, де участь прокурора є обов’язковою 
та закріплено порядок розгляду такої категорії ад-
міністративних справ.  



29Випуск 2(23) Том 5, частина 1, 2018

Важливого значення у визначенні правово-
го регулювання правового статусу прокурора як 
суб’єкта адміністративного процесу мають й ві-
домчі нормативно-правові акти. Вдалою є думка, 
Р.А. Жогана, який зазначає, що законодавство, 
що регулює організацію і діяльність органів про-
куратури України, уточнюється, доповнюється 
відповідними наказами, положеннями, інструк-
ціями, розпорядженнями та іншими актами Ге-
нерального прокурора України [14, c. 34–35]. 
Важливість відомчих нормативно-правових ак-
тів щодо правового регулювання прокурора як 
суб’єкта адміністративного процесу обумовлена 
тим, що вони детально конкретизують ті норми, 
які закріплені як профільним законом, так і від-
повідним процесуальним кодексом. Такі акти 
є  необхідними та досить важливими, оскільки від 
чіткості регламентації певних процесуальних дій 
залежить об’єктивізація дій прокурора при роз-
гляді конкретної адміністративної справи чи при 
участі у конкретному судовому розгляді справи в 
адміністративному суді. 

Дослідуючи правове регулювання прокурора в 
адміністративному процесі окремими науковця-
ми увага прикута до низки актів Конституційного 
Суду України та вищих судових установ, в яких 
тлумачиться та роз’яснюється порядок застосу-
вання судами окремих норм законодавства, що 
визначають участь прокурора в суді. А.Е. Ганев 
вказує, що законодавчі акти складають основу 
підстав та порядку реалізації представницької 
функції прокуратури в адміністративному про-
цесі, але не розкривають особливості її реалізації 
під час розгляду та вирішення адміністративних 
справ у судах. Тому важливими джерелами висту-
пають рішення судів, особливо ті, на підставі яких 
здійснюється узагальнення судової практики та 
виробляються рекомендації щодо застосування 
процесуальних норм у судовому процесі з розгля-
ду конкретної категорії адміністративних справ 
[15, с. 34-35]. Ми погоджуємося із такою думкою 
науковця та хочемо додати те, що на сьогодні зна-
чна кількість не вирішених на законодавчому рів-
ні питань участі прокурора в адміністративному 
процесі знайшла своє відображення саме у поста-
новах та рішеннях судів різних інстанцій. Особли-
ву увагу, безумовно приділено рішенням Верхов-
ного Суду та Конституційного Суду України. 

Як висновок зазначимо, що правове регулю-
вання прокурора як суб’єкта адміністративного 
процесу здійснюється значною кількість норма-
тивно-правових актів, які визначають правове 
становище прокурора у різних правовідноси-
нах, що віднесено до адміністративного процесу. 
Якщо Конституція та профільний Закон Укра-
їни «Про прокуратуру» регулюють загальні ас-
пекти діяльності прокурора, то адміністратив-
не процесуальне законодавство окреслює межі 

діяльності прокурора саме в адміністративному 
процесі.  Важливе значення приділено відомчим 
нормативно-правовим актам, які деталізують 
межі адміністративної діяльності прокурора, 
визначають послідовність його дій та в цілому 
складають правову основу процесуальної фігури 
прокурора в адміністративному процесі. Суттє-
ве значення мають й рішення Конституційного 
суду України та Верховного суду України, які, 
узагальнюють судову практику, тлумачать окре-
мі норми, розкривають значення певних понять 
та термінів, виробляють рекомендації щодо за-
стосування процесуальних норм у майбутньому.
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Анотація

Боровський В. Р. Особливості правового регулю-
вання діяльності прокурора як суб’єкта адміністратив-
ного процесу. – Стаття.

У статті окреслено нормативно-правове регулюван-
ня діяльності прокурора як суб’єкта адміністративно-
го процесу, вказано на те, що є певні колізії у такому 
правовому регулюванні, що є результатом постійного 
реформування системи прокуратури та адміністратив-
ного процесуального законодавства в цілому. Виділено 
та проаналізовано ієрархію нормативно-правових ак-
тів, які визначають та регулюють аспекти діяльності 
прокурора як суб’єкта адміністративного процесу. На-
голошено на тому, що важливе значення у правовому 
регулюванні діяльності прокурора як суб’єкта адмі-
ністративного процесу відіграють відомчі норматив-
но-правові акти. Особливу увагу приділено актам Вер-
ховного суду України та Конституційного суду України. 

Ключові  слова: прокурор, повноваження, норма-
тивно-правовий акт, закон, правове регулювання.

Аннотация

Боровский В. Р. Особенности правового регулиро-
вания деятельности прокурора как субъекта админи-
стративного процесса. – Статья. 

В статье исследовано нормативно-правовое регу-
лирование деятельности прокурора как субъекта ад-
министративного процесса, указано на то, что есть 
определенные коллизии в таком правовом регулирова-
нии, что является результатом постоянного реформи-
рования системы прокуратуры и административного 

процессуального законодательства в целом. Выделено 
и проанализировано иерархию нормативно-правовых 
актов, которые определяют и регулируют аспекты дея-
тельности прокурора как субъекта административного 
процесса. Отмечено, что важное значение в правовом 
регулировании деятельности прокурора как субъекта 
административного процесса играют ведомственные 
нормативно-правовые акты. Особое внимание уделено 
актам Верховного суда Украины и Конституционного 
суда Украины.

Ключевые слова: прокурор, полномочия, норматив-
но-правовой акт, закон, правовое регулирование.

Summary

Borovskyi V. R. Features of legal regulation of the 
prosecutor's activity as a subject of administrative pro-
cess. – Article.

The article outlines the legal regulation of the prosecu-
tor as a subject of administrative proceedings, points out 
that there are certain conflicts in such legal regulation, 
which is the result of constant reform of the prosecutor's 
office and administrative procedural legislation in gener-
al. The hierarchy of normative-legal acts that define and 
regulate aspects of the prosecutor’s activity as a subject 
of administrative process is singled out and analyzed. 
It is emphasized that departmental regulations play an 
important role in the legal regulation of the prosecutor's 
activity as a subject of administrative proceedings. Par-
ticular attention is paid to acts of the Supreme Court of 
Ukraine and the Constitutional Court of Ukraine.

Key  words: prosecutor, powers, normative-legal act, 
law, legal regulation.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ  
ДОДАТКОВОГО АБО ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ 

Постановка проблеми. Одним з основних фак-
торів, який тримає кожного суб’єкта права в рам-
ках, визначених його правовим статусом та не дає 
йому вчиняти свавілля, порушувати законні ін-
тереси інших учасників правовідносин є юридич-
на відповідальність. Цей важливий юридичний 
інститут має різні вектори розвитку та прояву, 
а інтенсивність та форми його використання по-
казують демократичність держави та державної 
влади. До того ж, ключовою метою права є упо-
рядкування суспільних відносин, що включає в 
себе застосування примусових активних заходів 
до порушників належного правового режиму, що 
має значення притягнення їх до відповідальності. 

Стан дослідження проблеми. Аналіз проблеми 
юридичної відповідальності біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту 
здійснено на основі напрацювань вчених, які ана-
лізували теоретико-правові основи та механізми 
реалізації класичного інституту юридичної відпо-
відальності, а саме: С.С. Алексєєва, А.В. Агєєва, 
Б.Т. Базилєва, Ю.В. Бауліна, С.М. Братуся, 
М.В. Вітрука, Н.В. Іванчука, Л.А. Морозова, 
М.Д. Шаргородського, М.О. Краснова, та інших.

Метою розпочатого дослідження є надання ха-
рактеристики юридичній відповідальності біжен-
ців та осіб, які потребують додаткового або тимча-
сового захисту. 

Виклад основного матеріалу. Для того 
щоб виділити суттєві ознаки юридичної від-
повідальності біженців та осіб, які потребу-
ють додаткового або тимчасового захисту не-
обхідно зауважити про складність проблеми 
відповідальності у праві загалом. Її особливість 
прямо корелюється із полізмістовністю питан-
ня відповідальності та природою цієї категорії, 
відбиток якої можна знайти також у науках со-
ціальних, мовознавчих, філософських тощо. 

Слово «відповідальність» має декілька іншо-
мовних джерел, зокрема, англійський термін 
«responsibility», що означає бути відповідальним, 
зробити що-небудь без чужої підказки та фран-
цузьке слово «responsabilite» – обов’язок» або 
«необхідність спокутувати провину, виконати 
свій обов’язок, договір» [1, с. 894; 2, с. 722]. 

У юридичній науці існують різні підходи до 
змісту відповідальності юридичного виду. Напри-

клад, С.С. Алексєєв юридичну відповідальність 
відзначає у позитивному аспекті, вона передба-
чає суворе виконання обов’язків або осмислення 
особою власного обов’язку перед суспільством, 
розуміння в ключі цього обов’язку змісту та зна-
чення своїх дій [3]. З цього приводу висловилась 
Л.А. Морозова яка стверджувала, що юридична 
відповідальність є свідомим виконанням людиною 
різноманітних обов’язків (юридичних, мораль-
них інших), розумінням свого обов’язку перед 
оточуючими [4, с. 336]. На думку М.Д. Шаргород-
ського, юридичну відповідальність варто визнача-
ти як правовий обов’язок, який обумовлений люд-
ською поведінкою і свободи вибору, що створює 
можливість впливу на свідомі вчинки людини в 
бажаному для суспільства спрямуванні [5, c. 46]. 
Н.В. Іванчук вказує на те, що відповідальність 
безпосередньо пов’язана з правами та обов’язками 
громадян з виконанням взаємно прийнятих зо-
бов’язань різними суб’єктами, із рівнем розвитку 
правосвідомості, правової культури громадян у су-
спільстві, тобто це «певна міра свободи» [6, с. 10]. 

Отже, враховуючи різні наукові підходи до 
визначення змісту юридичної відповідальності, 
як загально правового явища, а також викладені 
вище основні ознаки цієї категорії ми побудували 
підхід щодо тлумачення юридичної відповідаль-
ності біженців та осіб, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту. При цьому, на наш по-
гляд юридичну відповідальність неможна тракту-
вати, як явище статичне, наприклад, стан додер-
жання обов’язків, систему владно-примусового 
інструментарію, безпосередньо якісь обов’язки 
тощо. В даному випадку досліджувана категорія 
включає всі вказані моменти, розчинюється у їх 
сутності, але не пов’язана із жодним безпосеред-
ньо. Більш логічно розглядати юридичну відпо-
відальність, як об’єкт динамічно-інституційний, 
що має юридичний «каркас» та механізм прак-
тичного застосування. Беручи до уваги зазначені 
моменти, юридична відповідальність біженців та 
осіб, які потребують додаткового та суб’єктивно-
го захисту – це санкціонована, така що не вихо-
дить за рамки правового поля, об’єктивна реакція 
держави на порушення біженцями та особами, 
які потребують додаткового або тимчасового за-
хисту, покладених на них юридичних обов’язків, 
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що виражається у встановленому та визначеному 
законодавством України інструментарії держав-
но-правового примусу. 

Юридична відповідальність біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захи-
сту має декілька різновидів, що обумовлено спе-
цифікою нормативно-правової бази положення-
ми якої регламентовано статус вказаної категорії 
осіб. Так, першим різновидом є відповідальність 
спеціально-адміністративна, суб’єктами якої є 
виключно біженців та особи, які потребують до-
даткового або тимчасового захисту. 

Відповідно до Закону України «Про біженців 
та осіб, які потребують додаткового або тимчасо-
вого захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI особа, яка 
має намір бути визнаною біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту, при перетині 
кордону повинна звернутись у порядку визна-
ченому законодавством нашої держави до цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту, 
із відповідною заявою. При цьому, якщо така осо-
ба перетнула кордон з Україною нелегально, то до 
уповноваженого державного органу вона повинна 
звернутись негайно. Крім того, у разі якщо така 
особа під час незаконного перетинання державно-
го кордону України звернулася із зазначеною за-
явою до посадової особи Державної прикордонної 
служби України, вона зобов’язана надати цій по-
садовій особі пояснення про причини незаконного 
перетинання державного кордону України. У разі 
відсутності у такої особи документів, що посвідчу-
ють її особу, або якщо такі документи є фальши-
вими, вона повинна повідомити в поясненні про 
цю обставину, а також викласти причини зазначе-
них обставин. Під час надання пояснень особою, 
яка не володіє українською або російською мова-
ми, орган Державної прикордонної служби Украї-
ни повинен забезпечити перекладача з мови, якою 
така особа може спілкуватися. Після надання 
пояснень особа, яка звернулася із заявою про ви-
знання біженцем або особою, яка потребує додат-
кового захисту, повинна бути протягом 24 годин 
передана посадовими особами Державної прикор-
донної служби України представнику центрально-
го органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту [7].

При цьому, існують різні групи умов, за яких, 
по-перше, відповідній особі може бути відмов-
лено у наданні статусу біженця або додаткового 
захисту, по-друге – особу може бути позбавлено 
такого захисту або статусу біженця. Наприклад, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту, 
може прийняти рішення про відмову в прийнятті 

заяви про визнання біженцем або особою, яка по-
требує додаткового захисту, в разі, якщо заявник 
видає себе за іншу особу. Крім цього, не можна 
надати особі зазначеного статусу також за умови: 
вчинення нею злочину проти миру, воєнний зло-
чин або злочин проти людства і людяності, як їх 
визначено у міжнародному праві; вчинення зло-
чину неполітичного характеру за межами Украї-
ни до прибуття в Україну з метою бути визнаною 
біженцем або особою, яка потребує додаткового 
захисту, якщо таке діяння відповідно до Кримі-
нального кодексу України належить до тяжких 
або особливо тяжких злочинів тощо [7].

Законодавством також визначено підстави, 
за наявності яких відповідну особу позбавляють 
статусу біженця або додаткового захисту у разі: 
1) якщо така особа займається діяльністю, що ста-
новить загрозу національній безпеці, громадсько-
му порядку, здоров’ю населення України; 2) якщо 
встановлено факт подання особою недостовірних 
відомостей, пред’явлення фальшивих докумен-
тів, що стали підставою для визнання особи бі-
женцем або особою, яка потребує додаткового за-
хисту; 3) клопотання Служби безпеки України або 
іншого органу державної влади до уповноважено-
го центрального органу виконавчої влади про поз-
бавлення статусу біженця відповідної особи.

Щодо тимчасового захисту, то загалом факт 
його припинення можливий у двох випадках 
якщо: 1) особи можуть повернутися до країни по-
ходження внаслідок припинення дії обставин, за 
наявності яких було надано тимчасовий захист; 
2) особи переїжджають на проживання в іншу 
країну [7]. Рішення про припинення тимчасового 
захисту приймається Кабінетом Міністрів Украї-
ни. Окрім того, вказаний вищий орган виконавчої 
влади може прийняти рішення про позбавлення 
особи тимчасового захисту в індивідуальному по-
рядку у випадку вчинення злочину: 1) проти миру, 
воєнного злочину або злочину проти людства і лю-
дяності, як їх визначено у міжнародному праві; 
2) неполітичного характеру за межами України до 
прибуття в Україну з метою отримання тимчасо-
вого захисту, якщо таке діяння відповідно до Кри-
мінального кодексу України належить до тяжких 
або особливо тяжких злочинів [7].

Варто відзначити, що всі наведені моменти 
юридичної відповідальності мають місце лише у 
межах процедури визнання особи біженцем або 
такої, що потребує додаткового чи тимчасового 
захисту, а також за фактом надання відповідній 
особі одного із зазначених статусів. В усіх інших 
випадках особи, які бажають стати біженцем або 
отримати додатковий/ тимчасовий захист, але 
вчинили для цього жодних юридично значимих 
дій передбачених законодавством нашої держа-
ви, у разі незаконного перетинання кордону або 
порушення правил перебування іноземців на те-
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риторії України підлягають адміністративній 
відповідальності на загальних підставах відповід-
но до положень Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х 
(далі – КУпАП). Зокрема, караються відповідни-
ми адміністративно-правовими санкціями пору-
шення іноземцями та особами без громадянства 
правил перебування в Україні, тобто проживання 
без документів на право проживання в Україні, за 
недійсними документами або документами, тер-
мін дії яких закінчився, або працевлаштування 
без відповідного дозволу на це, якщо необхідність 
такого дозволу передбачено законодавством Укра-
їни, або недодержання встановленого порядку 
пересування і зміни місця проживання, або ухи-
лення від виїзду з України після закінчення від-
повідного терміну перебування, неприбуття без 
поважних причин до визначеного місця навчан-
ня або працевлаштування після в’їзду в Україну 
у визначений строк, а так само порушення правил 
транзитного проїзду через територію України [8]. 
Відмітити варто також положення статті 204-1  
КУпАП відповідно до якої держава засуджує пе-
ретинання або спробу перетинання державного 
кордону України будь-яким способом поза пунк-
тами пропуску через державний кордон України 
або в пунктах пропуску через державний кордон 
України без відповідних документів або з вико-
ристанням підробленого документа чи таких, що 
містять недостовірні відомості про особу, чи без 
дозволу відповідних органів влади [8].

На загальних підставах, незалежно від надан-
ня або ненадання особі статусу біженця, додат-
кового або тимчасового захисту, подібні суб’єкти 
підлягають кримінальній відповідальності на 
всій території України. Ключовою засадою кримі-
нальної відповідальності є Кримінальний кодекс 
України від 05.04.2001 №2341-ІІІ (далі – ККУ). 
Відповідно до юридичної теорії кримінальна від-
повідальність – це вимушене зазнавання особою, 
яка вчинила кримінальне правопорушення, дер-
жавного осуду, а також передбачених ККУ об-
межень особистого, майнового або іншого харак-
теру, що визначаються обвинувальним вироком 
суду і покладаються на винного спеціальними ор-
ганами держави [9]. Відповідно до статті 18 ККУ 
суб’єктом кримінального правопорушення є фі-
зична осудна особа, яка вчинила кримінальне 
правопорушення у віці, з якого відповідно до за-
конодавства може наставати кримінальна відпові-

дальність [9]. Кримінальній відповідальності під-
лягають особи, яким до вчинення кримінального 
правопорушення виповнилося шістнадцять ро-
ків [9]. Варто також вказати, що ККУ закріплює 
принцип територіальної кримінальної відпові-
дальності, відповідно до якого будь-яка особа, що 
вчинила кримінальне правопорушення на терито-
рії України буде нести відповідальність виключно 
у порядку визначеному Кодексом та іншим зако-
нодавством нашої держави [9]. 

Висновки. Отже, кримінальне законодавство 
нашої держави встановлює жорсткі рамки за 
яких відповідальність за вчинення кримінальних 
правопорушень несуть всі без виключення особи, 
які знаходяться на території України, у тому чис-
лі біженці та особи, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту. Такий підхід забезпечує 
невідворотність кримінальної відповідальності, а 
також її об’єктивність. 

Підсумовуючи проведений науковий аналіз 
відмітимо, що нами було виділено три основні 
види юридичної відповідальності біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасо-
вого захисту: 1) спеціально-адміністративна;  
2) адміністративна відповідальність на загаль-
них підставах; 3) кримінальна відповідальність.  
Жоден із представлених видів сьогодні не за-
кріплено у положеннях законодавства, яке рег-
ламентує правовий статус вказаних суб’єктів. 
Більш того, не систематизовані норми, які ре-
гулюють порядок і підстави застосування спеці-
ально-адміністративної відповідальності. Фак-
тично, саме слово «відповідальність» практично 
не застосовується у положеннях нормативного 
матеріалу присвяченого проблематиці біженців. 
Такий підхід має негативну тенденцію, адже ви-
кликає плутанину щодо змісту правового стату-
су вказаної категорії осіб, прогалини в процесі 
застосування до них заходів державно-приму-
сового характеру. Для того щоб уникнути по-
глиблення цієї негативної тенденції, необхідно 
доповнити положення Закону України «Про бі-
женців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI 
додатковим розділом, в якому закріпити понят-
тя та особливості юридичної відповідальності бі-
женців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, навести всі різновиди від-
повідальності зазначених суб’єктів, а також під-
стави її застосування.
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Анотація

Босий В. П. Юридична відповідальність біженців 
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту. – Стаття.

У статті, на основі різних наукових підходів проана-
лізовано сутність юридичної відповідальності. Побудо-
вано поняття юридичної відповідальності біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового за-
хисту. Розглянуто законодавчі положення на предмет 
визначення видів юридичної відповідальності вказаної 

категорії суб’єктів. Класифіковано види юридичної 
відповідальності біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту. 

Ключові  слова: юридична відповідальність, біжен-
ців, особи які потребують додаткового або тимчасового 
захисту.

Аннотация

Босый В. П. Юридическая ответственность бежен-
цев и лиц, нуждающихся в дополнительной или вре-
менной защите. – Статья.

В статье, на основе различных научных подходов 
проанализированы сущность юридической ответствен-
ности. Построено понятие юридической ответственно-
сти беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной 
или временной защите. Рассмотрены законодательные 
положения на предмет определения видов юридиче-
ской ответственности указанной категории субъектов. 
Классифицированы виды юридической ответственно-
сти беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной 
или временной защите.

Ключевые  слова: юридическая ответственность, 
беженцев, лица нуждающихся в дополнительной 
или временной защите.

Summary

Bosyi V. P. Legal liability of refugees and persons 
in need of additional or temporary protection. – Article.

The article analyzes the essence of legal responsi-
bility on the basis of different scientific approaches. 
The concept of legal responsibility of refugees and per-
sons in need of additional or temporary protection is con-
structed. Legislative provisions on definition of types of 
legal responsibility of the specified category of subjects 
are considered. Types of legal liability of refugees and 
persons in need of additional or temporary protection 
are classified.

Key words: legal liability, refugees, persons in need of 
additional or temporary protection.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІСЦЕВИХ СУДІВ

Постановка питання. В Україні панівним під-
ходом до розуміння юридичної природи судової 
гілки влади є некласична концепція (концепція 
Дж. Медісона), що становить собою певний ризик 
для незалежності суду та самостійності суддів у 
разі, коли взаємовідносини суду та виконавчої 
влади не будуть належною мірою збалансовани-
ми. Особливим чином це питання актуалізоване 
контролем за діяльністю місцевого суду, адже та-
кий контроль може становити собою: 1) інстру-
мент дестабілізуючого тиску на суд; 2) засіб при-
мусу до функціонування для забезпечення тих чи 
інших особистих інтересів суб’єкта здійснення 
контролю тощо. Вказане щонайперше може бути 
зумовленим у тому разі, коли контрольна діяль-
ність буде не відповідати меті та завданням контр-
олю за діяльністю місцевих судів, а також не буде 
використовувати належним чином функції здійс-
нення такого контролю. При цьому встановлення 
такого відхилення суб’єктів здійснення контро-
лю від відповідної норми контрольної діяльності 
та реакція на такі протиправні діяння можливе 
лише у тому разі, коли є чітко встановленими 
завдання контролю за діяльністю місцевих судів. 

Попри важливість чіткого розуміння завдань 
контролю за діяльністю місцевих судів, слід кон-
статувати, що по сьогоднішній день вони не визна-
чаються на рівні законодавства, а це питання ще 
не було предметом дослідження, в якому врахо-
вуються останні зміни законодавства та тенденції 
здійснення поточної судово-правової реформи. 

Аналіз наукової літератури та невирішені ра-
ніше питання. Окремі аспекти сутності завдань 
контролю (у загальному вигляді та в контексті 
діяльності суду) вже досліджувались вітчизняни-
ми юристами-адміністративістами, серед яких: 
С. С. Вітвіцький, О. М. Музичук, Т. А. Плугатар, 
В. Л. Синчук, О. О. Чумак та інші учені. Наукові 
напрацювання цих та інших учених становити-
муть наукове підґрунтя для з’ясування завдань 
контролю за діяльністю місцевих судів. 

Отже, метою цієї наукової розвідки є з’ясуван-
ня адміністративно-правової сутності та переліку 
завдань контролю за діяльністю місцевих судів в 
Україні. Вказане виявляється досяжним шляхом 
виконання наступних завдань: 1) зважаючи на ос-
новні підходи учених до розуміння завдань контр-
олю, а також, приймаючи до уваги мету контролю 
за діяльністю місцевого суду, окреслити сутність 

завдань такого контролю; 2) з’ясувати актуальні 
позиції учених щодо розуміння сутності та перелі-
ку функцій контролю; 3) окреслити перелік функ-
цій контролю за діяльністю місцевих судів та 
проаналізувати їх у загальному вигляді; 4) сфор-
мулювати узагальнюючі висновки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Контроль за діяльністю місцевих судів – це еле-
мент системи публічного адміністрування у сис-
темі правосуддя та регламентована нормами ад-
міністративного законодавства систематична 
публічна діяльність уповноважених суб’єктів, що 
без шкоди принципу незалежності суду ті само-
стійності суддів спрямована на: отримання акту-
альної, повної та об’єктивної інформації про стан 
виконання місцевими судами організаційних (по-
запроцесуальних) завдань і функцій; вчасне вияв-
лення у діяльності місцевого суду прогалин і пору-
шень, сукупності факторів, які сприяли появі цих 
недоліків; оптимальне усунення та запобігання 
відхиленням (причинам цих відхилень) у діяль-
ності місцевих судів від встановленої норми діяль-
ності таких судів. Таким чином, мета контролю за 
діяльністю місцевих судів полягає у забезпечен-
ні ефективної організаційної та процесуальної 
діяльності цих судів у результаті нормативного 
впливу на їх позапроцесуальну діяльність компе-
тентних суб’єктів, зокрема фактори та ризики не-
належного функціонування місцевого суду мають 
бути ліквідовані, а у разі неможливості цього – 
мінімізовані. Означена мета контролю знаходить 
своє фактичне вираження в завданнях контролю. 
При цьому, критично аналізуючи актуальні під-
ходи до розуміння сутності й переліку завдань 
контролю [див., напр.: 1, с. 25; 2, с. 52; 3, с. 11], 
можемо дійти висновку, що завдання контролю за 
діяльністю місцевих судів слід розуміти в якості 
основних шляхів досягнення мети такого контро-
лю, що об’єктивуються у таких завданнях: 

1) перевірка, аналіз фактичного стану дотри-
мання та забезпечення дотримання вимог законо-
давства про судоустрій та статус суддів, про від-
новлення довіри до судової влади в Україні, про 
очищення влади (про люстрацію), а також зако-
нодавства про державну службу (стосується дер-
жавних службовців місцевого суду), правил вну-
трішнього трудового розпорядку, а також інших 
норм законодавчих і підзаконних актів, яких по-
винні неухильно дотримуватись працівники апа-
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рату місцевого суду та судді в позапроцесуальній 
діяльності. Наявність цього завдання обґрунтова-
на тим, що контрольна діяльність у переважній 
своїй мірі спрямована на утвердження законності 
(в сенсі вимоги ч. 2 ст. 19 Основного Закону Укра-
їни) в публічній діяльності; 

2) встановлення фактичного стану, якості, 
ефективності виконання працівниками апарату 
місцевого суду та суддями покладених на них ад-
міністративних завдань, функцій, реалізації ними 
власних прав. Логіка існування такого завдання 
виправдовується тим, що контрольна діяльність, 
серед іншого, сприяє тому, щоби діяльність дер-
жавного органу не лише мала місце у фактичній 
дійсності, але й була ефективною. Вказане поясни-
мо тим, що неефективна діяльність органу влади 
зазвичай не лише стоїть на заваді досягнення мети 
створення та існування відповідного державного 
органу, але й може становити суттєву загрозу для 
забезпечення належного рівня захисту прав суб’єк-
тів права, загрозу для національної безпеки тощо; 

3) сприяння виконанню працівниками апара-
ту місцевого суду та суддями покладених на них 
адміністративних завдань, функцій, реалізації 
ними власних прав. Досліджувана контрольна 
діяльність передбачає накопичення інформації 
про діяльність місцевого суду, а також критичний 
аналіз цих даних, що є спостереженням за перева-
гами та недоліками діяльності місцевого суду «зі 
сторони» й тому генерує певні необхідні знання, 
які не завжди може сформувати апарат суду, суд-
ді місцевого суду (котрі знаходяться у проблем-
ній ситуації, не завжди маючи змогу її системно 
осмислити; зокрема, через перезавантаженість 
службовими обов’язками, непомітними для них 
правопорушеннями тощо) задля оптимізації сво-
єї діяльності. З огляду на це суб’єкт здійснення 
контролю за діяльністю місцевих судів повинен 
використовувати накопичені знання для форму-
лювання дієвих пропозицій щодо актуального ви-
рішення поточних проблем діяльності місцевого 
суду. Зокрема, такі рішення можуть оформлюва-
тися в узагальнення позитивного та негативного 
досвіду діяльності місцевого суду та складання ре-
комендацій щодо подальшого уникнення помилок 
в діяльності працівників апарату суду та суддів; 

4) забезпечення дотримання службової дис-
ципліни в місцевому суді, доброчесної поведінки 
працівників апарату суддів та суддів місцевого 
суду. У межах цього завдання суб’єкт здійснення 
контролю за діяльністю місцевих судів зосереджує 
увагу на службовій дисципліні в суді, проводить 
роз’яснювальну роботу щодо недопустимості не-
дисциплінованої поведінки та її впливу на діяль-
ність місцевого суду, на авторитет держави та суду 
і т. д. При цьому, зважаючи на той факт, що пове-
дінка працівників апарату суддів і суддів місцево-
го суду може формально характеризуватись в яко-

сті дисциплінованої, однак, бути недоброчесною, 
у контрольній діяльності також мета відповідного 
контролю досягається шляхом запобігання від-
повідному типу поведінки підконтрольних осіб; 

5) здійснення заходів щодо запобігання коруп-
ції з боку працівників апарату місцевого суду та 
суддів, а також недопущення конфлікту інтере-
сів. Надзвичайно важливим на сьогодні шляхом 
досягнення мети контролю за діяльністю місце-
вих судів є зниження толерантності до корупції 
працівників апарату суду та суддів місцевого суду 
та недопущення серед них конфлікту інтересів. 
Це пояснюється тим, що ігнорування зазначено-
го завдання суб’єктом здійснення контролю може 
призвести до суттєвого спотворення діяльності міс-
цевого суду: не лише організаційна, але й проце-
суальна діяльність суду може стати підконтроль-
ною приватним інтересам, що неприпустимо; 

6) спостереження за дотриманням в місцевому 
суді прав, свобод й законних інтересів працівни-
ків апарату суду та суддів, за рівнем їх соціально-
го забезпечення, мірою створення в суді здорового 
психологічного клімату для них, а також гідних 
умов виконання службових обов’язків. У межах 
цього завдання суб’єкт здійснення контролю за 
діяльністю місцевих судів аналізує фактичні дані 
про міру збалансування часу праці та часу відпо-
чинку, задоволення права на службову кар’єру та 
професійне зростання, про заходи недопущення 
мобінгу та сексуальних домагань на службі тощо. 
Логіка цього завдання є цілком зрозумілою, адже 
незабезпечення відповідних прав працівникам 
апарату суду та суддям призводитиме до відчуття 
ними несправедливості (при цьому суд є органом, 
який культивує справедливість у суспільстві), 
обумовлюватиме професійне вигорання, а у реш-
ті – не сприятиме дисциплінованому виконанню 
службових обов’язків, що є базовою внутрішньою 
загрозою для діяльності місцевого суду; 

7) попередження та недопущення порушень 
конституційних, адміністративних та інших прав 
і свобод, законних інтересів працівників апарату 
суду та суддів місцевого суду. Суб’єкт здійснення 
контролю за діяльністю місцевих судів зосере-
джує увагу на тому, щоби діяльність суду не ґрун-
тувалась, зокрема, на дискримінації працівників 
і службовців місцевого суду, а також на неправо-
мірній експлуатації цих осіб. Це завдання базу-
ється на логіці, у відповідності до якої будь-який 
державний орган не може виконувати своїх за-
вдань у достатній мірі, коли особи, котрі об’єкти-
вують діяльність відповідного державного органу, 
здійснюють цю діяльність, знаходячись у стані, 
що не є гідним людини; 

8) зменшення об’єму латентності правопору-
шень, вчинюваних працівниками апарату суддів 
та суддями місцевого суду, попередження (про-
філактика) таких правопорушень. Явище латент-
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ності ученими розуміється в якості стану частини 
протиправної діяльності, за якого правопорушен-
ня є фактично вчиненими, однак, залишаються 
непоміченими (невиявленими, невідомими) ком-
петентному суб’єкту й у наслідок цього знаходять-
ся поза межею обліку правопорушень [4, с. 25; 
5, с. 261], а особи, котрі вчинили відповідні пра-
вопорушення не зазнають юридичної відповідаль-
ності за вчинення відповідних протиправних дій. 
У цьому сенсі слід констатувати щонайменше дві 
надзвичайно важливі проблеми, котрі сукупно ви-
рішує у межах цього завдання суб’єкт здійснення 
контролю: а) особа, котра вчиняє правопорушен-
ня, ставить під сумнів принцип невідворотності 
юридичної відповідальності та стверджується 
у своїй девіантній поведінці, результатом чого мо-
жуть стати правопорушення такого ж типу чи пра-
вопорушення з більш негативним (за показником 
«шкода» чи «небезпека») ефектом для суспільства 
та місцевого суду; б) місцевий суд, зазнавши шко-
ди від правопорушення, яке є латентним, фіксує 
відхилення фактичних показників діяльності від 
норми діяльності, не розуміючи у повній мірі при-
чину такого відхилення й не маючи змоги у повній 
мірі оптимізувати свою діяльність. 

Будучи спрямованим на зменшення об’єму ла-
тентності правопорушень в місцевому суді, суб’єкт 
здійснення контролю за діяльністю такого суду, 
також витрачає свої ресурси на профілактичні 
(попереджувальні) заходи, що сприяють мінімі-
зації толерантності працівників апарату суддів 
та суддів місцевого суду до девіантної поведінки. 
Зокрема, компетентними суб’єктами у межах від-
повідного завдання створюються передумови для 
невідворотності юридичної відповідальності для 
осіб, які шкодять ефективній діяльності місце-
вого суду. Результатом цього є оптимальне досяг-
нення мети відповідного контролю, адже витра-
ти на реалізацію відповідного завдання є більш 
економними, аніж витрати ресурсів, пов’язані із 
мінімізацією наслідків (завдання шкоди грома-
дянам, юридичним особам, суспільству, державі; 
зниження авторитету суду та держави тощо) по-
рушення працівниками апарату суду та суддями 
місцевого суду в своїй позапроцесуальній діяльно-
сті норм чинного законодавства; 

9) завчасне виявлення та усунення (у разі не-
можливості – мінімізація) ризиків неналежної 
діяльності місцевого суду, а також своєчасне ви-
явлення, усунення та запобігання порушенню 
законодавства працівниками апарату суддів та 
суддями місцевого суду, що негативним чином 
впливають на довіру громадян до держави та до 
суду, на авторитет суддів, становлять бар’єр для 
належного функціонування місцевого суду. У ме-
жах цього комплексного завдання суб’єкти здійс-
нення контролю за діяльністю місцевих судів 
створюють умови для належного вияву правового 

режиму функціонування місцевого суду, в якому 
мінімальними є ризики дестабілізації діяльності 
місцевого суду, а працівники апарату суду та суд-
ді місцевого суду у належній мірі усвідомлюють, 
що порушення ними законодавства в організацій-
ній діяльності призведе до притягнення їх до юри-
дичної відповідальності; 

10) забезпечення, перевірка своєчасності, раці-
ональності використання в місцевому суді кадро-
вих, матеріально-технічних, фінансових та інших 
ресурсів. Належним чином діяти місцевий суд 
зможе у тому разі, коли будуть задоволені у необ-
хідній мірі кадрові, матеріально-технічні, фінан-
сові та інші ресурсні потреби суду. Незабезпечен-
ня місцевого суду відображатиметься у тому, що 
працівники апарату суду та судді цього суду в по-
запроцесуальній, а також у процесуальній діяль-
ності виявлятимуться неспроможними ефективно 
виконувати покладені на них завдання. Як відо-
мо, на сьогодні вказане становить собою надзви-
чайну проблему, що є неприпустимим та стано-
вить загрозу для незалежності суду, самостійності 
суддів, чому повинні запобігати також суб’єкти 
здійснення контролю за діяльністю місцевих су-
дів. Поряд із тим, слід також констатувати, що не 
меншу загрозу становить неналежне використан-
ня в судах наданих їм ресурсів, наслідком чого 
стає те, що місцевий суд дочасно позбавляється 
можливостей належного виконання покладених 
на нього позапроцесуальних функцій; 

11) спостереження за процесами утворення, 
припинення (ліквідації) місцевого суду. У процесі 
поточних судово-правових реформ (зокрема, що 
стосується тенденції укрупнення судів, доціль-
ність чого викликає справедливі зауваження у 
контексті проблематики доступності правосуддя) 
суб’єкти кадрового забезпечення створюють умо-
ви для ефективного функціонування суду, кон-
тролюючи належні організаційні перетворення 
(ліквідацію) місцевих судів; 

12) своєчасне, повне та об’єктивне інформуван-
ня громадськості про діяльність місцевого суду, 
а також вивчення актуальної громадської думки 
про діяльність суду. З огляду на те, що контроль за 
діяльністю місцевих судів є підзвітною населенню 
діяльністю, суб’єкти здійснення такого контролю 
звітують перед громадськістю про результати сво-
єї діяльності, а також про подальші плани (страте-
гії) здійснення відповідної діяльності. Крім того, 
приймаючи до уваги те, що задоволеність населен-
ня роботою суду є важливим показником ефектив-
ної діяльності місцевих судів, відповідні суб’єкти 
вивчають актуальну думку населення з приводу 
діяльності суду, результати чого докладають до 
процесу вироблення найкращої практики діяль-
ності місцевого суду та запобігання порушенням 
законодавства працівниками апарату суду та суд-
дями місцевого суду. 
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Висновки. Підводячи підсумок викладеному 
зауважимо, що контроль за діяльністю місцевих 
судів являє собою складний феномен, спрямова-
ний на комплексне забезпечення ефективної орга-
нізаційної та процесуальної діяльності цих судів у 
результаті врегульованого законодавством впли-
ву на їх позапроцесуальну діяльність компетент-
них суб’єктів здійснення відповідного контролю. 
Однак, такий бажаний ефект від цього явища у 
практичній дійсності досягається шляхом вико-
нання низки завдань контролю, котрі об’єкти-
вуються шляхом реалізації функцій контролю. 
Критичний аналіз цих завдань вказує на потребу 
достатнього забезпечення суб’єктів контролю за 
місцевими судами належною фінансовою, мате-
ріально-технічною та організаційною базою для 
уможливлення виконання відповідних завдань 
власної діяльності. У тому ж разі, якщо держа-
ва не забезпечуватиме суб’єктів контролю усіма 
необхідними ресурсами для виконання завдань 
відповідного контролю сам контроль за діяльніс-
тю місцевих судів не можна вважати гарантією 
належного функціонування суду. Утім, протя-
гом останніх років, на жаль, можемо констатува-
ти, що держава не задовольняє ресурсні потреби 
суб’єктів контролю за діяльністю місцевих судів 
в Україні, що є суттєвою проблемою, яка загалом 
нівелює функціонування механізму контролю за 
діяльністю місцевих судів і не об’єктивує в дійс-
ності мету, на досягнення якої формально спрямо-
вують зусилля суб’єкти контролю. 

Література
1. Гупаловська М. Б. Бюджетний контроль в умо-

вах ринкової економіки України : дис. … канд. економ. 
наук: 08.00.08. Тернопіль, 2012. 236 с. 

2. Музичук О. М. Мета та завдання здійснення 
контролю за діяльністю правоохоронних органів. Юри-
дична наука та практика. 2011. № 2. С. 49–54. 

3. Порощук П. П. Адміністративно-правові засади 
контролю за діяльністю апарату суду : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2015. 16 с.

4. Мамотенко О. П. Сучасний стан незаконного обі-
гу підакцизних товарів в Україні. Науковий  вісник 
Ужгородського  національного  університету.  Серія: 
Право. 2014. Вип. 28, Т. 3. С. 22–26. 

5. Наваляна Я. Т. Поняття та види латентних зґвал-
тувань. Часопис Київського університету права. 2014. 
№ 4. С. 261–264. 

Анотація

Віговський С. І. Основні завдання контролю  
за діяльністю місцевих судів. – Стаття.

У статті розкривається адміністративно-правова 
сутність завдань контролю за діяльністю місцевих су-
дів в Україні, а також перелік основних завдань такого 
контролю. Зважаючи на основні підходи учених до ро-
зуміння завдань контролю, а також, приймаючи до ува-
ги мету контролю за діяльністю місцевих судів, обґрун-
товується позиція, у відповідності до якої завдання 
досліджуваного контролю є вихідними шляхами забез-
печення ефективної організаційної та процесуальної 

діяльності місцевих судів у результаті нормативним 
чином врегульованого впливу на їх позапроцесуаль-
ну діяльність компетентних суб’єктів. До основних 
завдань контролю за діяльністю місцевих судів пропо-
нується відносити: перевірку, аналіз фактичного стану 
дотримання та забезпечення дотримання підконтроль-
ним суб’єктом вимог чинного законодавства, що регу-
лює його позапроцесуальну діяльність; встановлення 
фактичного стану, якості, ефективності виконання 
працівниками суду покладених на них адміністратив-
них завдань, функцій, реалізації ними власних прав; 
сприяння виконанню працівниками суду покладених 
на них завдань; забезпечення дотримання службової 
дисципліни у суді; здійснення заходів щодо запобі-
гання корупції в суді; спостереження за дотриманням 
в суді прав, свобод й законних інтересів працівників 
суду і т. д. У висновках до статті узагальнюються ре-
зультати дослідження. 

Ключові слова: завдання контролю, контроль за ді-
яльністю місцевих судів, мета контролю, місцевий суд, 
сутність контролю.

Аннотация

Виговський С. И. Основные задачи контроля за дея-
тельностью местных судов. – Статья.

В статье раскрывается административно-правовая 
сущность задач контроля за деятельностью местных 
судов в Украине, а также перечень основных задач 
данного контроля. Учитывая основные подходы уче-
ных к пониманию задач контроля, а также, принимая 
во внимание цель контроля за деятельностью местных 
судов автором обосновывается позиция, в соответствии 
с которой задачами исследуемого контроля являются 
исходные путями обеспечения эффективной органи-
зационной и процессуальной деятельности местных 
судов в результате нормативным образом урегулиро-
ванного влияния на их внепроцессуальную деятель-
ность компетентных субъектов. К основным задачам 
контроля за деятельностью местных судов предла-
гается относить: проверку, анализ фактического 
состояния соблюдения и обеспечения соблюдения под-
контрольным субъектом требований действующего 
законодательства, регулирующего его внепроцессу-
альную деятельность; установление фактического 
состояния, качества, эффективности выполнения ра-
ботниками суда возложенных на них административ-
ных задач, функций, реализации ими своих прав; со-
действие выполнению работниками суда возложенных 
на них задач; обеспечение соблюдения служебной дис-
циплины в суде; осуществление мероприятий по пре-
дотвращению коррупции в суде; наблюдение за со-
блюдением в суде прав, свобод и законных интересов 
работников суда и т. д. В выводах к статье обобщаются 
результаты исследования. 

Ключевые слова: задачи контроля, контроль за де-
ятельностью местных судов, местный суд, сущность 
контроля, цель контроля.

Summary

Vihovskyi S. I. The main tasks of control over the ac-
tivities of local courts. – Article.

The article reveals the administrative and legal essence 
of the tasks of control over the local courts activities in 
Ukraine, as well as a list of this control main task. Consid-
ering the basic approaches of scientists to understanding 
the tasks of control, and also, taking into account the pur-
pose of control over the local court activities, the author 
substantiates the position according to which the tasks of 
the investigated control are the initial ways of ensuring 
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effective organizational and procedural activities of local 
courts as a result of a normatively regulated influence of 
competent entities on their extra-procedural activities. 
The main tasks of control over the local courts activities 
are proposed to include: testing, analyzing the actual state 
of compliance and ensuring compliance by the entity under 
control with the requirements of the current legislation 
governing its extra-procedural activities; establishment 
of the actual state, quality, efficiency of the court em-
ployees' performance of their mandated administrative 

tasks and functions, the exercise of their rights; assisting 
the court employees in the performance of their mandat-
ed tasks; ensuring the observance of official discipline in 
court; implementation of measures to prevent corruption 
in court; monitoring the observance in court of the rights, 
freedoms and legitimate interests of court employees, 
etc. Conclusions generalize the results of the research. 

Key words: control over the local courts activities, es-
sence of control, local court, purpose of control, tasks of 
control.
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СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ  
У СФЕРІ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ

Постановка проблеми. Ефективна протидія 
корупції у сфері воєнної безпеки неможлива без 
фундаментального та послідовного наукового за-
безпечення. Звернення до наукових праць з пи-
тань протидії корупційній злочинності надає 
можливість прослідкувати, як, власне, процес на-
укового супроводження антикорупційної діяльно-
сті в Україні задля виявлення основних проблем 
у цій сфері, які залишились поза увагою вчених, 
та потребують вирішення, так і з’ясувати най-
більш суттєві прорахунки антикорупційної стра-
тегії, які слід врахувати для визначення перспек-
тив її удосконалення.

Першим вченим, робота якого з’явилася у всес-
вітній мережі та присвячена проблемі політичної 
корупції, є Дж. Г. Форд (1904 р.), який порівню-
ючи у своїй публікації ситуацію у США і Великій 
Британії порушив питання політичної корупції, 
яка найбільш показово, на думку автора, вияв-
ляється під час соціальних трансформацій, коли 
нові еліти стикаються з не прийнятними для них 
практиками [1, с. 678].

Пізніше Р. Брукс спочатку у науковій публі-
кації «Природа політичної корупції» (1909 р.) 
[2, с. 18], а потім у монографії на тему: «Коруп-
ція в американській політиці та житті» (1910 р.) 
розглянув проблему підкупу посадовців в органах 
державної влади США [3, с. 18].  Принагідно за-
уважимо, що монографія вченого була схвально 
сприйнята науковою спільнотою, про що свідчать 
переважна більшість публікацій вчених протягом 
наступних двох років. Варто відзначити, що за 
винятком окремих досліджень з питань нелегаль-
ного бізнесу та хабарництва у владних структурах 
США, у період з 1912 до 1949 рр. не виходить жодної 
статті, яка б індексувалася в ISI “Web of Science”.

У зв’язку з цим важливе значення для актуалі-
зації проблем протидії корупції та залучення нау-
кового співтовариства до різноманітних дискурсів 
з метою визначити можливі напрями їх розв’язан-
ня має монографія Г. Вілсона «Конгрес: корупція 
та компроміс» (1951 р.) [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
теоретичні та прикладні аспекти протидії корупції 
представлені наукових здобутках таких правоз-
навців, як Л.І. Аркуша, Л.В. Багрій-Шахматов, 
В.І. Борисов, А.М. Бойко, О.Ю. Бусол, В.В. Ва-
силевич, В.М. Гаращук, В.В. Голіна, Б.М. Го-

ловкін, В.К. Грищук, Н.О. Гуторова, І.М. Дань-
шин, О.О. Дудоров, О.М. Джужа, В.М. Дрьомін, 
С.А. Задорожний, З.А. Загиней, А. П. Закалюк, 
А. Ф. Зелінський, О. Г. Кальман, О. О. Кваша, 
В. М. Киричко, М. Г. Колодяжний, О. М. Костен-
ко, О. Г. Кулик, І. В. Кушнарьов, О. М. Лозин-
ський, І. Є. Мезенцева, М. І. Мельник, Д. Г. Ми-
хайленко, А. А. Музика, Є. В. Невмержицький, 
В. О. Навроцький, Д. О. Олійник, А. В. Савчен-
ко, Є. Д. Скулиш, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Та-
цій, В. О. Туляков, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, 
В.В. Шаблистий, В. І. Шакун, О. В. Шевченко, 
О. Ю. Шостко, Н. М. Ярмиш та інші. Наукові праці 
цих авторів є вагомим внеском в осмислення яви-
ща корупції і напрацювання заходів протидії їй. 

Поряд з цим, актуалізується питання дослі-
дження сучасного стану наукової розробленості 
проблем протидії корупційній злочинності у сфері 
воєнної безпеки, оскільки поряд з соціально-по-
літичними, економічними змінами суспільства, 
змінюється корупція, її якісна внутрішня харак-
теристика та зовнішній прояв. Мінливість коруп-
ційної злочинності обумовлює необхідність по-
дальших наукових досліджень. 

Водночас недостатньо фундаментальних дослі-
джень проблеми протидії корупції у такій життє-
во важливій сфері існування держави як воєнна 
безпека, які б на основі різних підходів та способів 
її розв’язання виробили системне наукове бачення 
підвищення ефективності антикорупційної діяль-
ності з прикладною метою – мінімізації корупції 
в Україні до суспільно допустимого рівня. Вище-
наведене зумовило вибір теми і мети дослідження, 
якою є з’ясування стану наукової розробленості 
проблем протидії корупційній злочинності у сфері 
воєнної безпеки

Виклад основного матеріалу. Окремі аспек-
ти протидії корупції в дореволюційний і радян-
ський періоди історії України розглядалися пе-
реважно в контексті боротьби з хабарництвом. 
Лише на початку 90-х років ХХ століття відбу-
вається формування законодавчої бази протидії 
корупції, що почасти пояснює відсутність фун-
даментальних вітчизняних досліджень проблем 
протидії корупційній злочинності, в тому числі 
у сфері воєнної безпеки. 

Складність і багатоаспектність проблеми про-
тидії корупційній злочинності в Україні та бага-
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тьох інших пострадянських держав особумовили 
інтерес вчених різних галузей права до її дослі-
дження переважно з 90-х рр. ХХ ст. зі здобуттям 
незалежності та початком реальних демократич-
них перетворень, а також у зв’язку зі створенням 
законодавчої бази щодо регулювання правовідно-
син у сфері протидії корупції на фоні стрімкого 
зростання її рівня. 

Проблеми протидії корупції досліджували-
ся вченими і на дисертаційному рівні. Зокрема, 
П.О. Кабанов у своїй роботі «Боротьба з хабар-
ництвом та іншими формами корупції в умовах 
формування державного апарату та переходу до 
ринку» (1994 р.) вперше проаналізував основні 
тенденції, які сформувалися в сфері соціально-
го управління під впливом хабарництва. Вчений 
описав історичні передумови формування держав-
ної політики протидії корупції, а також правові 
механізми її здійснення, а також на основі резуль-
татів аналізу практики правового регулювання 
протидії корупції запропонував заходи щодо вдо-
сконалення кримінально-правової та криміноло-
гічної протидії корупції [5, с. 14]. 

Особливу зацікавленість викликає дисертація 
Л.В. Петеліни «Дослідження та попередження 
корупції в правоохоронних органах» (1998 р.). 
Вчена формулює авторську операційну модель ко-
рупції, що може слугувати теоретичною основою 
як для дослідження цього явища, так і для роз-
робки та здійснення конкретних правових заходів 
впливу на нього. Вчена обгрунтувала необхідність 
прийняття закону «Про боротьбу з корупцією» 
відповідно до цієї моделі, в якій знайшла своє ві-
дображення багатофункціональність корупції, її 
надзвичайно висока мобільність та адаптивність 
до заборон і соціальних умов [6, с. 12]. 

У.Т. Сайгітов у своїй кандидатській дисерта-
ції (1998 р.) провів розгорнутий кримінологіч-
ний аналіз корупції та її зв’язку з організованою 
злочинністю; обґрунтував доцільність виділення 
в загальній масі корисливо-посадових злочинів 
власне корупційних та інших злочинів, які в силу 
відсутності одного або декількох ознак корупції, 
не можуть бути віднесені до корупційних та ін. 
[7, с. 8]. Вагоме значення для подальших науко-
вих досліджень проблеми протидії злочинності 
мають виявлені автором тенденції, які раніше себе 
не проявляли і не були невідомі у світовій практи-
ці, наприклад, тенденція легалізації корупції.

Комплексному аналізу корупції як соціаль-
но-політичного явища присвячено кандидатську 
дисертацію вітчизняного вченого Невмержицько-
го Є.В. (1999 р.). Автор констатує, що подолання 
корупції в Україні можливе лише з урахуванням 
сучасного соціально-політичного розвитку краї-
ни, кризи основних його політичних та економіч-
них елементів, владних структур, всього проце-
су переходу від планової економіки до ринкової. 

Є.В. Невмержицьким наголошено на важливо-
сті ролі інститутів громадянського суспільства  
у боротьбі з корупцією [8, с. 10].

У докторській дисертації (2009 р.) Є.В. Не-
вмержицький узагальнив і систематизував основ-
ні концепції класиків світової політичної думки 
щодо розуміння феномену корупції, причин її 
виникнення, розвитку та способів нейтралізації.  
Автором сформульовано поняття антикорупцій-
ного механізму, під яким вчений пропонує розу-
міти систему політичних, інституційних, соціаль-
но-економічних культурних і правових заходів, 
які суспільство і держава застосовують у протидії 
корупції [9, с. 56]. 

Є.В. Невмержицький додатково обґрунтував 
ідею посилення ролі інститутів громадянського 
суспільства у протидії корупції, чому сприяти-
ме публічний характер розробки і обговорення 
антикорупційних стратегій в ЗМІ; максимальне 
включення в цей процес представників органів 
місцевого самоврядування, бізнесменів, науков-
ців, журналістів, представників незалежних гро-
мадських організацій.

В.А. Дем’янчук у своїй монографії «Організа-
ційно-правовий аспект антикорупційної політики 
України» (2017 р.) аргументував необхідність за-
стосування широкої міждисциплінарної методо-
логії наукових досліджень у цій сфері. Науковою 
вагою вирізняються висновки автора про те, що 
корупція як правовий феномен –це композитне 
явище соціальної девіації, яке проявляється у ба-
гатьох сферах публічної та приватної діяльності, 
та у правовому вимірі розуміється як використан-
ня особою наданих їй службових повноважень або 
пов’язаних з ними можливостей з метою одержан-
ня неправомірної вигоди або прийняття такої ви-
годи для себе чи інших осіб з метою схилити цю 
особу до протиправного використання наданих 
їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей [9, с. 84]. 

Окремі аспекти корупційної проблематики як 
загрози національній безпеці в Україні на рівні 
докторської дисертації (2008 р.) у галузі еконо-
мічних наук розглянув А.Л. Баланда. Цінним 
є розгляд і характеристика вченим корупції як 
вирішального соціально-політичного фактору ті-
нізації економіки України. Автор на основі побу-
дованої моделі корупційної рівноваги обґрунтував 
висновок про недієздатність концепції силового 
вирішення проблеми корупції – в результаті захо-
дів силового впливу матиме місце лише вилучення 
з ділових мереж окремих державних корупційних 
ланок. Вчений констатує, що корупційна система 
почне відновлювати організаційний вакуум за ра-
хунок знаходження більш захищених бюрократів 
чи пошуку обхідних шляхів. Це призведе не лише 
до самовідтворення корупційних схем, а й до тим-
часових збоїв у функціонуванні соціально-еконо-
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мічного механізму. Тому безсистемні силові акції, 
в межах чергових кампаній пропагандистського 
характеру, не матимуть позитивних наслідків. 
Виходом, на думку А.Л. Баланди, може стати 
запровадження досить жорсткого адміністратив-
ного режиму та створення дієвої системи, за якої 
брати й давати хабарі стане невигідним та небез-
печним [10, с. 31]. 

Не менш важливе значення мають результати 
комплексного дослідження корупційних відносин 
в сучасних умовах інституціоналізації світової 
економіки, проведеного Г.С. Буряком (2010 р.). 
Автор обґрунтував необхідність створення анти-
корупційного механізму, адаптованого до націо-
нальних умов, в основі якого лежить світовий дос-
від антикорупційних ініціатив [11, с. 5]. 

Теоретико-методологічні засади детінізації 
економіки та протидії корупції в Україні в умовах 
глобалізації, що не втрачає своєї актуальності, 
були досліджені М.І. Флейчук [12, с. 11]. 

У дисертаційній роботі вітчизняного вченого 
Абрамова Ф.В. на тему: «Економічний зміст ко-
рупції : інституційний підхід» (2010 р.) було ви-
рішено актуальну задачу виявлення економічного 
змісту корупції, визначено економічні мотиви клі-
єнта, що спонукають його до укладання корупцій-
ної угоди з чиновником та виявлено причини, що 
обумовлюють зростання рівня корумпованості в 
країнах з економікою перехідного типу [13, с. 11].

В монографії «Корупція: теоретико-методоло-
гічні засади дослідження» (2011 р.) авторський 
колектив приділив окрему увагу економічному 
аналізу зарубіжного досвіду протидії корупції. 
Науковці дійшли висновку, що протидія корупції 
має бути спрямована на зменшення корумповано-
сті суспільних відносин, утвердження верховен-
ства права, сприяння розвитку демократичного 
суспільства та правової держави [14, с. 11].

Висновки. Таким чином, підсумовуючи вище 
викладене можна зазначити, що корупційна зло-
чинність викликає науковий інтерес у вчених. 
Поряд з цим, до цього часу не проводилась оцінка 
стану науково-теоретичної розробленості протидії 
корупційній злочинності у сфері воєнної безпе-
ки. Корупційна злочинність у  сфері воєнної без-
пеки фрагментарно розглядались в сукупності із 
корупційними кримінально караними діяннями 
без виокремлення специфічних кримінологіч-
них ознак. Також, слід відмітити, що на сьогодні 

комплексні монографічні дослідження криміно-
логічних засад протидії корупції у сфері воєнної 
безпеки відсутні. Все це підвищує градус актуаль-
ності теми дослідження та зумовлює подальші на-
прямки наукових досліджень проблем протидії ко-
рупційної злочинності у сфері військової безпеки.
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Анотація

Войтович І. І. Стан наукової розробленості про-
блем протидії корупційній злочинності у сфері воєнної 
безпеки. – Стаття.

У праці аналізуються наукові підходи до з’ясуван-
ня сутності корупційної злочинності у сфері військової 
безпеки. На підставі ґрунтовного дослідження праць 
вчених, автором пропонується власне бачення сутності 
корупційної злочинності у сфері військової безпеки. 

Ключові  слова: корупція, злочинність, корупційна 
злочинність, воєнна безпека.

Аннотация

Войтович И. И. Состояние научной разработанно-
сти проблем противодействия коррупционной преступ-
ности в сфере военной безопасности. – Статья.

В работе анализируются научные подходы к выяс-
нению сущности коррупционной преступности в сфере 

военной безопасности.  На основании детального исс-
ледования трудов ученых, автором предлагается соб-
ственное видение сущности коррупционной преступно-
сти в сфере военной безопасности.

Ключевые слова: коррупция, преступность, корруп-
ционная преступность, военная безопасность.

Summary

Voitovich I. I. The state of scientific development of 
problems of combating corruption crime in the field of 
military security. – Article.

Works are analyzed by scientific approaches to finding 
out the essence of corruption crime in the field of military 
safety.  Based on a thorough study of scientists' works, 
the author proposes an actual vision of the essence of cor-
ruption crime in the field of military safety.

Key words: corruption, crime, corruption crime, mili-
tary security.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Постановка проблеми. На сучасному етапі де-
мократичних перетворень та реформ як суспіль-
ного життя так і державних інститутів, постають 
питання становлення та укріплення України як 
правової держави, яка повинна мати певну врегу-
льовану систему норм, приписів та гарантії дотри-
мання і захисту суб’єктивних прав кожної особи. 
З чого випливає, що функціонування саме такої 
держави передбачає реалізацію нею в особі її ор-
ганів низки принципів, в основу яких покладено 
загальнолюдські цінності та відповідне ставлення 
до людини, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканності та безпеки. Для забезпечен-
ня останнього держава здійснює правоохоронну 
функцію в особі правоохоронних та правозахис-
них органів, які відіграють головну роль у захисті 
конституційних прав і свобод людини та громадя-
нина. Принципи, як відомо з наукової літератури 
складають основу будь-якої діяльності та охоплює 
напрями як теоретичного так і практичного спря-
мування та з огляду на тематичну спрямованість 
нашого в першу чергу, слід з’ясувати, що в науко-
вій та юридичній науці розуміється під принци-
пом права та діяльності.

Стан дослідження. Проблемі визначення 
принципів реалізації правоохоронної функції 
держави у своїх наукових працях приділяли ува-
гу: В.М. Криченко, О. М. Куракін, Л. С. Явич, 
А. М. Васильєв, В. М. Ронжин, О.Ф. Скакун, 
П.М. Рабінович, В.А. Козлов, К.Є. Ліванцев, 
Ю. А. Ведерніков, В. С. Грекул та багато інших. 
Втім, незважаючи на чималу кількість наукових 
розробок, в юридичній літературі не існує єдиної 
відповіді стосовно ролі та значення принципів ре-
алізації правоохоронної функції держави.

Саме тому метою статті є: встановити роль та 
значення принципів реалізації правоохоронної 
функції держави.

Виклад основного матеріалу. Що ж стосується 
дефініції «принципи», то у довідково-енциклопе-
дичній літературі вони розглядається як: 1. Осно-
вне вихідне положення якої-небудь наукової 
системи, теорії, ідеологічного напряму; 2. Особли-
вість, покладена в основу створення або здійснен-
ня чого-небудь, спосіб створення або здійснення 
чогось; 3. Переконання, норма, правило, яким ке-
рується хто-небудь у житті, поведінці [1, с. 639]. 
У свою чергу, тлумачний словник В. Т. Бусела 
розкриває термін «принцип», як основну особли-

вість устрою, дії механізму та керівне положення, 
правило, покладене в основу діяльності якої-не-
будь організації, товариства [2, c. 1125]. 

У літературі також зустрічаються такі визна-
чення поняття «принципи права». Як зазначає 
О. Ф. Скакун, «принципи права – основоположні 
загальноприйняті норми, що виражають власти-
вості права і мають вищу імперативну юридичну 
силу, тобто виступають як незаперечні вимоги, 
що висуваються до учасників суспільних відносин 
з метою встановлення соціального компромісу». 
Принципи права – це своєрідна система коорди-
нат, у межах якої розвивається право і одночас-
но вектор, що визначає напрямок його розвит-
ку. Принципи служать нормативними основами 
права, що покладені в його зміст, виступають як 
орієнтири його формування, відображають його 
сутність і основні зв’язки, які реально існують у 
правовій системі. У принципах зосереджений сві-
товий досвід розвитку права, досвід цивілізації. 
Принципи права можуть бути прямо сформовані 
в законодавчих актах чи виникати із загального 
змісту таких актів, зумовлювати тим самим на-
прямки правотворчої, правозастосовної та іншої 
юридичної діяльності [3, с. 253]. О. М. Бандурка 
пише, що принципи – це вихідні, основні прави-
ла, керівні настанови, норми діяльності для впро-
вадження системи, управління загальними про-
цесами [4, с. 32]. В.М. Криченко та О.М. Куракін 
відзначали, що під принципами слід розуміти ос-
новні засади, вихідні ідеї, положення, що відобра-
жають зміст права, його сутність і призначення 
в суспільстві, визначають спрямованість правово-
го регулювання. Вони (принципи) поширюються 
на діяльність усіх суб’єктів права, служать ос-
новним орієнтиром усієї правотворчої, правоза-
стосовної і правоохоронної діяльності державних 
органів [5, c. 96]. Підкреслюючи практичне зна-
чення принципів права, Р. З. Лівшиц писав, що 
вони пронизують процес реалізації права, а тому 
і у разі застосування законів, і в разі заповнення 
прогалин у правовому регулюванні вони слугують 
векторами правозастосовної діяльності. Принци-
пи права концентрують результат розвитку права, 
в них втілюється нерозривний зв’язок минулого, 
теперішнього і майбутнього [6, с. 200]. 

Як бачимо, серед вчених немає одностайності 
в розумінні сутності принципів права та їхньо-
го впливу на законодавство. Це зумовлено на-
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самперед методологією, якою керується вчений 
у дослідженні принципів права, а також його 
розумінням права. Провівши аналіз поняття 
«принципи» пропонуємо погодитись з тим, що 
це поняття являє собою основу, базис, підґрунтя 
певного явища, яке може бути розкрито через 
більш широке за своїм змістом поняття «заса-
ди». Так, під засадами, ми пропонуємо розуміти 
сукупність закріплених у нормах права харак-
теристик суспільного явища та правовідносин, 
пов’язана із систематизацією нормативно-пра-
вових актів, які містять правову основу регулю-
вання відповідних суспільних відносин, що по-
требують урегулювання за допомогою державних 
засобів впливу. А принципи є тими основними 
положеннями на яких повинна будуватися діяль-
ність державних органів при виконанні обов’яз-
ків передбачених законом. Таким чином, осново-
положні ідеї щодо побудови та функціонування 
правоохоронної функції держави визначаються 
через такі поняття, як «принципи» чи «засади».

Правозастосовна діяльності будучи правовою 
формою здійснення функцій держави також по-
винна відповідати певним принципам, втім підхід 
до формулювання принципів реалізації право-
охоронної функції держави, як і вже зазначеного 
вище «принципи», в сучасній юридичній науці та-
кож остаточно не визначено.

Багато дослідників теорії держави та права є 
прихильниками того, що принципами правоохо-
ронної діяльності є лише такі ідеї та положення, 
що набули формального виразу у нормах права. 
Наприклад, слід згадати виокремлення принци-
пів за видами на принципи-норми, де безпосеред-
ньо закріплені принципи права, та принципи, 
що виводяться з правових норм. Причому, прин-
ципи-норми характеризують ту чи іншу галузь 
права за предметом, а принципи, що виводяться 
з правових норм, відповідають методу правового 
регулювання [7]. З огляду на багаточисленність 
суб’єктів правоохоронної діяльності, суттєві від-
мінності їх правового статусу, тенденції розвитку 
суспільства і державно-правових явищ, а також 
через спільність функцій і завдань таких суб’єк-
тів, доречним є питання визначення принципів 
правоохоронної діяльності. Так, А.М. Кучук за-
значає, що принципи правоохоронної діяльно-
сті – це об’єктивно властиві цьому виду суспільної 
діяльності відправні начала, незаперечні вимо-
ги, що ставляться перед суб’єктами здійснення 
правової охорони й які виражають найважливі-
ші закономірності і підвалини даного типу від-
носин та відрізняються універсальністю, вищою 
імперативністю, загальною значимістю і стабіль-
ністю [8, с. 8-12]. Р. В. Бараннік дає таке визна-
чення принципів (засад) правоохоронної системи 
як загальних, керівних, вихідних положень, які 

визначають найбільш суттєві сторони даного виду 
державної діяльності [9, с.45]. Звичайно, це най-
більш загальний підхід до тлумачення даної пра-
вової категорії, який не відображає конкретних 
особливостей правоохоронної діяльності держави.

На думку В. М. Гриценка, принципи право-
охоронної системи – це вихідні, керівні, загаль-
ні, основоположні ідеї, обумовлені прагненням 
суспільства до демократизації, цивілізованості та 
організованості, забезпечення правопорядку, які 
визначають напрямки діяльності органів право-
охоронної системи [10, с. 462]. Необхідно брати 
до уваги той факт, що принципи реалізації право-
охоронної функції держави через правоохоронні 
органи, які є елементом правоохоронної системи 
реально обумовлені розвитком суспільства, його 
прагненням до збагачення не тільки правових а ї 
моральних цінностей, демократизації, цивілізо-
ваності та організованості, забезпечення рівних 
можливостей для кожного члена соціуму неза-
лежно від його походження, релігійних поглядів 
та переконань, статі та інших ознак, які можуть 
служити підставою до дискримінації.

Ми схильні погодитись із О.І. Безпаловою яка 
під принципами реалізації правоохоронної функ-
ції держави розуміє сукупність основних ідей, 
положень, які визначають пріоритетні напрямки 
реалізації правоохоронної функції держави, ви-
моги до діяльності відповідних органів виконавчої 
влади, що свідчить про демократичну і соціаль-
но-сервісної спрямованості державної політики 
у правоохоронній сфері [11, с. 42]. Оскільки воно 
охоплює собою те, що принципи дійсно мають не 
суто абстрактне значення та здійснюють суттєвий 
вплив на безпосереднє виконання суб’єктами ре-
алізації правоохоронної функції своїх обов’язків.

Погоджуємось з переважаючою думкою уче-
них, що принципам правоохоронної діяльності 
притаманні такі ж ознаки, як і принципам пра-
ва – фундаментальним ідеям, які характеризують 
зміст права, його сутність і призначення в суспіль-
стві. Вони, з одного боку, виражають закономір-
ності права, а з іншого – найбільш загальні норми, 
які діють у всій сфері правового регулювання і по-
ширюються на всіх суб’єктів. Ці норми або чітко 
сформульовані в законі, або виводяться із загаль-
ного змісту законів, відображають найсуттєвіші 
його риси, вони є «обличчям» права, здійснюють 
узагальнене закріплення сутності того чи іншо-
го інституту, забезпечують єдине формулювання 
змісту правових норм [12, с. 95].

Реалізація завдань, що стоять перед право-
охоронними органами, забезпечується на основі 
поєднання у правоохоронній діяльності соціаль-
но-правових та організаційних принципів з до-
триманням моральних і юридичних правил неза-
лежно від структурної належності того чи іншого 
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органу або посадової особи. У свою чергу, кожен 
із правоохоронних органів вносить вагомий вне-
сок у діяльність із забезпечення економічної без-
пеки держави [13, с. 300].

Розглядаючи значення принципів правоохо-
ронної діяльності, варто зазначити, що воно по-
лягає в тому, що принципи: є першоджерелом, 
що обумовлює порядок здійснення, ефективність, 
спрямованість і причинність правоохоронної ді-
яльності, а також дають змогу говорити про іс-
нування правоохоронної системи; є гарантіями 
забезпечення прав і свобод людини та громадя-
нина; синхронізують систему правових норм і 
забезпечують узгодженість правових інститутів; 
вважаються юридичною базою для тлумачення 
правових норм і вирішення суперечливих питань, 
сприяючи правильному правозастосуванню; є ви-
хідними положеннями для вдосконалення окре-
мих правових інститутів, розвитку процесуальної 
форми й процесуальних гарантій правоохоронної 
діяльності. Оскільки принципи правоохоронної 
діяльності є похідними від принципів права вза-
галі, то їм притаманні такі риси: універсальність, 
нормативність, формальна визначеність, обов’яз-
ковість, системність, рівнозначність, об’єктив-
ність, стабільність [14, с. 17].

Загалом значення і роль таких загальних за-
сад, відправних начал правоохоронної діяльно-
сті зумовлене тим, що вони: визначають засади 
здійснення правоохоронної діяльності в суспіль-
стві; спрямовують нормальний розвиток і функ-
ціонування правоохоронної системи; впливають 
на суспільні відносини шляхом правового регу-
лювання і на рівень правосвідомості в суспільстві; 
зумовлюють напрями правотворчої, інших ви-
дів юридичної діяльності; виступають важливим 
критерієм законності дій суб’єктів правоохорон-
ної діяльності [15]. 

Виходячи з вище сказаного ми можемо вста-
новити, що значення принципів правоохоронної 
діяльності полягає в тому, що це першоджерело, 
яке визначає порядок здійснення, ефективність, 
спрямованість і причинність правоохоронної ді-
яльності, водночас, вони дають змогу стверджу-
вати про реальне існування правоохоронної систе-
ми. Це гарантії забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина, чинники, що синхронізують си-
стему правових норм і забезпечують узгодженість 
правових інститутів, є вихідними положеннями 
для їх удосконалення. Таким чином, принципи 
правоохоронної діяльності можна вважати юри-
дичною основою для тлумачення правових норм 
і вирішення дискусійних питань, що сприяє пра-
вильному правозастосуванню, розвитку процесу-
альної форми й процесуальних гарантій правоохо-
ронної діяльності [14, с. 17].

Важливою умовою здійснення правоохорон-
ної функції держави суб’єктами її реалізації при 

виконанні своїх обов’язків є усвідомлення та ви-
користання ними у своїй діяльності основополож-
них ідей – принципів. 

Висновок. Таким чином, проведений вище 
аналіз дає змогу констатувати, що принципи реа-
лізації правоохоронної функції є об’єктивно влас-
тивими цьому виду державної діяльності. Вони 
виступають в якості відправних начал, незапе-
речних вимог, що ставляться перед суб’єктами 
здійснення правової охорони, та які виражають 
найважливіші закономірності і підвалини дано-
го типу відносин та відрізняються універсальні-
стю, вищою імперативністю, загальною значи-
містю та стабільністю. Застосування принципів 
у здійсненні правоохоронної діяльності надають 
гарантію для громадян у реальному виконанні 
державою своїх обов’язків і дотриманні тих цін-
ностей, які установлені нею як основи існування 
та діяльності правової держави.
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Анотація

Дєточка А. Ю. Роль та значення принципів реалі-
зації правоохоронної функції держави. – Стаття.

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вче-
них наголошено, що принципи реалізації правоохорон-
ної функції є об’єктивно властивими цьому виду дер-
жавної діяльності. Підкреслено, що вони виступають 
в якості відправних начал, незаперечних вимог, що 
ставляться перед суб’єктами здійснення правової охо-
рони, та які виражають найважливіші закономірності 
і підвалини даного типу відносин та відрізняються уні-
версальністю, вищою імперативністю, загальною зна-
чимістю та стабільністю.

Ключові  слова: принципи, принципи права, реалі-
зація, правоохоронна функція, держава, органи дер-
жавної влади.

Аннотация

Деточка А. Ю. Роль и значение принципов реали-
зации правоохранительной функции государства. – 
Статья.

В статье, на основе анализа научных взглядов 
ученых отмечено, что принципы реализации правоо-

хранительной функции являются объективно прису-
щими этому виду государственной деятельности. По-
дчеркнуто, что они выступают в качестве отправных 
начал, неоспоримых требований, которые ставятся 
перед субъектами осуществления правовой охраны 
и выражают важнейшие закономерности, устои дан-
ного типа отношений и отличаются универсальностью, 
высшей императивностью, общей значимостью и ста-
бильностью.

Ключевые слова: принципы, принципы права, реа-
лизация, правоохранительная функция, государство, 
органы государственной власти.

Summary

Dietochka A. Yu. The role and significance of the 
principles of realization of the law enforcement function 
of the state. – Article.

The article, based on the analysis of scientific views 
of scientists, emphasizes that the principles of law en-
forcement are objectively inherent in this type of state 
activity. It is emphasized that they serve as a starting 
point, indisputable requirements for the subjects of le-
gal protection, and which express the most important 
laws and foundations of this type of relationship and  
are universal, highly imperative, general significance 
and stability.

Key words: principles, principles of law, implementa-
tion, law enforcement function, state, public authorities.
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СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК СТАДІЇ ТА ЕТАПУ ПРОВАДЖЕННЯ  
У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Постановка проблеми. Під час здійснення про-
вадження в справах про адміністративні правопо-
рушення компетентними суб’єктами виконуються 
завдання щодо охорони прав, свобод та інтересів 
особи, дотримання режиму законності суб’єктами 
відповідних суспільних відносин, профілакти-
ки вчинення адміністративних правопорушень, 
тощо. Зазначені завдання виконуються шляхом 
здійснення регламентованих законодавством 
процесуальних дій, які в своїй сукупності ство-
рюють процесуальні етапи та стадії провадження 
в справах про адміністративні правопорушення. 
В якості однієї з провідних таких стадій слід роз-
глядати здійснення уповноваженими суб’єктами 
адміністративного розслідування. При цьому по-
трібно відмітити той факт, що в науковій літера-
турі не сформовано остаточних підходів щодо наз-
ви даної стадії та її сутності в цілому, а в окремих 
випадках нею позначають лише деякі з процесу-
альних етапів. З огляду на що, своєї актуальності 
набуває визначення сутності адміністративного 
розслідування як стадії та етапу провадження в 
справах про адміністративні правопорушення. 

Стан дослідження. Проблем здійснення адмі-
ністративного розслідування не є новою, адже їй 
неодноразово приділялась увага у наукових пра-
цях різних вчених-адміністративістів. Зокрема 
цю проблематику розглядали: В.О. Басс, О.І. Без-
палова, С.Г. Братель, С.М. Гусаров, О.В. Джафа-
рова, М.В. Завальний, С.М. Князєв, М.В. Кова-
лів, А.Г. Нікуліна, І.О. Панов, О.А. Сокуренко, 
О.А. Таньчук, В.А. Троян та багато інших. Втім, 
справедливим буде зазначити, що в науковій лі-
тературі відчувається брак досліджень, присвя-
чених з’ясуванню сутності адміністративного 
розслідування як стадії та етапу провадження 
у справах про адміністративні правопорушення.

Саме тому метою статті є: з’ясувати сутність 
адміністративного розслідування як стадії та ета-
пу провадження у справах про адміністративні 
правопорушення.

Виклад основного матеріалу. Починаючи нау-
кове дослідження варто відзначити, що між про-
цесуальними стадіями та процесуальними етапа-
ми провадження в справах про адміністративні 
правопорушення існують принципові відмінно-
сті, що головним чином обумовлені наявністю 
різної мети та завданнями, що досягаються в ре-

зультаті їх реалізації. Так, якщо вирішення за-
вдань окремого з процесуального етапу буде спря-
мовано на досягнення мети процесуальної стадії, 
то вирішення завдань останньої, направлено на 
розв’язання завдань, досягнення загальної мети 
провадження в справі про адміністративне пра-
вопорушення в цілому, тобто своєчасне, всебічне, 
повне й об’єктивне з’ясування обставин кожної 
справи, вирішення її в точній відповідності з за-
коном, забезпечення виконання винесеної по-
станови, а також виявлення причин та умов, що 
сприяють вчиненню адміністративних правопору-
шень, запобігання правопорушенням, виховання 
громадян у дусі додержання законів, зміцнення 
законності [1]. Іншими словами вищенаведений 
зв’язок вказаних структурних елементів прова-
дження в справах про адміністративні правопо-
рушення може бути представлений так, що про-
цесуальний етап є частиною стадії провадження, 
а стадія є частиною провадження в цілому. Саме 
з урахуванням наведених позицій і слід розв’язу-
вати поставлене наукове завдання із встановлен-
ня сутності адміністративного розслідування як 
стадії та етапу провадження в справах про адміні-
стративні правопорушення.

Так, вирішення зазначеного наукового завдан-
ня, на нашу думку, доцільно розпочати із визна-
чення сутності адміністративного розслідування 
саме як стадії провадження в справах про адмі-
ністративні правопорушення, що з огляду на на-
ведені вище позиції, буде відповідати принципу 
дослідження «від загального до окремого». Як 
цілком слушно в цьому контексті зауважує ав-
торський колектив підручнику «Адміністративна 
діяльність поліції», серед учених-правознавців 
не існує єдиної позиції ні стосовно дефініції ста-
дії провадження в справах про адміністративні 
правопорушення, ні стосовно кількості стадій ад-
міністративного провадження, ні щодо назв цих 
стадій [2, с. 136]. При цьому, говорячи про стадію 
адміністративного розслідування, слід відмітити, 
що окремі з науковців розглядають її в якості пер-
шопочаткової стадії провадження в справах про 
адміністративні правопорушення. 

В якості першопочаткової стадії провадження в 
справах про адміністративні правопорушення на-
зивають попереднє адміністративне розслідуван-
ня. Зокрема, в дослідженні, що присвячено пра-
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вовому регулюванню застосування конфіскації й 
оплатного вилучення в адміністративно-юрисдик-
ційній сфері, А. П. Купін наголошує на тому, що 
моделювання повного циклу провадження в спра-
вах про адміністративні правопорушення дає під-
стави виділити самостійну його стадію – попе-
реднє адміністративне розслідування. При цьому 
вчений також вказує на те, що головним чином на 
цій стадії передбачається попередня кваліфікація 
адміністративного правопорушення [3, с. 130]. 
Іншими словами, принципової відмінності, окрім 
часу проведення процесуальних дій, між стадією 
адміністративного розслідування та попереднього 
адміністративного розслідування не існує, а тому 
її слід виділяти як єдину процесуальну стадію 
провадження в справах про адміністративні пра-
вопорушення. 

У більшості випадків у фаховій юридичній 
літературі в якості першопочаткової стадії про-
вадження в справах про адміністративні право-
порушення називають стадію порушення справи 
про адміністративне правопорушення. При цьо-
му відмічається той факт, що спеціальної проце-
суальної дії, як і спеціального процесуального 
документа про порушення справи про адміністра-
тивне правопорушення чинним законодавством, 
на даний час не передбачено. У правозастосовчий 
практиці, як правило, таким є факт складення 
протоколу про адміністративне правопорушен-
ня [4, с. 129]. Отже можна виокремити декілька 
підходів до взаємозв’язку адміністративного роз-
слідування та порушення справи про адміністра-
тивні правопорушення. 

Так, авторський колектив навчального посіб-
нику «Адміністративна діяльність» об’єднує ви-
щенаведені стадії та вказує на єдину початкову 
процесуальну стадію провадження в справах про 
адміністративні правопорушення – порушення 
справи про адміністративне правопорушення та 
адміністративне розслідування [5, с. 46]. Уче-
ні-правознавці, розмірковуючи над сутністю та-
кої стадії, вказують на те, що вона є початковою 
стадією адміністративного провадження, якою 
охоплюється комплекс першочергових проце-
суальних дій, що забезпечують згодом можли-
вість розгляду справи по суті. У межах цієї стадії 
установлюється факт протиправної поведінки, 
особа правопорушника, інші фактичні обстави-
ни в справі, збираються й аналізуються докази, 
дається первісна правова оцінка скоєному, тоб-
то здійснюється певне адміністративне розслі-
дування в справі з відповідним процесуальним 
оформленням результатів такого розслідування 
з метою підготовки справи для розгляду по суті. 
Закінчується ця стадія в більшості випадків пе-
редачею матеріалів справи для розгляду за підві-
домчістю [4, с. 129, 170; 2, с. 137]. Аналіз наведе-
ного підходу свідчить про те, що при визначенні 

сутності вищенаведеної стадії основний акцент 
ставиться на процесуальних діях, що вчиняються 
в межах проведення адміністративного розсліду-
вання. При цьому сам факт порушення справи про 
адміністративні правопорушення може бути роз-
глянуто як один з процесуальних етапів даної ста-
дії або навіть окрема процесуальна дія. Зокрема, 
наводячи структурні складові вказаної стадії, ав-
торський колектив навчального посібнику «Адмі-
ністративно-юрисдикційна діяльність Національ-
ної поліції України» вказує на те, що на кожній 
процесуальні стадії провадження в справах про 
адміністративні правопорушення здійснюються 
відповідні процесуальні етапи – групи взаємо-
пов’язаних процесуальних дій. При цьому схема-
тично система стадій і етапів провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення може 
бути подана так: «І. Порушення справи та адмі-
ністративне розслідування: 1) порушення справи; 
2) установлення фактичних обставин; 3) проце-
суальне оформлення результатів розслідування; 
4) направлення матеріалів для розгляду за підві-
домчістю» [4, с. 128]. Тобто самі автори прямо вка-
зують на те, що порушення справи є лише одним 
з процесуальних етапів стадії порушення справи 
та адміністративного розслідування. Адміністра-
тивне розслідування не позначається як окремий 
процесуальний етап, так як процесуальні дії, що 
вчиняються в його межах пронизують кожний 
з названих вище етапів. З огляду на що, першопо-
чаткову стадію провадження в справах про адмі-
ністративні правопорушення доцільно йменувати 
саме як адміністративне розслідування. 

Окремі з вчених указують на те, що адміністра-
тивне розслідування має місце після порушення 
справи про адміністративне правопорушення. 
Так, наприклад, досліджуючи особливості адмі-
ністративної відповідальності за незаконний обіг 
наркотичних засобів і психотропних речовин, 
Л. В. Сорока вказує на те, що складання протоко-
лу – це підсумок стадії порушення адміністратив-
ної справи. Одночасно протокол – це початок адмі-
ністративного розслідування по справі [6, с. 131]. 
Досліджуючи адміністративно-правові засади 
встановлення та застосування адміністратив-
ного арешту, виправних і громадських робіт, 
І. І. Піскун цілком слушно зауважує на те, що без 
попередньої кваліфікації порушити справу про 
адміністративний правопорушення неможливо, 
адже кваліфікація обов’язково відображається 
в протоколі про адміністративне правопорушення, 
який є об’єктивним віддзеркаленням доказу фак-
ту адміністративного правопорушення. Учений 
відмічає той факт, що вказана кваліфікація здійс-
нюється на стадії попереднього адміністративного 
розслідування, яка, окрім іншого, охоплює й такі 
процесуальні дії, як опитування свідків, потерпі-
лих, а також правопорушника особою, уповнова-
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женою складати протокол про адміністративний 
проступок, дослідження речових доказів, огляд 
речей та особистий огляд, вилучення речей і доку-
ментів та їх дослідження, призначення експерти-
зи, попереднє вивчення матеріалів справи та при-
йняття рішення про їх надіслання компетентному 
органові або посадовій особі [3, с. 130-131]. 

У цілому погоджуючись з позиціями наведе-
них учених-правознавців, вважаємо за необхідно 
вказати на те, що не кожне провадження в спра-
вах про адміністративне правопорушення, незва-
жаючи на наявність ознак такого правопорушен-
ня, може бути розпочато. Як цілком слушно із 
цього приводу відмічають у фаховій юридичній 
літературі, розглядаючи обов’язкові стадії адмі-
ністративного процесу, увагу варто звернути на 
те, що за своєю суттю процес не повинен пройти 
всі такі стадії та може завершитись на будь-якій з 
них [7, с. 193]. Таке твердження є справедливим 
і по відношенню до обов’язкових стадій прова-
дження в справах про адміністративні правопо-
рушення. Зокрема, відповідно до ст. 247 КпАП 
України провадження в справі про адміністра-
тивне правопорушення не може бути розпочато, а 
розпочате підлягає закриттю за таких обставин: 
відсутність події та складу адміністративного 
правопорушення; недосягнення особою на мо-
мент вчинення адміністративного правопорушен-
ня шістнадцятирічного віку; неосудність особи, 
яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; 
вчинення дії особою в стані крайньої необхідно-
сті або необхідної оборони; видання акта амністії, 
якщо він усуває застосування адміністративного 
стягнення; скасування акта, який встановлює 
адміністративну відповідальність; закінчення 
на момент розгляду справи про адміністративне 
правопорушення строків, передбачених законо-
давством; наявність по тому самому факту щодо 
особи, яка притягається до адміністративної від-
повідальності, постанови компетентного органу 
(посадової особи) про накладення адміністратив-
ного стягнення, або нескасованої постанови про 
закриття справи про адміністративне правопору-
шення, а також повідомлення про підозру особі 
в кримінальному провадженні по даному факту; 
смерть особи, щодо якої було розпочато прова-
дження в справі [1]. Встановлення наявності або 
ж відсутності вищенаведених обставин, за яких 
провадження в справі про адміністративне пра-
вопорушення не може бути розпочато, а розпо-
чате підлягає закриттю потребує проведення ад-
міністративного розслідування, що, як слідує з 
аналізу зазначених обставин, має бути здійснено 
до порушення вказаного провадження. 

З наведеного слідує, що в якості першопочат-
кової процесуальної стадії провадження в справах 
про адміністративні правопорушення слід роз-
глядати стадію адміністративного розслідування. 

Визначаючи сутність даної стадії, учені-адміні-
стративісти, в більшості випадків, називають ок-
ремі процесуальні дії, що вчиняються в її межах. 
Зокрема, вказується на те, що адміністративне 
розслідування – це самостійна стадія проваджен-
ня в справах про адміністративні проступки, яка 
включає такі процесуальні дії: опитування свід-
ків, потерпілих, а також правопорушника осо-
бою, яка уповноважена складати протокол про 
адміністративні проступки; дослідження речових 
доказів; огляд речей та особистий огляд; вилучен-
ня речей і документів та їх дослідження; призна-
чення експертизи; попереднє вивчення матеріалів 
справи та прийняття рішення про їх надіслання 
до суду [8, с. 89]. 

У цілому наведені позиції щодо розуміння сут-
ності адміністративного розслідування як стадії 
провадження в справах про адміністративні пра-
вопорушення можуть бути прийняті до уваги, 
однак при цьому, вважаємо, потребують деяких 
уточнень. У даному випадку мова йде про те, що 
всі з наведених підходів щодо розуміння дослі-
джуваного явища зводяться до переліку процесу-
альних дій або ж етапів, які вчиняються в межах 
здійснення адміністративного розслідування. 
У такому разі запропоновані визначення стають 
доволі об’ємними, включають як обов’язкові, так 
і факультативні з таких дій. У цілому визначен-
ня сутності будь-якого явища через перелік його 
складових навряд чи можна назвати вдалим під-
ходом до його розуміння. На наш погляд, в якості 
основного критерію, за допомогою якого можли-
во вказати на найголовніші аспекти адміністра-
тивного розслідування як процесуальної стадії 
провадження в справах про адміністративні пра-
вопорушення слід обрати мету та завдання, які 
вирішуються внаслідок її реалізації. 

Досліджуючи сутність адміністративного роз-
слідування, не можна оминути увагою позиції 
учених-правознавців, які не розглядають його в 
якості самостійної процесуальної стадії, а вка-
зують на нього як на окремі процесуальні етапи 
провадження в справах про адміністративні пра-
вопорушення. Зокрема, як відмічається з цього 
приводу, більшість авторів, що розробляли пи-
тання адміністративного провадження, не виді-
ляють окремої стадії адміністративного розслі-
дування, вважаючи, що воно притаманне кожній 
стадії цього виду провадження, і розуміючи під 
таким розслідуванням попередні перевірки, що 
проводяться до порушення справи, після її по-
рушення, під час її розгляду та винесення поста-
нови в справі [3, с. 133]. Вказані позиції можуть 
бути прийняті до уваги, тобто адміністративне 
розслідування в повній мірі може бути розгля-
нуто в якості процесуального етапу провадження 
в справах про адміністративні правопорушення, 
проте із деякими зауваженнями. 
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Так, говорячи про те, що адміністративне 
розслідування має місце в межах будь-якої про-
цесуальної стадії, на наш погляд, до уваги не бе-
реться той факт, що значну кількість справ про 
адміністративні правопорушення уповноважений 
розглядати суд. Зокрема, ст. 221 КпАП України 
передбачено перелік адміністративних правопо-
рушень, справи про вчинення яких розглядають 
судді районних, районних у місті, міських чи місь-
крайонних судів [1]. У такому випадку мова може 
йти про розслідування, що здійснюється судом, 
тобто судове розслідування, що свідчить про недо-
речність використання категорії «адміністратив-
не». Сам семантичний сенс слова «адміністратив-
ний» вказує на недоречність його використання по 
відношенню до діяльності органів судової влади. 
Зокрема, в сучасній українській мові слово «адмі-
ністративний» тлумачать у значенні того, що сто-
сується адміністрації; що властиво адміністрато-
рові; організаторський. При цьому сутність даних 
категорій розкривають у наступних значеннях: чи-
новники високого рангу, які перебувають на служ-
бі в органах, що здійснюють виконавчу владу; ке-
рівний орган установи, підприємства, організації 
тощо; особи, які керують установою, організацією, 
підприємством; керівник установи, організації, 
підприємства тощо [9, с. 12]. Тобто адміністратив-
не розслідування властиве здебільш для діяльності 
органів виконавчої влади як суб’єктів проваджен-
ня в справах про адміністративні правопорушення. 
При цьому мова йде не про всі стадії проваджен-
ня в справах про адміністративні правопорушен-
ня, а про знову ж таки початкові з них, однак не 
при звичайному, а при спрощеному провадженні. 

Висновок. Таким чином, аналіз наведених 
позицій свідчить про те, що юридична природа 
адміністративного розслідування доволі багатоа-
спектна. Передусім адміністративне розслідуван-
ня слід розглядати в якості першої обов’язкової 
стадії провадження в справах про адміністративні 
правопорушення. У такому разі в структурі даної 
процесуальної стадії можна виділити декілька 
процесуальних етапів, утворених із сукупності 
відповідних процесуальних дій. Найголовніши-
ми серед них будуть етапи: попереднього адміні-

стративного розслідування; порушення справи 
про адміністративне правопорушення; з’ясування 
обставин справи; складання протоколу про адмі-
ністративне правопорушення. Слід відмітити, що 
адміністративне розслідування може бути розгля-
нуто в якості окремої процесуальної стадії в разі 
здійснення звичайного провадження в справах 
про адміністративні правопорушення. Якщо ж 
таке провадження є спрощеним, сутність адміні-
стративного розслідування вже слід розглядати 
як окремий процесуальний етап стадії розгляду 
справи про адміністративне правопорушення. 
У такому разі даний етап буде представляти собою 
сукупність процесуальних дій, що вчиняються 
компетентними суб’єктами задля повного й об’єк-
тивного вирішення справи про адміністративне 
правопорушення по суті.
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Анотація

Євдокимов Д. А. Сутність адміністративного роз-
слідування як стадії та етапу провадження у справах 
про адміністративні правопорушення. – Стаття.

У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів 
вчених та норм чинного законодавства аргументова-
но, що юридична природа адміністративного розслі-
дування доволі багатоаспектна. Обґрунтовано, що 
передусім адміністративне розслідування слід розгля-
дати в якості першої обов’язкової стадії провадження 
в справах про адміністративні правопорушення, а у та-
кому разі в структурі даної процесуальної стадії можна 
виділити декілька процесуальних етапів, утворених із 
сукупності відповідних процесуальних дій.

Ключові  слова: процесуальний етап, процесуальна 
стадія, адміністративне розслідування, адміністратив-
не правопорушення.

Аннотация

Евдокимов Д. А. Сущность административного рас-
следования как стадии и этапа производства по делам 
об административных правонарушениях. – Статья.

В статье, опираясь на анализ научных взглядов уче-
ных и норм действующего законодательства аргументи-
ровано, что юридическая природа административного 
расследования довольно многоаспектная. Обосновано, 

что прежде всего административное расследование 
следует рассматривать в качестве первой обязательной 
стадии производства по делам об административных 
правонарушениях, а в таком случае в структуре данной 
процессуальной стадии можно выделить несколько 
процессуальных этапов, образованных из совокупно-
сти соответствующих процессуальных действий.

Ключевые  слова: процессуальный этап, процессу-
альная стадия, административное расследование, ад-
министративное правонарушение.

Summary

Yevdokymov D. A. The essence of administrative in-
vestigation as a stage and stage of proceedings in cases of 
administrative offenses. – Article.

The article, based on the analysis of scientific views 
of scientists and the norms of current legislation, argues 
that the legal nature of administrative investigation is 
quite multifaceted. It is justified that first of all the ad-
ministrative investigation should be considered as the 
first obligatory stage of proceedings in cases of admin-
istrative offenses, and in this case in the structure of 
this procedural stage there are several procedural stages 
formed from a set of relevant procedural actions.

Key  words: procedural stage, procedural stage, ad-
ministrative investigation, administrative offense.
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АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Постановка проблеми. Забезпечення прав, 
основоположних свобод та законних інтересів 
громадян є пріоритетним напрямком розвитку 
України як демократичної та правової держави, 
що знаходить своє відображення у діяльності ор-
ганів державної влади та їх посадових осіб. Проте 
на практиці дедалі частіше трапляються випадки 
з боку державних службовців чи інших представ-
ників публічної адміністрації ряду порушень прав 
громадян, що вимагає створення дієвих незалеж-
них від держави інститутів, які будуть здійснюва-
ти захист прав та свобод людини й громадянина. 
Сьогодні одним із таких інститутів є адвокатура 
України. В даному контексті Є. Ф. Шкребець вда-
ло зазначає, що «центральною ідеєю розбудови 
державності в Україні у відповідності до принци-
пу верховенства права є закріплене на конститу-
ційному рівні положення про те, що людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою соці-
альною цінністю (ст. 3) [1]. Практична реалізація 
зазначеного конституційного положення вказує 
дослідник, можлива лише за умови злагодженого 
функціонування комплексу як державно-владних 
інституцій, так і само організаційних суспільних 
перетворень» [2, с. 423]. 

В даному контексті варто також навести пози-
цію В. І. Ошовського, який у своєму дисертаційно-
му дослідженні, присвяченому адміністративним 
процедурам діяльності Державної пенітенціар-
ної служби України вказує, що «сучасне адмі-
ністративне право України характеризується 
модернізацією свого предмету. Це пов’язано із 
низкою об’єктивних і суб’єктивних причин, які 
відображають процеси демократизації у державі, 
справжній розподіл влади на три незалежних гіл-
ки, підвищення ролі та значення народовладдя не 
лише як теоретико-правової конструкції, але і як 
реального механізму впливу громадянського су-
спільства, населення загалом на стан справ у дер-
жаві, на прийняття державних рішень» [3, с. 18]. 

Враховуючи викладене, актуальності набира-
ють питання визначення адвокатської діяльності 
як об’єкта адміністративно-правового дослідження.

Стан дослідження проблеми. Вивчення функ-
ціонування інституту адвокатури, в тому числі 
механізму контролю за адвокатською діяльністю 
присутнє в працях таких вчених як, В. Б. Авер’я-

нов, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, І. І. Брига-
дін, А. І. Берлач, Т. Б. Вільчик В. М. Гаращук, 
С. М. Гусаров, І. Ю. Гловацький, С.А. Деханов, 
В. О. Заросило, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюк, 
В. В. Мартиновський, О. І. Миколенко, О. В. Не-
годченко, В. І. Олефір, О. І. Остапенко, В. П. Пєт-
ков, О. С. Проневич, О. П. Рябченко, А. О. Со-
бакарь, В. В. Чумак, О. Н. Ярмиш та інші. При 
цьому практично повністю відсутній порівняль-
ний аспект досліджень, тобто співставлення ад-
вокатської діяльності як об’єкта адміністратив-
но-правового дослідження. 

Мета дослідження – визначення адвокатської 
діяльності як об’єкта адміністративно-правового 
дослідження.

Виклад основного матеріалу. В умовах, коли 
Україна як держава стає повноцінною правовою 
державою, значно зростає значення несилових 
суб’єктів публічної адміністрації в правовому ре-
гулюванні забезпечення прав, свобод та законних 
інтересів фізичних і юридичних осіб. Серед таких 
не силових публічних суб’єктів первинне місце 
належить адвокатам та нотаріусам. Зазначені 
юридичні спеціальності є провідним чинником 
механізму забезпечення прав, свобод та законних 
інтересів фізичних і юридичних осіб, одночасно 
як суб’єкта провадження та засобу забезпечення.

В той же час, варто наголосити, що адвокат-
ська діяльність сьогодні затребувана не лише з 
приводу порушень прав та свобод осіб з боку ор-
ганів державної влади, але й у таких сферах сус-
пільного життя як: інформаційні технології, ме-
дична галузь, право інтелектуальної власності, 
корпоративні правовідносини тощо. Відповідно, 
адвокатська діяльність сьогодні пронизує прак-
тично всі сфери суспільного життя, що зумовлює 
її значимість та престиж в рамках проведеної пра-
вової реформи в Україні. Адвокатська діяльність, 
вказує І. Г. Орловська, – це діяльність, в основі 
якої є захист прав людини, надійність та реальне 
здійснення цього захисту у найважливіших сфе-
рах суспільного життя. Необхідність забезпечен-
ня охорони й захисту прав та законних інтересів 
громадян та юридичних осіб шляхом здійснення 
адвокатської діяльності є найвищим критерієм 
демократизму, гуманізму, прогресу у забезпечен-
ні державного регулювання, що визначає якість 
адвокатури як такої [2, с. 423]. 
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Вчена Т. Б. Вільчик зазначає, що «адвокатура 
є комплексним проявом як державного, так і сус-
пільного інтересу, оскільки саме через адвокату-
ру і завдяки їй правова держава реалізує можли-
вість забезпечення своїм громадянам їхніх прав і 
свобод. Діяльність адвокатів, з одного боку, має 
конституційно зумовлений державно значущий 
характер, а з другого, – адвокати повинні бути 
максимально незалежні від держави, щоб ефек-
тивно захищати громадян і юридичних осіб від ад-
міністративного свавілля. Адвокатура – унікальне 
юридичне явище, єдина організація, яка виконує 
державну (публічно-правову) функцію і при цьому  
не є державним органом, а, навпаки, є незалеж-
ним самоврядним інститутом, що забезпечує 
здійснення захисту, представництва та надання 
інших видів правової допомоги на професійній 
основі, а також самостійно вирішує питання своєї 
організації і діяльності [4, с. 244]. 

Відповідно, діяльність адвокатури та держави 
спрямована на досягнення єдино значимої мети – 
захист прав і свобод людини, а отже, не може бути 
протиставлена одна одній, оскільки держава і ад-
вокатура здійснюють свою діяльність на основі 
Конституції України, відповідно до якої вищою 
конституційною цінністю є проголошені права і 
свободи людини, а їх захист – обов’язок держави. 

Отже, відносини адвокатури та державної вла-
ди в суспільстві повинні мати рівноправний харак-
тер. Держава, яка називає себе правовою, має бути 
зацікавлена в тому, щоб адвокатура виступала ви-
сокопрофесійним інститутом. Відносини між дер-
жавою та адвокатурою повинні розвиватися лише 
як партнерські, що передбачає відсутність підпо-
рядкованості один одному, наявність кореспон-
дуючих прав і обов’язків, взаємної відповідаль-
ності за порушення умов партнерської взаємодії. 

Держава має всіма способами сприяти адвока-
турі, але в жодному разі не контролювати її. Дер-
жава не може не потребувати такого правозахисно-
го інституту, як адвокатура, бо саме вона регулює 
діяльність останньої, видаючи закони і встановлю-
ючи правила, за якими діє адвокат. До того ж дер-
жава встановила таку систему правосуддя, в якій 
важливе місце відводиться адвокатурі [5, с. 68-69]. 

Вчена також вважає, що адвокатура як право-
захисний інститут здатна ефективно реалізува-
ти функцію професійно-правового незалежного 
контролю за відправленням правосуддя, діяльніс-
тю виконавчої влади у сфері забезпечення консти-
туційних прав і свобод та участі у законотворчій 
діяльності [5, с. 77].

При проведенні правової реформи щодо демо-
кратизації правового життя переходу системи 
права України на європейські стандарти, адво-
катська діяльність стала невід’ємним чинником 
функціонування української держави. Важко 
назвати сферу правових відносин в яких не беруть 

участь адвокати. Адвокати здійснюють свою ді-
яльність у класичних сферах: здійснення захисту 
осіб, які підозрюються у скоєнні кримінальних 
злочинів, осіб, що знаходяться під арештом та 
іншими запобіжними заходами, захисту обвину-
ваченого в суді, захисту осіб, які підозрюються у 
скоєнні адміністративних правопорушень у ци-
вільних, сімейних, господарських, екологічних, 
податкових, митних та інших справах. Адвокати 
все більше починають забезпечувати права фізич-
них і юридичних осіб у різних сферах суспільного 
життя: інформаційних технологіях, захисту пер-
сональних даних в соціальних мережах, захисту 
права інтелектуальної власності і навіть у косміч-
ному праві, наприклад, щодо закріплення права 
власності на ділянки на місяці.

Адвокатська діяльність – це діяльність, в ос-
нові якої є захист прав людини, надійність та 
реальне здійснення цього захисту у найважливі-
ших сферах суспільного життя. Необхідність за-
безпечення охорони й захисту прав та законних 
інтересів громадян та юридичних осіб шляхом 
здійснення адвокатської діяльності є найвищим 
критерієм демократизму, гуманізму, прогресу 
у забезпеченні державного регулювання, що ви-
значає «якість» адвокатури як такої. 

Проблематика адвокатської діяльності як 
об’єкта адміністративно-правового дослідження 
висвітлювалася вченими-адміністративістами 
протягом тривалого часу. Але питання адвокат-
ської діяльності як об’єкта адміністративно-пра-
вового дослідження є актуальним і тому потребує 
подальшого наукового опрацювання. 

Проблему адвокатської діяльності можна роз-
глядати в адміністративному аспекті у декількох 
площинах: 

- соціальному; 
- економічному;
- психологічному;
- історичному;
- медіаційному;
- юридичному. 
Ми не будемо детально аналізувати перші із 

зазначених аспектів, хоча вони носять для нашої 
праці базисне значення, тому звернемо увагу до 
юридичного розуміння адвокатської діяльності, 
яке складається із двох основних чинників: імен-
ника «адвокат» і дієслова «діяльність».

Інтерес до адвокатської діяльності в Україні 
посилюється у зв’язку з підвищенням її ролі у 
право реалізаційному процесі. Терміном «діяль-
ність» ми можемо позначити будь-яку активність 
людини, якій вона сама надає деякий сенс чи на-
діляти важливим змістом, що відрізняється від 
буденної роботи.

Термін «діяльність» можна розділити на ета-
пи, зокрема:

- процес залучення в діяльність;
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- процес ціле покладання;  
- процес проектування дій;
- процес здійснення дій;
- процес аналізу результатів дій і порівняння їх 

з поставленими цілями [6]. 
Тому людська діяльність – це процес (проце-

си) активної взаємодії суб’єкта з об’єктом, під час 
якого суб’єкт задовольняє будь-які свої потреби, 
досягає мети. Діяльністю можна назвати будь-яку 
активність людини, якій вона сама надає деякий 
сенс. Діяльність характеризує свідому сторону 
особистості людини (на відміну від поведінки) [6].

Діяльність – специфічно людська форма став-
лення до навколишнього світу, змістом якої є до-
цільні зміни і перетворення речей і явищ залежно 
від людських потреб [6]. 

Друге поняття – «адвокат», походить від латин-
ського кореня advocatus, що в перекладі означає 
«запрошений», тобто запрошений захищати в суді, 
вести справу, advocare – «закликати». Такі науков-
ці, як  С. І. Ожегова, зазначають «адвокат – юрист, 
якому доручено надавати юридичну допомогу та 
захищати будь-які інтереси в суді, захисник» [8].

Отже, на наш погляд, положення Закону «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», що адво-
кат, який здійснює адвокатську діяльність індиві-
дуально є само зайнятою особою, в контексті того, 
що ця норма врегульовує відповідну організацій-
ну форму адвокатської діяльності треба розуміти 
саме так, що адвокат, який обрав індивідуальну 
адвокатську діяльність, самостійно організовує 
власну адвокатську діяльність, самостійно забез-
печує себе працею, не працює за наймом, а сам 
може бути роботодавцем, самостійно розпоряд-
жається вигодами від цієї діяльності та несе усі 
ризики, пов’язані з нею. Принагідно слід відзна-
чити, що окремі законопроєкти з врегулювання 
відносин у сфері адвокатури, зокрема проєкт За-
кону про адвокатуру та адвокатську діяльність 
№ 9055 від 06.09.2018 р., при врегулюванні осо-
бливостей індивідуальної адвокатської діяльності 
як організаційної форми не передбачає, що адво-
кат, який її здійснює, є самозайнятою особою, на-
томість містить у ч. 1 ст. 12 положення про те, що 
адвокат може вчиняти 75 адвокатську діяльність 
індивідуально [9]. На наш погляд, це слід розгля-
дати як недолік даного законопроєкту. Насампе-
ред треба звернути увагу, що аналогічне положен-
ня вже містить ч. 3 ст. 4 законопроєкту, згідно 
з якою адвокат може здійснювати адвокатську 
діяльність індивідуально, в організаційно-право-
вих формах адвокатського бюро або адвокатського 
об’єднання (організаційні форми адвокатської ді-
яльності). Таким чином, норма ч. 1 ст. 12 законо-
проєкту містить зайве дублювання. Крім того, зда-
валось би, що положення про те, що адвокат, який 
здійснює індивідуальну адвокатську діяльність, є 
самозайнятою особою, містить очевидні істини, 

норма такого змісту все ж необхідна, оскільки за 
її відсутності виникає вакуум у врегулюванні пи-
тання, що саме є сутністю індивідуальної адвокат-
ської діяльності.

На основі теоретичного аналізу роз’яснених 
понять – «діяльність» та «адвокат» – адвокат-
ську діяльність можна розглядати як діяльність 
адвоката з надання юридичної допомоги.

Узявши за основу теоретичні положення вище 
зазначених учених, сформулюємо специфічні оз-
наки правового регулювання як вихідного поло-
ження адміністративно-правового регулювання 
адвокатської діяльності: 

- є різновидом соціального регулювання зі спе-
цифічними рисами, що характеризуються загаль-
ністю, обов’язковістю, конкретністю, державною 
примусовістю, стабільністю і прогнозованістю; 

- це один із засобів державного впливу на су-
спільні відносини з метою забезпечення охорони 
й захисту прав та законних інтересів громадян та 
юридичних осіб та публічного інтересу суспіль-
ства і держави; 

- являє собою систему, яка здійснюється за до-
помогою різноманітних елементів: норм права, 
правових відносин, актів тлумачення і застосу-
вання правових норм та ін., при цьому норма пра-
ва є основою правового регулювання; 

- характеризується наявністю специфічного 
предмету, методів, видів та стадій впливу на су-
спільні відносини з метою їх урегулювання; 

- предметом правового регулювання є суспільні 
відносини, пов’язані з адвокатською діяльністю, 
здоров’я фізичних осіб та різних форм власності, 
впорядкування яких неможливо забезпечити без 
норм права; 

- метод правового регулювання – це сукупність 
юридичних способів забезпечення охорони й захи-
сту прав та законних інтересів громадян та юри-
дичних осіб; 

- до типів правового регулювання відносять за-
гальний дозвіл та звільнення від заборони, до ста-
дій – правова регламентація, конкретизація прав і 
обов’язків та фактична реалізація [10, c. 344].

Висновки. Підсумовуючи, можна встановити, 
що адвокатська діяльність є об’єктом адміністра-
тивно-правового дослідження та адміністратив-
но-правового регулювання і розглядається, як си-
стема суспільних відносин, які виникають щодо 
здійснення захисту, представництва та надання 
інших видів правової допомоги клієнту (фізична 
або юридична особа, держава, орган державної 
влади, орган місцевого самоврядування, в інтер-
есах яких здійснюється адвокатська діяльність), 
які врегульовуються нормами адміністративного 
права з метою забезпечення охорони й захисту прав 
та законних інтересів громадян та юридичних осіб, 
дотримання балансу публічних інтересів фізичних 
і юридичних осіб, держави й суспільства в цілому.
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Анотація

Захаров А. В. Адвокатська діяльність як об’єкт ад-
міністративно-правового дослідження. – Стаття.

У статті визначено адвокатську діяльність як об’єкт 
адміністративно-правового дослідження. Наголоше-
но, що діяльність адвокатури та держави спрямована 
на досягнення єдино значимої мети – захист прав і сво-
бод людини, а отже, не може бути протиставлена одна 
одній, оскільки держава і адвокатура здійснюють свою 
діяльність на основі Конституції України, відповідно 
до якої вищою конституційною цінністю є проголоше-
ні права і свободи людини, а їх захист – обов’язок дер-

жави. Зроблено висновок, що на основі теоретичного 
аналізу роз’яснених понять – «діяльність» та «адво-
кат» – адвокатську діяльність можна розглядати як ді-
яльність адвоката з надання юридичної допомоги.

Ключові  слова: адвокат, адвокатська діяльність, 
об’єкт, адміністративно-правове дослідження, закон, 
наукові праці.

Аннотация

Захаров А. В. Адвокатская деятельность как объ-
ект административно-правового исследования. – Ста-
тья.

В статье определено адвокатскую деятельность 
как объект административно-правового исследования. 
Отмечено, что деятельность адвокатуры и государства 
направлена на достижение единственно значимой 
цели – защита прав и свобод человека, а следовательно, 
не может быть противопоставлена друг другу, посколь-
ку государство и адвокатура осуществляют свою дея-
тельность на основе Конституции Украины, согласно 
которой высшим конституционной ценностью являет-
ся провозглашенные права и свободы человека, а их за-
щита – обязанность государства. Сделан вывод, что на 
основе теоретического анализа разъясненных поня-
тий – «деятельность» и «адвокат» – адвокатскую дея-
тельность можно рассматривать как деятельность ад-
воката по оказанию юридической помощи.

Ключевые  слова: адвокат, адвокатская деятель-
ность, объект, административно-правовое исследова-
ние, закон, научные работы.

Summary

Zakharov A. V. Advocacy as an object of administra-
tive and legal research. – Article.

The article defines advocacy as an object of adminis-
trative and legal research. It is emphasized that the ac-
tivity of the bar and the state is aimed at achieving the 
only important goal – protection of human rights and 
freedoms, and therefore can not be opposed to each other, 
as the state and the bar operate on the basis of the Consti-
tution of Ukraine, according to which human rights and 
freedoms, and their protection is the duty of the state. 
It is concluded that on the basis of a theoretical analysis 
of the explained concepts – “activity” and “lawyer” – le-
gal activity can be considered as the activity of a lawyer to 
provide legal assistance.

Key  words: lawyer, advocacy, object, administrative 
and legal research, law, scientific works.
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СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Постановка проблеми. Ефективність діяль-
ності держави в той чи іншій сфері суспільного 
життя пов’язана із багатьма факторами, одним 
із яких є гарантії. На сьогоднішній день останні 
пронизують увесь зміст Конституції України. Зо-
крема, Основний закон «гарантує» непорушність 
права та свобод людини і громадянина, місцеве са-
моврядування, можливість будь-кого звернутись 
до суду за захистом своїх прав, вільний розвиток 
національної та інших мов на території України 
тощо [1]. Не є виключення сфера державної діяль-
ності із реалізації та забезпечення політики у сфері 
фінансового контролю. Дана галузь національної 
правової системи має виключно важливе значен-
ня для сталого та послідовного розвитку економіч-
ного сектору країни, її фінансової стабільності. 

Стан дослідження. Варто відзначити, що про-
блема забезпечення та реалізації державної полі-
тики у сфері державного фінансового контролю 
в останні роки неодноразово підіймалась у нау-
кових працях різних фахівців. Зокрема, їй при-
діляли увагу: К.А. Мокичов, В.Ф. Погорілко, 
Н.В. Вітрук, Д.Л. Златопольский, Є.Б. Яфіно-
вич, В.М. Шкабаро, І.М. Алмаші, О.Б. Яфінович, 
Е.Є. Регушевський та багато інших. Втім, незва-
жаючи на суттєвий теоретичний доробок, пробле-
ма гарантій забезпечення та реалізації державної 
політики у сфері державного фінансового контро-
лю, на жаль, залишається малодослідженою.

Саме тому метою статті є: з’ясувати сутність 
та види гарантій забезпечення та реалізації дер-
жавної політики у сфері державного фінансового 
контролю.

Виклад основного матеріалу. Починаючи на-
укове дослідження варто відзначити, що гарантії 
забезпечення та реалізації державної політики 
у сфері державного фінансового контролю – це 
система передбачених законодавством юридич-
но орієнтованих базових умов, правил, а також 
інструментів та засобів відповідно до яких на те-
риторії України відбувається організація та реалі-
зації державної політики в галузі фінансово-кон-
трольних відносин. 

Незважаючи на те, що гарантії забезпечен-
ня та реалізації державної політики у сфері дер-
жавного фінансового контролю мають правову 
природу, вони не є між собою однорідними. Дане 
твердження знаходить своє підкріплення у нау-

кових працях вчених де на сьогоднішній день іс-
нують різні класифікації гарантій. Так, на думку 
К.А. Мокичова, гарантії поділяють на економіч-
ні, політичні, ідеологічні, окремо юридичні та 
громадські [2, с. 165]. В.Ф. Погорілко ділить га-
рантії на дві основні групи: загальносуспільні (за-
гальносоціальні) та суто юридичні. Своєю чергою, 
поміж загальносуспільних гарантій учений роз-
різняє політичні, економічні, соціальні та духовні 
(культурні) гарантії, тобто відповідно до суспіль-
них систем – політичної, економічної, соціальної, 
культурної (духовної), які склалися й функціону-
ють у суспільстві [3, с. 41]. 

Н.В. Вітрук та Д.Л. Златопольский наводять 
широку класифікацію гарантій на які варто звер-
нути окрему увагу. Вчені виділяють: економічні 
гарантії – закріплені конституційними норма-
ми-принципи економічні умови і засоби певної 
діяльності; політичні гарантії – закріплені кон-
ституційними нормами та принципами політич-
ні умови та засоби використання відповідними 
суб’єктами своїх прав та обов’язків; ідеологічні га-
рантії – ціннісні умови, ідеологічні засади, мораль-
ні устої українського суспільства у відповідності 
до яких населення країни провадить свою життє-
діяльність; спеціальні юридичні – правові норми 
та інституту, що закріплюють базові стандарти в 
певній галузі діяльності суспільства [4; 5, с. 14]. 

Як бачимо, у правовій науці існує велика кіль-
кість підходів до класифікації гарантій. Проте, 
на наш погляд, розподіл гарантій забезпечення та 
реалізації державної політики у сфері державного 
фінансового контролю варто проводити з ураху-
вання комплексу аспектів, пам’ятаючи про специ-
фіку об’єкту, до якого вони відносяться. В зв’язку 
із чим нами було виділено наступі різновиди. 

1. Конституційні гарантії. Зазначений вид га-
рантій фактично являє собою норми Основного 
законну нашої держави, які визначають вимоги 
та умови існування фінансової системи загалом, 
а також стандарти контрольної діяльності орга-
нів влади. Так, наприклад, конституційні нор-
ми гарантують, що виключно законами України 
встановлюється Державний бюджет України і бю-
джетна система України; система оподаткування, 
податки і збори; засади створення і функціонуван-
ня фінансового, грошового, кредитного та інвес-
тиційного ринків; статус національної валюти, а 
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також статус іноземних валют на території Укра-
їни; порядок утворення і погашення державного 
внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок ви-
пуску та обігу державних цінних паперів, їх види 
і типи [1]. Іншими словами, конституцією гаран-
товано відповідність процесу забезпечення та ре-
алізації державної політики у фінансовій сфері, 
зокрема, з питань фінансового контроль, нормам 
законодавства держави. Так, органи державного 
фінансового контролю у своїй діяльності керують-
ся Конституцією України, Бюджетним кодексом 
України, іншими законодавчими актами, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів Украї-
ни [6]. Окрім цього, у положеннях основного зако-
ну закріплено те, що правовий порядок в Україні 
ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто 
не може бути примушений робити те, що не перед-
бачено законодавством. Органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Консти-
туцією та законами України [1]. Відповідно до 
зазначеного фінансовий контроль реалізується 
виключно уповноваженими на його проведен-
ня органами державної влади та їх посадовими 
особами в межах визначених законодавством по-
вноважень та функцій. Так, останні чітко визна-
чені у положеннях законодавства. Відповідно до 
Закону України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні» від 
26.01.1993 № 2939-ХІІ орган державного фінан-
сового контролю: 1) здійснює державний фінансо-
вий контроль та контроль за: виконанням функ-
цій з управління об’єктами державної власності; 
цільовим та ефективним використанням коштів 
державного і місцевих бюджетів; цільовим вико-
ристанням і своєчасним поверненням кредитів 
(позик), одержаних під державні (місцеві) гаран-
тії; достовірністю визначення потреби в бюджет-
них коштах при складанні планових бюджетних 
показників; відповідністю взятих бюджетних 
зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів 
відповідним бюджетним асигнуванням, паспор-
ту бюджетної програми (у разі застосування про-
грамно-цільового методу у бюджетному процесі); 
веденням бухгалтерського обліку, а також скла-
данням фінансової і бюджетної звітності, паспор-
тів бюджетних програм та звітів про їх виконання 
(у разі застосування програмно-цільового методу 
у бюджетному процесі), кошторисів та інших до-
кументів, що застосовуються в процесі виконан-
ня бюджету; станом внутрішнього контролю та 
внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних 
коштів; усуненням виявлених недоліків і пору-
шень; 2) розробляє пропозиції щодо усунення ви-
явлених недоліків і порушень та запобігання їм у 
подальшому; 3) вживає в установленому порядку 

заходів до усунення виявлених під час здійснення 
державного фінансового контролю порушень за-
конодавства та притягнення до відповідальності 
винних осіб; 4) здійснює інші повноваження, ви-
значені законами України та покладені на нього 
Кабінетом Міністрів України [6].

2. Соціальні гарантії. Як влучно зазначає 
у своїх дослідженнях Є.Б. Яфінович, соціальні 
гарантії характеризують обов’язок держави перед 
своїми працюючими громадянами гарантувати 
прийнятий рівень добробуту (встановлення міні-
мального рівня оплати праці, її індексації, необ-
тяжлевих податків тощо) [7, с.182]. Проектуючи 
наведене визначення на сферу нашого досліджен-
ня відмітимо, що даний різновид гарантій являє 
собою визначені законодавством України умови 
діяльності уповноважених суб’єктів, які займа-
ються реалізацією державної політики в сфері 
фінансового контролю та провадженням заходів 
фінансового контролю безпосередньо. Так, за да-
ним вектором в положеннях Закону України «Про 
основні засади здійснення державного фінансово-
го контролю в Україні» від 26.01.1993 №2939-ХІІ 
існує Розділ IV, який присвячено питанням соці-
ально-правового захисту осіб органів державного 
фінансового контролю. Відповідно до статей цього 
розділу, наприклад, працівники правоохоронних 
органів зобов’язані сприяти службовим особам 
органу державного фінансового контролю у вико-
нанні їх обов’язків. У разі недопущення праців-
ників органу державного фінансового контролю 
на територію підприємства, установи, організації, 
відмови у наданні документів для ревізії та будь-
якої іншої протиправної дії органи Національної 
поліції на прохання цих осіб зобов’язані негайно 
вжити відповідних заходів для припинення та-
кої протидії, забезпечити нормальне проведення 
ревізії, охорону працівників органу державного 
фінансового контролю, документів та матеріа-
лів, що перевіряються, а також вжити заходів 
для притягнення винних осіб до встановленої за-
коном відповідальності [6]. Крім того, службові 
особи органу державного фінансового контролю 
є представниками органів виконавчої влади. За-
конні вимоги службових осіб органу державного 
фінансового контролю є обов’язковими для ви-
конання службовими особами об’єктів, що кон-
тролюються. Працівник органу державного фі-
нансового контролю при виконанні покладених 
на нього обов’язків керується чинним законодав-
ством і виконує вказівки своїх керівників. Ніхто 
інший, за винятком передбачених законодав-
ством випадків, не вправі втручатися в діяльність 
службової особи органу державного фінансового 
контролю. Втручання в діяльність працівника 
органу державного фінансового контролю тягне 
за собою відповідальність, передбачену законо-
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давчими актами. Держава гарантує захист життя, 
здоров’я, честі, гідності та майна службової особи 
органу державного фінансового контролю і членів 
її сім’ї від кримінальних та інших протиправних 
дій [6]. Законом також визначено, що звільнення 
службової особи органу державного фінансового 
контролю з посади у зв’язку з вчиненням кримі-
нального правопорушення під час виконання сво-
їх обов’язків допускається лише після винесення 
щодо неї обвинувального вироку суду, який на-
брав чинності, Окрім того, збитки, завдані майну 
службової особи органу державного фінансового 
контролю або членів її сім’ї у зв’язку з виконан-
ням нею службових обов’язків, компенсуються 
в повному обсязі за рахунок коштів державного 
бюджету з наступним стягненням цієї суми з вин-
них осіб. Річне грошове утримання службової осо-
би органу державного фінансового контролю, що 
береться для нарахування розміру одноразової 
допомоги, включає всі види грошових виплат, які 
отримувала службова особа за час роботи в органі 
державного фінансового контролю за рік, що пе-
редував року загибелі або ушкодження здоров’я. 
Службові особи органу державного фінансового 
контролю підлягають загальнообов’язковому дер-
жавному соціальному страхуванню відповідно до 
законодавства про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування [6].

3. Політичні гарантії. Останні відповідно до по-
зиції В.М. Шкабаро являють собою політико-пра-
вовий режим нашої держави: система державної 
влади, заснована на принципах поділу влади, роз-
межування предметів ведення і повноважень між 
органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування; народовладдя, здійснюване на 
основі політичного й ідеологічного різноманіття 
безпосередньо народом, а також через органи дер-
жавної влади й органи місцевого самоврядування; 
існування власних органів міської влади, які не 
входять у систему органів державної влади; само-
стійність і незалежність міського самоврядування 
в межах своїх повноважень; повнота і гарантова-
ність основних прав і свобод  людини і громадя-
нина тощо [8, с. 171]. Інші автори вважають, що 
політичні гарантії – це сукупність політичних 
суспільних відносин як засобів забезпечення прав 
і обов’язків громадян з метою їхньої реалізації. 
Ці політичні відносини є й ідеологічними, тому 
що вони складаються між людьми відповідно до 
тих чи інших духовних утворень суспільства, що 
існують у вигляді конкретних форм суспільної 
свідомості, що є одночасно і формами ідеологіч-
ної свідомості [9, с. 195; 10, с. 147; 11, с. 29]. Ми 
вважаємо, що політичні гарантії – це особливі 
вимоги, які, передусім, відносяться до управлін-
ської системи держави, особливостей організації 
її апарату. Тобто, це показник того, які важелі 

держава, як самостійний механізм, має в своє-
му розпорядженні для забезпечення відповідних 
сфер суспільного життя. До таких гарантій мож-
на віднести, наприклад, поділ державної влади 
на законодавчу, виконавчу та судову, відповідно 
до якого саме на виконавчі органи та їх посадо-
вих осіб покладаються функції здійснення фі-
нансового контролю. В той час як органи судової 
та законодавчої гілки влади здійснюють нагляд 
за законністю та правильності фінансово-кон-
трольної діяльності через спеціальні інституції 
та правові механізми [1]. Так, відповідно до За-
кону України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні» від 
26.01.1993 № 2939-ХІІ здійснення державного фі-
нансового контролю забезпечує центральний ор-
ган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом 
Міністрів України на реалізацію державної полі-
тики у сфері державного фінансового контролю [6].

До політичних гарантій забезпечення та реа-
лізації державної політики у сфері державного 
фінансового контролю також можна віднести ко-
ординаційну діяльність. Так, органи державного 
фінансового контролю координують свою діяль-
ність з органами місцевого самоврядування та ор-
ганами виконавчої влади, фінансовими органами, 
органами доходів і зборів, іншими контролюючи-
ми органами, органами прокуратури, Національ-
ної поліції, служби безпеки [6].

4. Спеціальні юридичні гарантії. Зазначені 
гарантії об’єднують в собі спеціальні правові за-
соби, якими забезпечується реалізації політики 
країни у сфері провадження державного фінансо-
вого контролю. Сюди можна віднести, наприклад, 
основні засади бюджетної системи (принципи єд-
ності, самостійності, повноти, обґрунтованості, 
ефективності та результативності, субсидіарності 
тощо), яка виступає одним з головних «середо-
вищ» в якому провадиться фінансовий контроль. 
Крім того, до спеціальних юридичних гарантій 
також відноситься набір особливих повноважень 
органів фінансового контролю, які виражаються 
у праві: перевіряти в ході державного фінансово-
го контролю грошові та бухгалтерські документи, 
звіти, кошториси й інші документи, що підтвер-
джують надходження і витрачання коштів та 
матеріальних цінностей, документи щодо прове-
дення закупівель, проводити перевірки фактич-
ної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, 
сировини, матеріалів, готової продукції, устат-
кування тощо); езперешкодного доступу в ході 
державного фінансового контролю на склади, у 
сховища, виробничі та інші приміщення, що нале-
жать підприємствам, установам та організаціям, 
що контролюються; призупиняти в межах своїх 
повноважень бюджетні асигнування, зупиняти 
операції з бюджетними коштами в установленому 
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законодавством порядку, а також застосовувати 
та ініціювати застосування відповідно до закону 
інших заходів впливу у разі виявлення порушень 
законодавства; залучати на договірних засадах 
кваліфікованих фахівців відповідних органів ви-
конавчої влади, державних фондів, підприємств, 
установ і організацій для проведення контроль-
них обмірів будівельних, монтажних, ремонтних 
та інших робіт, контрольних запусків сировини і 
матеріалів у виробництво, контрольних аналізів 
сировини, матеріалів і готової продукції, інших 
перевірок і таке інше [6].

Висновок. Отже, саме так на наш погляд ви-
глядає перелік ключових гарантій забезпечення 
та реалізації державної політики у сфері держав-
ного фінансового контролю. При цьому, деталь-
ний аналіз останніх показав, що на сьогоднішній 
день відсутнє їх ґрунтовне визначення на норма-
тивно-правовому рівні. Фактично, гарантії «роз-
кидано» в нормах різних за юридичною силою 
нормативно-правових актів. Цей факт є вкрай 
негативним, адже гарантії, нарівні із принципа-
ми, є базисною категорією, яка окрім суто пра-
вових чинників, визначає соціальні та політичні 
цеглини управлінської діяльності країни у галузі 
провадження державного фінансового контролю. 
В зв’язку із цим, на наш погляд, доречно закрі-
пити вищеокреслені гарантії в рамках єдиного 
нормативного акту, зокрема, шляхом внесення 
доповнень до Закону України «Про основні заса-
ди здійснення державного фінансового контролю 
в Україні» від 26.01.1993 №2939-ХІІ.
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Анотація

Ізотов В. В. Сутність та види гарантій забезпечен-
ня та реалізації державної політики у сфері державно-
го фінансового контролю. – Стаття.

У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів 
вчених, запропоновано авторське визначення поняття 
гарантій забезпечення та реалізації державної політи-
ки у сфері державного фінансового контролю. Виділе-
но чотири ключові групи гарантій до яких віднесено: 
конституційні, соціальні, політичні та спеціальні юри-
дичні гарантії. Обґрунтовано доцільність закріплення 
окреслених у статті гарантій на законодавчому рівні.

Ключові  слова: гарантії, юридичні гарантії, забез-
печення, реалізація, державна політика, фінансовий 
контроль.

Аннотация

Изотов В. В. Сущность и виды гарантий обеспече-
ния и реализации государственной политики в сфере 
государственного финансового контроля. – Статья.

В статье, опираясь на анализ научных взглядов 
ученых, предложено авторское определение понятия 
гарантий обеспечения и реализации государственной 
политики в сфере государственного финансового кон-
троля. Выделены четыре ключевые группы гарантий 
к которым отнесены: конституционные, социальные, 
политические и специальные юридические гарантии. 
Обоснована целесообразность закрепления определен-
ных в статье гарантий на законодательном уровне.

Ключевые слова: гарантии, юридические гарантии, 
обеспечение, реализация, государственная политика, 
финансовый контроль.

Summary

Izotov V. V. The essence and types of guarantees for 
ensuring and implementing public policy in the field of 
public financial control. – Article.

The article, based on the analysis of scientific views of 
scientists, proposes the author’s definition of the concept 
of guarantees of implementation and implementation of 
public policy in the field of public financial control. There 
are four key groups of guarantees, which include: con-
stitutional, social, political and special legal guarantees. 
The expediency of fixing the guarantees outlined in the 
article at the legislative level is substantiated.

Key  words: guarantees, legal guarantees, provision, 
realization, state policy, financial control.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ВИДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР  
У СФЕРІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Постановка проблеми. Будівельна діяльність 
є «колиско» виникнення різного кола правовід-
носин. Однак, правові засади останньої визнача-
ють значний масив управлінських важелів, за 
допомогою яких держава підтримує та координує 
сферу будівництва. До великого числа останніх 
відносяться адміністративні процедури, розмаїт-
тя яких викликає необхідність встановлення їх 
поняття та класифікації. Тлумачення адміністра-
тивної процедури в сучасній науковій середі являє 
собою важливу проблематику, якою переймається 
велике коло вчених. Тому питання класифікації 
та сутності подібних процедур у сфері будівельної 
діяльності тісно переплітається із загальною юри-
дичною теорією. 

Стан дослідження проблеми. Поняття адміні-
стративних процедур, а також їх класифікація 
неодноразово ставало предметом наукових дослі-
джень. Зокрема йому приділяли увагу: К.В. Ни-
колин, С.Г. Братель, О.В. Кузьменко, А.Т. Козюк, 
В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник, С.Д. Хазанова, 
Ю.М. Козлов, Л.Л. Попов, та багато інших. Втім, 
незважаючи на чималу кількість наукових здо-
бутків, єдиного комплексного дослідження, при-
свяченого адміністративним процедурам у сфері 
будівельної діяльності так проведено і не було.

Мета дослідження полягає у формуванні теоре-
тичної поліції щодо змісту та сутності адміністра-
тивних процедур в сфері будівельної діяльності на 
основі загальнонаукових підходів в означеному 
напряму, а також проведення їх класифікації.

Виклад основного матеріалу. Тлумачення ад-
міністративної процедури в сучасній науковій 
середі являє собою важливу проблематику, якою 
переймається велике коло вчених. Тому питан-
ня класифікації та сутності подібних процедур у 
сфері будівельної діяльності тісно переплітається 
із загальною юридичною теорією. 

Ведучи пошуки сутнісного ядра даного до-
слідження, вважаємо за необхідне, проаналізу-
вати термін «процедура», «правова процедура» 
та «адміністративна процедура» безпосередньо. 
Зауважимо, що термін «процедура» вживаєть-
ся в багатьох науках, і в тому числі в юриспру-
денції. Він походить своїм корінням від фран-
цузького «рrocedure» [1, с. 156] та латинського 
«рrocedo» [2, с. 234], що означає «проходжу або 
просуваю». В англійській мові термін «procedure» 
має значення «вперед, для просування, прогре-

су» [3, с. 2567]. В лексичному плані «процеду-
ра» визначається як: всяка тривала, послідовна 
справа, порядок, обряд; встановлена, прийнята 
послідовність дій для здійснення або оформлення 
якої-небудь справи; офіційний порядок дій, вико-
нання, обговорення чого-небудь тощо [4, c. 511; 
5, с. 526; 6, c. 543]. В сфері програмування понят-
тя «процедура» – це незалежна іменована частина 
програми, призначена для виконання певних дій, 
яка складається із заголовку і тіла [7].

У правовій сфері, термін процедура, у значен-
ні правова процедура та адміністративно-право-
ва процедура тлумачяться набагато ширше. На-
приклад, під словом «процедура» у Юридичному 
словнику розуміється встановлений законом або 
іншими правовими нормами чи прийнятий за 
звичаєм порядок, відповідно до якого послідовно 
здійснюють певні дії, обговорюють, ведуть спра-
ви, тощо [8]. Процедура, відповідно до Юридичної 
енциклопедії – це врегульований законом, інши-
ми нормативно-правовими актами порядок, який 
складається з послідовних дій і спрямований на 
досягнення правового результату [9, с. 185-186].

Багато визначень терміну процедура або ж 
правова процедура наводили окремі вчені. Так, 
С.Г. Братель у своїй роботі стверджує, що про-
цедуру слід розглядати крізь призму суспільних 
відносин; тобто послідовні дії, які складають про-
цедуру, повинні врегульовуватися визначеними 
нормами права та спрямовуватися на досягнення 
правового результату, який відображається у пев-
них правових наслідках [10, с. 100]. О.В. Кузь-
менко робить висновок, що процедура детермінує 
порядок здійснення суб’єктами правовідносин 
юридично значущих дій, які у своїй сукупності 
складають юридичний процес [11, c. 15]. К.В. Ни-
колина відмічає, що процедура в сфері права, 
тобто, правова процедура – це особлива процеду-
ра, яка чітко викладена і закріплена в законах 
і підзаконних нормативних актах, являє собою 
нормативно встановлений порядок здійснен-
ня юридичної діяльності. Нормативний режим 
правових процедур припускає їх охорону від по-
рушень правовими санкціями, що представля-
ють собою вид і міру юридичної відповідально-
сті. Процедура в праві має орієнтуюче значення 
для досягнення певної правової мети, тим самим 
гарантуючи правомірність і результативність 
юридичної діяльності [12, с. 19].
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В свою чергу, поняття адміністративних проце-
дур є відгалуженням загальної проблеми «проце-
дурності» в праві в цілому. Відповідно до наукових 
тлумачень, наприклад, І.М. Лазарєва, під адміні-
стративною процедуро слід розуміти врегульовану 
нормами правозастосовчу діяльність органів ви-
конавчої влади, що направлені на реалізацію сво-
їх повноважень у взаємовідносинах з не підпоряд-
кованими їм громадянами і їх організаціями та не 
пов’язана із розглядом спорів або застосуванням 
примусу [13, с. 122]. А.Т. Козюк, В.М. Бевзенко, 
Р.С. Мельник зазначають, що під адміністратив-
ною процедурою необхідно розуміти встановлений 
законодавством порядок розгляду та вирішення 
адміністративних справ суб’єктами публічної 
адміністрації [14, с. 47]. С.Д. Хазанов вважає, 
що адміністративна процедура – це нормативно 
визначений послідовний порядок реалізації ад-
міністративно-владних повноважень, що направ-
лені на вирішення юридичної справи або вико-
нання управлінської функції [15, с. 59; 16, с. 122] 
Ю.М. Козлов і Л.Л. Попов висловлюють думку, 
що адміністративна процедура – це різноманітні 
управлінські дії виконавчої влади та їх місцевих 
представників, які визначають порядок і прави-
ла підготовки контрольно-наглядових діянь, що 
включає діловодство і різноманітні інші подібні 
управлінські дії. Зазначені управлінські дії, на 
їх думку, охоплюються поняттям адміністра-
тивно-процедурного процесу або адміністратив-
но – процедурного провадження [17, с. 392–393]. 

На законодавчому рівні на сьогоднішній день 
не сформульовано визначення адміністративних 
процедур. Однак, зазначеним поняття оперують 
автори Проекту Закону «Про адміністративну 
процедуру» від 28.12.2018 № 9456. В тексті до-
кументу зазначається, що адміністративна про-
цедура – це визначений законодавством поря-
док здійснення адміністративного провадження. 
В свою чергу, адміністративне провадження – це 
сукупність процедурних дій, послідовно вчине-
них адміністративним органом, і прийнятих про-
цедурних рішень з розгляду та вирішення адміні-
стративної справи, що завершується прийняттям 
і, в необхідних випадках, виконанням прийня-
того адміністративного акту (рішення індивіду-
альної дії, прийняте адміністративним органом, 
спрямоване на набуття, зміну чи припинення 
прав та виконання обов’язків фізичною/юридич-
ною особою (особами)) [18].

Отже, на основі проведеного аналізу маємо 
можливість визначити ключові ознаки адміністра-
тивних процедур в цілому та адміністративних 
процедур у сфері будівельної діяльності зокрема. 
Так, адміністративні процедури: по-перше, ма-
ють правовий характер, так як їх регламентуюча 
роль закріплюється у нормах права; по-друге, ло-
гічним завершення адміністративної процедури є 

прийняття відповідного адміністративного акту 
та вчинення тієї чи іншої владно-управлінської 
дії; по-третє, адміністративні процедури засто-
совуються уповноваженими на їх використання 
суб’єктами, які одночасно виступають учасни-
ками адміністративних правовідносин, тобто, 
органами державної влади; по-четверте, адміні-
стративні процедури є різнорідними та формують 
собою цілу сукупність владно-управлінських дії; 
по-п’яте, застосування адміністративних проце-
дур тягне за собою настання визначених законом 
правових наслідків для тих осіб та організацій, 
які виступають об’єктом застосування даних про-
цедур; по-шосте, зазначені процедури мають, як 
правило, безспірний, примусовий характер. 

Враховуючи викладене, адміністративні про-
цедури у сфері будівельної діяльності варто ви-
значити, як закріплені законодавством України 
групи дій та операцій владно-управлінського ха-
рактеру, використовувані уповноваженими орга-
нами державної влади з метою регулювання ад-
міністративно-правових відносин, що виникають 
в межах провадження будівельної діяльності. 

Однією з важливих ознак адміністративних про-
цедур в сфері будівельної діяльності є їх різнома-
нітність, що в цілому відповідає загальноюридич-
ній теорії про багатовекторність даної категорії. 

Так, наприклад, Н.В Галіцина пропонує дово-
лі розгорнуту систему критеріїв щодо класифі-
кації адміністративних процедур в їх загальному 
вигляді. На думку вченої процедури в управлін-
сько-владній сфері поділяються наступним чином: 

1) за функціональним призначенням (залежно 
від виду (спрямованості) діяльності публічної ад-
міністрації): «зовнішньоапаратні» та «зовнішньо-
спрямовані» адміністративні процедури; 

2) за наявністю чи відсутністю спору у відноси-
нах між адміністративним органом та приватною 
особою: юрисдикційні та неюрисдикційні; 

3) за суб’єктами ініціативи: «заявні» та «втру-
чальні» процедури; 

4) за ступенем обмеження прав приватних осіб: 
дозвільні та повідомні; 

5) за порядком здійснення адміністративної 
процедури: звичайні та спрощені процедури (фор-
мальні та неформальні); 

6) в залежності від предмета діяльності пу-
блічної адміністрації (від мети, яка досягається 
застосуванням адміністративної процедури): пра-
вонаділяючі, реєстраційні, ліцензійно-дозвільні, 
контрольно-наглядові, екзаменаційно-конкурс-
ні, державно-заохочувальні, експертно-засвідчу-
вальні [19, с. 34–49]. 

На думку М.В. Сілайчева, адміністративні 
процедури можуть бути розподілені на функці-
ональні та організаційні. Під функціональними 
процедурами розуміються адміністративні про-
цедури за участю непідлеглих приватних осіб, під 
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час яких найбільше повно реалізується управлін-
ська функція держави при проведенні реєстрації, 
видачі ліцензій та інших дозволів, проведенні 
різних контрольних заходів. Організаційні про-
цедури здійснюються в межах публічної адмі-
ністрації і містять у собі: внутрішньоорганіза-
ційні процедури (підготовка актів управління, 
діловодство); процедури по взаємовідносинах із 
підлеглими організаціями; процедури по взаємо-
відносинах із іншими органами влади. Дана гру-
па процедур отримала назву «організаційні», 
тому що їхнє основне призначення – організація 
управління, можливість здійснення процедур 
із першої групи [20, с. 51–53]. 

Висновки. Отже, в сучасній науковій площи-
ні вчені, дослідження яких присвячено аналізу 
адміністративної галузі права виділяються різні 
групи адміністративних процедур, які можуть за-
стосовуватись в тій чи іншій сфері державно-пра-
вового регулювання. На наш погляд, конструю-
вання якоїсь базової моделі, яка буде виражати 
всі без винятку операції, що можуть застосову-
ватись у рамках адміністративного впливу на су-
спільні відносини не доцільно, враховуючи розма-
їття, швидкість еволюції та нетиповість останніх. 
Так, ми вважаємо, що в кожній конкретній сфері 
державного правового регулювання підходи до 
класифікації адміністративних процедур мають 
будуватись, по-перше, на сутності таких процедур 
в межах відповідної галузі, по-друге – правових 
засадах, нормами якими визначено порядок їх 
застосування та суб’єктів реалізації. Враховуючи 
викладене, а також беручи до уваги юридичний 
базис правового регулювання в сфері будівельної 
діяльності в Україні, ми вважаємо, що у даному 
напряму доречно виділити наступні види адміні-
стративних процедур: дозвільні, реєстраційні та 
контрольно-наглядові. 
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Анотація
Калашніков Г. Ю. До проблеми визначення понят-

тя та видів адміністративних процедур у сфері буді-
вельної діяльності. – Стаття.

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вче-
них, узагальнено теоретичні підходи до визначення 
категорії «правова процедура». Акцентовано увагу 
на змісту терміну «адміністративна процедура» у док-
тринальній сфері. Наведено поняття адміністративних 
процедур в сфері будівельної діяльності. Здійснено 
класифікацію будівельних процедур в сфері будівель-
ної діяльності, які запропоновано поділити на: дозвіль-
ні, реєстраційні та контрольно-наглядові.

Ключові слова: правові процедури, адміністративні 
процедури, будівельна діяльність, класифікація.

Аннотация

Калашников Г. Ю. К проблеме определения по-
нятия и видов административных процедур в сфере 
строительной деятельности. – Статья.

В статье, на основе анализа научных взглядов 
ученых, обобщены теоретические подходы к определе-
нию категории «правовая процедура». Акцентировано 
внимание на содержания термина «административная 
процедура» в доктринальной сфере. Приведено поня-

тие административных процедур в сфере строительной 
деятельности. Осуществлена классификация строи-
тельных процедур в сфере строительной деятельности, 
которые предложено разделить на: разрешительные, 
регистрационные и контрольно-надзорные.

Ключевые слова: правовые процедуры, администра-
тивные процедуры, строительная деятельность, клас-
сификация.

Summary

Kalashnikov H. Yu. To the problem of defining the 
concept and types of administrative procedures in the 
field of construction. – Article.

The article, based on the analysis of scientific views 
of scientists, summarizes the theoretical approaches to 
defining the category of «legal procedure». Emphasis 
is placed on the meaning of the term «administrative 
procedure» in the doctrinal sphere. The concept of ad-
ministrative procedures in the field of construction  
is given. The classification of construction procedures 
in the field of construction activities, which is proposed 
to be divided into: permitting, registration and control 
and supervision.

Key  words: legal procedures, administrative proce-
dures, construction activity, classification.
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МЕЖІ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

Питання оподаткування завжди приверта-
ють увагу науковців. Незважаючи на те, що про-
тягом останнього десятиріччя вчені-фінансисти 
(О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький, М.П. Куче-
рявенко, А.М. Котенко, О.Ю. Ліпко, Н.Є. Ма-
ринчак, В.О. Рядінська, Є.М. Смичок та ін.) під-
дають активному дискурсу питання, як предмет, 
метод, принципи податкового права, податкове 
законодавство та інші, проблеми визначення меж 
податкового-правового регулювання, а також 
співвідношення податкового законодавства із 
положеннями іншого законодавства залишають-
ся актуальними. Тож метою пропонованої статті 
є позначення певних проблем щодо визначення 
меж податково-правового регулювання.

Так, у ст. 5. Податкового кодексу України вка-
зано, що поняття, правила та положення, установ-
лені цим Кодексом та законами з питань митної 
справи, застосовуються виключно для регулю-
вання відносин, передбачених статтею 1 цього 
Кодексу. У разі якщо поняття, терміни, правила 
та положення інших актів суперечать поняттям, 
термінам, правилам та положенням цього Ко-
дексу, для регулювання відносин оподаткування 
застосовуються поняття, терміни, правила та по-
ложення цього Кодексу. Інші терміни, що засто-
совуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, 
використовуються у значенні, встановленому ін-
шими законами [4]. Як слушно вказує М.П. Ку-
черявенко, цією статтею встановлюється межа 
впливу норм податкового законодавства та спів-
відношення їх із нормами законодавчих актів, які 
не належать до складу податкового законодавства 
України згідно зі ст. 3 цього Кодексу. Ця стаття 
застосовується при вирішенні питання щодо від-
повідності нормативно-правових актів, які регу-
люють відносини оподаткування з іншими джере-
лами податкового права, з іншим законодавством, 
закладає підстави співвідношення актів за юри-
дичною силою. Визнання нормативно-правового 
акта таким, що не відповідає Податковому кодек-
су України, вирішується в судовому порядку. При 
цьому науковець доречно акцентує на декількох 
варіантах співвідношення норм податкового зако-
нодавства з іншими нормами: податкове та митне 
законодавство, податкове та бюджетне законодав-
ство, і податкове та інше (цивільне, трудове тощо) 
законодавство [2].

Як приклад можна навести ситуацію, яка сто-
сується обрахування податку на прибуток підпри-
ємств. Зокрема, відповідно до ст. 134 Податкового 
кодексу України об’єктом оподаткування є при-
буток із джерелом походження з України та за її 
межами, який визначається шляхом коригування 
(збільшення або зменшення) фінансового резуль-
тату до оподаткування (прибутку або збитку), 
визначеного у фінансовій звітності підприємства 
відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандар-
тів фінансової звітності, на різниці, які виника-
ють відповідно до положень цього Кодексу. Тож, 
визначення об’єкта оподаткування цим податком 
передбачає ведення бухгалтерського обліку із за-
стосуванням відповідних положень (стандартів). 
Правові засади регулювання, організації, веден-
ня бухгалтерського обліку та складання фінан-
сової звітності визначено Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (далі – Закон 
№ 996), та низкою наказів Міністерства фінансів 
України [5; 6; 7]. При цьому навряд чи названі 
нормативно-правові акти можна віднести з огля-
ду на зміст ст. 3 Податкового кодексу України до 
податкового законодавства. Окрім того, ні в по-
датковому законодавстві, ні в законодавстві про 
бухгалтерський облік не міститься чітких, одно-
стайних положень стосовно того, який метод на-
рахування амортизації нематеріальних активів, 
(прямолінійний, зменшення залишкової вартості; 
кумулятивний; виробничий та ін.), зобов’язаний 
застосовувати платник. І тут постає питання ви-
значення меж податково-правового регулювання, 
можливості обирати платником на власний розсуд 
певного варіанту поведінки.

Справа у тому, відповідно до абзацу 2 части-
ни 5 статті 8 Закону № 996 підприємство самостій-
но визначає за погодженням з власником (власни-
ками) або уповноваженим ним органом (посадовою 
особою) відповідно до установчих документів об-
лікову політику підприємства. Аналогічна норма 
міститься у пунктах 1.2 та 1.3 Методичних реко-
мендацій щодо облікової політики підприємства, 
що затверджені наказом Міністерства фінансів 
України 27.06.2013 № 635. Так, зазначено: під-
приємство самостійно на основі національних по-
ложень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
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інших нормативно-правових актів з бухгалтер-
ського обліку визначає за погодженням з власни-
ком (власниками) або уповноваженим ним орга-
ном (посадовою особою) відповідно до установчих 
документів облікову політику підприємства, а та-
кож зміни до неї. У розпорядчому документі про 
облікову політику наводяться принципи, методи і 
процедури, які використовуються підприємством 
для ведення бухгалтерського обліку, складання і 
подання фінансової звітності та щодо яких норма-
тивно-правовими актами з бухгалтерського обліку 
передбачено більш ніж один їх варіант, а також 
попередні оцінки, які використовуються підпри-
ємством з метою розподілу витрат між відповід-
ними звітними періодами. Одноваріантні методи 
оцінки, обліку і процедур до такого розпорядчого 
документа включати недоцільно. Облікова політи-
ка може враховувати організаційно-правову форму 
підприємства, галузеві особливості економічної 
діяльності, обсяги виробництва тощо. Облікова 
політика є елементом системи організації бухгал-
терського обліку на підприємстві [8]. Як бачимо, 
аналіз наведених положень засвідчує, що будь-яке 
підприємство має право самостійно визначати облі-
кову політику підприємства, а також зміни до неї. 
Водночас, така облікова політика підприємства 
має відповідати національним положенням (стан-
дартам) бухгалтерського обліку та іншим норма-
тивно-правовим актам з бухгалтерського обліку.

Міркуємо далі. Згідно з пунктом 2.1. Методич-
них рекомендацій щодо облікової політики під-
приємства, що затверджені наказом Міністерства 
фінансів України 27.06.2013 № 635, розпорядчий 
документ про облікову політику підприємства 
визначає, зокрема: методи амортизації основних 
засобів, інших необоротних матеріальних ак-
тивів, нематеріальних активів, а також довго-
строкових біологічних активів та інвестиційної 
нерухомості, у разі якщо вони обліковується за 
первісною вартістю. Відповідно до п. 138.3.1. 
ст. 138 Податкового кодексу України розрахунок 
амортизації основних засобів або нематеріальних 
активів здійснюється відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
або міжнародних стандартів фінансової звітно-
сті з урахуванням обмежень, встановлених під-
пунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу I 
ПК України, підпунктами 138.3.2-138.3.4 цього 
пункту. При такому розрахунку застосовуються 
методи нарахування амортизації, передбачені на-
ціональними положеннями (стандартами) бухгал-
терського обліку, крім «виробничого» методу.

Відповідно до пункту 2.5. вище вказаних Ме-
тодичних рекомендацій, методи амортизації ос-
новних засобів, інших необоротних матеріальних 
активів, нематеріальних активів, а також довго-
строкових біологічних активів та інвестиційної 
нерухомості, у разі якщо вони обліковуються за 

первісною вартістю, обирається підприємством са-
мостійно з урахуванням очікуваного способу отри-
мання економічних вигод від його використання. 
При цьому при виборі методу амортизації немате-
ріального активу враховуються умови отримання 
майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови 
визначити неможливо, то амортизація нарахову-
ється із застосуванням прямолінійного методу. 

Ідентична норма вказана і в 27 Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематері-
альні активи» : метод амортизації нематеріально-
го активу обирається підприємством самостійно, 
виходячи з умов отримання майбутніх економіч-
них вигод. Якщо такі умови визначити неможли-
во, то амортизація нараховується із застосуванням 
прямолінійного методу. Розрахунок амортизації 
при застосуванні відповідних методів нарахуван-
ня здійснюється згідно з Положенням (стандарту) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» .

Системний аналіз наведених норм дозволяє 
констатувати, що платник самостійно визначає 
метод амортизації нематеріальних активів, у від-
повідному розпорядчому документі (наказі) про 
облікову політику. Єдиним критерієм, що впливає 
на вибір методу амортизації нематеріальних акти-
вів є умови отримання майбутніх економічних ви-
год. На наш погляд, умови отримання майбутніх 
економічних вигод – є оціночним поняттям. Як 
вказують вчені, оціночні поняття, це ті поняття, 
які неможливо визначити однозначно, оскільки їх 
смисл і значення можуть залежати від конкретної 
ситуації. Вони не конкретизовані законодавцем, 
можуть мати лише частково визначену характе-
ристику, через це їх зміст оцінюється в кожній 
конкретній ситуації суб’єктами, що застосовують 
норму. Через їх застосування можливо, у тому 
числі, максимально врахувати еволюцію та нові 
ситуації, що виникають [1; 3]. У той же час позна-
чимо, що незважаючи на те, що оціночні поняття 
як спеціальний засіб юридичної техніки, викону-
ють специфічні, властиві тільки їм функції, вони 
одночасно породжують певні труднощі в процесі 
застосування правових норм. І у підсумку це може 
створювати умови для виникнення податкових 
спорів, оскільки спричиняє певні складності, що 
обумовлені специфічними логіко-юридичними 
властивостями оціночних понять права і поляга-
ють у проблемах при їх конкретизації і тлумаченні.

В нашому випадку умови отримання майбутніх 
економічних вигод за своїм змістом будуть похід-
ними від виду діяльності підприємства, виду про-
дукції (роботи, послуги), їх складності, характеру 
технологічного і виробничого процесу, організації 
виробництва на підприємстві та інших чинників. 
Таким чином, умови отримання майбутніх еконо-
мічних вигод визначаються і оцінюються підпри-
ємством самостійно зважаючи на особливості фак-
тичної діяльності платника. 
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Ще один аспект, який стосується амортиза-
ції. Методологічні засади формування в бухгал-
терському обліку підприємства витрат на амор-
тизацію нематеріальних активів встановлює  
НП(С)БО 1, П(С)БО 8 та П(С)БО 16 [9; 10; 11].  
Зокрема, відповідно до пункту 25, 26, 27 П(С)БО 8  
нарахування амортизації нематеріальних акти-
вів здійснюється протягом строку їх корисного 
використання, який встановлюється підприєм-
ством при визнанні цього об’єкта активом (при 
зарахуванні на баланс), але не більше 20 років. 
При визначенні строку корисного використання 
об’єкта нематеріальних активів слід ураховува-
ти: строки корисного використання подібних ак-
тивів; моральний знос, що передбачається; право-
ві або інші подібні обмеження щодо строків його 
використання та інші фактори. Метод амортиза-
ції нематеріального активу обирається підпри-
ємством самостійно, виходячи з умов отримання 
майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови 
визначити неможливо, то амортизація нарахову-
ється із застосуванням прямолінійного методу.

Відповідно до п. 7 П(С)БО 16 витрати визнаються 
витратами певного періоду одночасно з визнанням 
доходу, для отримання якого вони здійснені. Ви-
трати, які неможливо прямо пов’язати з доходом 
певного періоду, відображаються у складі витрат 
того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Водночас, що стосується витрат на амортиза-
цію нематеріальних активів, то П(С)БО 16 не дає 
чітких критеріїв за якими відбувається їх відне-
сення до певного виду витрат. Зокрема, у Плані 
Рахунків, що застосовується підприємствами, 
організаціями та іншими юридичними особами 
(крім банків і бюджетних установ) незалежно від 
форм власності, організаційно-правових форм і 
видів діяльності, а також виділених на окремий 
баланс філій, відділень та інших відособлених під-
розділів юридичних осіб, наведено такий розподіл 
витрат (клас 9): Витрати діяльності): собівартість 
реалізації (90), Загальновиробничі витрати (91), 
Адміністративні витрати (92), Витрати на збут 
(93), Інші витрати операційної діяльності (94), Фі-
нансові витрати (95), Втрати від участі в капіталі 
(96), Інші витрати (97), Податок на прибуток (98). 

В Інструкції № 291 дається більш детальна ха-
рактеристика витрат, що відносяться до кожного 
із наведених видів у Плані Рахунків. Зокрема, 
Рахунок 90 «Собівартість реалізації» призначено 
для узагальнення інформації про собівартість ре-
алізованої готової продукції, товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг. За дебетом рахунку 90 «Со-
бівартість реалізації» відображається виробнича 
собівартість реалізованої готової продукції, робіт, 
послуг; фактична собівартість реалізованих това-
рів (без торгових націнок), страхові виплати від-
повідно до договорів страхування, за кредитом – 
списання в порядку закриття дебетових оборотів 

на рахунок 79 «Фінансові результати». Адміні-
стративні витрати, витрати на збут та інші опера-
ційні витрати не включаються до складу виробни-
чої собівартості готової та реалізованої продукції, 
а тому інформація про такі витрати узагальню-
ється на рахунках обліку витрат звітного періо-
ду – 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на 
збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» .

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» має такі 
субрахунки:

• 901 «Собівартість реалізованої готової про-
дукції»;

• 902 «Собівартість реалізованих товарів»;
• 903 «Собівартість реалізованих робіт і по-

слуг»;
• 904 «Страхові виплати».
На субрахунку 901 «Собівартість реалізованої 

готової продукції» ведеться облік виробничої собі-
вартості реалізованої готової продукції. На субра-
хунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» ві-
дображається собівартість реалізованих товарів, 
яка визначається Положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку 9 «Запаси». На субрахунку 
903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» ве-
деться облік собівартості реалізованих за звітний 
період робіт і послуг. На субрахунку 904 «Стра-
хові виплати» підприємства, які є страховика-
ми відповідно до Закону України «Про страху-
вання», узагальнюють інформацію про страхові 
суми і страхові відшкодування за умовами дого-
вору страхування (перестрахування) при настанні 
страхового випадку.

На рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» 
ведеться облік виробничих накладних витрат на 
організацію виробництва та управління цехами, 
дільницями, відділеннями, бригадами та іншими 
підрозділами основного й допоміжного виробни-
цтва, а також витрати на утримання та експлуата-
цію машин і устаткування. Цей рахунок не засто-
совується підприємствами торгівлі.

На рахунку 92 «Адміністративні витрати» ві-
дображаються загальногосподарські витрати, 
пов’язані з управлінням та обслуговуванням під-
приємства. До загальногосподарських витрат, 
зокрема, належать витрати на утримання адміні-
стративно-управлінського персоналу, витрати на 
їх службові відрядження, витрати на утримання 
основних засобів, інших матеріальних необорот-
них активів загальногосподарського призначення 
(оренда, амортизація, ремонт, комунальні послу-
ги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні 
послуги, поштово-телеграфні, канцелярські ви-
трати, сума податків, зборів (обов’язкових пла-
тежів). Аналітичний облік ведеться за статтями 
витрат.

На рахунку 93 «Витрати на збут» ведеться об-
лік витрат, пов’язаних із збутом (реалізацією, 
продажем) продукції, товарів, робіт і послуг. До 
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витрат на збут, зокрема, належать витрати паку-
вальних матеріалів, транспортування продукції, 
товарів за умовами договору, витрати на марке-
тинг та рекламу, витрати на оплату праці й комі-
сійні продавцям, торговим агентам, працівникам 
відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання 
основних засобів, інших матеріальних необорот-
них активів, що використовуються для забезпе-
чення збуту продукції, товарів, робіт і послуг. 

Як ми продемонстрували, амортизація може 
обраховуватися на різних рахунках, і відповідно 
бути включеною до різних видів витрат підпри-
ємства.

Як зазначено у пункті 11 П(С)БО 16 собі-
вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 
складається з виробничої собівартості продукції 
(робіт, послуг), яка була реалізована протягом 
звітного періоду, нерозподілених постійних за-
гальновиробничих витрат та наднормативних 
виробничих витрат. До виробничої собівартості 
продукції (робіт, послуг) включаються: прямі 
матеріальні витрати; прямі витрати на оплату 
праці; інші прямі витрати; змінні загальновироб-
ничі та постійні розподілені загальновиробничі 
витрати. Перелік і склад статей калькулювання 
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 
установлюються підприємством.

Відповідно до пункту 14 П(С)БО 16 до складу 
інших прямих витрат включаються всі інші ви-
робничі витрати, які можуть бути безпосередньо 
віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема 
відрахування на соціальні заходи, плата за оренду 
земельних і майнових паїв, амортизація, втрати 
від браку, які складаються з вартості остаточно 
забракованої з технологічних причин продукції 
(виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на 
її справедливу вартість, та витрат на виправлення 
такого технічно неминучого браку.

Згідно з пунктом 15 П(С)БО 16 до складу за-
гальновиробничих витрат включаються, у тому 
числі, амортизація нематеріальних активів за-
гальновиробничого (цехового, дільничого, ліній-
ного) призначення. 

Відповідно до пункту 17 П(С)БО 16 витрати, 
пов’язані з операційною діяльністю, які не вклю-
чаються до собівартості реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг), поділяються на адміні-
стративні витрати, витрати на збут та інші опера-
ційні витрати. А у пункті 18 П(С)БО 16 закріпле-
но, що до адміністративних витрат відносяться 
загальногосподарські витрати, спрямовані на 
обслуговування та управління підприємством, у 
тому числі й амортизація нематеріальних активів 
загальногосподарського використання. При цьо-
му як вказано у пункті 19 П(С)БО 16 витрати на 
збут включають витрати, пов’язані з реалізацією 
(збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), у тому 
числі й витрати на утримання основних засобів, 

інших матеріальних необоротних активів, пов’я-
заних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг 
(операційна оренда, страхування, амортизація, 
ремонт, опалення, освітлення, охорона)

Системний аналіз наведених положень дозво-
ляє констатувати, що платник має право само-
стійно визначати як перелік і склад статей каль-
кулювання виробничої собівартості продукції 
(робіт, послуг), так і вид витрат, до складу яких 
буде включено амортизацію нематеріальних ак-
тивів. Зважаючи на це, витрати з амортизації не-
матеріальних активів можуть бути відображені 
на різних бухгалтерських рахунках: 90 «Собівар-
тість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 
93 «Витрати на збут». 

Вибір методу калькулювання, перелік і склад 
певних статей залежить від виду продукції (ро-
біт, послуг), її складності, обсягів і періодичності 
випуску, типу, характеру виробничого і техноло-
гічного процесу, організації виробництва на під-
приємстві, методів планування. Для визначення 
складу витрат мають значення цілі та призначен-
ня витрат, зв’язок між витратами та отриманим 
результатом, а також взаємозв’язок витрат із об-
сягом виробництва. 

Таким чином, підприємство самостійно вста-
новлює перелік витрат з урахуванням своєї галу-
зевої належності; продукції, що випускається; 
послуг, що надаються. Свій вибір підприємство 
відображає в наказі про облікову політику.

Висновки. Податково-правове регулювання 
має свою специфіку і межі. Вони пов’язані, у тому 
числі, із тим, яким чином, через застосування 
яких способів, прийомів юридичної техніки від-
бувається упорядкування відносин, що опосеред-
ковують обчислення податків і зборів, ведення об-
ліку об’єктів оподаткування тощо. 
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Анотація

Кобильнік Д. А. Межі податково-правового регу-
лювання: постановка питання. – Стаття.

З’ясовано, що у розпорядчому документі про облі-
кову політику наводяться принципи, методи і процеду-
ри, які використовуються підприємством для ведення 
бухгалтерського обліку, складання і подання фінан-
сової звітності та щодо яких нормативно-правовими 
актами з бухгалтерського обліку передбачено більш 
ніж один їх варіант, а також попередні оцінки, які 
використовуються підприємством з метою розподілу 
витрат між відповідними звітними періодами. Одно-
варіантні методи оцінки, обліку і процедур до такого 
розпорядчого документа включати недоцільно. Обліко-
ва політика може враховувати організаційно-правову 
форму підприємства, галузеві особливості економічної 
діяльності, обсяги виробництва тощо. Визначено, що 
при визначенні строку корисного використання об’єк-
та нематеріальних активів слід ураховувати: строки 
корисного використання подібних активів; моральний 
знос, що передбачається; правові або інші подібні об-
меження щодо строків його використання та інші фак-
тори. Метод амортизації нематеріального активу оби-
рається підприємством самостійно, виходячи з умов 
отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі 
умови визначити неможливо, то амортизація нарахо-
вується із застосуванням прямолінійного методу. Зро-
блено висновок, що вибір методу калькулювання, пере-
лік і склад певних статей залежить від виду продукції 
(робіт, послуг), її складності, обсягів і періодичності 
випуску, типу, характеру виробничого і технологічно-
го процесу, організації виробництва на підприємстві, 
методів планування. Для визначення складу витрат 
мають значення цілі та призначення витрат, зв’язок 
між витратами та отриманим результатом, а також 
взаємозв’язок витрат із обсягом виробництва. Таким 
чином, підприємство самостійно встановлює перелік 
витрат з урахуванням своєї галузевої належності; про-
дукції, що випускається; послуг, що надаються. Свій 
вибір підприємство відображає в наказі про облікову 
політику. Податково-правове регулювання має свою 
специфіку і межі. Вони пов’язані, у тому числі, із тим, 

яким чином, через застосування яких способів, при-
йомів юридичної техніки відбувається упорядкування 
відносин, що опосередковують обчислення податків і 
зборів, ведення обліку об’єктів оподаткування тощо. 

Ключові слова: собівартість, реалізована продукція, 
адміністративні витрати, оподаткування.

Аннотация

Кобыльник Д. А. Границы налогово-правового ре-
гулирования: постановка вопроса. – Статья.

Установлено, что в распорядительном доку-
менте об учетной политике приводятся принципы, 
методы и процедуры, используемые предприяти-
ем для ведения бухгалтерского учета, составления 
и представления финансовой отчетности и по кото-
рым нормативно-правовыми актами по бухгалтерско-
му учету предусмотрен более чем один их вариант, 
а также предварительные оценки, которые использу-
ются предприятием с целью распределения расходов 
между соответствующими отчетными периодами. 
Одновариантные методы оценки, учета и процедур 
в такой распорядительный документ включать не-
целесообразно. Учетная политика может учитывать 
организационно-правовую форму предприятия, от-
раслевые особенности экономической деятельности, 
объемы производства и тому подобное. Определено, 
что при определении срока полезного использования 
объекта нематериальных активов следует учитывать: 
сроки полезного использования подобных активов; 
моральный износ, который предусматривается; пра-
вовые или другие подобные ограничения относи-
тельно сроков его использования и другие факторы. 
Метод амортизации нематериального актива выбира-
ется предприятием самостоятельно, исходя из усло-
вий получения будущих экономических выгод. Если 
такие условия определить невозможно, то аморти-
зация начисляется с применением прямолинейного 
метода. Сделан вывод, что выбор метода калькули-
рования, перечесления и составления определенных 
статей зависит от вида продукции (работ, услуг), ее 
сложности, объемов и периодичности выпуска, типа, 
характера производственного и технологического 
процесса, организации производства на предприя-
тии, методов планирования. Для определения состава 
расходов имеют значение цели и назначения затрат, 
связь между затратами и полученным результатом, 
а также взаимосвязь затрат с объемом производства. 
Таким образом, предприятие самостоятельно устанав-
ливает перечень расходов с учетом своей отраслевой 
принадлежности; выпускаемой продукции; услуг. 
Свой выбор предприятие отражает в приказе об учет-
ной политике. Налогово-правовое регулирование име-
ет свою специфику и границы. Они связаны, в том 
числе, с тем, каким образом, через применение каких 
способов, приемов юридической техники происходит 
упорядочение отношений, опосредующие исчисления 
налогов и сборов, ведение учета объектов налогообло-
жения и тому подобное.

Ключевые  слова: себестоимость, реализованная 
продукция, административные расходы, налогообло-
жения.

Summary

Kobylnik D. A. Limits of tax and legal regulation: 
questioning. – Article.

It was found that the administrative document on 
accounting policy sets out the principles, methods and 
procedures used by the company for accounting, prepar-
ation and submission of financial statements and in re-
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spect of which accounting regulations provide for more 
than one version, as well as preliminary estimates used 
by the enterprise to allocate costs between the relevant 
reporting periods. It is not advisable to include one-vari-
ant methods of assessment, accounting and procedures 
in such an administrative document. Accounting policy 
may take into account the organizational and legal form 
of the enterprise, sectoral characteristics of economic 
activity, production volumes, etc. It is determined that 
when determining the useful life of an intangible asset 
should take into account: the useful life of such assets; 
anticipated depreciation; legal or other similar restric-
tions on the terms of its use and other factors. The meth-
od of amortization of an intangible asset is chosen by 
the enterprise independently, based on the conditions of 
obtaining future economic benefits. If such conditions 
cannot be determined, depreciation is accrued using the 
straight-line method. It is concluded that the choice of 
calculation method, list and composition of certain arti-

cles depends on the type of product (works, services), its 
complexity, volume and frequency of production, type, 
nature of production and technological process, organiz-
ation of production at the enterprise, planning methods. 
To determine the composition of costs, the purpose and 
purpose of costs, the relationship between costs and the 
result obtained, as well as the relationship of costs with 
production are important. Thus, the company independ-
ently establishes a list of costs, taking into account its 
industry affiliation; manufactured products; services 
provided. The company reflects its choice in the order of 
accounting policies. Tax and legal regulation has its own 
specifics and limits. They are related, inter alia, to the 
way, through the use of which methods, techniques of 
legal technique is the ordering of relations that mediate 
the calculation of taxes and fees, accounting for objects 
of taxation, and so on.

Key  words: cost price, sold products, administrative 
expenses, taxation.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

Актуальність. Відповідно до Митного кодек-
су України (далі – Кодекс), митні органи пред-
ставлені у нашій країні центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну митну 
політику (Державна митна служба України), 
митницями та митними постами. А відповідно до 
ст. 5 Кодексу державна митна політика – це си-
стема принципів та напрямів діяльності держави 
у сфері захисту митних інтересів та забезпечення 
митної безпеки України, регулювання зовнішньої 
торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку 
економіки України та її інтеграції до світової еко-
номіки. Державна митна політика є складовою 
частиною державної економічної політики [1]. 
Важливість значення митних органів у даному 
напрямку діяльності держави можна простежити 
у двох аспектах: по-перше, вони слугують одним 
із чинників формування та здійснення зовнішньо-
політичного вектору країни, оскільки безпосеред-
ньо співпрацюють із зарубіжними економічними 
суб’єктами з питань митної справи та зовнішньої 
торгівлі; по-друге, дані органи активно сприяють 
функціонуванню адміністративної та економіч-
ної національним сферам, виконуючи для цього 
ряд завдань, що стосуються проведення митних 
платежів, здійснення контрольно-організаційних 
дій, сприяння транзиту, реалізації послуг у сфері 
митної справи тощо. 

Таким чином, як й інші елементи державної 
політики України, сучасний розвиток митної ді-
яльності в першу чергу має бути обумовлений об-
раним нашою державою напрямком. Останніми 
роками таким напрямком є євроінтеграція, яка 
стала основою та вектором реформування бага-
тьох національних державних органів та публіч-
них сфер діяльності. Зокрема, відповідно до Ука-
зу Президента України «Про Стратегію сталого 
розвитку «Україна – 2020» реформа державної 
митної справи та інтеграція в митну спільноту Єв-
ропейського Союзу є одним із першочергових прі-
оритетів впровадження в Україні європейських 
стандартів життя та вихід нашої країни на провід-
ні позиції у світі [2].

У даному питанні варто звернути увагу на те, 
що у європейській практиці наразі провідною є 
концепція «сервісної держави», яка з-поміж ін-
шого спрямована на перебудову роботи митних 
органів на принципах надання послуг учасникам 
зовнішньоекономічної діяльності. В основі даної 

концепції лежить положення, відповідно до якого 
будь-яка діяльність держави із взаємодії з індиві-
дом вважається публічною послугою, а оскільки 
митні органи України є елементом державного 
управління та регулювання, відтак «сервісна» мо-
дель може бути застосована і щодо удосконалення 
їх діяльності [3, с. 69-70]. Фактично, національні 
митниці наділені рядом повноважень, які направ-
ленні у тій чи іншій мірі на обслуговування зов-
нішньоекономічних суб’єктів. Проте законодав-
ство України у даній сфері суспільних відносин не 
оперує поняттями «митна послуга» або «сервісна 
функція митних органів». Тому актуальним є до-
слідити існуючий у європейських країнах стан ад-
міністративно-правового регулювання здійснення 
митними органами зазначених функцій, оскільки 
така стратегія вже досягла свого розвитку в зару-
біжних країнах, а тому може стати гарним при-
кладом для опанування українською правовою 
системою.

Метою роботи є дослідження нормативно- 
правових актів, а також доктринальних розро-
бок вчених з питання здійснення митними орга-
нами передових європейських країн сервісних 
функцій, а також аналіз практики адміністратив-
но-правового регулювання даної сфери. На основі 
отриманих результатів дослідження необхідним 
є запропонування варіантів вирішення існуючих 
в Україні проблем з цього питання шляхом запро-
вадження успішного досвіду зарубіжних країн.

Наукові дослідження. Тема виконання митним 
органами з-поміж інших повноважень сервісних 
функцій активно проголошується українськи-
ми науковцями. Так, Федотов О.П., Федотова 
І.А., Бондаренко І.О., Литвин Н.А., Світлак І.І., 
Корогодова О.О., Кузняк Б.Я., Свічкарь В.А., 
Гуцул І.А., Кредісов А., Бережнюк І. є прикла-
дами авторів, які присвятили свої праці вирішен-
ню питання щодо виконання митними органами 
України окремих завдань, серед яких особливе 
місце займає функція надання митних послуг. 
Крім того, як було зазначено вище, концепція 
«сервісної держави» бере свій початок та розви-
ток у європейських країнах, а тому варто зверну-
ти увагу на результат наукових розробок з даної 
теми зарубіжних авторів, серед яких викликають 
інтерес праці Політ К., Елової Г.В., Норман Р., 
Ферлі І., Фітцджеральда Л., Петтігрю А., Кве- 
ліашвілі І., Чеверс А. та інших.
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Виклад основного матеріалу. Оскільки мит-
не законодавство України не надає нормативного 
визначення митних послуг, варто звернутися до 
доктринальних джерел з метою визначення змі-
сту даної категорії. У широкому розумінні нау-
ковці пропонують наступне визначення митних 
послуг – це передбачена законом діяльність мит-
них органів, спеціалізованих митних установ та 
організацій, а також суб’єктів підприємницької 
діяльності, що здійснюється з ініціативи фізич-
них і юридичних осіб, спрямована на реалізацію 
прав, свобод та законних інтересів у галузі митної 
діяльності [4, c. 49]. Але, на основі норм чинного 
законодавства України, позиції науковців, що за-
кріплені на доктринальному рівні, доцільно вико-
ристовувати наступне авторське визначення, що 
митною послугою виступає результат проваджен-
ня митно-сервісної діяльності, як процесу, що 
здійснюється шляхом надання послуг, пов’язаних 
із отриманням дозвільних документів, постанов-
лення рішень та заключення висновків стосовно 
прав та свобод суб’єктів зовнішньоекономічної ді-
яльності з метою регламентації процедури здійс-
нення зовнішньоторговельних операцій. 

У свою чергу Бондаренко І.О. наводить на-
ступний приблизний перелік тих дій, які можуть 
вважатися безпосереднім проявом сервісних 
функцій: консультації з питань законодавства та 
зовнішньоекономічної діяльності; консультації 
фізичним особам з питань приватного виїзду за 
кордон; експертна оцінка документації, наданої 
для декларування товарів і транспортних засобів; 
складання зовнішньоекономічного контракту за 
умовами замовника; декларування вантажів з пов-
ним митним очищенням; зберігання вантажів та 
транспортних засобів; навантажувально-розван-
тажувальні роботи; супроводження вантажів та їх 
охорона; прийняття попереднього рішення митни-
ми органами; надання спеціальних митно-брокер-
ських послуг (організація митного огляду, виклик 
експертів Торгово-промислової палати, накладен-
ня митного забезпечення); інші послуги [5, с. 22].

Деякі автори сервісні функції митних органів 
визначають як «навколомитні» послуги з поста-
чання державних послуг у сфері митного забезпе-
чення. Виконання таких обов’язків реалізується 
таким чином, щоб максимально сприяти розвит-
ку зовнішньоекономічної діяльності, наслідком 
чого стає зацікавлення економічних акторів у от-
риманні прибутків в такий спосіб, що, відповідно, 
призводить до поповнення Державного бюджету 
країни [6, с. 218].

Світлак І.І., у свою чергу, запропонувала інше 
визначення: «Публічно-сервісна діяльність мит-
них органів – це діяльність митних органів, що 
проводиться з ініціативи фізичних та юридичних 
осіб для обслуговування їх потреб, по наданню 
реєстраційно-ліцензійних, інформаційних, кон-

сультаційних та інших послуг, що не складають 
зміст владно-розпорядчої діяльності митних орга-
нів» [7, с. 12-13]. На нашу думку, публічно-сервіс-
на діяльність у митній сфері – це діяльність митних 
органів у сфері публічного управління, пов’яза-
на з забезпеченням та реалізацією прав, свобод і 
законних інтересів приватних осіб, яка прово-
диться шляхом надання послуг таким особам.

У контексті розглядуваної теми основополож-
не значення має Міжнародна конвенція про спро-
щення і гармонізацію митних процедур (Кіотська 
конвенція) 1973 року. Даний акт не надає визна-
чення митної послуги, проте серед положень, за-
стосування яких є необхідним для досягнення 
гармонізації і спрощення митних правил і проце-
дур, закріплює стандартне правило, відповідно до 
якого за запитом відповідної особи та з причин, 
визнаних митною службою обґрунтованими, мит-
на служба, за наявності необхідних умов, здійс-
нює функції, необхідні для застосування митних 
правил та процедур поза встановленим місцем 
розташування митного органу та в його неробочий 
час [8]. Показово, що, продовжуючи дану норму, 
Конвенція оперує поняттям «послуга» щодо вка-
заних вище функцій. Таким чином, теорія надан-
ня митними органами сервісних послуг отримала 
свій початок на рівні міжнародного права та на сьо-
годні розвинулась у законодавстві багатьох країн.

Для законодавства багатьох європейських дер-
жав у сфері діяльності митних органів ключову 
роль відіграє Митний кодекс Європейського Сою-
зу, який є основою функціонування Митного сою-
зу в межах Євросоюзу та визначає митні правила 
переміщення товарів всередині Союзу, єдині мит-
ні тарифи та режими торгівлі з третіми країнами 
[9, с. 4]. Безпосередньо сфера регулювання Кодек-
су не охоплює визначення сервісних функцій мит-
них органів держав-членів Союзу, проте опосеред-
ковано наголошує на можливості надання такими 
органами послуг, не пов’язаних із контрольно-наг-
лядовими повноваженнями. Так, ст. 52 закріплює 
положення, відповідно до якого митні органи мо-
жуть установлювати плату або вимагати відшко-
дування витрат у разі надання окремих послуг, зо-
крема таких: (a) присутність працівників митного 
органу на відповідну вимогу, не в офіційний ро-
бочий час або не в приміщеннях митного органу;  
(b) аналітичні або експертні висновки щодо това-
рів і вартості поштових послуг у разі повернення 
товарів заявнику, надання інформації (…) [10]. 
Дана норма яскраво демонструє підхід права Єв-
ропейського Союзу до чіткого розподілу основних 
та «окремих» функцій митних органів, залиша-
ючи при цьому правову регламентацію останніх 
у сфері дії національного права. Так, як і біль-
шість інших держав-членів ЄС, у зв’язку з набут-
тям законної сили Митного кодексу ЄС Митний 
кодекс Польщі, країни, яка має спільний кордон 
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з Україною, втратив чинність, тим самим мак-
симально наблизивши право країни до європей-
ських стандартів у митній сфері. Одним із таких 
стандартів стала концентрація у повноваженнях 
митних органів основної фіскальної функції. Від-
так, польська митна служба приносить близько 
41% доходів до місцевих бюджетів, а до бюджету 
ЄС перераховується 75% імпортних податків. Це 
доходи від збирання акцизу з імпортних та вну-
трішніх товарів, імпортного мита тощо [11, с. 81]. 

Схожим прикладом може слугувати Болгарія, 
яка до речі входить до Європейського Союзу, але 
досі не прийнята до Шенгенської зони – «митної 
основи» ЄС. Ч. 2 ст. 15 Митного закону серед пе-
реліку функцій та задач митних органів не пе-
редбачає виконання ними сервісних функцій чи 
надання відповідних послуг, а наділяє основними 
повноваженнями з митного нагляду та контролю, 
здійснення зборів, захисту економічних інтересів 
країни, протидії митним правопорушенням тощо. 
Однак, ст. 11 оперує поняттям «додатково надані 
послуги», за здійснення яких митні органи мають 
право здіймати такси, що не являються митни-
ми зборами. А ч. 20 додаткових положень до За-
кону наводить перелік прикладів таких послуг: 
видача ліцензій, статистичні послуги, валютний 
контроль, видача документів та посвідчень, ана-
ліз та інспекція, а також інша митна діяльність 
поза робочим місцем та робочим часом [12]. Та-
ким чином, можна зробити висновок, що в межах 
права Європейського Союзу головним напрямком 
розвитку митних органів як складових елемен-
тів великого митного об’єднання є безпосередньо 
фіскальний аспект, проте з-поміж іншого митне 
законодавство покладає на них сервісні функції, 
які розглядаються як окрема складова завдань 
митної політики держави.

Тим не менш, аналізуючи право європейських 
держав, нерідко можна зустріти норми, які без-
посередньо закріплюють за митними органами 
право надавати послуги або здійснювати інші 
дії, непов’язані із виконанням контрольно-наг-
лядових або фіскальних функцій. Наприклад, 
Закон Латвійської Республіки «Про Державну 
службу доходів» окремою главою регулює поря-
док здійснення митної політики митними органа-
ми. При проведенні даної політики відповідно до 
ст. 11 Закону митні органи поряд з іншим, керу-
ючись нормами національного законодавства, на-
дають державним установам, приватним організа-
ціям, фізичним особам та безпосередньо клієнтам 
інформацію з митних питань, а також здійснюють 
підготовку та підвищення кваліфікації працівни-
ків митних органів [13]. Зосереджуючи увагу на 
таких нормах, у зарубіжній теорії панує думка 
щодо поділу митних функцій на традиційні та не-
традиційні. Так, якщо основні завдання митниць, 
що стосуються контролю, нагляду за перевезен-

ням товарів, справляння плати, виявлення право-
порушень, були апріорі характерними для даної 
сфери суспільних відносин, то сучасні умови еко-
номічної та політичної інтеграції країн зумовили 
появу нових повноважень митних органів. Зокре-
ма, як зазначає Алдіс Чеверс, не варто забувати 
про унікальну соціальну роль митниць, оскільки 
це не лише правозахисна установа, але й служба, 
яка створена з-поміж іншого для задоволення по-
треб суспільства [14, с. 27]. В результаті реаліза-
ція оновленого підходу до організації діяльності 
митних органів має наслідком лише позитивні 
зміни в економіці країн: спрощення процедур зов-
нішньої торгівлі, відкриття нових кордонів, спри-
яння вільному руху товарів між державами. 

Варто акцентувати увагу на тому, що вплив 
Митного кодексу ЄС на митне законодавство кра-
їн-учасниць не обмежується лише вищенаведе-
ними нормами. Загалом сучасна митна політика 
Європи спрямована на всебічне та системне спро-
щення здійснення міжнародної торгівлі. Цьому 
напрямку присвячені як норми Кодексу, а в ре-
зультаті й національне право європейських країн, 
так і висвітлена у доктрині теорія сервісної дер-
жави. Повертаючись до практики Польської Рес-
публіки, варто зауважити, що незважаючи на те, 
що держава зосередила всю свою митну політику в 
рамках норм ЄС, не виокремлюючи сервісну функ-
цію митних органів, вона може слугувати гарним 
прикладом у спрощенні здійснення зовнішньої 
торгівлі шляхом системного обміну інформацією. 
Мова у даному випадку йде про управління ризи-
ками у митній службі, оскільки польська інформа-
ційна система на сьогодні стала найсучаснішим у 
Європі способом електронного митного оформлен-
ня. Зміст даного явища полягає в тому, що перед 
прибуттям будь-якого товару до країни здійсню-
ється обмін інформацією, який робить можливим 
ефективний аналіз ризиків та розпізнавання на 
основі цього легального товарообігу та товарообі-
гу, який потенційно може бути небезпечним для 
держави. Для здійснення таких завдань митні 
органи Польщі отримали право з обробки та пере-
вірки інформації, що стосується зовнішньої тор-
гівлі, а також використовувати допомогу осіб, що 
не задіяні у митній службі. В результаті у країні 
значно спростилась організаційна структура мит-
них підрозділів при одночасному розподілі між 
ними головних функцій: фіскальних та сервісних.

Дана практика має безпосередній зв’язок із 
митною політикою України, оскільки запрова-
дження в Митному кодексі від 2012 року інсти-
туту уповноважених економічних операторів 
покликано забезпечити підвищення якості саме 
їх сервісної функції. На думку науковців, дана 
функція передбачає, насамперед, скорочення 
митних процедур при переміщенні осіб, товарів та 
транспортних засобів через митний кордон Укра-
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їни. З цією метою у нашій державі застосовуєть-
ся система управління ризиками із визначеними 
їхніми профілями [15, с. 60]. Крім того, Митний 
кодекс ЄС також встановлює імперативне прави-
ло щодо використання державами-учасницями 
електронних систем для обміну інформацією між 
митними органами та надання з цією метою еко-
номічним операторам електронних митних по-
слуг широкого спектра, завдяки яким вони змо-
жуть однаково взаємодіяти з митними органами 
будь-якої держави-члена (ст. 16(1), ст. 280) [10]. 
Таким чином, діяльність національних митних 
органів має конкретні напрямки розвитку, які не 
лише наблизять їх до європейської спільноти, але 
й значно покращать систему здійснення додатко-
вих важливих для економіки України послуг.

Останніми роками практика європейських 
країн активізується у поширенні нового типу 
митного органу – сервісної митниці. Її ідейні 
засади були сформульовані Всесвітньою мит-
ною організацією, яка не розділяє погляди щодо 
зміцнення акцентів роботи митниць до фіскаль-
ної спрямованості, орієнтованої на наповнення 
державного бюджету, оскільки саме це заважає 
розвивати сервісну функцію митної політики. 
Робота сервісних митниць, у свою чергу, має бути 
спрямована на спрощення митних процедур, 
формування нового напрямку митного контро-
лю, побудованого на принципі сервісу та між-
народного обміну інформацією, попередження 
та протидії корупції у фіскальних органах, під-
вищення професійної компетентності посадових 
осіб [16, с. 78]. Саме у такому вигляді на сьогодні 
представлена оновлена система митних органів 
більшості європейських країн. 

У теорії серед груп принципів, на яких має бу-
дуватись діяльність сервісних митниць, виділя-
ють дві основні: формування митного законодав-
ства та методи роботи митних органів та посадових 
осіб. Так, норми, що регулюють функціонування 
оновлених митних органів, мають бути доступни-
ми для всіх осіб, спрощеними (з метою подальшо-
го здійснення швидкого митного оформлення за 
мінімальних витрат осіб), мати стандартну форму, 
відповідати міжнародним митним стандартам. 
У той же час, митниці зобов’язані уникати будь-
яких корупційних дій, використовувати системи 
управління ризиками, підвищувати рівень обслу-
говування клієнтів, працювати з клієнтами на ос-
нові їх добровільної згоди, розвивати партнерство 
з приватним організаціями тощо [17, с. 169].

Сервісна діяльність митних органів офіційно 
закріплена за цілою системою органів загальної 
та спеціальної компетенції у такій розвиненій 
європейській країні як Франція. Так, в межах 
центрального апарату митниць діє Французький 
комітет зі спрощення процедур зовнішньої торгів-
лі, на рівні регіональних округів працюють управ-

ління митних зборів, до компетенції яких також 
відноситься надання ряду послуг: видача дозво-
лів, передбачених Митним кодексом Франції, 
при здійсненні зовнішньоторговельних операцій, 
видача сертифікатів на імпорт м’яса та молочних 
продуктів, зберігання морської іпотеки у портах 
тощо. Крім того, у кожному регіональному управ-
лінні функціонують спеціальні підрозділи, які 
надають окремі види послуг. Наприклад, митні 
бюро обмеженої компетенції займаються операці-
ями з прикордонних перевезень некомерційного 
характеру, а також з міжнародного туризму та на-
ціонального каботажного плавання. У свою чергу, 
працівники центру з розмитнення самостійно на-
правляються до виробників та власників товарів, 
що готуються до експорту, з метою здійснення усіх 
митних формальностей. Внаслідок цього значно 
прискорюється майбутня митна процедура, яка 
вже не передбачає необхідного розвантаження, 
розпакування і наступного навантаження товару.

Дані положення врегульовані детально Мит-
ним кодексом Франції. Наприклад, відповідно 
до Розділу ІІІ (Articles 82 bis ʼ 82 sexies) катего-
рія окремо визначених товарів, що привозяться 
на митницю, можуть зберігатися у зонах митного 
оформлення за наявності відповідного дозволу, 
який визначає умови такого зберігання, а також 
встановлює плату за придбання, обслуговування 
та ремонт установок, необхідних для надання від-
повідної послуги [18]. Варто акцентувати увагу на 
тому, що така оплата не є частиною мита, що має 
конкретний законодавчий вимір, а вважається 
збором, що визначається шляхом співвідношення 
розміру та вартості наданих клієнту послуг. Та-
ким чином, головним правилом організації діяль-
ності митних органів Франції є задоволення по-
треб фізичних та юридичних осіб, а тому останні 
роки саме ця країна очолює міжнародні рейтинги 
торгівлі, оскільки близько 90% користувачів за-
доволені послугами французької митниці [19].

Особливий підхід до надання митних послуг 
мають Нідерланди. У системі митних органів 
даної країни було сформовано спеціальний Цен-
тральний Сервіс з імпорту та експорту (CDIU), 
який надає інформацію та послуги щодо підго-
товки та видачі ліцензій для імпорту, експорту та 
транзиту товарів, а також допомагає експортува-
ти стратегічні товари. Так, на офіційному сайті 
податкових органів Нідерландів, частиною яких є 
безпосередньо митниці, зазначається, що завдан-
нями даного Сервісу є: 

 – надання інформації про процедуру подачі за-
явки на отримання ліцензії або про надання пові-
домлення; 

 – оформлення та опрацювання отриманих  
заявок; 

 – видача ліцензій;
 – складання звітів про видані ліцензії [20].
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Крім цього, у країні діє Закон «Про стратегічні 
послуги», який у певній мірі регулює питання на-
дання послуг відповідними органами при експорті 
або імпорті окремої категорії товарів через держав-
ний кордон. Так, Закон передбачає обов’язкову 
наявність ліцензії, яка видається вищезгаданим 
Центральним Сервісом з імпорту та експорту від 
імені Міністра зовнішньої торгівлі та співробітни-
цтва, для надання посередницьких послуг щодо 
торгівлі товарами подвійного призначення з кра-
їнами ЄС та третіми країнами, а також брокерські 
послуги для товарів військового призначення [21]. 

Схожу практику надання митних послуг ввела 
Данія. У державі у складі Податкової адміністра-
ції діє Митне агентство, які у сукупності є части-
ною системи Міністерства податків. Завданням 
Митного агентства є надання послуг громадянам 
та підприємствам з метою полегшення процедури 
сплати ними необхідних митних зборів та подат-
ків, тим самим спрощуючи усю митну процедуру 
у державі. У своїй політиці агентство керується 
Митним кодексом ЄС, оскільки Данія на разі про-
водить законодавчу політику щодо його імплемен-
тації у національне право. Через це пріоритетним 
напрямком розвитку датських митниць є комп-
лексна модернізація інформаційних технологій з 
метою повного оцифрування всієї митної інформа-
ції, полегшення європейської торгівлі через дер-
жавний кордон, ефективного та цілеспрямовано-
го контролю над потом товарів, що ввозяться або 
вивозяться з території Данії до ЄС. Крім того, як 
зазначається на офіційному сайті Митного агент-
ства, серед 800 співробітників, які вирішують най-
різноманітніші завдання митної політики, налічу-
ється спеціальний адміністративний персонал, що 
займається оформленням митних ліцензій, випи-
сок та інших документів за заявками клієнтів [22]. 

Отже, підтримуючи точку зору щодо запро-
вадження у дію нових сервісних митниць, росій-
ські вчені зазначать, що в рамках даної концепції 
митні органи будуть розглядатися як установи, 
орієнтовані на надання якісних митних послуг як 
державі, так і учасникам зовнішньоекономічної 
діяльності, та головною метою яких буде резуль-
тативне сприяння зовнішній торгівлі, прискорен-
ню і спрощенню митних процедур. В результаті 
організація митної діяльності у вигляді сервісу 
стане пріоритетним завданням кожної держави, а 
терміни «митна справа» та «митне регулювання» 
у національному законодавстві на думку вчених 
варто буде використовувати як складові категорії 
«митні послуги» [23, с. 20].

Аналіз європейського досвіду у сфері виконан-
ня митними органами сервісних функцій та його 
співвідношення із національною правовою док-
триною наводить на думку про те, що такий під-
хід до митної політики має переважно диспози-
тивне підґрунтя. Тому першочергово організація 

діяльності митних органів у нашій країні мала 
напрямком чітке виконання ними адміністратив-
них, контрольних та наглядових функцій в межах 
імперативного методу правового регулювання, 
який зберігається і зараз. Європейський же дос-
від свідчить про інший підхід до розуміння діяль-
ності органів у даній сфері. Зокрема, базуючись 
на теорії «сервісної держави», ряд європейських 
країн вже оновило свою правову систему з метою 
поєднання контрольно-наглядових та сервісних 
повноважень в межах правосуб’єктності митних 
органів. В результаті такі держави, як Франція, 
Данія, Литва, Польща, вже отримали власні пози-
тивні результати у сфері надання митних послуг 
своїм громадянам та юридичним особам, а також 
зовнішньоторговельним суб’єктам. 

Висновок. На основі вище викладеного матері-
алу можна зробити висновок, що обравши курс на 
євроінтеграцію, Україна має слідувати стандар-
там, які на сьогодні вже отримали якісні показни-
ки у сфері організації діяльності митних органів 
передових європейських країн. Одним із таких 
стандартів є переорієнтація профілю та завдань 
митниць із фіскальних та контрольно-наглядових 
основ на сервісні. Такий підхід дозволяє не лише 
значно підвищити ефективність результатів від 
усіх аспектів діяльності даних органів, але й покра-
щити рівень економіки держави внаслідок появи 
нових відкритих шляхів та зовнішніх партнерів.

Досвід адміністративно-правового регулюван-
ня сервісної діяльності митних органів європей-
ських держав свідчить про різний підхід в їх орга-
нізації. Деякі країни лише частково закріпили у 
своєму законодавстві норми, які дозволяють мит-
ним органам поряд із своїми основними завдання-
ми надавати окремі митні послуги. Інші держави 
більш активно сприймають нові підходи до органі-
зації діяльності державних органів, а тому в їх сис-
темі вже налічуються спеціальні служби, агент-
ства, відповідальні за надання якісних послуг у 
митній сфері. У будь-якому випадку, європейське 
право активно розвивається у даному напрямку, 
про що свідчать положення відповідних конвенцій 
та резолюцій. Тому головним вектором для рефор-
мування національної митної політики має слугу-
вати переорієнтація завдань митниць із виключно 
фіскальних на ті, що в першу чергу спрямовані на 
надання якісних та необхідних митних послуг. 
Щодо запозичення конкретного досвіду європей-
ських країн, то варто виходити із принципів ор-
ганізації роботи українських митниць, орієнтую-
чись при цьому на наявну систему даних органів.

 На думку автора, доречним може стати ство-
рення можливості переведення деяких підрозді-
лів митної служби в електронну форму шляхом 
запровадження багатофункціональних центрів з 
надання митних послуг на базі Центрів надання 
адміністративних послуг та регіональних мит-
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ниць, зокрема, і в електронній формі, що може 
слугувати значному скороченню часу, що витра-
чається на документарну процедуру надання ряду 
митних послуг. Такі центри стали б аналогією 
«сервісних митниць», які функціонують у мит-
них органах деяких країн ЄС. 

Проте незалежно від обраного підходу до ре-
формування митної політики варто першочергову 
увагу акцентувати на оновленні митного законо-
давство України, закріпивши у ньому норми щодо 
пріоритетного надання митних послуг та орієн-
тації на європейські стандарти щодо формування 
митної політики.
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Анотація
Колісник А. С. Європейський досвід адміністратив-

но-правового регулювання сервісної діяльності мит-
них органів. – Стаття.

У статті проведений аналіз нормативно-правових ак-
тів, а також доктринальних розробок вчених з питання 
здійснення митними органами передових європейських 
країн сервісних функцій, а також аналіз практики адмі-
ністративно-правового регулювання даної сфери. Були 
зроблені висновки та наведені авторські наукові дороб-
ки, що полягають у можливих варіантах вирішення 
існуючих в Україні проблем з цього питання шляхом 
запровадження успішного досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова: сервісна діяльність митних органів, 
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Аннотация
Колесник А. С. Европейский опыт административ-

но-правового регулирования сервисной деятельности 
таможенных органов. – Статья.

В статье проведен анализ нормативно-правовых 
актов, а также доктринальных разработок ученых 
по вопросу осуществления таможенными органами 
передовых европейских стран сервисных функций, 
а также анализ практики административно-правово-
го регулирования данной сферы. Были сделаны выво-
ды и приведены авторские научные труды, которые 
заключаются в возможных вариантах решения суще-
ствующих в Украине проблем по этому вопросу путем 
введения успешного опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: сервисная деятельность таможен-
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Summary
Kolisnyk A. S. European experience of administrative 

and legal regulation of service activities of customs 
authorities. – Article.

The article analyses the legal acts, as well as the doc-
trinal developments of scientists on the implementation 
of customs services of advanced European countries, as 
well as an analysis of the practice of administrative and 

legal regulation of this area. Conclusions were made and 
the author’s scientific achievements were presented, 
which consist in possible solutions to the existing prob-
lems in Ukraine on this issue by introducing the success-
ful experience of foreign countries.

Key  words: service activity of customs authorities, 
service functions, service customs body, customs servic-
es, service state.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЕМ

Порядок легітимації підприємницької діяль-
ності фізичних осіб є об’єктом адміністратив-
но-правового регулювання та набуває особливої 
актуальності за умови сучасної трансформації ві-
тчизняного інституту державної реєстрації та по-
яви низки нових адміністративних процедур у цій 
сфері, зокрема електронної реєстрації, реєстрації 
через фронт-офіси, надання нотаріусами послуг з 
реєстрації та ін. В той же час в межах процедури 
державної реєстрації фізичної особи підприємцем є 
певні невирішені питання, на яких варто зупини-
тися більш детально з метою вироблення рекомен-
дацій з удосконалення її адміністративно-правових 
засад в контексті оптимізації адміністративно-про-
цедурного законодавства України в цілому.

Як було визначено нами у попередніх дослі-
дженнях, адміністративні процедури у сфері 
державної реєстрації фізичних осіб-підприєм-
ців – нормативно закріплений порядок вирішення 
державним реєстратором як суб’єктом публічного 
адміністрування індивідуальної адміністративної 
справи, пов’язаної із засвідченням факту набут-
тя або позбавлення статусу підприємця фізичною 
особою, за результатами розгляду якої прийма-
ється адміністративний акт у вигляді відповідно-
го запису до Єдиного державного реєстру.

Дослідження адміністративно-правових засад 
процедури державної реєстрації фізичних осі-
ю-підприємців вимагає визначення її структур-
них елементів, а саме: 1) її цільового призначення; 
2) типу основних відносин; 3) кола осіб, що беруть 
участь у процедурі; 4) актів поведінки, що можуть 
і повинні зробити учасники процедури; 5) послі-
довності здійснення актів поведінки; б) термінів 
(часу) і місця здійснення як окремих процедурних 
дій, так і процедури в цілому; 7) правових засобів, 
що забезпечують функціонування процедури.

Тип суспільних відносин, опосередковуваних 
реєстраційними процедурами, об’єкти і суб’єкти 
(коло осіб, що беруть участь у процедурі) розкри-
ваються через характеристику реєстраційних від-
носин, врегульованих відповідними правовими 
нормами. Акти поведінки учасників реєстрацій-
ної процедури, послідовність їхнього здійснення, 
терміни (час) і місце здійснення як окремих реє-
страційних дій, так і процедури в цілому, а також 
правові засоби, що забезпечують функціонування 
реєстраційної процедури, – знаходять прояв через 
характеристику стадій здійснення реєстраційної 

процедури. Таким чином, юридична конструкція 
процедур державної реєстрації ФОПів містить у 
собі наступні елементи: 1) правові норми, що рег-
ламентують здійснення реєстраційних процедур; 
2) реєстраційні правовідносини; 3) цільове при-
значення реєстраційних процедур; 4) стадії реє-
страційних процедур [1, с. 93-94]. Дані елементи 
дозволяють визначити сутність процедури, її юри-
дичну природу і зміст. 

Правові норми, що регламентують здійснення 
державної реєстрації фізичної особи підприємцем 
в Україні, складаються із:

- матеріальних норм цивільного і господар-
ського права, що закріплюють обов’язковість дер-
жавної реєстрації ФОПів. Так, відповідно до Ци-
вільного кодексу України, фізична особа здійснює 
своє право на підприємницьку діяльність за умови 
її державної реєстрації в порядку, встановленому 
законом [2, ч. 2 ст. 50]. Схожа норма міститься і 
у Господарському кодексі України, відповідно до 
ст. 58 якого суб’єкт господарювання підлягає дер-
жавній реєстрації як юридична особа чи фізична 
особа-підприємець у порядку, визначеному зако-
ном [3].

- адміністративно-правових норм, що встанов-
люють цілі, завдання, функції, принципи про-
цедури державної реєстрації, правовий статус 
їх учасників. Так, відповідно до Закону Украї-
ни «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підпримців та громадських фор-
мувань» державна реєстрація юридичних осіб, 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців – 
офіційне визнання шляхом засвідчення держа-
вою факту створення або припинення юридичної 
особи, громадського формування, що не має ста-
тусу юридичної особи, засвідчення факту наявно-
сті відповідного статусу громадського об’єднання, 
професійної спілки, її організації або об’єднання, 
політичної партії, організації роботодавців, об’єд-
нань організацій роботодавців та їхньої символі-
ки, засвідчення факту набуття або позбавлення 
статусу підприємця фізичною особою, зміни відо-
мостей, що містяться в Єдиному державному ре-
єстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань, про юридичну особу 
та фізичну особу-підприємця, а також проведен-
ня інших реєстраційних дій, передбачених цим 
Законом» [4, п. 4 ч. 1 ст. 1].
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Принципами державної реєстрації є такі: 
1) обов’язковість державної реєстрації в Єдино-
му державному реєстрі; 2) публічність держав-
ної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та 
документів, що стали підставою для її проведен-
ня; 3) врегулювання відносин, пов’язаних з дер-
жавною реєстрацією, та особливостей держав-
ної реєстрації виключно Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань»; 
4) здійснення державної реєстрації за заявниць-
ким принципом; 5) єдність методології державної 
реєстрації; 6) об’єктивність, достовірність та пов-
нота відомостей у Єдиному державному реєстрі; 
7) внесення відомостей до Єдиного державного ре-
єстру виключно на підставі та відповідно Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань»; 8) відкритість та доступність відомо-
стей Єдиного державного реєстру [4, ст. 4].

- адміністративно-процедурних норм, що без-
посередньо визначають порядок здійснення дій та 
їхній зміст під час процедури державної реєстра-
ції [4, ст. 14, 15, 18, 25-30. 32-34, 34-1; 5; 6; 7], на 
яких зупинимося більш детально пізніше.

Реєстраційні правовідносини. Правовідносини 
в юридичної літературі зазвичай визначаються 
як суспільні відносини, врегульовані правовими 
нормами, кі виконують такі функції: визначають 
конкретне коло осіб, на яких розповсюджується 
дія норм права в певний момент; закріплюють 
конкретну поведінку, якої мусять або можуть до-
тримуватись суб’єкти; є умовами можливого при-
ведення в дію спеціальних юридичних дій з метою 
забезпечення суб’єктивних прав, обов’язків і від-
повідальності. Елементами правовідносин висту-
пають об’єкт, суб’єкт і зміст правовідносин (права 
та обов’язки суб’єктів). 

Реєстраційні правовідносини є адміністратив-
но-правовими і саме у адміністративно-правових 
відносинах як елементі правового регулювання 
індивідуалізуються положення тієї чи іншої нор-
ми адміністративного права, визначаються харак-
тер, права й обов’язки їх учасників [8]. 

Суб’єктом публічної адміністрації, що при-
ймає безпосередню участь у адміністративно-про-
цедурних відносинах щодо державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підриємців, 
є державний реєстратор – особа, яка перебуває 
у трудових відносинах з виконавчими органа-
ми місцевих рад та райдержадміністраціями як 
суб’єктами державної реєстрації або нотаріус.

Дані правовідносини, що складаються між 
заявником – фізичною особою, яка бажає стати 
підприємцем, і державним реєстратором, є адмі-
ністративно-процедурними. При цьому їхнє ви-
никнення обумовлене наявністю одночасно мате-
ріальних норм інших галузей права – цивільного 

та господарського. Яка реалізуються через адмі-
ністративно-процедурні відносини. Таким чином, 
виникнення реєстраційних правовідносин мож-
ливе при наявності одночасно матеріальних і ад-
міністративно-процедурних правових норм. Про-
цедурне реєстраційне правовідношення виступає 
в ролі визначеної стадії реалізації фактичних 
суспільних відносин, опосередкованих матері-
альним реєстраційним правовідношенням. Фак-
тором, що пов’язує воєдино матеріальне право-
відношення з процедурним, є об’єкт відповідних 
правовідносин [9, c. 658].

Цільове призначення реєстраційних проце-
дур. Під цілями реєстраційних процедур варто 
розуміти той кінцевий результат, до якого прагне 
законодавець, встановлюючи норми про порядок 
проведення реєстрації. Так, цілями державної 
реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності 
є: 1) надання певного правового статусу певному 
суб’єкту; 2) перевірка законності певних фактів, 
дій, виникнення (припинення) прав та обов’яз-
ків певних суб’єктів, і в такий спосіб захист прав 
і законних інтересів приватних осіб та держави; 
3) отримання відомостей державного статистич-
ного обліку для здійснення заходів регулювання 
економіки; 4) надання всім учасникам господар-
ського обігу, органам державної влади та місцево-
го самоврядування інформації про зареєстрованих 
суб’єктів підприємницької діяльності. При цьому 
всі ці цілі взаємодоповнюють одна одну і окремо, 
як правило, не використовуються [10, с. 98]. 

Стадії процедури державної реєстрації. Ста-
дії – це відносно самостійні етапи процедури, на 
кожному з яких вирішуються специфічні задачі і 
з цією метою відбуваються суворо визначені пра-
вовими нормами юридичні дії і складаються (ви-
даються) юридичні документи (адміністративні 
акти) [11, c. 400-402]. Стадії в адміністративній 
процедурі являють собою весь комплекс дій, вчи-
нюваних за визначеними правилами учасниками 
таких реєтраційних відносин, а конкретна стадія 
відображає етап, на якому знаходиться розгляд 
конкретної справи: від його порушення до вине-
сення по ньому рішення адміністративним орга-
ном, що знаходить свій прояв у відповідному ад-
міністративному акті.

Стадіями адміністративної процедури зазвичай 
є наступні: 1) подання приватною особою заяви і 
прийняття її до розгляду державним органом, по-
садовою особою; порушення справи; 2) розгляд 
справи, включаючи встановлення та дослідження 
фактичних обставин; вибір відповідних матеріаль-
них правових норм; 3) винесення рішення; 4) його 
виконання; 5) оскарження рішення [12, c. 77]. 

Л. П. Котяш, досліджуючи адміністратив-
но-правове регулювання державної реєстрації 
юридичних осіб в Україні, виділяє такі стадії: 
1) подання документів заявником для державної 
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реєстрації; 2) заповнення форми заяви про дер-
жавну реєстрацію; 3) здійснення прийому та опи-
су поданих документів уповноваженим суб’єктом 
у разі подання документів у паперовій формі та 
виготовлення копій документів в електронній 
формі; 4) внесення копій документів в електро-
нній формі до Єдиного державного реєстру; 5) пе-
ревірка документів на наявність підстав для зу-
пинення розгляду документів або для відмови в 
державній реєстрації; 6) прийняття рішення про 
проведення реєстраційної дії та її проведення (зо-
крема з урахуванням принципу мовчазної згоди) 
за відсутності підстав для зупинення розгляду до-
кументів та відмови в державній реєстрації шля-
хом внесення запису до Єдиного державного реє-
стру; 7) формування та оприлюднення на порталі 
електронних сервісів виписки, результатів надан-
ня адміністративних послуг у сфері державної 
реєстрації та установчих документів; 8) видання 
за бажанням заявника виписки з Єдиного держав-
ного реєстру в паперовій формі за результатами 
проведеної реєстраційної дії (у разі подання за-
яви про державну реєстрацію у паперовій формі) 
з проставленням підпису та печатки державного 
реєстратора [13, с. 87-91].

Вважаємо таку стадийність зайве докладною, а 
невіделення стадії оскарження як факультативної 
певною помилкою, і пропонуємо у процедурі дер-
жавної реєстрації фізичної особи підприємцем ви-
ділити наступні стадії: 1) подання документів для 
державної реєстрації; 2) перевірка поданих доку-
ментів на наявність підстав для зупинення їх роз-
гляду або відмови в державній реєстрації; 3) при-
йняття адміністративного акту про проведення 
державної реєстрації та здійснення відповідної ре-
єстраційної дії; 4) оскарження прийнятого рішен-
ня про реєстрацію (відмови у реєстрації). Варто 
проаналізувати кожну зі стадій державної реєстра-
ції фізичної особи підприємцем більш детально.

1 стадія. Подання документів для державної 
реєстрації. 

Документи можуть подаватися як безпосеред-
ньо державному реєстратору (чи уповноваженій 
особі фронт-офісу), так і в електронній формі.

В першому виадку безпосередньо особа, яка має 
намір стати підприємцем чи її представник, який 
діє на підставі доручення чи іншого документу, 
що підтверджує його повноваження, пред’являє 
державному реєстратору документ, що посвідчує 
особу, та подає у паперовій формі наступні доку-
менти: 1) заяву про державну реєстрацію фізич-
ної особи підприємцем, в якій може зазначатися 
прохання про реєстрацію такої особи платником 
податку на додану вартість та/або обрання спро-
щеної системи оподаткування та яка повинна 
бути підписана заявником особисто; 2) нотарі-
ально засвідчену письмову згоду батьків (уси-
новлювачів) або піклувальника чи органу опіки 

та піклування – для фізичної особи, яка досягла 
шістнадцяти років і має бажання займатися під-
приємницькою діяльністю, але не має повної ци-
вільної дієздатності, про що складається відповід-
ний опис [4, ст. 18]. При цьому документи повинні 
відповідати таким вимогам: 1) мають бути викла-
дені державною мовою та додатково, за бажанням 
заявника, – іншою мовою (крім заяви про держав-
ну реєстрацію); 2) текст документів має бути на-
писаний розбірливо (машинодруком або від руки 
друкованими літерами); 3) не повинні містити 
підчищення або дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, орфографічні 
та арифметичні помилки, заповнюватися олів-
цем, а також містити пошкодження, які не дають 
змоги однозначно тлумачити їх зміст; 4) докумен-
ти, видані відповідно до законодавства іноземної 
держави, повинні бути легалізовані (консульська 
легалізація чи проставлення апостиля) в установ-
леному законодавством порядку, якщо інше не 
встановлено міжнародними договорами.

Щодо електронної реєстрації фізичної осо-
би-підприємця слід зазначити, що перші реаль-
ні кроки діджиталізації процедури державної 
реєстрації фізичних осіб-підприємців датують-
ся 2016 роком, коли було затверджено Порядок 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, що 
не мають статусу юридичної особи [5], розділом IV 
якого було передбачено особливості проведення 
державної реєстрації за заявами в електронній 
формі. Саме з його прийняттям стало практич-
но можливим здійснення електронної реєстрації 
ФОПів за умови підписання заявником необхід-
них документів з використанням засобів електро-
нної ідентифікації з високим рівнем довіри, а саме 
за допомогою кваліфікованого цифрового підпису. 

За умови наявності діючого кваліфікованого 
електронного підпису фізичній особі, яка бажає 
зареєструватися як підприємець, необхідно пода-
ти заяву про державну реєстрацію в електронній 
формі через кабінет громадянина на Порталі Дія 
(diia.gov.ua). Для цього необхідно здійснити низ-
ку кроків: 1) зареєструватися чи авторизуватися 
(якщо особа вже зареєстрована) у кабінеті грома-
дянина на diia.gov.ua за допомогою електронного 
підпису; 2) заповнити онлайн-форму (форму 1 згід-
но з наказом Міністерства юстиції України «Про 
затвердження форм заяв у сфері державної реє-
страції юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань [14]) на отримання 
послуги, вказавши свої контактні дані (телефон, 
адреса, email), обравши систему оподаткування 
(повну чи спрощену), визначивши, чи буде та-
кий ФОП платником податку на додану вартість; 
3) завантажити сканкопії необхідних документів; 
4) обрати види діяльності підприємця згідно до 
КВЕД; 5) натиснути кнопку «Замовити послугу», 
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після чого особу буде перенаправлено на сторінку 
підписання електронної заяви кваліфікованим 
електронним підписом. Якщо фізичною особою 
було обрано спрощену форму оподаткування, за-
яву на перехід до спрощеної системи також авто-
матично надсилається до податкового органу за 
місцем реєстрації особи, а у разі бажання майбут-
нього ФОПа зареєструватися як платник ПДВ – то 
й уповноваженій особі ДПС для отримання такого 
статусу. 

2 стадія. Державний реєстратор після отриман-
ня документів для державної реєстрації фізичної 
особи-підприємця здійснює їх перевірку на наяв-
ність підстав для зупинення розгляду документів 
та відмови в державній реєстрації.

Підставами для зупинення розгляду докумен-
тів, поданих для державної реєстрації, є: 1) подан-
ня документів або відомостей не в повному обсязі; 
2) невідповідність реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків або серії та номера 
паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку 
в паспорті про право здійснювати платежі за се-
рією та номером паспорта) відомостям, наданим 
інформаційними системами державних органів 
[4, ст. 27]. Зупинення розгляду документів здійс-
нюється протягом 24 годин, крім вихідних та 
святкових днів, після надходження документів на 
строк 15 календарних днів.

Підставами для відмови у державній реєстрації 
фізичної особи-підприємця є такі: 1) документи 
подано особою, яка не має на це повноважень; 2) у 
Єдиному державному реєстрі містяться відомості 
про судове рішення щодо заборони у проведенні 
реєстраційної дії; 3) не усунуто підстави для зупи-
нення розгляду документів протягом встановле-
ного строку; 4) документи подані до неналежного 
суб’єкта державної реєстрації; 5) наявні обмежен-
ня на зайняття підприємницькою діяльністю, 
встановлені законодавством України; 6) наяв-
ність в Єдиному державному реєстрі запису, що 
фізична особа вже зареєстрована як фізична осо-
ба-підприємець; 7) подані документи суперечать 
вимогам законів України.

Повідомлення про відмову у проведенні дер-
жавної реєстрації є адміністративним актом і 
повинно містити посилання на конкретну норму 
(пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що 
саме порушено під час оформлення та подання до-
кументів, і повинно бути розмішено державним 
реєстратором на порталі електронних сервісів або 
з використанням Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг у день відмови у державній 
реєстрації [4, ст. 28] та може бути оскаржене заяв-
ником у порядку адміністративного судчинства.

3 стадія. За відсутності підстав для зупинен-
ня розгляду документів та відмови в державній 
реєстрації державний реєстратор: 1) проводить 
реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням 

принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав 
для зупинення розгляду документів та відмови 
в державній реєстрації шляхом внесення запису 
до Єдиного державного реєстру; 2) формує та оп-
рилюднює на порталі електронних сервісів або 
з використанням Єдиного державного вебпорта-
лу електронних послуг виписки з ЄДР про дер-
жавну реєстрацію фізичної особи підприємцем; 
3) оформлює таку виписку у паперовій формі за 
результатами проведеної реєстраційної дії, скрі-
пюючи її своїм підписом та печаткою державно-
го реєстратора (за бажанням заявника або якщо 
документи для реєстррації були подані через 
фронт-офіс) [4, ст. 25; 5, розд. 3]. При цьому слід 
зазначити, що державна реєстрація фізичної осо-
би-підприємця повинна бути здійснена протягом 
24 годин з моменту отримання державним реє-
стратором сканкопій всіх необхідних докумен-
тів [4, п. 1 ч. 1 ст. 26].

Щодо електронної реєстрації є певні особли-
вості цієї стадії. Так, після успішного підписання 
заяви державним реєстратором за місцем прожи-
вання заявника здійснється її реєстрація в поряд-
ку черговості надходження, у тому числі з ураху-
ванням заяв, що подаються в паперовій формі, а 
моментом прийняття заяви вважається дата і час 
реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі. 
За результатом реєстрації заяви заявнику нада-
ється код доступу до результатів розгляду відпо-
відних документів [5, п.п. 4, 5 розд. IV].

Результат електронної реєстрації повідомля-
ється заявнику державним реєстратором, який 
працював з документами, на адресу електронної 
пошти, вказану при оформленні заяви. У раз пози-
тивного рішення вже фізична особа-підприємець 
за допомогою отриманого кода доступу заванта-
жує Виписку з Єдиного державного реєстру або 
у кабінеті громадянина на Порталі Дія (diia.gov.
ua), або за допомогою онлайн-сервісу отримання 
відомостей із ЄДР (usr.minjust.gov.ua/ua) та роз-
друковує його. Такий документ є повноцінним і 
всі державні органи повинні його приймати. У разі 
виникнення будь-яких складнощів щодо викори-
стання Виписки необхідно звернутися до чат-бота 
або зателефонувати на гарячу лінію Міністерства 
юстиції України за номером: +38 (044) 237 09 96. 

4 стадія. Оскарження (факультативна) відбува-
ється відповідно до Порядок розгляду скарг у сфе-
рі державної реєстрації [6] спеціально створеною 
Комісією з питань розгляду скарг у сфері держав-
ної реєстрації [7].

Отже, процедура державної реєстрації фізич-
ної особи підприємцем – нормативно закріплений 
порядок вирішення державним реєстратором як 
суб’єктом публічного адміністрування індивіду-
альної адміністративної справи, пов’язаної із за-
свідченням факту набуття фізичною особою ста-
тусу підприємця, за результатами розгляду якої 
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приймається адміністративний акт у вигляді від-
повідного запису до Єдиного державного реєстру 
про проведення державної реєстрації.
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Анотація
Колотілов О. О. Адміністративно-процедурний 

аспект державної реєстрації фізичної особи підприєм-
цем. – Стаття.

Стаття присвячена аналізу процедури державної ре-
єстрації фізичної особи підприємцем за законодавством 
України.

Автором запропоновано під поняттям «процеду-
ра державної реєстрації фізичної особи підприємцем» 
розуміти нормативно закріплений порядок вирішення 
державним реєстратором як суб’єктом публічного ад-
мінстрування індивідуальної адміністративної справи, 
пов’язаної із засвідченням факту набуття фізичною 
особою статусу підприємця, за результами розгяду якої 
приймається адміністративний акт у вигляді відповід-
ного запису до Єдиного державного реєстру про прове-
дення державної реєстрації.

З’ясовано, що правові норми, які регламентують 
здійснення державної реєстрації фізичної особи під-
приємцем в Україні, складаються із: а) матеріальних 
норм цивільного і господарського права, що закрі-
плюють обов’язковість державної реєстрації ФОПів;  
б) адміністративно-правових норм, що встановлюють 
цілі, завдання, функції, принципи процедури держав-
ної реєстрації, правовий статус їх учасників; в) адміні-
стративно-процедурних норм, що безпосередньо визна-
чають порядок здійснення дій та їхній зміст під час 
процедури державної реєстрації.

Окреслено коло учасників таких реєстраційних 
відносин: 1) заявник – фізична особа, яка бажає стати 
підприємцем (чи її представник); 2) державний реє-
стратор – особа, яка перебуває у трудових відносинах 
з виконавчими органами місцевих рад та райдержад-
міністраціями як суб’єктами державної реєстрації 
або нотаріус.

Запропоновано виділити такі стадії процедури 
державної реєстрації фізичної особи підприємцем: 
1) подання документів для державної реєстрації; 
2) перевірка поданих документів на наявність під-
став для зупинення їх розгляду або відмови в держав-
ній реєстрації; 3) прийняття адміністративного акту 
про проведення державної реєстрації та здійснення від-
повідної реєстраційної дії; 4) оскарження прийнятого 
рішення про реєстрацію (відмови у реєстрації). Деталь-
но охарактеризовано зміст кожної стадії та зазначено 
особливості здійснення електронної реєстрації ФОПів 
та реєєстрації через фронт-офіси.

Ключові  слова: державна реєстрація, адміністра-
тивна процедура, фізична особа, підприємець, стадія, 
електронна реєєстрація, фронт-офіс.

Аннотация

Колотилов А. А. Административно-процедурный 
аспект государственной регистрации физического 
лица предпринимателем. – Статья.

Статья посвящена анализу процедуры государ-
ственной регистрации физического лица предприни-
мателем по законодательству Украины.

Автором предложено под понятием «процедура го-
сударственной регистрации физического лица пред-
принимателем» понимать нормативно закрепленный 
порядок решения государственным регистратором 
как субъекта публичного администрирования индиви-
дуального административного дела, связанного с заве-
рением факта приобретения физическим лицом ста-
туса предпринимателя, по результатам рассмотрения 
которого принимается административный акт в виде 
соответствующей записи в Единый государственный 
реестр о проведении государственной регистрации.

Выяснено, что правовые нормы, регламентирую-
щие осуществление государственной регистрации фи-
зического лица предпринимателем в Украине, состоят 
из: а) материальных норм гражданского и хозяйствен-
ного права, закрепляют обязательность государствен-
ной регистрации ФЛП; б) административно-правовых 
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норм, устанавливающих цели, задачи, функции, прин-
ципы процедуры государственной регистрации, право-
вой статус их участников; в) административно-проце-
дурных норм, непосредственно определяют порядок 
осуществления действий и их содержание во время 
процедуры государственной регистрации.

Очерчен круг участников таких регистрационных 
отношений: 1) заявитель – физическое лицо, желаю-
щее стать предпринимателем (или его представитель) 
2) государственный регистратор – лицо, состоящее 
в трудовых отношениях с исполнительными органами 
местных советов и райгосадминистрациями как субъ-
ектами государственной регистрации или нотариус.

Предложено выделить следующие стадии про-
цедуры государственной регистрации физического 
лица предпринимателем: 1) представления докумен-
тов для государственной регистрации; 2) проверка 
представленных документов на наличие оснований 
для приостановления их рассмотрения или отказа 
в государственной регистрации; 3) принятие админи-
стративного акта о проведении государственной реги-
страции и осуществления соответствующей регистра-
ционной действия; 4) обжалование принятого решения 
о регистрации (отказе в регистрации). Подробно оха-
рактеризованы содержание каждой стадии и указано 
особенности осуществления электронной регистрации 
ФЛП и рееестрации через фронт-офисы.

Ключевые  слова: государственная регистрация, 
административная процедура, физическое лицо, 
предприниматель, стадия, электронная рееестрация, 
фронт-офис.

Summary

Kolotilov O. O. Administrative and procedural aspect 
of state registration of an individual entrepreneur. –  
Article.

The article is devoted to the analysis of the procedure 
of state registration of a natural person by an entrepre-
neur under the legislation of Ukraine.

The author proposes that the term «procedure of state 
registration of a natural person by an entrepreneur» 
should be understood as a normatively established proce-
dure for the state registrar as a subject of public admin-
istration of an individual administrative case related to 
certifying the fact the corresponding entry in the Unified 
State Register on state registration.

It was found that the legal norms governing the state 
registration of a natural person by an entrepreneur in 
Ukraine consist of: a) substantive norms of civil and com-
mercial law, which establish the mandatory state regis-
tration of sole proprietors; b) administrative and legal 
norms that establish the goals, objectives, functions, 
principles of the state registration procedure, the legal 
status of their participants; c) administrative-procedural 
norms that directly determine the procedure for carrying 
out actions and their content during the state registration 
procedure.

The circle of participants of the following registration 
relations is outlined: 1) applicant – a natural person who 
wants to become an entrepreneur (or his representative); 
2) state registrar – a person who is in an employment re-
lationship with the executive bodies of local councils and 
district state administrations as subjects of state regis-
tration or a notary.

It is proposed to allocate the following stages of the 
procedure of state registration of a natural person by an 
entrepreneur: 1) submission of documents for state reg-
istration; 2) verification of the submitted documents for 
the presence of grounds for suspension of their considera-
tion or refusal of state registration; 3) adoption of an ad-
ministrative act on state registration and implementation 
of the relevant registration action; 4) appeal against the 
decision on registration (refusal to register). The content 
of each stage is described in detail and the peculiarities of 
electronic registration of FOPs and registration through 
front offices are indicated.

Key  words: state registration, administrative proce-
dure, individual, entrepreneur, stage, electronic regis-
tration, front office.
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ГАЛУЗЕВІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ  
У СФЕРІ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

Постановка проблеми. Ефективне та раціо-
нальне здійснення публічного адміністрування в 
усіх сферах суспільного життя (зокрема це стосу-
ється й адміністрування податків у сфері обігу пі-
дакцизних товарів) об’єктивно вимагає належної 
організації такого адміністрування, а також «ви-
значення певних меж дій посадових і службових 
осіб» [1, с. 163], які не дозволяли би недобросовіс-
ним особам (групам осіб) використовувати мож-
ливості публічного адміністрування з неправо-
мірною метою. Цими «орієнтирами» є принципи, 
котрі у загальному юридичному контексті прав-
никами визначаються в якості складної категорії, 
котру неможливо зводити до суто об’єктивного чи 
суто суб’єктивного феномена. Окреслене поясню-
ється тим, що «природа принципу є дуалістичною, 
тобто він виступає об’єктивно-суб’єктивною кате-
горією. Така позиція підтверджується тим, що, 
з одного боку, прийняття рішення, виконання дії 
людиною завжди обумовлене попереднім досвідом 
і засноване на ньому, тобто на оцінці саме об’єк-
тивних подій, ситуацій, причин. З іншого боку, 
хоча принципи і виникають у зв’язку з існуючими 
потребами суспільного розвитку та відображають 
закономірності суспільного життя, вони завжди є 
результатом людської діяльності. Таким чином, 
природа принципів одночасно обумовлена як за-
кономірностями розвитку природи і суспільства, 
так і свідомою діяльністю людини» [2, с. 286]. 
Отже, можемо дійти висновку, що сучасна колек-
тивна свідомість Українського народу та поточні 
державотворчі процеси у нашій державі: 1) фор-
мують нове юридичне уявлення (тлумачення) сут-
ності окремих принципів права, на основі яких 
функціонує система суб’єктів публічної адміні-
страції, здійснюючи публічне адміністрування; 
2) визначають оновлений перелік принципів, за 
якими вибудовуються зв’язки між державою та 
людиною у всіх сферах буття людини, суспільства 
та держави (система принципів права у нових реа-
ліях не лише може сприйматись інакше але й змі-
нюватись у своєму фактичному наповненні тими 
чи іншими засадами).

При цьому важливість належного розуміння 
змісту та переліку принципів адміністрування по-
датків важко недооцінити, адже це питання «має 
не тільки теоретичне, а й практичне значення, 
оскільки кожен принцип дозволяє конкретизува-
ти певні напрями розвитку суспільних інститутів, 

а знання системи принципів допомагає у вирішен-
ні спірних ситуацій, що не знайшли правового 
врегулювання» [3, с. 56]. Зазначені обставини да-
ють підстави стверджувати про актуальність до-
слідження комплексу принципів адміністрування 
податків у сфері обігу підакцизних товарів (далі – 
АПСОПТ), а саме у частині: 1) встановлення акту-
ального переліку відповідних принципів; 2) вста-
новлення їх сутності та еволюційних перспектив. 
При цьому особливу увагу в цьому питанні заслу-
говують саме галузеві адміністративно-правові 
принципи АПСОПТ, які ще комплексно не до-
сліджувались вітчизняними ученими. 

Аналіз наукової літератури та невирішені ра-
ніше питання. Хоча на сьогодні слід констатувати 
відсутність комплексних адміністративно-право-
вих досліджень принципів АПСОПТ, утім, слід 
звернути увагу на те, що принципам публічного 
адміністрування загалом вже приділялась досить 
широка увага українських учених, серед яких: 
К. В. Бондаренко, О. М. Замрій, Г. Б. Желеф, 
О. В. Сукманова, Н. О. Шура та інші науковці. 
Крім того, зауважимо, що окремими ученими 
(В. В. Борисенком, Р. Є. Волощуком, А. І. Кри-
соватим, М. О. Матухно, Ю. М. Рогачовим, 
Н. С. Шалімовою та іншими науковцями) також 
розглядались принципи адміністрування подат-
ків. Наукові напрацювання цих та інших учених 
становитимуть теоретичний фундамент, на якому 
нами буде з’ясовано та проаналізовано систему 
принципів АПСОПТ. 

Отже, метою цієї наукової розвідки є формулю-
вання актуальної наукової думки щодо сутності та 
переліку принципів АПСОПТ. Ця мета нами до-
сягатиметься шляхом виконання таких завдань: 
1) сформулювати визначення поняття «галузеві 
принципи АПСОПТ»; 2) виокремити та система-
тизувати галузеві принципи АПСОПТ; 3) проана-
лізувати виокремлені галузеві принципи; 4) уза-
гальнити результати дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Галузевими принципами є принципи, які прита-
манні лише для певної галузі права, а тому, галу-
зевими адміністративно-правовими принципами 
є засадничі ідеї, що стосуються галузі адміністра-
тивного права України. У цьому контексті галу-
зевими  принципами  АПСОПТ  нами розуміються 
усталені засадничі ідеї та норми суспільно корис-
ної поведінки компетентних суб’єктів публічної 
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адміністрації, що сформульовані у вигляді док-
тринальних положень й закріплені в нормах ад-
міністративного законодавства, відображаючи 
належні форми та методи АПСОПТ із метою за-
доволення публічного інтересу. Група зазначених 
принципів АПСОПТ поділяється на такі дві під-
групи засадничих ідей: 

1. Галузеві адміністративно-правові принципи 
АПСОПТ, що стосуються процесу здійснення ад-
міністрування податків й ґрунтуються на ідеології 
належного врядування  (good  governance). Спер-
шу зазначимо, що «у країнах-учасницях ЄС щодо 
принципів належного врядування погодженою 
є така позиція: вони встановлюють стандарти та 
стимулюють публічних службовців на забезпечен-
ня публічного інтересу» [4, с. 98]. До таких «стан-
дартів» у контексті питання, що нами досліджу-
ється, можемо віднести наступні засадничі ідеї: 

1) принцип об’єктивності (неупередженості). 
Недопущення політичної та будь-якої іншої упе-
редженості в процесі здійснення адміністрування 
податків є фундаментальною засадою здійснення 
публічного адміністрування у межах парадигми 
належного врядування, адже дотримання цього 
«стандарту» мінімізує корупційні ризики у від-
повідній сфері та унеможливлює використання 
можливостей публічного адміністрування з інши-
ми неправомірними цілями. У цьому контексті 
важливо звернути увагу на те, що у відповідності 
до п. 8 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну 
службу» державні службовці повинні бути полі-
тично неупередженими, що є вимогою стосовно 
«недопущення впливу політичних поглядів на 
дії та рішення державного службовця, а також 
утримання від демонстрації свого ставлення до 
політичних партій, демонстрації власних полі-
тичних поглядів під час виконання посадових 
обов’язків». Таким чином, вказаний принцип є 
відображенням засади об’єктивності, яка, на дум-
ку Н. О. Шури, полягає у «максимальній безко-
рисливості у прийнятті адміністративних рішень, 
зокрема у відсутності власних інтересів у різного 
роду справах» [5, с. 261]. У контексті публічно-
го адміністрування, як зазначає К. Л. Бугайчук, 
зміст цього принципу полягає у «врахуванні об’єк-
тивних законів розвитку суспільства та інших со-
ціальних систем для досягнення відповідних цілей 
адміністрування». Відтак, «принцип об’єктивності 
спрямований на подолання суб’єктивізму і свавіль-
них рішень або дій, що не враховують реальні си-
туації та закони розвитку суспільства, держави та 
національної правоохоронної системи» [1, с. 167]; 

2) принцип прозорості. Розглядувана засад-
нича ідея є фундаментальною основою прин-
ципу належного урядування й у відповідності 
до п. 9 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну 
службу» полягає у «відкритості інформації про 
діяльність державного службовця, крім випад-

ків, визначених Конституцією та законами Укра-
їни». Таким чином вказана засаднича ідея, як 
зазначає М. М. Рівіс, «характеризує доступність 
інформації про внутрішню діяльність органів вла-
ди» [4, с. 100], що має важливе значення з огляду 
на той факт, що «відкритість і прозорість дозво-
ляє кожному дізнатися про механізми ухвалення 
управлінських рішень та створює умови органам 
нагляду для проведення зовнішніх перевірок. 
Відкритість влади поєднує три головні елементи: 
прозорість (transparency), іншими словами – пе-
ребування під публічним контролем; доступність 
(accessibility) кожному в будь-який час, всюди; 
чутливість до нових ідей і вимог» [4, с. 100–101]. 
Зважаючи на це, можемо дійти висновку, що в 
контексті АПСОПТ принцип прозорості вияв-
ляється у вигляді таких вимог: а) оприлюднен-
ня в доступному вигляді актуальної інформації 
про: мету, завдання, функції, методи та форми 
АПСОПТ; мету, завдання, функції, методи і фор-
ми діяльності суб’єктів АПСОПТ; організаційну 
структуру відповідних компетентних суб’єктів та 
їх контактні дані; актуальні та вже неактуальні 
оголошення про вакансії державної служби у вка-
заних органах публічної служби, а також про ре-
зультати цих конкурсів (на веб-порталі вакансій 
«Нова державна служба. Ставай лідером змін» та 
на офіційних веб-сайтах органів, в яких прово-
дились конкурси); способи отримання публічної 
інформації громадянами; б) оприлюднення у до-
ступному вигляді актуальної інформації стосовно 
нормативної бази АПСОПТ, а також нормативної 
основи діяльності суб’єктів такого адміністру-
вання; в) оприлюднення в доступному вигляді 
даних про діяльність суб’єктів АПСОПТ (зокре-
ма, результати аудиту їх діяльності; річні плани 
державних закупівель; отримана цими органами 
міжнародної допомоги та її використання; пла-
ни та результати запобігання корупції в цих орга-
нах публічної служби тощо); г) з’ясування думки 
суспільства щодо задоволеністю станом АПСОПТ, 
рівня довіри громадян до суб’єктів такого адміні-
стрування тощо; 

3) принцип підзвітності та підконтрольності. 
Якщо засада підзвітності переважно зводиться 
до звітування суб’єкта публічної адміністрації 
перед громадськістю [6, с. 168], то підконтроль-
ність виявляється у стані, коли один суб’єкт пу-
блічної адміністрації є підконтрольним суб’єк-
том відносно суб’єкта контролю, котрий також 
є суб’єктом публічної адміністрації. З огляду 
на те, що адміністративне право розвивається у 
контексті концепції публічного адмініструван-
ня, доходимо думки, що розглядований принцип 
є комплексним та повинен розглядатись саме 
у взаємозв’язку підзвітності та підконтрольно-
сті, адже вказаний зв’язок відображає ідею на-
лежного врядування. Вказане має надзвичайно 
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важливе значення, адже розглядуваний прин-
цип вимагає, щоби: суб’єкти АПСОПТ, по-пер-
ше, не були безконтрольними (контроль сприяє 
дисциплінованості поведінки таких суб’єктів та 
забезпечує правопорядок у відповідній сфері), а, 
по-друге, не були невиправдано віддаленими від 
громадськості; суб’єкти контролю за діяльністю 
суб’єкти адміністрування відповідних податків 
безперервно здійснювали такий контролю, опе-
ративним чином реагуючи на виявлені відхилен-
ня у діяльності підконтрольного суб’єкта; 

4) принцип сталості, довгострокової орієнтова-
ності та гнучкості. Цей принцип означає: 

а) стабільність діяльності (становища, розвит-
ку) професійних публічних службовців публічної 
адміністрації (стабільність  суб’єкта  публічного 
адміністрування), котрі здійснюють АПСОПТ. 
У контексті п. 10 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про 
державну службу» розглядуваний принцип має 
надзвичайно важливе значення адже унеможли-
влює тиск на службовців, компетентних здійс-
нювати АПСОПТ. Головним чином, мова йде про 
тиск, який може здійснюватися політичними чи 
громадськими діячами, а також корупційними 
лобістами, суб’єктами непотичної практики [див., 
напр.: 7, с. 3, 5–9] з метою спотворення мети відпо-
відного адміністрування податків, викривлення 
принципів справедливості, недискримінації, не-
відворотності юридичної відповідальності тощо; 

б) стабільність процесу здійснення АПСОПТ 
(стабільність  процесу). К. Л. Бугайчук цілком 
справедливо зауважує, що «публічне адміністру-
вання є безперервним та фактично цілодобовим 
процесом, оскільки вироблення, прийняття та 
реалізація управлінських рішень здійснюється 
цілодобово, попри пору року, святкові та вихід-
ні дні або інші причини» [1, с. 168]. З вказаним 
погоджуємось у повній мірі, оскільки відповід-
ний процес не може мати фрагментарного у часі 
вияву, адже у такому разі втрачатиметься сенс 
публічного впливу на сферу обігу підакцизних 
товарів (далі – ПТ); 

в) стабільність регулятивного впливу на по-
даткові відносини у сфері обігу ПТ (стабільність 
нормування). У підп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 ПК України 
в якості окремого принципу податкового законо-
давства закріплено принцип стабільності, котрий 
полягає у тому, що «зміни до будь-яких елементів 
податків та зборів не можуть вноситися пізніш 
як за шість місяців до початку нового бюджетно-
го періоду, в якому будуть діяти нові правила та 
ставки. Податки та збори, їх ставки, а також по-
даткові пільги не можуть змінюватися протягом 
бюджетного року». Крім того, п. 4.5 ст. 4 Кодексу 
закріплено правило, у відповідності до якого «при 
встановленні або розширенні існуючих податко-
вих пільг такі пільги застосовуються з наступного 
бюджетного року». 

Що ж стосується такого елементу розгляду-
ваного комплексного принципу, як «гнучкість», 
то у цій частині відповідна засаднича ідея полягає 
у вимозі до оперативності, швидкості адаптування 
суб’єкта АПСОПТ до поточних змін у відповідній 
сфері без змін законодавства. Зокрема, О. Є. Суш-
кова та В. В. Ошуркевич зазначають, що принцип 
гнучкості вимагає, щоби система адміністрування 
АП «пристосовувалась до змін у соціально-еконо-
мічних відносинах», а «працівники фіскальних 
органів вміли приймати самостійні рішення в ме-
жах наданих їм повноважень» [8, с. 202]; 

2. Принципи публічної служби, що поширю-
ються на службовців органів публічної адміні-
страції, котрі здійснюють АПСОПТ. Саме публіч-
ні службовці приводять до дії органи публічної 
служби, котрі здійснюються публічне адміні-
стрування, та таким чином створюють фактичну 
реальність функціонування держави у сферах 
суспільного життя. Певна річ, що ця обставина 
обумовлює ситуацію, за якої публічні службовці 
повинні діяти у відповідності до особливих прин-
ципів, що поширюються на них, справляючи по-
зитивний ефект на забезпечення публічного інтер-
есу в їх діяльності. У контексті питання, що нами 
розглядається, групу цих засадничих ідей склада-
ють принципи державної служби, що закріплені 
у ст. 4 Закону України «Про державну службу» 
та не є загальноправовими й суто галузевими ад-
міністративно-правовими принципами, вказани-
ми у попередній підгрупі галузевих принципів 
АПСОПТ. До цих принципів можемо віднести: 

1) принцип професіоналізму. Зважаючи на 
зміст п. 3 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про держав-
ну службу» цей принцип вимагає наступне: а) на 
етапі добору кадрів органів публічної служби, 
які здійснюють АПСОПТ, повинні ставитись ви-
правдано високі вимоги до рівня професіоналіз-
му осіб, котрі бажають зайняти вакантні посади 
у цих органах влади (на практиці ці вимоги є пу-
блічними та залежать від категорії посади у від-
повідних органах); б) кожен державний службо-
вець органів публічної служби, які здійснюють 
АПСОПТ, повинен постійно підвищувати рівень 
своєї професійної компетентності, сприяючи та-
ким чином тому, щоби здійснення відповідного 
адміністрування податків постійно вдосконалю-
валось у своєму практичному вияві; 

2) принцип патріотизму. З огляду на вимоги 
п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну служ-
бу» та на те, що адміністрування податків загалом 
та у сфері обігу ПТ, зокрема, безпосереднім чином 
впливає на стан національної безпеки держави, 
цілком очевидним є те, що службовців органів 
публічної служби, що здійснюються адміністру-
вання податків, повинні бути патріотами Украї-
ни, не допускаючи поведінки, результатом якої є 
зниження авторитету держави у світі, авторите-



87Випуск 2(23) Том 5, частина 1, 2018

ту відповідного суб’єкта публічної адміністрації, 
престижу посади, яку службовець займає тощо; 

3) принцип доброчесності та етичної поведінки 
суб’єктів публічної адміністрації. У відповідності 
до п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну 
службу» принцип доброчесності є «спрямовані-
стю дій державного службовця на захист публіч-
них інтересів та відмови державного службовця 
від превалювання приватного інтересу під час 
здійснення наданих йому повноважень». Тобто, 
вказаний принцип становить собою бар’єр для 
неетичної поведінки службовців органів публіч-
ної служби, що здійснюються АПСОПТ, мінімізує 
корупційні ризики на державній службі та спри-
яє режиму службової дисципліни у відповідних 
суб’єктах публічної адміністрації. 

Висновки. Підводячи підсумок викладеному, 
можемо дійти висновку, що на сьогоднішній день 
існує складна система принципів АПСОПТ, в якій 
особливе місце займають галузеві адміністратив-
но-правові принципи – фундаментальні засадничі 
ідеї та норми суспільно корисної поведінки ком-
петентних суб’єктів АПСОПТ, що сформульовані 
у вигляді доктринальних положень й закріплені 
в нормах адміністративного законодавства, відо-
бражаючи належні форми та методи відповідного 
адміністрування податків із метою задоволення 
публічного інтересу. Оцінка соціально-правово-
го значення цих принципів дозволяє дійти дум-
ки, що відповідна підсистема взаємопов’язаних 
керівних ідей: 1) дозволяє у практичній дійсно-
сті встановлювати рамки здійснення такого ад-
міністрування; 2) скореговує мету та завдання 
відповідної діяльності компетентних суб’єктів;  
3) є ідейною основою, на підставі якої посадові 
особи суб’єктів адміністрування податків спро-
можні діяти у площині, що неналежним чином 
врегульована чинним законодавством; 4) є кон-
цептуальною основою, що визначає розвиток ад-
міністрування податків у досліджуваній сфері та 
шляхи оптимізації функціонування відповідних 
компетентних органів. Поряд із тим, слід звер-
нути увагу на те, що у чинному законодавстві не 
закріплено галузеві принципи АПСОПТ, що по-
винно бути виправлено шляхом доповнення По-
даткового кодексу України статтею «Принципи 
адміністрування податків, зборів, платежів». 
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Анотація

Кононенко С. В. Галузеві принципи адміністру-
вання податків у сфері обігу підакцизних товарів. –  
Стаття.

Стаття присвячена визначенню сутності та струк-
тури галузевих адміністративно-правових принципів 
адміністрування податків у сфері обігу підакцизних 
товарів в Україні. Галузеві принципи адміністрування 
податків у досліджуваній сфері пропонується розумі-
ти в якості фундаментальних ідей та норм суспільно 
корисної поведінки компетентних суб’єктів публічної 
адміністрації, що сформульовані у вигляді доктри-
нальних положень й закріплені в нормах адміністра-
тивного законодавства, відображаючи належні форми 
та методи адміністрування податків у сфері обігу пі-
дакцизних товарів із метою задоволення публічного 
інтересу. Автором доводиться, що розглядувані галу-
зеві принципи поділяються на дві групи засадничих 
ідей. Першу групу галузевих принципів складають 
засади, що стосуються процесу здійснення адміністру-
вання податків й ґрунтуються на ідеології належного 
врядування (принципи об’єктивності: прозорості: під-
звітності та підконтрольності: сталості, довгострокової 
орієнтованості та гнучкості). Друга група галузевих 
принципів охоплюють засади, котрі поширюються 
на професійних публічних службовців, які здійснюють 
адміністрування податків у сфері обігу підакцизних 
товарів (принципи професіоналізму; патріотизму; до-
брочесності та етичної поведінки суб’єктів публічної 
адміністрації). У висновках до статті узагальнюються 
результати проведеного дослідження. 

Ключові  слова: адміністрування податків, націо-
нальна система адміністрування податків, підакциз-
ний товар, принципи, суб’єкти оподаткування, сфера 
обігу підакцизних товарів.

Аннотация

Кононенко С. В. Отраслевые принципы админи-
стрирования налогов в сфере оборота подакцизных 
товаров. – Статья.

Статья посвящена определению сущности и структу-
ры отраслевых административно-правовых принципов 
администрирования налогов в сфере оборота подакциз-
ных товаров в Украине. Отраслевые принципы админи-
стрирования налогов в исследуемой сфере предлагается 
понимать в качестве фундаментальных идей и норм об-
щественно полезного поведения компетентных субъ-
ектов публичной администрации, сформулированных 
в виде доктринальных положений и закреплённых 
в нормах административного законодательства, отра-
жая соответствующие формы и методы администри-
рования налогов в сфере оборота подакцизных товаров 
с целью удовлетворения публичного интереса. Автором 
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доказывается, что рассматриваемые отраслевые прин-
ципы делятся на две группы основополагающих идей. 
Первую группу отраслевых принципов составляют 
принципы, касающиеся процесса осуществления адми-
нистрирования налогов и основывающиеся на идеоло-
гии надлежащего управления (принципы объективно-
сти: прозрачности: подотчётности и подконтрольности: 
устойчивости, долгосрочной ориентированности и гиб-
кости). Вторая группа отраслевых принципов охватыва-
ет основы, распространяющиеся на профессиональных 
публичных служащих, осуществляющих администри-
рование налогов в сфере оборота подакцизных товаров 
(принципы профессионализма; патриотизма; добропо-
рядочности и этического поведения субъектов публич-
ной администрации). В выводах к статье обобщаются 
результаты проведённого исследования. 

Ключевые  слова: администрирования налогов, на-
циональная система администрирования налогов, 
подакцизные товары, принципы, субъекты налогоо-
бложения, сфера обращения подакцизных товаров.

Summary

Kononenko S. V. Sectoral principles of tax administra-
tion in the field of circulation of excisable goods. – Article.

The article focuses on clarifying the essence and 
structure of sectoral administrative and legal princi-

ples of tax administration in the field of the excisable 
goods circulation in Ukraine. The sectoral principles of 
tax administration in the studied area are proposed to 
be considered as fundamental ideas and norms of social-
ly useful behavior of the public administration compe-
tent subjects, formulated as the doctrinal provisions and 
enshrined in the norms of administrative legislation, 
reflecting the appropriate forms and methods of admin-
istering taxes in the field of the excisable goods circu-
lation with a view to satisfy public interest. The author 
proves that the sectoral principles under consideration 
are divided into two groups of basic ideas. The first 
group of sectoral principles consists of the ones related 
to the process of tax administration and is based on the 
ideology of good governance (principles of objectivity; 
transparency; accountability and ownership; sustaina-
bility, long-term focus and flexibility). The second group 
of sectoral principles cover the foundations that apply to 
professional public servants administering taxes in the 
field of the excisable goods circulation (principles of pro-
fessionalism; patriotism; integrity and ethical behavior 
of public administration entities). The conclusions to the 
article summarize the results of the study. 

Key  words: excisable goods, national tax adminis-
tration system, principles, sphere of the excisable goods 
turnover, tax administration, tax subjects.
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СПЕЦИФІКА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Актуальність теми. Досягнення мети побудови 
в Україні правової європейської держави багато 
в чому залежить від того, чи буде належне нор-
мальне функціонування так званої третьої вла-
ди – судової системи. Зараз діяльність останньої 
здійснюються в дуже важкий для України час: 
економіка країни в занепаді, тривають бойові дії 
на Сході країни, соціально-політична нестабіль-
ність, система підготовки та особливо перепідго-
товки суддівських кадрів буксує, судді переван-
тажені справами, не працює належний механізм, 
передбачений законом України «Про забечпе-
чення безпеки осіб, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві», через що суб’єкти кри-
мінально-процесуальної діяльності підлягають 
протиправному тиску, погрозам, насилюю тощо. 
У результаті правосуддя не виглядає досконалим 
надійно забезпечуючим захист прав і законних ін-
тересів громадян, суспільства та держави. 

У державі, яка проголошує, що права і сво-
боди людини і громадянина визначають сенс, 
зміст і застосування законів, діяльність законо-
давців та виконавчої влади, місцевого самовря-
дування, правових, судових органів, правосуд-
дя набуває особливого значення, стає важливим 
гарантом прав і свобод. Проте виконуюче дуже 
важливе завдання правосуддя саме потребує охо-
рони, у тому числі і за допомогою криміналь-
но-правових заходів, тому що вчинювані кри-
мінальні правопорушення у сфері діяльності 
правосуддя за своїми наслідками порівняні з най-
більш тяжкими злочинами. 

У структурі офіційно зареєстрованої злочинно-
сті посягання проти правосуддя не займає значно-
го місця. У статистичних звідомленнях їм, як пра-
вило, не присвячується окрема стрічка на папері. 
Але вряд чи можна вважати помилковим ствер-
дженням, що рівень латентності подібних кри-
мінальних правопорушень є достатньо високим. 
Можна стверджувати, що однією з умов збережен-
ня невідповідності між опублікованими даними 
про кримінальні правопорушення проти право-
суддя і дійсним положенням речей є того ж роду 
суспільно небезпечні діяння, нерідко залишають-
ся безкарними. Дійсність кримінально-правових 
засобів захисту правосуддя багато в чому зале-
жить від того, наскільки чітко визначені законо-
давцем підвалини і умови їх виконання. Однак в 
регламентації відповідальності за даного роду зло-

чини в наявності, на наш погляд, істотні недоліки, 
які нерідко заважають реалізації положень кри-
мінального закону у відповідності з його сенсом. 

Виконання судових рішень завжди було ве-
ликою проблемою для вітчизняного правосуд-
дя. Тривалі терміни, зайве формальні вимоги, 
обмежені можливості для стягувача і боржника 
впливати на виконавче провадження і багато 
іншого створювали перешкоди для реального 
виконання рішень судів по приватноправових 
справах. Проблема невиконання рішень в Укра-
їні стосується не тільки бізнесу, а й усього су-
спільства в цілому. В самому суспільстві можна 
знайти початок цієї проблеми. Що стосується 
поваги до закону, наше суспільство дуже силь-
но відрізняється від суспільства країн Євро-
пейського Союзу. Правовий нігілізм пронизує 
всі сфери українського життя. Звідси і масові 
випадки негативного ставлення суспільства до 
самої судової системи і прийнятих нею рішень, 
адже не секрет, що багато рішень не виконують-
ся не тільки через слабку систему примусового 
виконання, але також і через неприйняття від-
повідачами справедливості прийнятих рішень. 

Завданням системи примусового виконання є 
протидія вказаною вище громадському опору ре-
алізації правосуддя, а звідси і той недостатній ін-
струментарій роботи виконавця – він побудований 
так, щоб суспільство не змогло дорікати держава 
в надмірному тиску на своїх громадян. 

Для виконання рішення суду держава не пу-
скає в хід усі можливості свого апарату примусу 
і системи санкцій, а намагається створити умови, 
коли у боржника прокинеться свідомість і у нього 
з’явиться воля виконати рішення суду.

Свідченням цього є судова практика щодо за-
хисту прав боржника від надмірно активних дій 
виконавців. Оскільки на сьогодні Україна є більш 
інтегрованою в європейський простір, сподіваємо-
ся, що розвиток системи примусового виконання 
рішень в Україні буде відбуватися за допомогою і 
відповідно до загальноєвропейських стандартів. 

Мета статті – з’ясувати особливості криміналь-
ного правопорушення за невиконання судових рі-
шень та процесуальний порядок притягнення до 
кримінальної відповідальності за дані діяння. 

Завдання роботи – аналіз положень ст. 382 Кри-
мінального кодексу України (далі – КК), судової 
практики. 
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За офіційною статистикою, близько 80% звер-
нень до Європейського суду з прав людини сто-
сується саме проблематики невиконання рішень 
українських судів, а за статистичними даними, 
лише 8% судових рішень виконано у 2017 році [1].

У Єдиному державному реєстрі судових рішень, 
починаючи з 1 січня 2015 року, нами знайдено 
4029 судових рішень та вироків, які були винесені 
суддями кримінальної юрисдикції першої інстан-
ції, з яких 477 – стосовно службових осіб, 37 – 
вчинені службовою особою, яка займає особливо 
відповідальне становище, 5 – невиконання служ-
бового рішення Європейського суду з прав людини 
Конституційного Суду України, рішення Консти-
туційного Суду та умисне недодержання виснов-
ку Конституційного Суду, а по Дніпропетров-
ській області – 290 судових рішень та вироків [2]. 

Аналізуючи судову практику кримінальних 
справ, то в більшості випадків суд приходить до 
висновку про винуватість осіб, стосовно яких по-
рушувались кримінальні провадження по факту 
скоєння злочинного діяння, передбаченого стат-
тею 382 КК України.

Наприклад, Березнівський районний суд 
Рівненської області, розглянувши у відкрито-
му судовому засіданні в м. Березне кримінальне 
провадження про обвинуваченного ОСОБА_4, ІН-
ФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Прислуч Березнів-
ського району Рівненської області, жителя АДРЕ-
СА_1, українця, громадянина України, освіта 
середня спеціальна, не одруженого, не працюю-
чого, раніше судимого 10 липня 2013 року Берез-
нівським районним судом Рівненської області за 
ч. 2 ст. 125 КК України до покарання у виді штра-
фу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян, 31 жовтня 2013 року ухвалою Бе-
резнівського районного суду Рівненської області 
ОСОБА_4 замінено покарання у виді штрафу на 
50 годин громадських робіт, 19 грудня 2013 року 
відбув призначене судом покарання у виді громад-
ських робіт у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст.382 КК України встановив: Згідно рішен-
ня Березнівського районного суду Рівненської 
області від 02 серпня 2013 року з ОСОБА_4 вирі-
шено стягнути на користь комунального закладу 
охорони здоров’я «Березнівська центральна ра-
йонна лікарня» Березнівської районної ради гро-
шові кошти в сумі 1063 гривень 06 коп в якості 
витрат на стаціонарне лікування потерпілого від 
злочину. З 12 серпня 2013 року ОСОБА_4 добро-
вільно не виконував рішення суду від 02 серпня 
2013 року, яке набрало законної сили 13 серпня 
2013 року і лише 17 жовтня 2014 року сплатив пе-
редбачені вищевказаним рішенням суду кошти, 
хоча мав реальну можливість виконати рішення 
суду у передбачений законом термін. Крім того, 
у період примусового виконання рішення суду, 
ОСОБА_4 ухилявся від явки до державного вико-

навця за його попереднім викликом та відкрито іг-
норував виклики державного виконавця, продов-
жуючи ухилятися від виконання вищевказаного 
рішення суду.

В судовому засіданні обвинувачений ОСО-
БА_4 вину у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 382 КК України визнав повністю та дав де-
тальні показання про час, місце , спосіб та інші об-
ставини  умисного невиконання рішення суду, що 
набрало законної сили.  У скоєному щиро розкаю-
ється, всі докази, зібрані на досудовому слідстві, 
вважає достовірними і дослідження іх в судовому 
засіданні недоцільним.

Визнавши недоцільним дослідження доказів 
стосовно тих фактичних обставин справи, які ні-
ким не оспорюються, з’ясувавши правильне розу-
міння обвинуваченим, іншими учасниками судо-
вого розгляду змісту цих обставин, за відсутності 
сумніву у добровільності та істинності їх позиції, 
роз’яснивши їм, що у такому випадку вони будуть 
позбавлені права оспорювати ці фактичні обста-
вини справи у апеляційному порядку, суд вважає 
вину ОСОБА_4 в умисному невиконанні рішення 
суду, що набрало законної сили доведеною повні-
стю і його дії органами досудового слідства пра-
вильно кваліфіковані за ч.1 ст. 382 КК України. 

Призначаючи покарання, суд враховує харак-
тер і тяжкість скоєного злочину, який є злочином 
середньої тяжкості, пом’якшуючі та обтяжуючі 
обставини, особу обвинуваченого, який позитивно 
характеризується по місцю проживання, на облі-
ку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не пе-
ребуває, а тому за таких обставин суд приходить до 
висновку, що виправлення та перевиховання обви-
нуваченого  можливе без ізоляції від суспільства. 

Обставинами, які пом’якшують покарання об-
винуваченого, є щире каяття.

На підставі викладеного,керуючись ст. ст. 373, 
374 КПК України, засудив: ОСОБА_4 визна-
ти винним у вчиненні злочину, передбаченого 
ч.1 ст. 382 КК України, призначивши покарання 
у виді штрафу в сумі 8500 /вісім тисяч п’ятсот/ 
гривень [3].

Виконання судових рішень в системі заходів із 
забезпечення захисту прав є на сьогодні одним із 
найбільш проблематичним питанням в Україні, 
про що яскраво свідчить практика Європейсько-
го суду з прав людини. Основні труднощі в дано-
му випадку виникають з невиконанням судових 
рішень, прийнятих у рамках цивільних і адміні-
стративних судочинства, так як відповідальність 
за виконання судових рішень в рамках криміналь-
ного процесу лежить на органах державної влади 
та здійснюється в їхніх інтересах. Виконання та-
ких рішень, як правило, проводиться без зволі-
кань. Навпаки, в рамках цивільних і адміністра-
тивних судочинства виконання судових рішень, 
найчастіше, є завданням учасників процесу. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_640/ed_2014_12_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#640
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909669/ed_2014_12_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#909669
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909669/ed_2014_12_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#909669
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909669/ed_2014_12_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#909669
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2722/ed_2014_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2722
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2730/ed_2014_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2730
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909669/ed_2014_12_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#909669


91Випуск 2(23) Том 5, частина 1, 2018

Згідно зі ст. 430 Цивільного процесуального 
кодексу України суд допускає негайне виконання 
рішень у справах про:

1) стягнення аліментів – у межах суми плате-
жу за один місяць;

2) присудження працівникові виплати заро-
бітної плати, але не більше ніж за один місяць;

3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 
іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізич-
ної особи, – у межах суми стягнення за один мі-
сяць;

4) поновлення на роботі незаконно звільненого 
або переведеного на іншу роботу працівника;

5) відібрання дитини і повернення її тому, з 
ким вона проживала;

6) розкриття банком інформації, яка містить 
банківську таємницю, щодо юридичних та фізич-
них осіб; 

7) примусову госпіталізацію чи продовження 
строку примусової госпіталізації до протитубер-
кульозного закладу; 

8) встановлення факту народження або смерті 
особи на тимчасово окупованій території України, 
визначеній Верховною Радою України; 

9) надання особі психіатричної допомоги 
у примусовому порядку;

10) видачу або продовження обмежувального 
припису [4].

Суд, ухвалюючи рішення, може допустити не-
гайне його виконання у разі стягнення всієї суми 
боргу при присудженні платежів, визначених 
пунктами 1, 2 і 3 частини першої цієї статті. Проце-
суальні питання, пов’язані з виконанням судових 
рішень у цивільних справах, вирішуються судом, 
який розглядав справу як суд першої інстанції, 
якщо інше не визначено цим розділом. Процесу-
альні питання, пов’язані з виконанням рішень 
інших органів (посадових осіб), вирішуються су-
дом за місцем виконання відповідного рішення.

Підставою для виконання суб’єктом держав-
ної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських формувань судового 
рішення, що набрало законної сили, є його при-
мірник в електронній формі, надісланий суб’єк-
ту державної реєстрації юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань 
у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним 
державним реєстром судових рішень та Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб- підприємців та громадських формувань, 
затвердженому Міністерством юстиції України 
спільно з Державною судовою адміністрацією 
України (ч. 2 ст. 431 ЦПК України).

За кожним судовим рішенням, яке набрало за-
конної сили, за заявою осіб, на користь яких воно 
ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій 
справі представництво інтересів громадянина або 
держави в суді, видається один виконавчий лист. 

Якщо на підставі ухваленого рішення належить 
передати майно, що перебуває в кількох місцях, 
або якщо рішення ухвалено на користь кількох 
позивачів чи проти кількох відповідачів, чи ре-
золютивною частиною рішення передбачено вчи-
нення кількох дій, суд має право за заявою стя-
гувачів видати кілька виконавчих листів, точно 
зазначивши, яку частину рішення треба виконати 
за кожним виконавчим листом, або зазначити, що 
обов’язок чи право стягнення є солідарним.

Виконавчі документи про стягнення судового 
збору надсилаються судом до органів державної 
виконавчої служби. Якщо судом було вжито за-
ходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на 
користь яких ухвалено судове рішення, суд разом 
із виконавчим листом видає копію документів, 
які підтверджують виконання ухвали суду про 
забезпечення позову. Для якомога скорішого ви-
рішення питання з виконання судового рішення 
може розглядатися питання про тимчасове обме-
ження боржника – фізичної особи або керівника 
боржника – юридичної особи у праві виїзду за 
межі України при виконанні судових рішень та 
рішень інших органів (посадових осіб). Дане пи-
тання вирішується судом за місцезнаходженням 
органу державної виконавчої служби за поданням 
державного виконавця або за місцезнаходженням 
виконавчого округу за поданням приватного ви-
конавця. Суд негайно розглядає таке подання без 
виклику чи повідомлення сторін та інших заінте-
ресованих осіб за участю державного виконавця, 
приватного виконавця. У разі невиконання судо-
вого рішення особа, на користь якої вирішено пи-
тання має право на оскарження дій чи бездіяль-
ності державного або приватного виконавця до 
вищестоящого органу чи безпосередньо до суду.

Відповідно до ст. 75 ЗУ «Про виконавче про-
вадження» (далі – Закон) у разі невиконання без 
поважних причин у встановлений виконавцем 
строк рішення, що зобов’язує боржника викона-
ти певні дії, та рішення про поновлення на робо-
ті виконавець виносить постанову про накладен-
ня штрафу на боржника – фізичну особу у розмірі 
100 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян, на посадових осіб – 200 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, на боржника – юри-
дичну особу – 300 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян та встановлює новий строк ви-
конання. У разі повторного невиконання рішен-
ня боржником без поважних причин виконавець 
у тому самому порядку накладає на нього штраф 
у подвійному розмірі та звертається до органів до-
судового розслідування з повідомленням про вчи-
нення кримінального правопорушення.

Для того, щоб зрозуміти яким чином особа 
може отримати кошти, які на її користь прису-
джено судом ми повинні звернутись до Закону. 
Що таке виконавче провадження ми можемо по-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
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бачити у ст.1 згаданого Закону, а саме виконавче 
провадження є завершальною стадією судового 
провадження і примусовим виконанням судових 
рішень та рішень інших органів (посадових осіб) 
та представляє собою сукупність дій визначе-
них у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані 
на примусове виконання рішень і проводяться 
на підставах, у межах повноважень та у спосіб, 
що визначені Конституцією України, цим Зако-
ном, іншими законами та нормативно-правовими 
актами, прийнятими відповідно до цього Зако-
ну, а також рішеннями, які відповідно до цього 
Закону підлягають примусовому виконанню. 
У ст.3 вказаного Закону примусовому виконанню 
рішення на підставі таких виконавчих докумен-
тів як виконавчі листи та накази, що видаються 
судами у передбачених законом випадках на під-
ставі судових рішень, рішень третейського суду, 
рішень міжнародного комерційного арбітражу, 
рішень іноземних судів та на інших підставах, 
визначених законом або міжнародним догово-
ром України; судові накази; ухвали, постанови 
суддів у цивільних, господарських, адміністра-
тивних справах, справах про адміністративні 
правопорушення, кримінальних провадженнях у 
випадках, передбачених законом, виконавчих на-
писів нотаріусів; посвідченя комісій по трудових 
спорах, що видаються на підставі відповідних рі-
шень таких комісій; постанови державних вико-
навців про стягнення виконавчого збору, постанов 
державних виконавців чи приватних виконавців 
про стягнення витрат виконавчого проваджен-
ня, про накладення штрафу, постанов приватних 
виконавців про стягнення основної винагоро-
ди; постанови органів (посадових осіб), уповно-
важених розглядати справи про адміністративні 
правопорушення у випадках, передбачених за-
коном; рішення інших державних органів та рі-
шень Національного банку України, які законом 
визнані виконавчими документами; рішення Єв-
ропейського суду з прав людини з урахуванням 
особливостей, передбачених Законом України 
«Про виконання рішень та застосування прак-
тики Європейського суду з прав людини», а та-
кож рішень інших міжнародних юрисдикційних 
органів у випадках, передбачених міжнародним 
договором України; рішення (постанови) суб’єк-
тів державного фінансового моніторингу (їх упов-
новажених посадових осіб), якщо їх виконання за 
законом покладено на органи та осіб, які здійсню-
ють примусове виконання рішень.

Відповідно до ст. 5 Закону примусове виконан-
ня рішень покладається на органи державної ви-
конавчої служби (державних виконавців) та у пе-
редбачених цим Законом випадках на приватних 
виконавців. Згідно з ч. 2 цієї статті приватний ви-
конавець здійснює примусове виконання рішень, 
передбачених ст. 3 цього Закону, окрім рішень, 

за якими боржником є юридична особа, примусо-
ва реалізація майна якої заборонена відповідно до 
закону (наприклад, якщо підприємство внесено 
до Переліку об’єктів права державної власності, 
що не підлягають приватизації).

Відповідно до ст. 10 Закону: заходами приму-
сового виконання рішень є: звернення стягнення 
на кошти, цінні папери, інше майно (майнові пра-
ва), корпоративні права, майнові права інтелекту-
альної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої 
діяльності, інше майно (майнові права) боржника, 
у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або 
належать боржникові від інших осіб, або боржник 
володіє ними спільно з іншими особами; звернення 
стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію 
та інший дохід боржника; вилучення в боржника і 
передача стягувачу предметів, зазначених у рішен-
ні; заборона боржнику розпоряджатися та/або ко-
ристуватися майном, яке належить йому на праві 
власності, у тому числі коштами, або встановлення 
боржнику обов’язку користуватися таким майном 
на умовах, визначених виконавцем; інші заходи. 

Відповідно до ст. 26 Закону: «Виконавець роз-
починає примусове виконання рішення на підста-
ві виконавчого документа, зазначеного у статті 3  
цього Закону: за заявою стягувача про примусове 
виконання рішення; за заявою прокурора у разі 
представництва інтересів громадянина або дер-
жави в суді; якщо виконавчий документ надій-
шов від суду у випадках, передбачених законом; 
якщо виконавчий документ надійшов від суду на 
підставі ухвали про надання дозволу на примусо-
ве виконання рішення іноземного суду (суду іно-
земної держави, інших компетентних органів іно-
земної держави, до повноважень яких належить 
розгляд цивільних чи господарських справ, іно-
земних чи міжнародних арбітражів) у порядку, 
встановленому законом; у разі якщо виконавчий 
документ надійшов від Національного агентства 
України з питань виявлення, розшуку та управ-
ління активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів. До заяви про примусове виконан-
ня рішення стягувач додає квитанцію про сплату 
авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що 
підлягає стягненню, але не більше 10 мінімаль-
них розмірів заробітної плати, а за рішенням не-
майнового характеру та рішень про забезпечення 
позову – у розмірі одного мінімального розміру 
заробітної плати з боржника – фізичної особи та 
в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної 
плати з боржника – юридичної особи [5].

Реаліями сьогодення є те, що найгострішою 
проблемою вітчизняного судочинства є саме ре-
альне виконання судових рішень, обов’язковість 
та невідворотність яких є однією з головних та 
важливих складових, на яких ґрунтується як ав-
торитет усієї судової влади в Україні, так і верхо-
венство права. У свою чергу, забезпечити цю не-
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відворотність призначені різні заходи правового 
впливу, серед яких, окрім процедури виконавчого 
провадження в порядку та відповідно до норм За-
кону важливе місце посідає саме кримінальна від-
повідальність за умисне невиконання судового рі-
шення, передбаченого статтею 382 Кримінального 
кодексу (далі – КК) України.

Для початку, аби перейти до практичної сто-
рони, необхідно розібратись із теоретичною сто-
роною даного питання. Перш за все, невиконання 
судового рішення, передбаченого статтею 382 КК 
України, є злочином із преюдицією, під яким 
розуміють таке посягання, кримінальна відпо-
відальність за які настає за умови попереднього 
притягнення цієї ж особи до юридичної відпові-
дальності іншого виду (наприклад, цивільно-гос-
подарської, адміністративної, дисциплінарної). 

Конституція України встановлює, що судові 
рішення ухвалюються судами іменем України і 
є обов’язковими до виконання на всій території 
України. Ці положення також відображені у стат-
тях 1, 11 Закону України «Про судоустрій Укра-
їни», із уточненням по колу осіб, а саме: судові 
рішення, що набрали законної сили, є обов’язко-
вими до виконання усіма органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими особами, об’єднаннями громадян та 
іншими організаціями, громадянами та юридич-
ними особами на всій території України [6].

Відповідно до статті 2 Закону примусове вико-
нання рішень покладається на державну виконавчу 
службу, яка входить до системи органів Міністер-
ства юстиції України. Примусове виконання рішень 
здійснюють державні виконавці, визначені Зако-
ном України «Про державну виконавчу службу». 

Проведемо кримінально-правовий аналіз 
кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 382 КК. 

Відповідно, об’єктом кримінального правопо-
рушення є порядок діяльності суду як органу пра-
восуддя, що передбачає точне і своєчасне виконан-
ня його рішень.

Суб’єктом кримінального правопорушення 
з урахуванням спеціальних вимог відповідною 
частиною статті до суб’єкту злочину виступає:

- фізична особа, проти якої прийнято та вине-
сено судове рішення та зобов’язано вчинити певні 
дії або утриматись від таких;

- юридична особа в особі посадової осо-
би – керівника, який виступає від імені та в ін-
тересах такої (достатнім доказом чого буде запис  
із ЄДРПОУ);

- службова особа відповідного державного ор-
гану як спеціальний суб’єкт злочину, яка відпо-
відно до повноважень повинна була вчинити дії 
по виконанню судового рішення або завдяки своїм 
повноваженням мала можливість перешкодити 
останньому; 

- службова особа, яка займає особливо відпові-
дальне становище. 

Предметом кримінального правопорушення за 
частинами 1-3 ст. 382 КК є судовий акт органів 
правосуддя (рішення, вирок, ухвала, постанова), 
який постановлений:

а) судом будь-якої юрисдикції (загальної чи 
спеціалізованої);

б) судом будь-якої інстанції (першої, апеляцій-
ної чи касаційної);

в) судом із будь-якої категорії судових справ 
(цивільних, господарських, адміністративних, 
кримінальних) і набрав законної сили;

г) а частиною 4 ст. 382 КК – судовий акт не 
органів правосуддя України, а рішення Європей-
ського суду з прав людини.

Суб’єктивна сторона кримінального право-
порушення характеризується прямим умислом. 
Психічне ставлення до наслідків, зазначених 
у  ч. 3 ст. 382 КК, може полягати як в умисній, так 
і в необережній формі вини. Мотиви кримінально-
го правопорушення можуть бути різними і на ква-
ліфікацію не впливають. У цілому це кримінальне 
правопорушення є умисним.

Об’єктивна сторона кримінального правопору-
шення полягає в одному із таких, альтернативно 
зазначених у диспозиції діянь, як:

а) невиконання (ухилення від виконання) ви-
року, рішення ухвали, постанови суду; 

б) перешкоджання їх виконанню. 
За частиною 1 ст. 382 КК склад кримінально-

го правопорушення є формальним, бо його об’єк-
тивна сторона вичерпується вчиненням одного із 
зазначених у законі діянь – дії (перешкоджання) 
чи бездіяльності (невиконання), і саме з цього мо-
менту кримінальне правопорушення визнається 
закінченим та набуває триваючого характеру [7]. 

Невиконання судового акта – це бездіяльність, 
що полягає у незастосуванні передбачених зако-
ном і судовим актом заходів, необхідних для його 
виконання, за умови, якщо суб’єкт був зобов’яза-
ний і мав реальну можливість виконати судовий 
акт. Форми (способи) невиконання судового акта 
можуть бути різними, наприклад, пряма і відкри-
та відмова від його виконання, тобто висловлене 
в усній чи письмовій формі небажання його ви-
конати. Невиконання може мати і завуальований 
характер, коли зобов’язана особа хоча відкрито 
і не відмовляється від виконання судового акта, 
але вживає певних зусиль, які фактично роблять 
неможливим його виконання (умисно не розпеча-
тує пошту, не приймає державного виконавця, на-
правляє документ не за адресою тощо) [8].

Перешкоджання виконанню судового акта – це 
активні дії, які становлять про тидію реалізації 
вимог, що містяться в цьому акті, вчинювану з ме-
тою недопущення його виконання, наприклад, 
підкуп або обман державного виконавця, погро-
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зи або насильство щодо нього тощо. Якщо пере-
шкоджання виконанню судового акта пов’язане із 
вчиненням інших злочинів (наприклад, даванням 
хабара, застосуванням насильства, знищенням 
документів), дії винного кваліфікуються за сукуп-
ністю злочинів. 

За частиною 2 ст. 382 КК карається криміналь-
не правопорушення із формальним складом, бо 
встановлюється відповідальність за ті самі діян-
ня, але вчинені спеціальним суб’єктом – службо-
вою особою.

За частиною 3 ст. 382 КК склад кримінально-
го правопорушення може бути як формальним, – 
коли зазначені у ч. 1 або 2 цієї статті діяння вчи-
няються: 

а) службовою особою, яка займає відповідаль-
не чи особливо відповідальне становище (див. 
п. 2 примітки до ст. 368 КК); 

б) особою, раніше судимою за кримінально-
го правопорушення, передбачений цією статтею 
(спеціальний рецидив) так із матеріальним; 

в) заподіяли істотну шкоду охоронюваним за-
коном правам і свободам громадян, державним чи 
громадським інтересам або інтересам юридичних 
осіб (про характеристику цих ознак див. пп. 3 та 
4 примітки до ст. 364 КК). У останньому випадку 
обов’язковою ознакою об’єктивної сторони є при-
чинний зв ‘язок між діянням та передбаченими у 
ч. 3 ст. 382 КК наслідками, з моменту настання 
яких кримінальне правопорушення і визнається 
закінченим.

За частиною 4 ст. 382 КК карається криміналь-
не правопорушення із формальним складом, об’єк-
тивна сторона якого вичерпується вчиненням 
такого діяння, як невиконання службовою осо-
бою рішення Європейського суду з прав людини, 
обов’язковість виконання якого зумовлена Зако-
ном України від 17 липня 1997 р., яким ратифіко-
вана Конвенція про захист прав людини і осново-
положних свобод 1950 р. та Протокол № 11 до цієї 
Конвенції, де зазначено (ч. 1 ст. 46 Конвенції), що 
Високі Договірні Сторони зобов’язуються викону-
вати остаточне рішення Суду у будь-якій справі, 
в якій вони є сторонами. Відповідно до вимог стат-
ті 17 Закону до виконавчих документів, які підля-
гають виконанню Державною виконавчою служ-
бою України, належать і рішення Європейського 
суду з прав людини з урахуванням особливостей, 
передбачених Законом України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейсько-
го суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р., 
у ч. 1 ст. 2 якого проголошується, що рішення 
цього суду є обов’язковими для виконання Укра-
їною відповідно до ст. 46 зазначеної Конвенції [9].

Виходячи із формального складу кримінально-
го правопорушення, останній вважається закін-
ченим при невиконанні вироку, рішення, ухвали, 
постанови суду, що набрали законної сили, з мо-

менту закінчення строку, відведеного на виконан-
ня відповідного удового акта, а при перешкоджан-
ні виконанню таких – з моменту вчинення дій, 
що перешкоджають державному виконавцю або 
іншим особам, уповноваженим на виконання від-
повідного судового акту, виконати дію.

Цей висновок кореспондується із статтею 90  
Закону України «Про виконавче провадження», 
де в частині 2 статті говориться, що за наявності 
ознак кримінального правопорушення в діях осо-
би, яка умисно перешкоджає виконанню рішен-
ня чи іншим чином порушує вимоги закону про 
виконавче провадження, державний виконавець 
складає акт про порушення і звертається до пра-
воохоронних органів із зверненням – поданням 
(повідомленням) про притягнення особи до кри-
мінальної відповідальності відповідно до закону. 
За наявності такого звернення правоохоронний 
орган зобов’язаний порушити кримінальне прова-
дження за статтею 382 КК України [10].

Якщо вже говорити простими словами з прак-
тичної точки зору, то суб’єктом звернення висту-
пає фактично і є тільки державний виконавець, 
який здійснив передбачені законом дії, направлені 
на примусове виконання судового рішення. Хоча, 
особиста думка автора полягає також і в тому, що 
для порушення кримінального провадження за 
статтею 382 КК України не обов’язково повинно 
бути невиконання саме судового рішення – за ана-
логією із поняттям виконавчого документу мож-
ливо використовувати також інші виконавчі до-
кументи, як от виконавчий напис нотаріуса тощо.

Висновки. Ефективність правосуддя є найваж-
ливішим з аспектів демократичного суспільства та 
належного рівня дотримання основних прав і сво-
бод людини. Виконання судових рішень, будь то у 
кримінальних справах або у цивільних та адміні-
стративних, є невід’ємною частиною правосуддя. 
Відповідно своєчасне та належне виконання рі-
шень судових органів є одним з показників ефек-
тивності правосуддя тієї чи іншої країни. Прове-
дений автором статті аналіз є досить актуальним 
і дозволяє виявити як позитивні, так і негативні 
моменти в діяльності органів щодо виконання су-
дових рішень. Виконання судових рішень завжди 
було великою проблемою для вітчизняного право-
суддя. Тривалі терміни, зайве формальні вимоги, 
обмежені можливості для стягувача і боржника 
впливати на виконавче провадження і багато ін-
шого створювали перешкоди для реального вико-
нання рішень судів по приватноправових справах. 
Проблема невиконання рішень в Україні стосуєть-
ся не тільки бізнесу, а й усього суспільства в ці-
лому. В самому суспільстві можна знайти початок 
цієї проблеми. Що стосується поваги до закону, 
наше суспільство дуже сильно відрізняється від 
суспільства інших країн Європи. Правовий ні-
гілізм пронизує всі сфери нашого життя. 
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Анотація

Кононець В. П. Специфіка кримінальної відпові-
дальності за невиконання судових рішень. – Стаття.

Актуальність статті полягає в тому, що досягнен-
ня мети побудови в Україні правової європейської 
держави багато в чому залежить від того, чи буде на-
лежне нормальне функціонування так званої третьої 
влади – судової системи. Зараз діяльність останньої 
здійснюються в дуже важкий для України час: еконо-
міка країни в занепаді, тривають бойові дії на Сході 
країни, соціально-політична нестабільність, система 
підготовки та особливо перепідготовки суддівських 
кадрів буксує, судді перевантажені справами, не пра-
цює належний механізм, передбачений законом Укра-
їни «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві», через що суб’єкти 
кримінально-процесуальної діяльності підлягають 
протиправному тиску, погрозам, насиллю тощо. У ре-
зультаті правосуддя не виглядає досконалим надійно 
забезпечуючим захист прав і законних інтересів грома-
дян, суспільства та держави. У структурі офіційно за-
реєстрованої злочинності посягання проти правосуддя 
не займає значного місця. У статистичних звідомлен-
нях їм, як правило, не присвячується окрема стрічка 
на папері. Але вряд чи можна вважати помилковим 
ствердженням, що рівень латентності подібних кримі-
нальних правопорушень є достатньо високим. Можна 
стверджувати, що однією з умов збереження невідпо-
відності між опублікованими даними про кримінальні 
правопорушення проти правосуддя і дійсним положен-
ням речей є того ж роду суспільно небезпечні діяння, 
нерідко залишаються безкарними. Дійсність кримі-
нально-правових засобів захисту правосуддя багато 
в чому залежить від того, наскільки чітко визначені 
законодавцем підвалини і умови їх виконання. Однак 
в регламентації відповідальності за даного роду зло-
чини в наявності, на наш погляд, істотні недоліки, які 
нерідко заважають реалізації положень кримінального 

закону у відповідності з його сенсом. Завданням систе-
ми примусового виконання є протидія вказаною вище 
громадському опору реалізації правосуддя, а звідси і 
той недостатній інструментарій роботи виконавця – 
він побудований так, щоб суспільство не змогло дорі-
кати держава в надмірному тиску на своїх громадян. 
Для виконання рішення суду держава не пускає в хід 
усі можливості свого апарату примусу і системи санк-
цій, а намагається створити умови, коли у боржника 
прокинеться свідомість і у нього з’явиться воля викона-
ти рішення суду. Свідченням цього є судова практика 
щодо захисту прав боржника від надмірно активних 
дій виконавців. Оскільки на сьогодні Україна є більш 
інтегрованою в європейський простір, сподіваємося, 
що розвиток системи примусового виконання рішень 
в Україні буде відбуватися за допомогою і відповідно 
до загальноєвропейських стандартів. 

Ключові  слова: невиконання судових рішень, пра-
восуддя, Європейський суд з прав людини.

Аннотация

Кононец В. П. Специфика уголовной ответственно-
сти за неисполнение судебных решений. – Статья.

Актуальность статьи заключается в том, что дости-
жение цели построения в Украине правового европей-
ского государства во многом зависит от того, будет 
ли должное нормальное функционирование так на-
зываемой третьей власти – судебной системы. Сейчас 
деятельность последней осуществляются в очень тяже-
лое для Украины время: экономика страны в упадке, 
продолжаются боевые действия на Востоке страны, 
социально-политическая нестабильность, система под-
готовки и особенно переподготовки судейских кадров 
буксует, судьи перегружены делами, не работает над-
лежащий механизм, предусмотренный законом Укра-
ины «об обеспечении безопасности лиц, участвующих 
в уголовном судопроизводстве», из-за чего субъекты 
уголовно-процессуальной деятельности подлежат про-
тивоправному давлению, угрозам, насилию и т.п. В ре-
зультате правосудие не выглядит совершенно надежно 
обеспечивающим защиту прав и законных интересов 
граждан, общества и государства. В структуре офици-
ально зарегистрированной преступности посягатель-
ства против правосудия не занимает значительного 
места. В статистических сообщениях им, как правило, 
не посвящается должного внимания. Но вряд ли можно 
считать ошибочным утверждение, что уровень латент-
ности подобных уголовных преступлений является 
достаточно высоким. Можно утверждать, что одним 
из условий сохранения несоответствия между опубли-
кованными данными об уголовных правонарушениях 
против правосудия и действительным положением ве-
щей того же рода общественно опасные деяния, неред-
ко остаются безнаказанными. Действительность уго-
ловно-правовых средств защиты правосудия во многом 
зависит от того, насколько четко определены законода-
телем основы и условия их выполнения. Однако в регла-
ментации ответственности за данного рода преступле-
ния налицо, на наш взгляд, существенные недостатки, 
которые нередко мешают реализации положений уго-
ловного закона в соответствии с его смыслом. Задачей 
системы принудительного исполнения является про-
тиводействие указанному выше общественному сопро-
тивлению осуществлению правосудия, а отсюда и тот 
недостаточный инструментарий работы исполнителя – 
он построен так, чтобы общество не смогло упрекать 
государство в избыточном давлении на своих граждан. 
Для исполнения решения суда государство не пускает 
в ход все возможности своего аппарата принуждения 
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и системы санкций, а пытается создать условия, ког-
да у должника проснется сознание и у него появится 
воля выполнить решение суда. Свидетельством этого 
является судебная практика по защите прав должника 
от чрезмерно активных действий исполнителей. По-
скольку на сегодня Украина является более интегриро-
ванной в европейское пространство, надеемся, что раз-
витие системы принудительного исполнения решений 
в Украине будет происходить с помощью и в соответ-
ствии с общеевропейскими стандартами.

Ключевые слова: невыполнение судебных решений, 
правосудие, Европейский суд по правам человека.

Summary

Kononets V. P. Specifics of criminal liability for non-
compliance with court decisions. – Article.

The relevance of the article is that achieving the goal of 
building a European rule of law in Ukraine largely depends 
on whether the proper functioning of the so-called third 
power – the judiciary. At present, the latter’s activities 
are being carried out at a very difficult time for Ukraine: 
the country’s economy is in decline, fighting continues 
in the east, socio-political instability, the system of 
training and especially retraining of judges is stalling, 
judges are overloaded, the proper mechanism provided by 
Ukrainian law does not work ”On Ensuring the Security 
of Persons Participating in Criminal Proceedings”, due 
to which the subjects of criminal procedure are subject 
to unlawful pressure, threats, violence, etc. As a result, 
justice does not look perfect to ensure the protection of 
the rights and legitimate interests of citizens, society and 
the state. In the structure of officially registered crime, 

encroachment on justice does not occupy a significant 
place. In statistical reports, they are usually not 
dedicated to a separate tape on paper. But it can hardly 
be considered a false statement that the level of latency of 
such criminal offenses is quite high. It can be argued that 
one of the conditions for maintaining the discrepancy 
between the published data on criminal offenses against 
justice and the actual state of affairs are the same kind 
of socially dangerous acts, often go unpunished. The 
validity of criminal remedies for justice largely depends 
on how clearly defined by the legislator the foundations 
and conditions for their implementation. However, in the 
regulation of liability for this type of crime there are, in 
our opinion, significant shortcomings that often prevent 
the implementation of the provisions of criminal law in 
accordance with its meaning. The task of the enforcement 
system is to counteract the above public resistance to 
the administration of justice, and hence the insufficient 
tools of the executor – it is built so that society can not 
blame the state for excessive pressure on its citizens. To 
enforce the court decision, the state does not use all the 
possibilities of its apparatus of coercion and the system of 
sanctions, but tries to create conditions when the debtor 
wakes up and has the will to enforce the court decision. 
Evidence of this is the case law on the protection of the 
debtor’s rights from excessive actions of the executors. 
As today Ukraine is more integrated into the European 
space, we hope that the development of the enforcement 
system in Ukraine will take place with the help and in 
accordance with European standards.

Key  words: non-enforcement of court decisions, 
justice, the European Court of Human Rights.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ 
ВЛАДИ У СФЕРАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Постановка проблеми. Реалізація європей-
ської та євроатлантичної інтеграції являє собою 
складний, багатоаспектний процес, що передба-
чає підготовку та здійснення політико-правових, 
організаційно-управлінських, фінансово-еконо-
мічних, соціокультурних та інших заходів на де-
кількох рівнях та за різними, самостійними на-
прямками. У зв’язку із цим, виконання завдань 
і функцій європейської та євроатлантичної інте-
грації потребує залучення до даних процесів ши-
рокого кола суб’єктів, зокрема органів виконавчої 
влади, що у свою чергу обумовлює необхідність 
проведення координаційної роботи у зазначеній 
сфері на різних рівнях та напрямках.

Стан дослідження. Окремі проблемні аспекти 
діяльності органів виконавчої влади у сферах єв-
ропейської та євроатлантичної інтеграції у своїх 
наукових працях розглядали: Ю.А. Ведєрніков, 
А.В. Папірна, В.П. Новик, М.В. Цвік, В. Д. Тка-
ченко, Л. Л. Богачова, К. Г. Волинка, В.М. Кири-
ченко, О.М. Куракін, А. М. Онупрієнко та багато 
інших. Втім, незважаючи на чималу кількість на-
укових здобутків, в юридичній літературі відсутні 
комплексні дослідження, присвячені встановлен-
ню рівнів координації діяльності органів виконав-
чої влади у сферах європейської та євроатлантич-
ної інтеграції

Саме тому метою статті є: з’ясувати рівні коор-
динації діяльності органів виконавчої влади у сфе-
рах європейської та євроатлантичної інтеграції.

Виклад основного матеріалу. Розмірковую-
чи про рівні координації діяльності органів ви-
конавчої влади у сферах європейської та євро-
атлантичної інтеграції необхідно звернутися до 
аналізу державно-територіального устрою Укра-
їни. Державно-територіальний устрій – це спосіб 
територіальної організації влади в державі (по 
горизонталі) і співвідношення влади між тери-
торіальними частинами, на які вона поділена, і 
державою в цілому. Ознаки: 1) виражає порядок 
поділу держави на окремі територіальні частини 
за певними принципами; 2) характеризує зміст 
організаційно-управлінської діяльності в цих ча-
стинах; 3) встановлює вертикаль взаємодії між 
центральними, регіональними і місцевими ор-
ганами влади [1, c.140]. Форма державно-тери-
торіального устрою, пишуть Ю.А. Ведєрніков, 
А. В. Папірна, показує: з яких частин складаєть-
ся внутрішня структура держави; яке становище 

цих частин і які взаємозв’язки їх органів; як бу-
дуються відносини між центральними і місцеви-
ми державними органами; в якій державній формі 
виражаються інтереси кожної нації, яка прожи-
ває на території країни. За формою державно-те-
риторіального устрою, тобто способом розподілу 
території на частини та порядком співвідношення 
влади між ними і державою в цілому, вирізняють 
держави прості (унітарні) та складні [2]. Тобто, 
визначити державно-територіальний устрій дер-
жави, означає з’ясувати форму її територіальної 
організації, а також засад побудови та функціо-
нування механізму здійснення державної влади 
в країні. Адміністративно-територіальна органі-
зація держави – це, на думку, В. П. Новик, – це 
зумовлена соціальними, економічними, етнічни-
ми, історичними, географічними, культурними, 
політичними та іншими чинниками внутрішня 
територіальна організація держави з поділом її на 
складові частини – адміністративно-територіаль-
ні одиниці. Такий поділ, наголошує дослідниця, є 
неодмінною умовою функціонування відповідних 
державних, громадських структур та органів міс-
цевого самоврядування [3, c. 35]. 

На законодавчому рівні основи адміністра-
тивно-територіального устрою визначаються 
Конституцією України. Хоча, слід відзначити, 
що офіційного визначення поняття «адміністра-
тивно-територіальний устрій держави» чи «те-
риторіальний устрій держави» немає. Втім існує 
декілька законопроектів, в яких дані визначення 
закріплені. Так, у проекті закону про засади те-
риторіального устрою України від 03.05.2012 р. 
визначено територіальний устрій України як обу-
мовлену географічними, історичними, еконо-
мічними, екологічними, демографічними, ет-
нічними, соціальними, культурними та іншими 
чинниками внутрішню територіальну організа-
цію держави з поділом її території на складові ча-
стини – адміністративно-територіальні одиниці, 
з метою забезпечення населення необхідним рів-
нем публічних послуг, раціональної системи 
управління соціально-економічними процесами, 
збалансованого розвитку усієї території держа-
ви [4]. У проекті Закону про засади адміністратив-
но-територіального устрою України № 2804 від 
24.01.2020 р. адміністративно-територіальний 
устрій України визначено як зумовлену географіч-
ними, історичними, економічними, соціальними, 



98 Прикарпатський юридичний вісник

культурними та іншими факторами внутрішню 
територіальну організацію держави з розмежу-
ванням її території на адміністративно-терито-
ріальні одиниці [5]. Територіальною одиницею 
згідно чинного Закону України «Про місцеве 
самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР 
є область, район, місто, район у місті, селище, 
село [6]. Відповідно до Рішення Конституційного 
Суду України у справі за конституційним подан-
ням народних депутатів України щодо офіційного 
тлумачення термінів «район» та «район у місті», 
які застосовуються в пункті 29 частини першої 
статті 85, частині п’ятій статті 140 Конституції 
України, і поняття «організація управління райо-
нами в містах», яке вживається в частині п’ятій 
статті 140 Конституції України та в частині пер-
шій статті 11 Закону України «Про столицю Укра-
їни – місто-герой Київ», а також щодо офіційного 
тлумачення положень пункту 13 частини першої 
статті 92 Конституції України, пункту 41 части-
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» стосовно повноважен-
ня міських рад самостійно вирішувати питан-
ня утворення і ліквідації районів у місті (справа 
про адміністративно-територіальний устрій) від 
13.07.2001 № 11-рп/2001 адміністративно-тери-
торіальна одиниця – це компактна частина єдиної 
території України, що є просторовою основою для 
організації і діяльності органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування [7]. 

Згідно Основного закону Україна є унітарною 
державою. Територія України в межах існуючо-
го кордону є цілісною і недоторканною. Терито-
ріальний устрій України ґрунтується на засадах 
єдності та цілісності державної території, поєд-
нання централізації і децентралізації у здійсненні 
державної влади, збалансованості і соціально-е-
кономічного розвитку регіонів, з урахуванням їх 
історичних, економічних, екологічних, геогра-
фічних і демографічних особливостей, етнічних і 
культурних традицій [8]. Унітарна держава,– це 
держава, зазначає М. В. Цвік та ін., територія 
якої поділяється на адміністративно-територі-
альні одиниці. Юридичними ознаками унітарної 
держави є такі: а) вона не містить відокремле-
них територіальних утворень, що мають ознаки 
держави; б) являє собою централізовану державу 
(місцеві органи підконтрольні центральній вла-
ді); в) у міжнародних відносинах є єдиним суве-
ренним суб’єктом міжнародного права (адміні-
стративно-територіальні одиниці такого права не 
мають); г) має єдину систему законодавства; ґ) має 
одно канальну систему загальнодержавних подат-
ків (на відміну від федеративних держав); д) існує 
єдине громадянство [9, c. 90-91]. В основу терито-
ріального устрою унітарної держави, відмічають 
правники, покладені принципи єдності держав-
ної території; її неподільності, недоторканності, 

цілісності, комплексності і керованості її частин, 
поєднання державних і регіональних інтере-
сів [9, c. 91]. К. Г. Волинка з цього приводу пише, 
що унітарна форма державного устрою має місце 
в багатьох країнах. Унітарна (від лат. unitas – єд-
ність) держава відрізняється політичною єдністю, 
неподільністю. Окремі адміністративно-терито-
ріальні одиниці та області не мають власного за-
конодавства, свого особливого судоустрою вищих 
органів державної влади. Кожна із складових єди-
ної держави має однакові права і представництво 
в органах держави. Парламент, глава держави, 
уряд поширюють свою владу на територію всієї 
країни. Їх компетенція не обмежується повнова-
женнями будь-яких місцевих органів. Всі адміні-
стративно-територіальні одиниці мають однако-
вий юридичний статус, не володіють політичною 
самостійністю. В унітарній державі єдине грома-
дянство [10, c. 64]. Для унітарної держави харак-
терна єдина система законодавства. Найвищою 
за юридичною силою є Конституція – Основний 
Закон, норми якого застосовуються на всій тери-
торії країни без будь-яких вилучень і обмежень. 
Місцеві органи влади зобов’язані застосовувати й 
усі інші нормативні акти, прийняті центральни-
ми органами влади. Їх власна нормотворча діяль-
ність має суто підлеглий характер,  поширюється 
на відповідну локальну територію. В унітарній 
державі діє єдина судова система. Судові органи, 
як і всі інші правоохоронні органи, являють собою 
ланки єдиної централізовано ї системи. Таким чи-
ном, форма державного устрою в унітарній держа-
ві характеризується централізацією [10, c. 64-65]. 
У деяких випадках до складу унітарної держави 
можуть входити автономні територіальні одиниці, 
яким притаманні певні ознаки державності і які 
здійснюють деякі передані їм центральною вла-
дою суверенні права. Саме такою одиницею в скла-
ді України є Автономна Республіка Крим. Отже, 
в основу територіального устрою унітарної держа-
ви покладені принципи єдності державної терито-
рії; її неподільності, недоторканності, цілісності, 
комплексності і керованості її частин, поєднан-
ня державних і регіональних інтересів [9, c. 91]. 
Залежно від ступеня централізації і статусу ав-
тономії унітарні держав можна розподілити на:

- централізовані – прості держави за територі-
альним утворенням, оскільки складаються тільки 
з адміністративно-територіальних одиниць, що 
наділені однаковим правовим статусом (Алжир, 
Йорданія, Ісландія, Колумбія, Ліван, Польща);

- децентралізовані – ускладнені (змішані) дер-
жави за територіальним утворенням, оскільки 
мають у своєму складі, окрім адміністративно- 
територіальних одиниць, ще й автономії, які во-
лодіють різним правовим статусом [1, c. 146].

На сьогодні, систему адміністративно-терито-
ріального устрою України складають: Автономна 
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Республіка Крим, області, райони, міста, райони в 
містах, селища і села. До складу України входять: 
Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волин-
ська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 
Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, 
Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, 
Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсон-
ська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, 
Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. 
Міста Київ та Севастополь мають спеціальний 
статус, який визначається законами України [8]. 
Отже Україна – унітарна конституційно-децен-
тралізована держава, до складу якої належить ад-
міністративно-територіальна автономія [1, c. 147].

З огляду на вище зазначену адміністратив-
но-територіальну організацію України, а також 
з урахуванням особливостей політичного режиму 
та форми правління в нашій державі, запровадже-
но та функціонує відповідний механізм публічної 
влади. Нагадаємо, що Україна є демократичною 
державною із республіканським устроєм. Тобто в 
нашій державі панує демократичний режим – це 
вид державного режиму, при якому державна вла-
да здійснюється на основі рівної участі громадян 
та їх об’єднань у формуванні державної політики, 
утворенні й діяльності державних органів, дотри-
мання прав і свобод людини. Демократичному ре-
жиму притаманні наступні ознаки: безпосередня 
участь народу в здійсненні державної влади; ви-
борність вищих органів державної влади, існуван-
ня інститутів безпосередньої та представницької 
демократії; плюралізм у політичній, економічній, 
ідеологічній та духовній сферах життєдіяльності 
людей; рівність усіх громадян перед законом, га-
рантування з боку держави здійснення ними своїх 
прав та виконання своїх обов’язків; демократизм 
правосуддя, забезпечення верховенства права; по-
єднання правління більшості та захисту прав мен-
шості, існування легальної політичної опозиції; 
взаємна відповідальність держави перед особою 
і особи перед державою; можливість створення і 
вільного функціонування політичних партій та 
інших громадських об’єднань [11, c. 57-58]. Щодо 
республіканського устрою, то на сьогодні він є де-
мократична форма правління, оскільки заснова-
ний на тому, що повноваження будь-якого вищого 
органу влади в кінцевому результаті базуються на 
мандаті народу. Республіка (від лат. respublika – 
загальна справа) – це така форма правління, при 
якій вищі органи державної влади обираються 
безпосередньо народом або формуються виборни-
ми установами на певний строк [9, c. 108]. 

Отже, державна влада в Україні, як демокра-
тичній державі республіканського типу, поділена 
на три загальні гілки, що прямо закріплено у Ос-
новному законі, – на законодавчу, виконавчу та 
судову. При цьому носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює 
владу безпосередньо і через органи державної вла-
ди та органи місцевого самоврядування. Право ви-
значати і змінювати конституційний лад в Укра-
їні належить виключно народові і не може бути 
узурповане державою, її органами або посадовими 
особами. Ніхто не може узурпувати державну вла-
ду [8]. Державна влада здійснюється в нашій краї-
ні за принципом централізації та децентралізації. 
Вітчизняний та закордонний досвід свідчать, за-
значає А. М. Онупрієнко, що при здійсненні вла-
ди на місцях постійно стикаються дві протилеж-
ні тенденції – централізації та децентралізації.  
Держава за своєю природою прагне до централіза-
ції з метою забезпечення загальнодержавних інте-
ресів, а територіальні громади, у свою чергу, праг-
нуть до самоврядування, самостійного вирішення 
питань місцевого значення. Тому поступ України 
шляхом формування громадянського суспільства 
значною мірою залежить від оптимального поєд-
нання вказаних тенденцій [12]. 

Висновок. Тож, враховуючи вище викладе-
не, вважаємо, що рівні координації діяльності 
органів виконавчої влади у сферах європейської 
та євроатлантичної інтеграції слід розрізняти 
залежно від того, по-перше, на якому адміні-
стративно-територіальному рівні реалізується 
діяльність даних органів і по-друге, яке місце у 
системі органів державної влади займають учас-
ники координаційних відносин. Відповідно мо-
жемо виокремити такі рівні: 1) центральний (або 
загальнодержавний) рівень, на якому відбуваєть-
ся координація за участю суб’єктів, що входять 
до центрального апарату державної влади; 2) ре-
гіональний рівень; 3) місцевий рівень. Це рівень 
координації, який відбувається у межах районів, 
міст, селищ, сіл. Так само як і у випадку із ре-
гіональним рівнем, на місцевому відбувається 
узгодження взаємовідносин органів виконавчої 
влади місцевого рівня між собою та з місцевими 
органами самоврядування.
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Анотація

Коренькова В. С. До проблеми визначення рів-
нів координації діяльності органів виконавчої влади 
у сферах європейської та євроатлантичної інтегра-
ції. – Стаття.

У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів 
вчених та норм чинного законодавства, обґрунтовано, 
що рівні координації діяльності органів виконавчої вла-

ди у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції 
слід розрізняти залежно від того, на якому адміністра-
тивно-територіальному рівні реалізується діяльність 
даних органів, а також від того, яка місце у системі ор-
ганів державної влади займають учасники координаці-
йних відносин. Запропоновано авторське бачення рів-
нів координації діяльності органів виконавчої влади 
у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції.

Ключові слова: рівні, координація, органи виконав-
чої влади, європейська інтеграція, євроатлантична ін-
теграція.

Аннотация

Коренькова В. С. К проблеме определения уровней 
координации деятельности органов исполнительной 
власти в сферах европейской и евроатлантической ин-
теграции. – Статья.

В статье, опираясь на анализ научных взглядов 
ученых и норм действующего законодательства, обо-
снованно, что уровни координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти в сферах европейской 
и евроатлантической интеграции следует различать 
в зависимости от того, на каком административно-тер-
риториальном уровне реализуется деятельность дан-
ных органов, а также от того, какое место в системе 
органов государственной власти занимают участники 
координационных отношений. Предложено авторское 
видение уровней координации деятельности органов 
исполнительной власти в сферах европейской и евроат-
лантической интеграции.

Ключевые  слова: уровни, координация, органы 
исполнительной власти, европейская интеграция, ев-
роатлантическая интеграция.

Summary

Korenkova V. S. To the problem of determining the 
levels of coordination of executive bodies in the spheres 
of European and Euro-Atlantic integration. – Article.

The article, based on the analysis of scientific views 
of scientists and current legislation, argues that the 
levels of coordination of executive bodies in the field of 
European and Euro-Atlantic integration should be distin-
guished depending on the administrative and territorial 
level of these bodies, as well as, which place in the system 
of public authorities is occupied by participants in co-
ordination relations. The author ‘s vision of the levels of 
coordination of executive bodies’ activities in the spheres 
of European and Euro – Atlantic integration is offered.

Key  words: levels, coordination, executive bodies, 
European integration, Euro-Atlantic integration.
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НАУКОВІ ПОГЛЯДИ ЩОДО СУТНОСТІ КАТЕГОРІЙ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС», 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

Постановка проблеми. Реалізація державної 
митної політики, забезпечення її ефективності 
та стимулюючого характеру щодо розвитку зов-
нішньоекономічних зв’язків та захисту еконо-
мічних інтересів держави є складовою стратегії 
розбудови інструментарію впливу на євроінте-
граційні економічні перетворення в Україні. 
Як доктринальне підґрунтя такого інструмен-
тарію слід розглядати наукові напрацювання у 
царині формування теоретико-правової моделі 
належної митної діяльності, відповідної сус-
пільно-політичним та економічним процесам, 
що відбуваються у нашій державі. Саме теоре-
тичний доробок має бути покладений в основу 
формування ефективного законодавства у мит-
ній сфері та належної правозастосовної практи-
ки митних органів, інших учасників митної ді-
яльності, що визначає важливість поглибленого 
аналізу масиву досліджень вчених, присвяче-
них, зокрема, й питанням встановлення сутнос-
ті і, звідси – визначення напрямів розвитку ад-
міністративного процесуального законодавства. 
Проблема пошуку і систематизації досліджень, в 
яких на методологічному рівні опрацьовані різ-
ні моделі адміністративно-юрисдикційної діяль-
ності, що здійснюється у процесуальній формі, 
актуальна, зважаючи на тенденції, які останнім 
часом спостерігаються у законотворенні. Йдеть-
ся про поспішність у проведенні окремих реформ 
та, відповідно, їх правового забезпечення, коли 
недостатньо враховуються чинні нормативні по-
ложення кореспондуючих нормативно-правових 
актів. За таких обставин ґрунтовне дослідження 
теоретичних витоків формування моделі адміні-
стративно-юрисдикційних проваджень в діяль-
ності митних органів сприятиме встановленню 
першочергових проблем правового регулювання 
митних правовідносин, які потребують вирішен-
ня, пошуку шляхів і напрямків опрацювання на-
лежних і необхідних, за даних умов, пропозицій 
неконфліктного характеру щодо вдосконалення 
чинного адміністративно-процесуального зако-
нодавства у частині врегулювання адміністратив-
но-юрисдикційних проваджень у митній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опра-
цювання наукових робіт з адміністративного пра-
ва і процесу дозволяє виділити окремі публікації, 
в яких піддано аналізу сутність адміністративно- 
юрисдикційної діяльності правоохоронних орга-
нів (С.С. Шоптенко), зокрема, органів внутріш-
ніх справ (С.М. Гусаров), поліції (О.І. Безпалова). 
Ґрунтовний науковий аналіз адміністративно-ю-
рисдикційної діяльності митних органів здійсни-
ла ще у 2007 році А.Б. Калюта [1]. Базовою нау-
ковою роботою у царині обґрунтування сутності 
адміністративної діяльності митних органів мож-
на із впевненістю вважати докторську дисертацію 
Д.В. Приймаченка [2]. Серед публікацій слід від-
значити статтю О.М. Чернявської, в якій здійснено 
аналіз напрямів сучасних правничих досліджень 
у сфері провадження у справах про порушення 
митних правил [3]. Отже, генезис досліджень сут-
ності і змісту адміністративно-юрисдикційних 
проваджень в діяльності митних органів потребує 
додаткової уваги. Поряд із цим, логіка побудови 
відповідної теоретико-правової моделі обумов-
лює актуальність звернення до наукових публі-
кацій, присвячених розкриттю сутності і змісту 
базових категорій: «адміністративний процес», 
«юрисдикція», «адміністративна юрисдикція».

Мета статті – здійснити узагальнення науко-
вих поглядів щодо сутності категорій «адміністра-
тивний процес», «юрисдикція», «адміністративна 
юрисдикція» як основи визначення адміністра-
тивно-процесуальних проваджень в діяльності 
митних органів.

Викладення основного матеріалу. Пошук уста-
лених наукових підходів дозволяє звернутись на-
самперед до Великої української юридичної енци-
клопедії, де у третьому томі під назвою: «Загальна 
теорія права» розкрито зміст категорій «юридич-
ний процес», «юридична процедура» [4]. Вчені 
презентували відповідні теоретичні положення на 
підставі узагальнення існуючих наукових погля-
дів. І.М. Погрібний, розкриваючи зміст категорії 
«юридичний процес», звертається до напрацю-
вань В. Горшеньова (1970-80-ті роки), пізніших 
робіт І. Бенедика, В. Крупіна, С. Олейникова, 



102 Прикарпатський юридичний вісник

О. Петришина, І. Шахова, власних робіт та інших 
вчених, відзначає колективну монографію «Тео-
рія юридичного процесу». Принагідно слід вказа-
ти, що зазначений автор статті презентує наукове 
уявлення щодо процесуальної форми, змісту про-
цесуальних відносин, процесуальної стадії, про-
цесуального режиму та його принципів, наводить 
за функціональною (а не галузевою) ознакою 4 ос-
новні комплексні різновиди процесів та розкриває 
їх зміст [4, с. 915-920]. Перспективними для по-
дальшого врахування при розкритті питання про 
сутність адміністративно-юрисдикційного прова-
дження в діяльності митних органів є положення 
про значення процесуальної форми, за допомогою 
якої можливий розгляд будь-якої правової форми 
діяльності у єдності таких елементів: 1) проце-
суальних проваджень; 2) процесуальних стадій; 
3) процесуального режиму [4, с. 916].

На відміну від юридичного процесу, основу 
розкриття змісту якого складає «комплексна си-
стема органічно пов’язаних процесуальних форм 
упорядкування діяльності спеціально уповно-
важених суб’єктів, спрямованих на вирішення 
юридичної ситуації та досягнення конкретного 
матеріально-правового результату» [4, с. 915], 
юридична процедура розглядається як «цілісна 
система послідовних юридично значущих дій, рег-
ламентованих процедурними нормами … з метою 
належної реалізації правових норм» (С.М. Олей-
ников) [4, с.884].

Порівнюючи зміст зазначених категорій, мож-
на вказати, що жодна з них не виключає існуван-
ня іншої, а юридичну процедуру можна розгляда-
ти як категорію, ширшу за змістом, порівняно із 
категорією юридичного процесу.

У наукових дослідженнях з адміністративного 
права широке, порівняно із категорією «адміні-
стративний процесу», розуміння категорії «адмі-
ністративна процедура» відстоює О.І. Миколенко 
у монографії «Теорія адміністративного процедур-
ного права» (2010 р.) [5]. В.І. Теремецький у своїй 
монографії «Податкові правовідносини в Україні» 
дотримуючись схожої позиції цілком справедливо 
тлумачить адміністративну процедуру як встанов-
лений нормами адміністративного й адміністра-
тивно-процесуального права порядок здійснення 
суб’єктами-носіями владних повноважень свого 
функціонального призначення, який проявляєть-
ся у вчиненні ними логічно послідовних, юридич-
но значущих дій, спрямованих на досягнення пев-
ної мети [6, с. 332].

Категорія «адміністративний процес» є сис-
темоутворюючою в адміністративному праві, що 
визначає активну увагу вчених-дослідників у на-
прямку формування підходу щодо сутності. Слід 
підкреслити, що у межах однієї публікації склад-
но охопити наукові здобутки усіх вчених, які 
аналізували вказану проблему. Проте, доцільно 

зупинитись на тих здобутках, які випробувані ча-
сом і довели свою наукову коректність, перспек-
тивність для подальшого розвитку.

Узагальнення наукових робіт з проблеми сут-
ності адміністративного процесу дозволяє виді-
лити роботи І.П. Голосніченка, Е.Ф. Демського, 
Т.О. Коломоєць, О.В. Кузьменко, В.К. Колпакова, 
Н.Г. Саліщевої, А.О. Селіванова, В.І. Теремецького, 
М.М. Тищенка, В.С. Четверікова та інших вчених. 

В монографії  «Адміністративний процес» 
(2001р.) [7] М.М. Тищенко обґрунтовує основні по-
ложення, які згодом були розвинені і презентовані 
у подальших роботах. Так, М.М. Тищенко, відзна-
чаючи динамічний характер адміністративного 
процесу, вказує про такі його важливі ознаки як 
здійснення тільки уповноваженими суб’єктами, 
нормативна впорядкованість, зв’язок із розгля-
дом адміністративної справи щодо «встановлення 
певних фактичних даних та конкретних обста-
вин», існування об’єктивної потреби встановлен-
ня фактів юридичними завдяки їх закріплення у 
процесуальних документах, зв’язок із виконав-
чо-розпорядчою діяльністю [8, с. 205-206]. Вчений 
відзначав існування адміністративно-процесуаль-
них норм, які забезпечують реалізацію на практи-
ці матеріальних норм адміністративного та інших 
галузей права. Сукупність адміністративно-про-
цесуальних відносин, урегульованих процесуаль-
ними нормами адміністративного права і являють 
собою таке специфічне, відносно самостійне яви-
ще як адміністративний процес. М.М. Тищенко 
до структури адміністративного процесу відносив 
сукупність взаємопов’язаних адміністративних 
проваджень, що мають юрисдикційний і неюрис-
дикційний характер та вказував про цілеспря-
мований характер – розгляд і вирішення індиві-
дуально-конкретних справ [9, с. 491-493]. Тож, 
спираючись на науковий підхід М.М. Тищенка, 
можна зазначити про доцільність виділення адмі-
ністративно-процесуальних норм і зв’язок із роз-
глядом індивідуально-конкретних справ.

Сутність адміністративного процесу також роз-
кривається з позицій процесуальної діяльності. 
Викликає зацікавленість та обставина, що адміні-
стративно-процесуальна діяльність розглядається 
як управлінська, у межах якої виділяються такі 
правові види діяльності: нормотворчий, правоза-
стосовний (за змістом тотожний неюрисдикційно-
му) та юрисдикційний (І.В. Панова) [10, с. 36].

Т.О. Коломоєць у своїй статті, присвяченій 
ювілею Н.Г. Саліщевої, здійснює систематиза-
цію наукових робіт з адміністративного процесу, 
в основу яких покладено концептуальні поло-
ження, обґрунтовані Н.Г. Саліщевою: як особли-
вий вид виконавчо-розпорядчої діяльності при-
мусового характеру (Л.В. Коваль, Ю.П. Битяк, 
В.В. Зуй, А.Т. Комзюк, С.Т. Гончарук та ін.); 
«юрисдикційна» концепція  (докторські дисер-
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тації Л.В. Коваля, А.Т. Комзюка, М.М. Тищен-
ка, напрацювання інших дослідників); проблеми 
адміністративного процесу в цілому (О.В. Кузь-
менко); побудова теорії адміністративної про-
цедури та адміністративно-процедурного права 
(М.І. Миколенко, Р.А. Куйбіда, В.П. Тимощук та 
інші); провадження у справах про адміністратив-
ні правопорушення (В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 
Д.М. Лукьянец, Є.В. Додін); адміністративне су-
дочинство (Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко); роль 
і значення адміністративного (судового) права 
(С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, В.М. Бевзенко); 
адміністративне процесуальне право (Т.П. Мін-
ка); адміністративно-деліктний процес (Р.В. Ми-
ронюк) [11, с. 74-76].

Визначення поняття адміністративно-юрис-
дикційне провадження в діяльності митних орга-
нів має бути здійснене із врахуванням існуючих 
наукових підходів щодо визначення сутності ка-
тегорії «юрисдикція».

У доктринальному значенні презентоване уні-
версальне розуміння юрисдикції (jusdico) – як 
встановлену законом (або іншим нормативно-пра-
вовим актом) сукупність повноважень відповідних 
державних органів, органів виконавчої влади та 
органів управління, які визначають правосуб’єк-
тність (функції, компетенція, питання відання) 
щодо застосування ними владно-примусових по-
вноважень при вирішенні питань (спорів, кон-
фліктів, надання адміністративних послуг і 
тощо), а також при вирішенні спорів у судово-
му порядку з дотриманням процесуальних норм 
і адміністративних процедур (А.О. Селіванов) 
[12, с. 350]. Тож, за універсальним розумінням 
категорія «юрисдикція» позначає межі та обсяг 
правосуб’єктності у адміністративних процедур-
них та процесуальних правовідносинах.

На думку С.С. Алексєєва, юрисдикцією слід вва-
жати діяльність щодо розгляду юридичних справ 
і, як результат – прийняття рішень, що мають 
юридично обов’язковий характер. Під юридичною 
справою вчений розумів конкретні життєві випад-
ки щодо яких застосовується закон [13, с. 116].

Широке розуміння змісту категорії «юрисдик-
ція» надано юридичному енциклопедичному ви-
данні. Запропоновано науковий погляд з позицій 
сукупності повноважень суб’єктів права щодо:  
1) розгляду і вирішення правових спорів; 2) роз-
гляду і вирішення справ про правопорушення;  
3) встановлення фактів; 4) надання правових оці-
нок; 5) застосування санкцій  [14, с. 981]. Таке 
праворозуміння категорії «юрисдикція» не об-
межує коло суб’єктів органами виконавчої влади 
чи судами, а фактично визнає юрисдикцією ді-
яльність щодо розгляду і вирішення індивідуаль-
но-конкретних справ, правових спорів, здійснен-
ня юридичної кваліфікації та правозастосовної 
діяльності щодо санкцій.

В.К. Колпаков зазначає про виділення у ме-
жах адміністративного процесу адміністратив-
но-юрисдикційного процесу. Серед ознак цього 
процесу можна, спираючись на науковий підхід 
вченого, виділити: суб’єктну визначеність (упов-
новажені суб’єкти щодо здійснення державної 
виконавчої владної діяльності); спрямованість на 
розв’язання суперечок, а також застосування ад-
міністративного примусу і примусу при розгляді 
і вирішення дисциплінарних справ [15, с. 127]. 
По суті, такий підхід дещо вужче, порівняно із 
універсальним, враховуючи обмеження за суб’єк-
тним складом.

Звернення до наукових публікацій дозволяє 
виділити науковий підхід М.М. Тищенка щодо 
розуміння категорії «адміністративна юрисдик-
ція», який широко використовувався у наукових 
дослідженнях як основа подальшого доробку. По-
рівняно з існуючими науковими напрацюваннями 
вчений виділяв правовідновлюючу функцію адмі-
ністративної юрисдикції, поряд із здійсненням 
правового захисту порушених або оспорюваних 
інтересів, прийняття рішення щодо застосування 
правової санкції [9, с. 506].

Переліченими науковими роботами не вичер-
пано існуючий науковий доробок. Зокрема, мож-
на відзначити роботи М. В. Завального, О. О. Пе-
трухіна, О.П. Рябченко, О. В. Стукаленко, інших 
вчених. Зокрема, О.П. Рябченко пропонує відно-
сити до адміністративної юрисдикції у сфері дер-
жавної митної справи позовне провадження до ад-
міністративного суду, провадження за скаргами 
громадян, провадження у справах про порушення 
митних правил, провадження у справах про ко-
рупцію в органах доходів і зборів, дисциплінарні 
провадження [16].

Висновок. Формування наукового погляду 
щодо сутності адміністративно-юрисдикційних 
проваджень в діяльності митних органів має вихо-
дити із усталених підходів щодо визначення кате-
горій «адміністративний процес», «юрисдикція», 
«адміністративна юрисдикція». Опрацювання 
наведених робіт дозволяє вказати, що активний 
науковий пошук у цьому напрямі ще триває і від-
носно усталеним можна назвати підхід щодо сут-
ності категорії «адміністративний процес» та її 
співвідношення із категорією «адміністративна 
процедура». Вчені доводили ширший зміст ос-
танньої і такий підхід не суперечить визначенню 
співвідношення категорій «юридичний процес» 
та «юридична процедура». Розвиток наукової 
думки щодо сутності адміністративного процесу 
йде в напрямі розширення сприйняття його сут-
ності, що виходить за межі юрисдикційної кон-
цепції, і відповідає доктринальному визначенні 
суспільної цінності адміністративного права го-
ловними рисами мають стати не «управлінська», 
а тим більше «каральна» функції, а такі нові 
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функції, як «правозабезпечувальна» (пов’язана 
із забезпеченням реалізації прав і свобод людини) 
і «правозахисна» (пов’язана із захистом поруше-
них прав)  [17, с. 282].

Наукова цінність наведених теоретичних 
підходів щодо сутності «адміністративного про-
цесу» та співвідношення із категорією «адміні-
стративна процедура» полягає у тому, що вони 
можуть бути покладені в основу систематиза-
ції адміністративних процедур та оптимізації 
процесуальних стадій адміністративних прова-
джень – юрисдикційного або неюрисдикційного, 
які розглядаються як складові адміністратив-
ного процесу. Звідси – у процесуальній формі 
діяльності митних органів логічно виділяти ад-
міністративні неюрисдикційні та адміністра-
тивно-юрисдикційні провадження. Також слід 
виокремлювати адміністративні процедури, які 
стосуються упорядкованої діяльності зазначених 
органів, а відповідна категорія ширша за змістом, 
порівняно із зазначеними провадженнями, і відо-
бражає необхідність забезпечення цілеспрямова-
ного, послідовного характеру митних процедур.

Розглядаючи сутність категорій «юрисдик-
ція», «адміністративна юрисдикція», виділено 
універсальний доктринальний підхід щодо розу-
міння першої категорії та його поширення на ви-
значення сутності адміністративної юрисдикції. 
Привертає увагу та обставина, що не зважаючи 
на розмаїття наукових поглядів щодо сутності 
адміністративної юрисдикції, можна відзначи-
ти єдність її розуміння з позицій діяльності, що 
здійснюється у процесуальній формі у межах ре-
алізації повноважень владно-примусового харак-
теру чи вирішення спору у сфері публічно-владної 
діяльності із дотриманням встановлених законо-
давством процедур, а також під час застосування 
адміністративно-процесуальних норм. Вказане 
означає виділення трьох складових, які покладені 
в основу визначення адміністративної юрисдик-
ції: вирішення публічно-правового спору, реаліза-
ція владно-примусових повноважень, діяльність 
щодо відновлення порушеного права. 
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Анотація
Коробенко С. В. Наукові погляди щодо сутності 

категорій «адміністративний процес», «юрисдикція», 
«адміністративна юрисдикція» як основи визначення 
адміністративно-процесуальних проваджень в діяль-
ності митних органів. – Стаття.

Стаття присвячена узагальненню наукових погля-
дів щодо сутності категорій «адміністративний про-
цес», «юрисдикція», «адміністративна юрисдикція» 
як основи визначення адміністративно-процесуальних 
проваджень в діяльності митних органів. Виділено 
найбільш усталені та наведено дискусійні наукові під-
ходи щодо розкриття сутності зазначених категорій. 
Розглянуто співвідношення категорій «адміністратив-
ний процес» і «адміністративна процедура» та підкрес-
лено перспективний характер наукових напрацювань 
в цьому напрямі щодо упорядкування процесуальної 
діяльності митних органів та виділення відповідних 
адміністративних неюрисдикційних і адміністра-
тивно-юрисдикційних проваджень. Запропоновано 
виділяти три складові адміністративної юрисдикції: 
вирішення публічно-правового спору, реалізація влад-
но-примусових повноважень, діяльність щодо віднов-
лення порушеного права.

Ключові  слова: адміністративний процес, адміні-
стративна процедура, митні органи, процесуальна ді-
яльність митних органів, юрисдикція, адміністратив-
на юрисдикція.
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Аннотация

Коробенко С. В. Научные взгляды относительно сущ-
ности категорий «административный процесс», «юрис-
дикция», «административная юрисдикция» как основы 
определения административно-процессуальных произ-
водств в деятельности таможенных органов. – Статья.

Статья посвящена обобщению научных взглядов 
относительно сущности категорий «административ-
ный процесс», «юрисдикция», «административная 
юрисдикция» как основы определения администра-
тивно-процессуальных производств в деятельности 
таможенных органов. Выделены наиболее устойчивые 
и приведены дискуссионные научные подходы к рас-
крытию сущности указанных категорий. Рассмотре-
но соотношение категорий «административный про-
цесс» и «административная процедура» и подчеркнуто 
перспективный характер научных наработок в этом 
направлении по упорядочению процессуальной дея-
тельности таможенных органов и выделения соответ-
ствующих административных Неюрисдикционная 
и административно-юрисдикционных производств. 
Предложено выделять три составляющие администра-
тивной юрисдикции: решение публично-правового спо-
ра, реализация властно-принудительных полномочий, 
деятельность по восстановлению нарушенного права.

Ключевые слова: административный процесс, адми-
нистративная процедура, таможенные органы, процес-
суальная деятельность таможенных органов, юрисдик-
ция, административная юрисдикция.

Summary

Korobenko S. V. Scientific views on the essence of 
categories of “administrative procedure”, “jurisdiction”, 
“administrative jurisdiction” as the basis for determin-
ing administrative and procedural proceedings in the ac-
tivities of customs authorities. – Article.

The article is focused on the generalization of scien-
tific views on the essence of the categories of “adminis-
trative procedure”, “jurisdiction”, “administrative ju-
risdiction” as the basis for determining administrative 
and procedural proceedings in the activities of customs 
authorities. The most established and debatable scientif-
ic approaches to revealing the essence of these categories 
have been highlighted. The correlation of the categories 
of “administrative proceedings” and “administrative 
procedure” has been studied. The author has emphasized 
the perspective character of scientific developments in 
this direction in regard to streamlining the procedural 
activity of customs authorities and allocation of the cor-
responding administrative non-jurisdictional, as well as 
administrative and jurisdictional proceedings. It has been 
offered to distinguish three components of administra-
tive jurisdiction: resolution of public and legal dispute, 
implementation of authoritative and coercive powers, ac-
tivities to restore the violated right.

Key  words: administrative proceedings, administra-
tive procedure, customs authorities, procedural activity 
of customs authorities, jurisdiction, administrative ju-
risdiction.
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ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА  
ТА ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Актуальність дослідження. У сучасних умовах 
кардинальних соціальних перетворень, усклад-
нення політичного, господарського та соціаль-
но-культурного життя країни адміністратив-
но-правове регулювання посідає особливе місце 
в системі правової регламентації виробництва та 
обігу лікарських засобів в Україні. Усі аспекти цих 
видів діяльності чітко врегулюються нормами пра-
ва. Серед них слід відзначити норми, що визнача-
ють не окремі деталі, а найбільш загальні і важли-
ві їх аспекти, які в силу цього набувають значення, 
зокрема, принципи публічного адміністрування 
виробництва та обігу лікарських засобів в Україні.

Теоретична основа дослідження. Під час під-
готовки дослідження було використано праці ві-
тчизняних учених-адміністративістів, таких як 
В.Б. Авер’янов, К.К. Афанасьєв, Г.В. Атаманчук, 
Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, М.Ю. Віхляєв, В.В. Га-
лунько, В.М. Гаращук, Ю.В. Гаруст, З.С. Гладун, 
С.В. Діденко, Є.В. Додін, С.В. Ківалов, В.В. Кова-
ленко, В.В. Ковальська, А.Т. Ковальчук, Т.О. Ко-
ломоєць, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, А.С. Ла-
года, Є.О. Легеза, М.В. Лошицький, П.С. Лютіков, 
А.А. Манжула, Р.В. Миронюк, С.О. Мосьондз, 
С.С. Овчарук, І.Г. Орловська, Д.В. Приймачен-
ко, Л.М. Руснак, О.Ю. Синявська, Є.Ю. Соболь, 
Л.І. Сопільник, С.Г. Стеценко, В.М. Столбовий, 
Н.П. Тиндик, Н.С. Федорук, О.І. Харитонова, 
К.І. Чижмарь, А.Г. Чубенко, Р.В. Шаповал, 
М.К. Якимчук, Х.П. Ярмакі та багато інших.

Питання діяльності органів публічного ад-
міністрування досліджено у наукових працях 
О.Ю. Бобровської, І.А. Грицяка, В.Б Дзюндзюк, 
Г.Б. Желеф, І.Б. Коліушка, К. Колесникова, 
Т.В. Кондратюк, В.В. Круглов, Н.М. Мельтюхо-
ва, М.І. Лахижа, М.А. Міненка, О.О. Світлично-
го,  Н.Г. Ревенко, Н.Ф. Філіпова, О.А. Шатилота ін.

Утім і досі в українській правовій науці відсут-
нє комплексне наукове дослідження, присвяченє 
поняттю принципи публічного адміністрування 
виробництва та обігу лікарських засобів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Принципи є про-
відною категорією в організації та діяльності всіх 
державних і громадських органів та організацій, 
де втілюється зміст функціонування цих органів і 
організацій через розкриття сутності органу, його 
основи, закономірності життєдіяльності, тенден-
ції та потреби. 

У теорії принцип (франц. principe, від лат. 
рrincіpium – начало, основа): 1) основні засади, ви-
хідні ідеї, що характеризуються універсальністю, 
загальну значущістю, вищою імперативністю і ві-
дображають суттєві положення теорії, вчення, на-
уки, системи внутрішнього і міжнародного права, 
політичної, державної чи громадської організації 
(гуманізм, законність, справедливість, рівність 
громадян перед законом тощо). Принципам прита-
манна властивість абстрактного відображення за-
кономірностей соціальної дійсності, що зумовлює 
їх особливу роль у структурі широкого кола явищ. 
Принципи є джерелом багатьох явищ або виснов-
ків, що відносяться до нього, як дія до причини 
(принцип реальний) або як наслідки до підстави 
(принцип ідеальний); 2) внутрішне переконання 
людини, що визначає її ставлення до дійсності, 
суспільних ідей і діяльності (наприклад, принцип 
правомірної поведінки) [1].

Словник іншомовних слів визначає принцип, 
як основне вихідне положення якої-небудь науко-
вої системи, теорії, ідеології; засада; особливість, 
покладена в основу створення або здійснення чо-
гось; переконання, норма, правило, яким керуєть-
ся хтось у житті і поведінці [2].

Суперечки про визначення поняття принци-
пів тривають досить довго, проте зрозуміло лише 
одне, що засадничі ідеї можуть вважатись ос-
новними принципами права лише тоді, коли вони 
відповідають певним вимогам.

Ю. Битяк юридичну природу принципів роз-
криває як вихідні, об’єктивно зумовлені осново-
положні засади, відповідно до яких формується та 
функціонує відповідно система та її зміст. На його 
погляд, за межами соціальної активності та прак-
тичної діяльності суб’єктів принципи не можуть 
бути сформовані й закріплені, а тим більше реа-
лізовані [3, с. 29]. У свою чергу В. Колпаков вва-
жає, що принципи – це позитивні закономірності, 
пізнані наукою та практикою, закріплені у право-
вих нормах, або узагальнення чинних у державі 
юридичних правил [4, с. 18].

Вдало обґрунтовує поняття принципів О. Бан-
дурка: «Принципи – це вихідні, основні прави-
ла, норми діяльності для впровадження системи, 
управління загальними процесами» [5, с. 48].

Як стверджує М. Козюбра, принципи права, як 
і право, мають недержавне походження. Держава 
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долучилася до їхнього формування лише на пев-
них історичних етапах правового розвитку, коли 
суто емпіричний процес правотворення та усна 
форма передачі правової інформації виявилися 
неспроможними забезпечити надійне норматив-
но-правове регулювання в умовах ускладнення 
суспільних відносин та їх зростаючого динаміз-
му. У зв’язку з цим виникла потреба в письмово-
му вираженні правових норм і принципів у формі 
державних нормативних актів, які не обмежу-
ються фіксацією існуючих типізованих відносин 
(правовідносин) і судових рішень, а намагаються, 
з одного боку, регулювати їх наперед, випереджа-
ючи динамізм суспільного життя, що призвело до 
підвищення рівня абстрактності, загальності нор-
мативних формулювань, а з другого – надати нор-
мам і принципам права більшої визначеності, яка 
б усувала елементи суб’єктивізму при їх застосу-
ванні [6, с. 144-145].

Принципи права не можуть бути зведені до зов-
нішньо виражених знакових форм, що існують не-
залежно від суб’єкта – людини, як і саме право – до 
замкнутої, логічно несуперечливої системи норм, 
сформульованих у законах та інших державних 
нормативних актах. Онтологічна природа прин-
ципів права набагато складніша. Як слушно зазна-
чено у «Висновках та рекомендаціях з загальнона-
ціональної правничої дискусії» щодо принципів 
права, її неможливо адекватно пояснити з юриди-
ко-позитивістських теоретичних позицій [7, с. 90].

Кожна галузь права у своєму підґрунті має від-
повідні принципи. В адміністративно-правовій 
науці принципи визначаються як вихідні основні 
правила, керівні настанови, норми діяльності для 
впровадження системи управління загальними 
процесами [8, с. 32].

Професор В. Б. Авер’янов вважає, що принци-
пи адміністративного права вказують на основні 
риси, сутнісні характеристики, зміст і призна-
чення всієї галузі адміністративного права. Вони 
випливають або з окремих правових норм, або 
формулюються на основі групи норм даної галузі 
права і пов’язані з іншими принципами, що ре-
гулюють суспільну поведінку людей. Отже, існує 
сукупність різних принципів, котрі стають своє-
рідною перехідною площиною від права до норм 
етики і моралі в діяльності державних органів, 
площиною, яка з’єднує різні прояви суспільної 
свідомості з приписами права [9, с. 107].

Тому принципи адміністративного права мож-
на визначити як основні ідеї, положення, вимоги, 
що характеризують зміст адміністративного пра-
ва та відображають закономірності його розвитку, 
напрями й механізми адміністративно-правового 
регулювання суспільних відносин.

Інакше кажучи, це поєднання норм, ідей та те-
орій, які покладені у основу існування адміністра-
тивного права. Думки адміністративістів зійшли-

ся на тому, що під принципами адміністративного 
права необхідно розуміти основоположні засади, 
на основі яких здійснюється відповідна управ-
лінська діяльність щодо встановлення людьми 
правил поведінки, якими користуються різні 
суб’єкти управління, а також вони відображають 
об’єктивно існуючі зв’язки і залежність різних ас-
пектів, елементів і сторін в таких відносинах.

Принципи державного управління – це об’єк-
тивно зумовлені нормативні засади, що є своєрід-
ним відображенням законів і закономірностей сус-
пільного розвитку, соціальних потреб, цінностей, 
законів і закономірностей управління, головним 
чином закріплені в юридичних актах у вигляді ке-
рівних правил і норм поведінки, що відповідають 
цілям діяльності системи управління та визнача-
ють вимоги до системи, структури, організації та 
процесу управління [10, с. 48].

Н. Шура переконана, що головними принци-
пами публічного адміністрування виступають: 
1) верховенство права, тобто діяльність органів 
публічного адміністрування має здійснюватись 
виключно згідно із законодавчими та нормативни-
ми актами; 2) об’єктивність – максимальна безко-
рисливість у прийнятті адміністративних рішень, 
зокрема відсутність власних інтересів у різних 
справах; 3) пропорційність, тобто масштаби адмі-
ністративних рішень і способи їх реалізації мають 
відповідати цілям адміністрування; 4) незловжи-
вання владою – діяльність суб’єктів публічного 
адміністрування має здійснюватись тільки у ме-
жах, правилах і процедурах, які дозволені і чітко 
прописані в чинному законодавстві; 5) службова 
співпраця – надання допомоги різними відомства-
ми під час підготовки адміністративних рішень; 
6) ефективність – економне використання ресур-
сів під час прийняття рішень з адміністрування, 
мінімізація витрат на прийняття рішень; 7) субси-
діарність – рішення суб’єктів публічного адміні-
стрування мають реалізовуватись на тих рівнях, 
де їх виконання є найбільш ефективним; 8) «єди-
не вікно» – підготовка інформації на замовлення 
громадян, прийом скарг, пропозицій, відповіді 
на них на одному робочому місці з метою усунен-
ня непорозумінь, пов’язаних із бюрократизаці-
єю вирішення тих чи інших питань; 9) пріоритет 
державної політики – політика служить формою 
узагальнення та вираження інтересів окремих 
соціальних груп чи суспільства загалом; 10) зво-
ротний зв’язок – забезпечення зворотної взаємодії 
органів публічного адміністрування із громадя-
нами; 11) демократія – публічне адмініструван-
ня та управління здійснюються за згоди тих, ким 
управляють; 12) системний підхід – організація 
публічного адміністрування як системи, забез-
печення її функціонування та розвитку; 13) цен-
тралізм на демократичній основі – механізм де-
легування владних і управлінських повноважень 
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на підставі розділення центрів влади і прийняття 
рішень; 14) соціальна справедливість – поєднання 
принципу свободи підприємництва з принципом 
соціальної допомоги бідним прошаркам населен-
ня [11, с. 260–263].

Професор В. Галунько вважає, що основними 
групами принципів належного врядування є: – 
принцип забезпечення участі в ухваленні рішень 
і належного реагування; – принцип відкритості і 
прозорості; – принцип доброчесності й етичної по-
ведінки; – принцип ефективності, компетентності 
і спроможності; – принцип інноваційності та від-
критості до змін; – принцип сталості та довгостро-
кової орієнтованості; – принцип поваги до прав 
людини та культурної різноманітності; – принцип 
забезпечення соціальної згуртованості і підзвітно-
сті. Для характеристики наведених вище основних 
груп принципів належного врядування можуть ви-
користовуватися додаткові принципи [12, с. 43].

На підставі окреслених ознак ми можемо гово-
рити про принципи публічного адміністрування 
як формально визначену, узгоджену систему ос-
новоположних засад, ключових ідей, які взаємо-
пов’язані між собою та спрямовані на утверджен-
ня, забезпечення та захист суспільних цінностей 
у системі публічного адміністрування з метою 
задоволення публічного інтересу на підставі ефек-
тивної взаємодії між державою та громадянським 
суспільством.

Виходячи із специфіки сфери виробництва та 
обігу лікарських засобів, звернемося до норматив-
но-правових актів, в яких зафіксовані приципи 
державного управління.

Стаття 3 Конституції України визначила , що 
права і свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави. Держа-
ва відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини 
є головним обов’язком держави [13]. 

Базовий Закон України «Про лікарські засо-
би», який регулює правовідносини, пов’язані зі 
створенням, реєстрацією, виробництвом, контро-
лем якості та реалізацією лікарських засобів, ви-
значає права та обов’язки підприємств, установ, 
організацій і громадян, а також повноваження у 
цій сфері органів виконавчої влади і посадових 
осіб [14], проте принципи не визначає.

Відповідно до статті 4 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я» ос-
новними принципами охорони здоров’я в Україні 
є: визнання охорони здоров’я пріоритетним на-
прямом діяльності суспільства і держави, одним 
з головних чинників виживання та розвитку на-
роду України; дотримання прав і свобод людини і 
громадянина в сфері охорони здоров’я та забезпе-
чення пов’язаних з ними державних гарантій; гу-
маністична спрямованість, забезпечення пріори-
тету загальнолюдських цінностей над класовими, 

національними, груповими або індивідуальними 
інтересами, підвищений медико-соціальний за-
хист найбільш вразливих верств населення; рів-
ноправність громадян, демократизм і загальнодо-
ступність медичної і реабілітаційної допомоги та 
інших послуг в сфері охорони здоров’я; відповід-
ність завданням і рівню соціально-економічного 
та культурного розвитку суспільства, наукова об-
грунтованість, матеріально-технічна і фінансова 
забезпеченість; орієнтація на сучасні стандарти 
здоров’я, медичної та реабілітаційної допомоги, 
поєднання вітчизняних традицій і досягнень із 
світовим досвідом в сфері охорони здоров’я; по-
переджувально-профілактичний характер, комп-
лексний соціальний, екологічний, медичний та 
реабілітаційний підхід до охорони здоров’я; бага-
тоукладність економіки охорони здоров’я і багато-
канальність її фінансування, поєднання держав-
них гарантій з демонополізацією та заохоченням 
підприємництва і конкуренції; децентралізація 
державного управління, розвиток самоврядуван-
ня закладів та самостійності працівників охорони 
здоров’я на правовій і договірній основі [15].

Звісно, не всі вказані принципи можна від-
нести до сфери виробництва та обігу лікарських 
засобів, проте такі принципи як: визнання охо-
рони здоров’я пріоритетним напрямом діяльно-
сті суспільства і держави; рівноправність гро-
мадян, демократизм; дотримання прав і свобод 
людини і громадянина; забезпечення держав-
них гарантій, слід віднести до принципів управ-
лінської діяльності.

На нашу думку найбільш важливими у сфері 
публічного адміністрування виробництва та обігу 
лікарських засобів є наступні принципи:

1) пріоритетність виробництва та обіг лікар-
ських засобів в рамках сфери охорони здоров’я.

Публічне адміністрування виробництва та обі-
гу лікарських засобів є реалізація прав та закон-
них інтересів громадян у забезпеченні доступними 
та якісними безпечними лікарськими засобами та 
імунологічними препаратами, а також державний 
захист таких прав та інтересів від протиправних 
порушень та посягань невизначеного кола осіб.

2) пріоритетність людиноцентриського підходу 
під час виробництва та обігу лікарських засобів.

Цей принцип виходить із статті 3 Конституції 
України, де визначено, що людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цін-
ністю [13].

В основу адміністративно-правової доктрини 
має бути покладена людиноцентриська ідеологія, 
згідно з якою держава повинна, умовно кажучи, 
«служити» інтересам горомадян (тобто діяти на 
«благо людини») – шляхом всебічного забезпечен-
ня пріоритету її прав, свобод та законних інтересів 
у сфері публічної адміністрації [16, с. 4–5]. 
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Здійснення виробництва та обігу високоефек-
тивних та безпечних лікарських засобів має бути з 
метою забезпечення потреб населення ліками на-
лежної якості та в необхідному асортименті.

3) забезпечення необхідними лікарськими за-
собами соціально незахищених верств населення;

Соціальна функція держави проявляється, на-
приклад, наказом Міністерства охорони здоров’я 
України 05.02.2015 № 50 визначається організа-
ція роботи та діяльність комісії, створеної з метою 
прийняття рішення щодо необхідності у забезпе-
ченні, продовженні або припиненні забезпечення 
громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) 
захворювання, лікарськими засобами та відповід-
ними харчовими продуктами для спеціального ді-
єтичного споживання, що закуповуються за раху-
нок коштів державного бюджету, а також інших 
джерел, не заборонених законодавством, у тому 
числі гуманітарної допомоги, шляхом визначен-
ня необхідності в призначенні, відміні, перероз-
поділі зазначеній категорії громадян відповідних 
лікарських засобів та харчових продуктів для спе-
ціального дієтичного споживання [17].

4) забезпечення наявності, доступності, безпеч-
ності та якості лікарських засобів та державного ре-
гулювання ціноутворення цін на лікарські засоби;

Зупинимося на окремих аспектах даного прин-
ципу, яким мало приділено уваги вченими. Відпо-
відно до статті 3 Закону України «Про лікарські 
засоби» з метою реалізації права громадян Укра-
їни на охорону здоров’я держава забезпечує до-
ступність найнеобхідніших лікарських засобів, 
захист громадян у разі заподіяння шкоди їх здо-
ров’ю внаслідок застосування лікарських засобів 
за медичним призначенням, а також встановлює 
пільги і гарантії окремим групам населення та 
категоріям громадян щодо забезпечення їх лікар-
ськими засобами в разі захворювання [14].

Регулювання цін на лікарські засобів в Україні 
здійснюється відповідно до норм Закону України 
«Про ціни і ціноутворення», який поширюється 
на відносини, що виникають у процесі формуван-
ня, встановлення та застосування цін Кабінетом 
Міністрів України, органами виконавчої влади, 
органами, що здійснюють державне регулювання 
діяльності суб’єктів природних монополій, ор-
ганами місцевого самоврядування та суб’єктами 
господарювання, які провадять діяльність на те-
риторії України, а також здійснення державного 
контролю (нагляду) та спостереження у сфері ці-
ноутворення [18].

Неякісні лікарські засоби, включаючи ті, тер-
мін придатності яких закінчився, підлягають ути-
лізації та знищенню [14].

5) забезпечення відкритості та прозорості 
управлінських процесів та процедур під час ви-
робництва та обігу лікарських засобів;

Відсутність ясності регулюючих процедурах 
знижує довіру до регулюючих органів та збільшує 
регуляторні витрати для бізнесу [19, с. 42].

Виробництво лікарських засобів здійснюється 
за технологічним регламентом з додержанням ви-
мог фармакопейних статей та інших державних 
стандартів, технічних умов з урахуванням міжна-
родних норм щодо виробництва лікарських засо-
бів. Здійснюється державний контроль за якістю 
лікарських засобів та умовами їх виробництва. 
Реалізація лікарських засобів здійснюється лише 
за наявності сертифіката якості, що видається ви-
робником (для імпортованих лікарських засобів 
- імпортером (виробником або особою, що пред-
ставляє виробника лікарських засобів на терито-
рії України). Крім того, зокрема, виробництво, 
імпорт та торгівля лікарськими засобами здійс-
нюється на підставі ліцензії [14].

6) невідворотності настання юридичної відпо-
відальності за правопорушення у сфері виробни-
цтва та обігу лікарських засобів.

Стаття 27 Закону України «Про лікарські засо-
би» визначає відповідальність за порушення зако-
нодавства про лікарські засоби. Так, відповідно до 
зазначеної статті, особи, винні в порушенні законо-
давства про лікарські засоби, несуть дисциплінарну, 
адміністративну, цивільно-правову або криміналь-
ну відповідальність згідно з законодавством [14].

Так, статтею 167 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення передбачена відпо-
відальність за випуск або реалізацію продукції, 
яка не відповідає вимогам стандартів, сертифі-
катів відповідності, норм, правил і зразків (ета-
лонів) щодо якості, комплектності та упаковки, 
у вигляді накладення штрафу на посадових осіб 
підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, громадян-власників підприємств 
чи уповноважених ними осіб від трьох до вісім-
десяти восьми неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян. Стаття 188-10 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення визначає, 
що невиконання законних вимог посадових осіб 
центрального органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері контролю якості та 
безпеки лікарських засобів, щодо усунення пору-
шень законодавства про лікарські засоби або ство-
рення перешкод для їх діяльності - тягне за собою 
накладення штрафу від десяти до двадцяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян[20].

Згідно із статтею 227 Кримінального кодексу 
України умисне введення в обіг (випуск на ринок 
України) небезпечної продукції, тобто такої про-
дукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності 
продукції, встановленим нормативно-правовими 
актами, якщо такі дії вчинені у великих розмірах, 
караються штрафом від трьох тисяч до восьми ти-
сяч неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
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дян з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років. Під введенням в обіг (випуском на ринок 
України) небезпечної продукції, вчиненим у вели-
ких розмірах, слід вважати введення в обіг продук-
ції, загальна вартість якої перевищує п’ятсот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян [21].

З огляду на сформоване, законодавче регла-
ментування і виконання вказаних принципів є 
об’єктино необхідним для публічного адміністра-
вання виробництва та обігу лікарських засобів 
в України.

Висновки. Отже, наведений нами перелік 
принципів не є вичерпним та не претендує на їх 
однозначність. Однак проаналізовані принципи 
дають можливість сформувати загальне уявлення 
про принципи публічного адміністравання вироб-
ництва та обігу лікарських засобів в України.
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Анотація

Котенко Л. В. Принципи публічного адміністру-
вання виробництва та обігу лікарських засобів в Укра-
їні. – Стаття.

В статті сформовано перелік принципів публічного 
адміністрування виробництва та обігу лікарських засо-
бів в Україні. Проведено узагальнення наукових погля-
дів на категорії «принципи» та «принципи публічного 
адміністрування». Розглянуто теоретичні та приклад-
ні засади публічного адміністрування виробництва та 
обігу лікарських засобів в Україні, а також проведено 
аналіз чинного законодавства у досліджуваній сфері. 
Визначено роль та значення державної влади у публіч-
ному адмініструванні. Особливу увагу приділено прин-
ципу невідворотності настання юридичної відповідаль-
ності за правопорушення у сфері виробництва та обігу 
лікарських засобів.

Ключові  слова: виробництво лікарських засобів, 
лікарські засоби, обіг лікарських засобів, органи пу-
блічного адміністрування, охорона здоров’я, публічне 
адміністрування.

Аннотация

Котенко Л. В. Принципы публичного администри-
рования производства и обращения лекарственных 
средств в Украине. – Статья.

В статье сформирован перечень принципов публич-
ного администрирования производства и обращения ле-
карственных средств в Украине. Проведено обобщение 
научных взглядов на категории «принципы» и «прин-
ципы публичного администрирования». Рассмотрены 
теоретические и прикладные основы публичного ад-
министрирования производства и обращения лекар-
ственных средств в Украине, а также проведен анализ 
действующего законодательства в исследуемой сфере. 
Определена роль и значение государственной власти 
в публичном администрировании. Особое внимание 
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уделено принципу неотвратимости наступления юри-
дической ответственности за правонарушения в сфере 
производства и обращения лекарственных средств.

Ключевые  слова: производство лекарственных 
средств, лекарственные средства, оборот лекарствен-
ных средств, органы публичного администрирования, 
здравоохранение, общественное администрирование.

Summary

Kotenko L. V. Principles of public administration of 
production and circulation of medicines in Ukraine. – 
Article.

The article forms a list of principles of public admin-
istration of production and circulation of medicines in 

Ukraine. The generalization of scientific views on the 
categories of «principles» and «principles of public ad-
ministration» is carried out. Theoretical and applied 
principles of public administration of production and 
circulation of medicines in Ukraine are considered, and 
also the analysis of the current legislation in the re-
searched sphere is carried out. The role and importance 
of state power in public administration are determined. 
Particular attention is paid to the principle of inevita-
bility of legal liability for offenses in the field of produc-
tion and circulation of medicines.

Key words: production of medicines, medicines, circu-
lation of medicines, public administration bodies, health 
care, public administration.
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС ЯК КЛАСИЧНИЙ МЕТОД ДІЯЛЬНОСТІ  
СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ПАТЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Актуальність теми. Сьогодні інтелектуальна 
власність та результати інтелектуальної діяльно-
сті все більше набувають пріоритетного значення в 
усьому світі. Світовий досвід показує, що інтелек-
туальна діяльність та інтелектуальна власність ста-
ють визначальною і вирішальною рушійною силою 
будь-якого розвитку. Передусім вони визначають 
стратегію і тактику соціально-економічного прогре-
су будь-якої країни, у тому числі й України [6, с. 3].

В основу українського адміністративно-пра-
вового законодавства у сфері захисту інтелекту-
альної власності покладено вимоги міжнарод-
них конвенцій, їх принципів і основ ринкової 
економіки. Але, не дивлячись на це, проблем-
ним  залишається виконання державними ор-
ганами охоронної та превентивної функції на 
етапі переходу до ринкових відносин. Через 
це зросла кількість правопорушень у сфері ін-
телектуальної власності, що стали причиною 
виникнення конфліктів між власниками май-
нових прав, творчими організаціями, суб’єкта-
ми шоу-бізнесу і навіть між державами [6, с. 3].

Протиправні діяння у сфері інтелектуальної 
власності, характеризується високим рівнем ла-
тентності, а використання нових технологій за-
безпечує правопорушникам одержання значних 
прибутків, які заподіюють  матеріальної шко-
ди вітчизняним правовласникам, призводять до 
сповільнення темпів розвитку науки і культури, 
підриву інтелектуального потенціалу держави, 
зменшення надходжень до державного і місцево-
го бюджетів, ускладнення зовнішньополітичних і 
зовнішньоекономічних відносин України з інши-
ми державами [6, с. 3].

Таким чином, з метою протидії адміністратив-
ним правопорушень права інтелектуальної влас-
ності, необхідно системно сформувати, проаналі-
зувати та розкрити примус як класичний метод 
діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфе-
рі патентної діяльності в Україні.

Огляд останніх досліджень. Проблемні питан-
ня патентної діяльності крізь призму адміністра-
тивного права досліджували такі вчені, як: Г. Ан-
дрощук, В. Бурячок, Є. Валькова, М. Галянтич, 
С. Головань, І. Запорожець, С. Золота, І. Каплун, 
О. Коротун, І. Кравченко, К. Куркова, А. Пиш-
на, В. Понікаров, Г. Римарчук, О. Світличний, 
Д. Смерницький, О. Тандир, Є. Юркова та інші. 

При цьому, комплексних досліджень патентуван-
ня як об’єкту адміністративного забезпечення в 
Україні, на жаль, замало, що комплексно обґрун-
товує актуальність обраної теми статті.

Мета статті полягає в тому, щоб на основі 
системного аналізу норм законодавства, позицій 
вчених-адміністративістів та науковців інтелек-
туального права, статистичної діяльності суб’єк-
тів публічної адміністрації патентної діяльності, 
визначити адміністративний примус як класич-
ний метод діяльності суб’єктів публічної адміні-
страції у сфері патентної діяльності в Україні.

Виклад основних положень. Держава, охоро-
няючи права, свободи та законні інтереси фізич-
них і юридичних осіб, уповноважує публічну ад-
міністрацію застосовувати примус до тих із них, 
які не піддаються впливу переконання [2, с. 145].

Адміністративний примус, з позиції Т. Коло-
моєць, це визначені нормами адміністративного 
права заходи фізичного або психологічного впли-
ву публічної адміністрації на фізичних та юридич-
них осіб – у вигляді особистих, майнових, органі-
заційних обмежень їх прав, свобод та інтересів – у 
випадках вчинення цими особами протиправних 
діянь або в умовах надзвичайних обставин, з ме-
тою попередження та припинення протиправних 
діянь, забезпечення провадження в справах про 
правопорушення, притягнення винних осіб до від-
повідальності, попередження та локалізації на-
слідків надзвичайних ситуацій [3, с. 14].

Адміністративний примус О. Кульчицька роз-
глядає як систему передбачених адміністратив-
но-правовими нормами заходів впливу на свідо-
мість і поведінку людей з метою охорони прав 
суб’єктів права інтелектуальної власності на 
належні їм об’єкти права інтелектуальної влас-
ності шляхом попередження і припинення пра-
вопорушень, а також в накладанні судами (суд-
дями) адміністративних стягнень на винних осіб 
[5, с. 175-179]. О. Ляшенко зроблено висновок, що 
адміністративний примус у сфері управління охо-
роною прав на об’єкти інтелектуальної власності на 
сьогодні являється найбільш доцільним, а голов-
не – найбільш ефективним, принаймні в ідеальній 
моделі. Заходи адміністративного примусу, у сфері 
інтелектуальної власності, можуть використову-
ватися з потрійною метою: по-перше, для попере-
дження, профілактики порушень прав на об’єкти 
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інтелектуальної власності; по-друге, для припи-
нення реально існуючих порушень прав на об’єкти 
інтелектуальної власності; по-третє, для притяг-
нення до адміністративної відповідальності осіб, 
винних у вчиненні протиправних дій [6, с. 9–14]. 
Адміністративний примус у діяльності органів 
внутрішніх справ у сфері захисту права інтелекту-
альної власності, як вважає О. Ляшенко, характе-
ризується тим, що цей метод державного впливу є 
допоміжним, здійснюється на підставі переконан-
ня і тільки після застосування переконання. Його 
особливістю стає те, що він застосовується вже до 
осіб, які вчинили дії, пов’язані з порушенням прав 
на об’єкти інтелектуальної власності [6, с. 9–14].

Таким чином, адміністративний примус як 
метод діяльності суб’єктів публічної адміністра-
ції у сфері патентної діяльності в Україні – чітко 
встановлені нормами адміністративного зако-
нодавства заходи фізичного, матеріального або 
психологічного впливу до особи, що є суб’єктом 
вчинення адміністративного правопорушення 
у сфері реалізації патентної діяльності з метою 
попередження подальших порушень порядку 
патентної діяльності, відновлення прав, свобод 
та законних інтересів осіб, захисту прав об’єктів 
промислової власності.

Відповідно до призначення заходи адміні-
стративного примусу поділяються на три групи:  
1) адміністративно-запобіжні заходи; 2) заходи 
адміністративного припинення; 3) адміністратив-
ні стягнення [1, с. 145–146].

Першу групу утворюють адміністративно-за-
побіжні заходи, які мають профілактичний ха-
рактер. Сутність профілактичного впливу ад-
міністративно-запобіжних заходів, як слушно 
зазначають вчені-адміністративісти, полягає, 
по-перше, у тому щоб не допустити протиправ-
ної поведінки з боку конкретних осіб; подруге, 
в усуненні причин, які сприяють учиненню пра-
вопорушень, і у створенні умов, які виключають 
протиправну поведінку [4, с. 198].  Адміністра-
тивно-запобіжні заходи в діяльності публічної ад-
міністрації мають чітку профілактичну спрямова-
ність, орієнтовані на захист інтересів громадської 
безпеки, на недопущення вчинення правопору-
шень. Вони передбачають у встановлених законом 
випадках застосування обмежень до громадян та 
організацій, і в цьому виявляється їх примусовий 
характер, хоча правопорушення при цьому від-
сутні. У низці випадків метою застосування адмі-
ністративно-запобіжних заходів є не попереджен-
ня вчинення протиправних діянь з боку певних 
осіб, а недопущення тих чи інших видів правопо-
рушень, тобто попередження правопорушень як 
основна мета адміністративно-запобіжних заходів 
має два прояви: попередження правопорушень 
з боку конкретних суб’єктів і недопущення пев-
них видів правопорушень [1, с. 146].

У сфері охорони об’єктів інтелектуальної влас-
ності такими заходами є діяльність уповноваже-
них державних органів та їх посадових осіб, які в 
межах своєї компетенції застосовують адміністра-
тивно-запобіжні заходи, порядок застосування 
яких регулюється значною кількістю законів та 
інших нормативних актів [5, с. 175-179]. До адмі-
ністративно-запобіжних заходів у сфері охорони 
об’єктів інтелектуальної власності відносяться: 
здійснення в установленому порядку експертизи; 
ліцензування діяльності; державну реєстрацію 
та ведення обліку; стан дотримання суб’єктами 
господарювання всіх форм власності вимог за-
конодавства; видачу документів для здійснення 
митного контролю та митного оформлення това-
рів; організацію проведення перевірок суб’єктів 
господарювання на предмет дотримання законо-
давства; здійснення державного нагляду (контр-
олю) за дотриманням суб’єктами господарювання 
всіх форм власності вимог законодавства; видача 
суб’єктам господарювання обов’язкових для вико-
нання розпорядження (приписів) щодо усунення 
порушень законодавства, виявлених під час про-
ведення перевірок діяльності суб’єктів; внесення 
подання про усунення причин і умов, які сприя-
ють вчиненню правопорушень [5, с. 175-179].

Особливістю цих заходів є те, що вони застосо-
вуються за умови відсутності протиправних діянь 
і з метою запобігання та виявлення таких. Розгля-
нуте коло адміністративно-запобіжних заходів не 
є вичерпним, водночас вони відображають найпо-
ширеніші заходи, які можуть вчинятися у сфері 
охорони об’єктів інтелектуальної власності. Од-
ними із найчисленніших та найрізноманітніших 
з усіх адміністративно-примусових заходів є захо-
ди адміністративного припинення [5, с. 175-179].

Загалом, адміністративно-запобіжні захо-
ди є досить поширеними інструментами впливу 
суб’єктів публічної адміністрації у сфері патент-
ної діяльності в Україні, що полягають у вико-
ристанні профілактично-організаційних способів 
при запобіганні правопорушень щодо об’єктів 
інтелектуальної власності та порядку здійснення 
патентування. До найбільш вживаних адміністра-
тивно-запобіжних заходів належать: – облік та 
державна реєстрація патентів; – державна реє-
страція патентних повірених; – експертизи об’єк-
тів прав промислової власності; – контроль за па-
тентною діяльністю тощо.

Заходи адміністративного припинення є не-
однорідними і відрізняються один від одного за 
багатьма ознаками [5, с. 175-179]. Заходи адміні-
стративного припинення мають за мету своєчасне 
реагування на ті чи інші антигромадські діяння, 
припинення, переривання протиправної поведін-
ки і тим самим – недопущення настання її шкідли-
вих наслідків. Вони спрямовані на примусове пе-
реривання (припинення) діянь, які мають ознаки 



114 Прикарпатський юридичний вісник

адміністративного правопорушення, а в окремих 
випадках – і кримінально-правовий характер, 
недопущення шкідливих наслідків протиправної 
поведінки, забезпечення провадження в справі 
про адміністративне правопорушення і притяг-
нення винних до адміністративної, а у винятко-
вих випадках – до кримінальної відповідальності. 
Залежно від різних критеріїв заходи адміністра-
тивного припинення в діяльності публічної адмі-
ністрації поділяються: залежно від мети застосу-
вання – на самостійні (оперативні) та допоміжні 
(забезпечувальні); за характером правоохоронно-
го впливу – на особистісні, організаційні та май-
нові; за формою процесуального вираження – на 
усні, письмові та виражені в певних матеріаль-
но-технічних діях; за характером [1, с. 147–148].

Найбільш поширено у правовій доктрині при-
йнято поділяти їх на декілька груп – заходи загаль-
ного і спеціального призначення [5, с. 175-179].  
Особливостями заходів адміністративного припи-
нення спеціального призначення є комплекс ви-
няткових, екстраординарних засобів адміністра-
тивного впливу, які застосовуються, як правило, 
коли необхідно припинити протиправні дії, небез-
печні для життя і здоров’я людей [5, с. 175-179].  
До таких заходів адміністративного припинен-
ня загального призначення відносяться: припи-
нення порушення або вчинення дій, що можуть 
призвести до порушення законодавства з питань 
інтелектуальної власності; тимчасове зупинення 
та заборону переміщення об’єктів інтелектуаль-
ної власності на митному кордоні (в тому числі 
контрафактної продукції); огляд та вилучення у 
суб’єктів господарювання на необхідний строк, 
але не більш як 30 днів, об’єктів інтелектуаль-
ної власності у разі, коли є обґрунтована підстава 
підозрювати особу у вчиненні порушення вимог 
законодавства із інтелектуальної власності; вилу-
чення у разі потреби у суб’єктів господарювання 
на період до вирішення питання у судовому по-
рядку носіїв, що містять об’єкти інтелектуальної 
власності, а також перевіряти порядок здійснення 
технологічних процесів, господарських операцій, 
пов’язаних з виробництвом, розповсюдженням, 
прокатом, зберіганням, використанням та перемі-
щенням зазначених носіїв; вжиття в установлено-
му законом порядку спеціальних заходів, у тому 
числі опечатування і/або вилучення вироблених, 
імпортованих чи підготовлених до експорту з по-
рушенням вимог законодавства дисків і матриць, 
обладнання і сировини для їх виробництва, що не 
відповідають вимогам законодавства, зокрема не 
пристосовані для нанесення спеціального іден-
тифікаційного коду, на період до вирішення пи-
тання у судовому порядку; вилучення продукції, 
до складу якої входять об’єкти інтелектуальної 
власності та відповідні документи, а також скла-
дання протоколу або внесення відповідного запи-

су у протоколі про адміністративний проступок,  
а у разі закупівлі (у тому числі контрафактної 
продукції) – акті закупівлі; заборона та тимчасове 
обмеження діяльність суб’єктів господарювання 
у разі порушення ними законодавства із інтелек-
туальної власності; тимчасове призупинення дії 
або анулювання ліцензії суб’єктів господарюван-
ня [5, с. 175-179].

Наведене свідчить, що заходи адміністратив-
ного припинення засновані на примусовому при-
пиненні діянь у сфері порушення об’єктів права 
інтелектуальної власності, які мають ознаки адмі-
ністративних правопорушень, а в окремих випад-
ках – і злочинних діянь, спрямованих на забезпе-
чення законності та притягнення винних осіб до 
юридичної відповідальності [5, с. 175-179].

Тобто, заходи адміністративного припинення 
за своєю юридичною природою є спеціально-вста-
новленими адміністративним законодавством 
заходи зупинення адміністративних правопору-
шень як протиправних посягань на право промис-
лової власності. 

Адміністративні стягнення становлять третю 
складову адміністративного примусу. КУпАП на-
дає органам публічної адміністрації численні пов-
новаження щодо здійснення такої адміністратив-
но-юрисдикційної діяльності: по-перше, складати 
протоколи про адміністративні правопорушення 
(ст. 255); по-друге, розглядати справи в квазісудо-
вому порядку за деякими з них (глава 17); по-тре-
тє, здійснювати адміністративне провадження 
щодо виконання адміністративних стягнень (роз-
діл V) [1, с. 148–150].

У процесі розгляду справ про адміністративні 
правопорушення посадові особи публічної адмі-
ністрації накладають на винних адміністративні 
стягнення, що є особливим видом адміністра-
тивного примусу. Адміністративні стягнення 
відрізняються від двох інших видів заходів при-
мусу способом забезпечення правопорядку, від-
мінностями нормативної регламентації, метою, 
фактичними підставами, правовими наслідками 
та процесуальними особливостями застосуван-
ня. Вони характеризуються стабільністю змісту 
і призначення, застосовуються лише до винних у 
вчиненні адміністративних проступків. Тому за-
гальною їх особливістю є репресивний, каральний 
характер  [1, с. 148–150].

За вчинення адміністративних правопорушень 
КУпАП передбачає такі адміністративні стягнен-
ня: 1) попередження; 2) штраф; 3) оплатне вилу-
чення предмета, який став знаряддям вчинення 
або безпосереднім об’єктом адміністративного 
правопорушення; 4) конфіскація: предмета, який 
став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єк-
том адміністративного правопорушення; грошей, 
одержаних унаслідок вчинення адміністратив-
ного правопорушення; 5) позбавлення спеціаль-
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ного права, наданого цьому громадянинові (прав 
на керування транспортними засобами, на полю-
вання); 6) громадські роботи; 7) виправні роботи;  
8) адміністративний арешт [1, с. 148–150; 2].

Кодекс України про адміністративні право-
порушення декілька статей, що встановлюють 
адміністративну відповідальність у сфері па-
тентування, серед яких статі 51-2 (порушення 
прав на об’єкт права інтелектуальної власності),  
164-9 (незаконне розповсюдження примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних), 164-13 (пору-
шення законодавства, що регулює виробництво, 
експорт, імпорт дисків для лазерних систем 
зчитування, експорт, імпорт обладнання чи си-
ровини для їх виробництва), 186-7 (порушення 
правил адміністративного нагляду – у частині не-
доставляння або порушення строку доставляння 
обов’язкового безоплатного примірника патент-
них документів) [2].

На наш погляд, адміністративні стягнення є 
невід’ємним адміністративним інструментом за-
хисту та відновлення прав інтелектуальної влас-
ності, що полягають у застосуванні примусових 
заходів попереджувально-карально характеру до 
осіб, які протиправно посягнули на право інтелек-
туальної власності.

В цілому, аналізуючи адміністративний при-
мус як класичний метод діяльності суб’єктів пу-
блічної адміністрації у сфері патентної діяльності 
в Україні слід вказати на застосування усіх груп 
адміністративного примусу, що спрямовані на 
протидію та припинення правопорушень, а також 
на захист та відновлення прав, свобод та законних 
інтересів осіб у сфері патентної діяльності.
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Анотація

Кудін А. В. Адміністративний примус як класич-
ний метод діяльності суб’єктів публічної адміністрації 
у сфері патентної діяльності в Україні. – Стаття.

В статті проаналізовано адміністративний примус 
як класичний метод діяльності суб’єктів публічної 
адміністрації у сфері патентної діяльності в Украї-
ні. Визначено, що адміністративний примус як метод 
діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері 
патентної діяльності в Україні – це чітко встановле-
ні нормами адміністративного законодавства заходи 
фізичного, матеріального або психологічного впливу 
до особи, що є суб’єктом вчинення адміністративного 
правопорушення у сфері реалізації патентної діяльно-
сті з метою попередження подальших порушень поряд-
ку патентної діяльності, відновлення прав, свобод та 
законних інтересів осіб, захисту прав об’єктів промис-
лової власності.

Ключові  слова: адміністративно-правове забезпе-
чення, електронне врядування, інструменти, меха-
нізм, патент, патентна діяльність, принципи, публічна 
адміністрація, статус, суб’єкт.

Аннотация

Кудин А. В. Административное принуждение как 
классический метод деятельности субъектов публич-
ной администрации в сфере патентной деятельности 
в Украине. – Статья.

В статье проанализировано административное 
принуждение как классический метод деятельности 
субъектов публичной администрации в сфере патент-
ной деятельности в Украине. Определено, что адми-
нистративное принуждение как метод деятельности 
субъектов публичной администрации в сфере патент-
ной деятельности в Украине – это четко установленные 
нормами административного законодательства меры 
физического, материального или психологического 
воздействия к лицу, является субъектом совершения 
административного правонарушения в сфере реали-
зации патентной деятельности по целью предупреж-
дения дальнейших нарушений порядка патентной де-
ятельности, восстановление прав, свобод и законных 
интересов лиц, защиты прав объектов промышленной 
собственности.

Ключевые  слова: административно-правовое обе-
спечение, электронное управление, инструменты, ме-
ханизм, патент, патентная деятельность, принципы, 
публичная администрация, статус, субъект.

Summary

Kudin A. V. Administrative coercion as a classic 
method of activity of subjects of public administration in 
the field of patent activity in Ukraine. – Article.

The article reveals administrative coercion as a classic 
method of activity of public administration entities in the 
field of patent activity in Ukraine. It is determined that 
administrative coercion as a method of public administra-
tion in the field of patent activity in Ukraine – is clearly 
established by administrative law measures of physical, 
material or psychological influence on a person who is the 
subject of an administrative offense in the field of patent 
activity with in order to prevent further violations of the 
order of patent activity, restoration of rights, freedoms 
and legitimate interests of persons, protection of the 
rights of industrial property.

Key  words: administrative and legal support, e-gov-
ernment, tools, mechanism, patent, patent activity, prin-
ciples, public administration, status, subject.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

Постановка проблеми статті. Наряду з полі-
тичною волею та національним законодавством 
загалом, а також нормами права у сфері протидії 
корупції та фактом членства України у відповід-
них міжнародних організаціях зокрема, утворено 
підґрунтя для застосування міжнародно-правових 
стандартів в Україні, користь яких для багатьох 
очевидна. У світі існування інституту відповідаль-
ності за корупцію стало загальним, внутрішнім 
або національним правовим стандартом. У кож-
ній з розвинених країн суспільство для себе об’єк-
тивно визначило, що неприйнятно, коли корупція 
лишається без наказаною або ж не зустрічає опо-
ру. По суті така правосвідомість є зрілою ознакою 
визнання у державі руйнівної проблеми корупції, 
що неодмінно супроводжує процес розбудови су-
часного суспільства. 

В українських умовах проєвропейського векто-
ру розвитку, світової глобалізації та збереження 
кращих національних правових традицій є при-
роднім підняття питання про наявність у нормах 
національного законодавства міжнародно-право-
вих стандартів відповідальності за корупцію. Ав-
торитетні міжнародні організації рекомендують 
Україні звернути увагу на проблеми у врахуванні 
міжнародних стандартів відповідальності за коруп-
цію, наприклад, у розмежовані видів відповідаль-
ність. Але науковий диспут стосується переважно 
кримінальної відповідальності за корупцію. Коли 
говорять про стандарти відповідальності мова йде і 
адміністративну відповідальність за діяння чи без-
діяльність, пов’язану з корупцією. Насамперед це 
пояснюється спільним історико-правовим розвит-
ком згаданих феноменів та незначною розробкою 
останнього питання.

Стан дослідження. Питанню міжнародно-пра-
вових стандартів та відповідальності за адміні-
стративні правопорушення, пов’язані з корупці-
єю приділено увагу у працях К.В. Берднікової, 
С.О. Конєвої, О.В. Клок, Д.М. Стародуб, та інших. 
Загалом серед зарубіжних та українських вчених 
вироблено декілька груп неоднозначних і фра-
гментарних поглядів на поняття та класифікацію 
стандартів за діяння чи бездіяльність, пов’язані з 
корупцією, у якості опонентів виступають або про-
тивники глобалізаційних процесів або вчені, які 
частково визнають доцільність існування таких 
стандартів. Ще не уніфіковано термінологію та не 

вироблено єдиного підходу. Дискусія специфічна 
тим, що в українському законодавстві визначення 
міжнародно-правових стандартів відповідально-
сті за адміністративні правопорушення, пов’язані 
з корупцією відсутнє. До того ж, процеси, пов’я-
занні з анахронізмом та інновацією призводять 
до зменшення раціональності застосування існу-
ючих стандартів, виникає об’єктивна потреба їх 
перегляду. 

Мета даної статті – охарактеризувати міжна-
родно-правові стандарти відповідальності за адмі-
ністративні правопорушення, пов’язані з корупці-
єю, та дати їм визначення.

Виклад основного матеріалу. Для кращого ро-
зуміння суті словосполучення «міжнародно-пра-
вовий стандарт» звернімось до етимології, акаде-
мічних тлумачних та юридичних джерел. А потім 
проаналізуємо зміст документів прийнятих міжна-
родними організаціями.

Стандарт є запозиченням з англійської мови – 
прапор, штандарт; стандарт, норма, зразок, міра, 
що виводиться з французької «прапор» та походить 
від латинської зі значенням «розтягати, протягу-
вати, поширювати, натягати» [1, с. 395]. Відповід-
но до тлумачного словника «стандарт» має декіль-
ка значень: прийнятий тип виробів, що відповідає 
певним вимогам своєю якістю, хімічним скла-
дом, фізичними властивостями, розміром, вагою  
і т. ін.; //Загальноприйнятий взірець у мові.//;  
Єдина типова форма організації, проведення, 
здійснення чого-небудь. перен. Щось позбавлене 
індивідуальних особливостей, своєрідності, оригі-
нальності; шаблон, трафарет [2, c. 644]. 

«Стандарти міжнародні» мають декілька зна-
чень: міжнародно-правові норми і принципи, що 
закріплюють стандартизовані правила поведінки 
суб’єктів міжнародного права у тих чи інших сфе-
рах міждержавного співробітництва; документи 
Міжнародної організації з питань стандартизації 
(ІСО), які встановлюють норми і вимоги у сфері 
готової продукції масового виробництва, напів- 
фабрикатів і сировини [3].

Враховуючи, що енциклопедичні джерела не 
містять розуміння суті словосполучення «міжна-
родно-правовий стандарт» звернімось до міжнарод-
них документів, у т.ч. до тих, які містять міжна-
родно-правові норми і принципи, що закріплюють 
стандартизовані правила відповідальності. 
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Перед подальшим розглядом варто зазначити, 
що віднесення будь-якого з нижчезазначених доку-
ментів до категорії міжнародно-правових стандар-
тів в адміністративній відповідальності за діяння 
чи бездіяльність, пов’язані з корупцією, є умовним 
адже був особливий історико-правовий розвиток, 
який спочатку формувався переважно щодо кримі-
нальної відповідальності, та ґрунтувався на ідеях 
комплексу різних заходів. Стандарти стали про-
дуктом багаторічної роботи, які в різних країнах та 
Україні можна проілюструвати по різному. Таким 
прикладом є стандарти протидії проявам корупції 
в політиці або діянь, пов’язаних з нею чи суміжних 
протиправних діянь. 

Одним із перших міжнародних докумен-
тів, де закликано уряди країн добровільно та на 
свій розсуд вжити достатніх заходів щодо подо-
лання проблеми корупції на національному рів-
ні є резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 
15.12.1975 № 3514 (XXX) «Заходи проти корупції, 
яка допускається транснаціональними та іншими 
корпораціями, їх посередниками та іншими при-
четними до неї сторонами» [4]. У ній було сформу-
льовано єдині підходи до законодавчих заходів, 
у т.ч. щодо запобігання та протидії корупції. 

Наступним документом такого рівня стали 
«Практичні заходи боротьби з корупцією», ухвале-
ні 1990 року у Гавані на ХІІІ конгресі ООН, де серед 
основних завдань подолання корупції уряди мали 
на ряду із заходами кримінально-правового харак-
теру розробити адміністративні та регулятивні ме-
ханізми попередження корупції [5].

Зазначимо, що напередодні вказаної зустрічі 
або 1989 року в Гаазі відбувся міжрегіональний 
семінар з проблем корупції у органах державної 
влади. За його результатами, окрім суворої кримі-
нально-правової політики вироблено відношення 
до питання превенції корупції. Зокрема, сформо-
вано перелік превентивних заходів [6], характер 
яких нагадує сучасні норми права щодо порядку 
декларування доходів, за порушення якого вста-
новлено адміністративну відповідальність.

З огляду на те, що Україна є однією з країн-за-
сновниць ООН та її членом, статтю 1 КУпАП, за якою 
одним із завдань даного кодексу є запобігання пра-
вопорушенням та виховання громадян у дусі відпо-
відальності перед суспільством, та зміст глави 13-А 
КУпАП «Адміністративні правопорушення, пов’я-
зані з корупцією», можемо стверджувати про істо-
ричну важливість названих міжнародно-правових 
документів для теорії адміністративного права. 
Втім ряд згаданих документів не є за всіма озна-
ками міжнародно-правовими та не стали детермі-
нантом змін тогочасного радянського законодав-
ства. У період з 1975 по 1990 роки – це весь перелік 
положень стандартів у міжнародних документах. 

1996 року Генеральною Асамблею ООН прийня-
то Міжнародний кодекс поведінки державних по-

садових осіб, який віднесено до одних з перших та 
відомих світових антикорупційних стандартів [7].

У подальшому приймалось ряд інших менш 
масштабних документів, зміст яких для нас є ціка-
вим через окремі їх положення. В розробці або в ре-
алізації деяких з них приймала участь наша країна. 
Наприклад, для ряду країн пропонувалось сформу-
вати бачення корупції, яке підпадало під ознаки 
злочинів, наряду з попередженням корупції. Так, 
1997 року спільним проектом Комісії Європейсько-
го товариства і Ради Європи Корупція і організова-
на злочинність у країнах, які знаходяться у пері-
оді перебудови (Октопус), науковими експертами 
запропоновано, поміж іншого, поліпшити визна-
чення корупції, удосконалити усвідомлення сус-
пільством її небезпеки, зменшити її вплив на сус-
пільство, а також попереджувати корупцію тощо.

У двадцяти принципах боротьби з корупцією, 
прийнятих резолюцією 97 (24) Комітету міністрів 
Ради Європи від 06.11.1997, зазначено, що наці-
ональна влада може застосувати принципи у вну-
трішньому законодавстві та практиці. У загальному 
сенсі ці принципи стосувались кримінально-пра-
вових питань, але декілька з них з урахуванням 
спільного завдання Кримінального кодексу Украї-
ни та КУпАП щодо попередження правопорушень, 
можемо вказати, як такі, що мають відношення до 
адміністративного права, але не до адміністратив-
ного законодавства адже Україна не є членом Ради 
Європи. Наприклад, принцип № 1 щодо вжиття 
ефективних заходів для попередження корупції та 
формування суспільної думки та етичної поведінки 
у цьому зв’язку або принцип № 10 – гарантування 
того, що правила правового статусу посадових осіб 
передбачають дисциплінарні заходи [8].

У 1999 році Модельним законом СНД про бо-
ротьбу з корупцією [9] визначено перелік право-
порушень, які утворюють умови для корупції, та 
можливість введення відповідальності за них дер-
жавних посадових осіб або прирівняних до них 
осіб, більшість яких на сьогодні є адміністративни-
ми правопорушеннями за українським законодав-
ством. За змістом цієї статті здійснення державни-
ми посадовими особами чи особами, прирівняними 
до них, будь-якого із 14 правопорушень, якщо воно 
не містить ознак кримінально караного діяння, 
тягне пониження в посаді, звільнення або інше 
звільнення з посади або накладення в установлено-
му законом порядку дисциплінарного стягнення. 
Відтак, можемо говорити про спроби застосування 
даного принципу у праві при розмежування скла-
дів правопорушення та підходу до видів відпові-
дальності. Крім того, у статті 14 цього документу 
пропонувалась відповідальність керівників дер-
жавних органів за неприйняття заходів по боротьбі 
з корупцією, що у загальному сенсі подібно змісту 
ст. 172-9 КУпАП «Невжиття заходів з протидії 
корупції». В статті 15 згаданого закону передба-
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чалась за певних умов адміністративна або дисци-
плінарна відповідальність за повідомлення завідо-
мо неправдивої інформації про факт корупційного 
правопорушення.

Рекомендацією від 08.04.2003 № Rec (2003) 
4 Комітету міністрів Ради Європи державам чле-
нам «Про загальні правила боротьби з корупцією 
при фінансуванні політичної партії і виборчих кам-
паній» пропонувалось встановити єдиний підхід до 
понять та ставлення до зовнішніх джерел фінансу-
вання політичних партій, джерела фінансування 
кандидатів на виборах і обраних представників, 
витрат на виборчу кампанію, прозорості, нагляду 
та, зокрема, санкцій [10].

Особливе значення серед норм міжнародних 
документів Європейського Союзу має стаття 6  
Рамочного рішення Ради № 2003/568 ПВД від 
22.07.2003 «Про боротьбу з корупцією у приватно-
му секторі». Примітним стало те, що у даній нормі 
з приводу санкцій відносно юридичних осіб, окрім 
використання заходів попереджувального ефек-
ту, зазначено підходи до застосування адміністра-
тивного стягнення. Зокрема, кожна держава-член 
вживає необхідних заходів для того, щоб до юри-
дичної особи, визнаної відповідальним в значенні 
параграфа 1 статті 5 згаданого рішення, застосо-
вувалися ефективні, пропорційні та володіють по-
переджувальним ефектом санкції, які включають 
кримінальні або адміністративні штрафи [11].

Ще одним ключовим міжнародним норматив-
но-правовим актом, де сформульовані стандарти 
ООН, є Конвенція ООН від 31.10.2003 «Проти ко-
рупції» [12]. Даним документом закликано вжи-
ти заходи згідно з основоположними принципами 
внутрішнього права, спрямованих на запобігання 
корупції в приватному секторі, посилення стандар-
тів бухгалтерського обліку та аудиту в приватному 
секторі та, у належних випадках, установлення 
ефективних, відповідних і таких, що стримують, 
цивільно-правових, адміністративних або кри-
мінальних санкцій за невжиття таких заходів. 
Тобто у такий спосіб декларується нульова терпи-
мість щодо корупційних проявів. Крім того, більш 
детально регламентовано загальний підхід до від-
повідальності юридичних осіб, через що ст. 26 пе-
редбачено настання трьох видів відповідальності 
(кримінальної, цивільно-правової та адміністра-
тивної), коли наряду з притягненням юридичних 
осіб до відповідальності до винних фізичних осіб 
застосовується ще й кримінальна відповідальність. 
Також йде мова у цій же статті про вжиття кримі-
нальних або некримінальних санкцій, у т.ч. гро-
шових, на основі ефективності, домірності та стри-
мувального впливу. До того ж, уперше питання 
міжнародного співробітництва щодо адміністра-
тивної відповідальності було визначено на такому 
високому рівні. Завдяки нормі статі 43 даної кон-
венції стало за можливе прямо розглядати можли-

вість надання Україною сприяння в розслідуванні 
та провадженні з адміністративних питань, пов’я-
заних з корупцією. Нажаль у конвенції не деталізо-
вано значення такого сприяння, яке може зводить-
ся до прийнятих міжнародних практик. 

Однією з таких практик виступає конфіскація 
активів. З усіх розглянутих нами документів поло-
ження статті 43 та 54 даної конвенції говорять про 
можливість виконання постанов про конфіскацію 
активів поза межами кримінального провадження, 
а також управління таким майном, що регламен-
товане нормами адміністративного права. Де-юре 
обопільно держави-учасниці зобов’язались при-
ймати заходів для визнання та виконання постанов 
суду про конфіскацію.

Подібно розглянутому нами модельному закону 
СНД у положеннях «Соглашения о сотрудничестве 
генеральных прокуратур (прокуратур) государств – 
участников Содружества Независимых Государств 
в борьбе с коррупцией» від 25.04.2007 з посилан-
ням на актуальні потреби сьогодення, у т.ч. потре-
бу попередження корупції, розмежовано розуміння 
підстав настання адміністративної відповідально-
сті. Так, у статті 2 даної угоди вказано, що під ко-
рупційним правопорушенням, яке не тягне кримі-
нальної відповідальності, розумується порушення 
існуючого порядку несення служби та виконання 
своїх професійних обов’язків, допущене особами, 
які національним законодавством держав Сторін 
віднесені до категорії посадових осіб або прирівня-
них до них, якщо таке порушення містить ознаки 
корупції, а так само невиконання ними заборон, 
правил, встановлених національними норматив-
ними правовими актами [13].

Варто вказати, що в міжнародній практиці, а 
точніше на міжурядовому рівні, є випадки, коли 
деталізовано шляхи порозуміння та співробітни-
ці. У якості прикладу можемо навести зміст стат-
ті 1 Меморандуму про порозуміння і співпрацю 
між НАЗК та Національним антикорупційним 
органом Республіки Італія від 14.02.2017 [14], де 
зазначено шляхи взаємних консультацій та обміну 
інформацією і досвідом в галузях запобігання ко-
рупції та сприяння доброчесності за таким напрям-
ком співробітництва, як виявлення, запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів або запобігання 
та виявлення корупції.

На завершення звернемо особливу увагу не те, 
що по відношенню до розглянутих нами положень 
специфічного характеру загальне значення для ма-
теріальних та процесуальних питань адміністра-
тивної відповідальності має Конвенція про захист 
прав людини від 04.11.1950, яка 17.07.1997 рати-
фікована Україною [15]. Захищені нею права на 
справедливий суд, на інформацію тощо визнано по-
ложеннями, які застосовуються в судовій практиці 
при розгляді справ про адміністративні правопору-
шення, пов’язані з корупцією. 



119Випуск 2(23) Том 5, частина 1, 2018

З урахуванням викладеного, вважаємо, що на 
міжнародному рівні стандарти регулюють специ-
фічну сферу співробітництва, яким характерні 
такі риси, як: особливий історико-правовий розви-
ток, пов’язаний із захистом прав людини, публіч-
ним визнанням проявів корупції та посиленням 
тиску на корупцію наряду з кримінально-пра-
вовими засобами; визначення місця адміністра-
тивної відповідальності серед попереджувальних 
заходів або механізмів або заходів запобігання та 
протидії; формування підходів до визначення пра-
вопорушення, санкцій, суб’єкта відповідальності 
та шляхів співробітництва; розмежування видів 
відповідальності, криміналізація та декриміналі-
зація діянь та бездіяльності; закріплення правил 
поведінки правових норм для суб’єктів міжна-
родного права, намагання зведення норм до прин-
ципів; консенсус чи визнання двома або більше 
країнами, допустимість культурної ідентичності 
у визнанні сутності проявів корупції та різних міс-
цевих традицій терпимості до них; фундаменталь-
ність та раціональність, загальність та багаторазо-
вість, прийнятність та об’єктивність тощо.

Висновки. Міжнародно-правові стандарти від-
повідальності за адміністративні правопорушення, 
пов’язані з корупцією – це консесуально та доку-
ментально закріплені державами загальновизнані 
правила поведінки суб’єктів міжнародного права 
з метою досягнення оптимальної впорядкованості 
попередження впливу корупції та подолання її на-
слідків, які стосуються недотримання фізичними 
або юридичними особами встановленого порядку 
суспільних відносин. 
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Анотація
Лаврентьєв Є. О. Міжнародно-правові стандарти 

та відповідальність за адміністративні правопорушен-
ня, пов’язані з корупцією. – Стаття.

У статті висвітлено характеристику між-
народно-правових стандартів відповідальності 
за адміністративні правопорушення, пов’язані з коруп-
цією. Зроблено спробу дати визначення такому різно-
виду стандартів. Для реалізації цієї спроби розвідник 
проаналізував тлумачні та енциклопедичні джерела, 
чинне законодавство та звернувся до міжнародно-пра-
вових актів у сфері протидії корупції. Автор при роз-
гляді досліджуваного питання виходив із положень 
зазначених документів. Дослідник схильний вважати, 
що існування такого виду стандартів аргументовано 
характерними рисами, серед яких: специфічна сфера 
співробітництва; особливий історико-правовий роз-
виток, пов’язаний із захистом прав людини, публіч-
ним визнанням проявів корупції та посиленням тиску 
на корупцію наряду з кримінально-правовими засо-
бами; формування підходів до визначення правопору-
шення, санкцій, суб’єкта відповідальності та шляхів 
співробітництва тощо. 

Ключові  слова: стандарт, основа, положення, між-
народно-правовий, правопорушення, корупція, адміні-
стративна відповідальність, вид.

Аннотация

Лаврентьев Е. А. Международно-правовые стан-
дарты и ответственность за административные право-
нарушения, связанные с коррупцией. – Статья.

В статье освещены вопросы характеристик между-
народно-правовых стандартов ответственности за ад-
министративные правонарушения, связанные с кор-
рупцией. Сделана попытка дать определение такой 
разновидности стандартов. Для ее реализации исс-
ледователь проанализировал толковые и энциклопе-
дические источники, действующее законодательство 
и обратился к международно-правовым актам в сфере 
противодействия коррупции. Автор при рассмотрении 

изучаемого вопроса выходил из положений указанных 
документов. Исследователь склонен считать, что суще-
ствование такого вида стандартов аргументировано ха-
рактерными чертами, среди которых: специфическая 
сфера сотрудничества; особый путь историко-правового 
развития, связанный с защитой прав человека, публич-
ным признанием проявлений коррупции и усилением 
давления на коррупцию наряду с уголовно-правовыми 
средствами; формирование подходов к определению 
правонарушения, санкций, субъекта ответственности 
и путей сотрудничества и т.п.

Ключевые  слова: стандарт, основа, положение, 
международно-правовой, правонарушения, корруп-
ция, административная ответственность, вид.

Summary

Lavrentiev Ye. O. International legal standards 
and liability for administrative offenses related to 
corruption. – Article.

The article highlights the characteristics of interna-
tional legal standards of responsibility for administra-
tive offenses related to corruption. An attempt is made 
to define such a variety of standards. For its implemen-
tation, the researcher analyzed sensible and encyclopedic 
sources, current legislation and turned to international 
legal acts in the field of anti-corruption. The author, 
when considering the issue under study, exited the pro-
visions of these documents. The researcher is inclined to 
believe that the existence of this type of standards is jus-
tified by characteristic features, among which: a specific 
area of cooperation; a special path of historical and legal 
development related to the protection of human rights, 
public recognition of manifestations of corruption and 
increased pressure on corruption along with criminal le-
gal means; the formation of approaches to determining 
the offense, sanctions, the subject of responsibility and 
ways of cooperation, etc.

Key  words: standard, basis, provision, internation-
al legal, offenses, corruption, administrative responsi- 
bility, type.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК НАПРЯМ  
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Постановка проблеми. Динаміка відносин в ін-
формаційній сфері постійно випереджає розвиток 
суспільної правосвідомості, встановлені норми су-
спільних відносин, ускладнює створення стабіль-
ної правової регламентації. Недосконалість норма-
тивно-правової бази дозволяє окремим суб’єктам 
реалізовувати свої протиправні наміри як щодо 
життєво важливих інтересів інших суб’єктів, так і 
об’єктів національної безпеки. 

Питання покращення інформаційного забезпе-
чення як напряму запобігання злочинності у сфері 
надання адміністративних послуг є вкрай важли-
вими для української держави на сучасному етапі, 
що, насамперед, обумовлено необхідністю проти-
стояти протиправним посяганням на інформацій-
ний простір України, збереження інформаційних 
ресурсів, захисту населення від негативного інфор-
маційного впливу тощо. Окрім цього, стратегічно 
визнаним пріоритетом зовнішньої політики Украї-
ни є європейська інтеграція, що вимагає удоско-
налення нормативно-правової бази забезпечення 
інформаційної безпеки України, яке б відповіда-
ло не лише міжнародним стандартам, а передусім 
українським національним інтересам в інформа-
ційній сфер [6].

Мета статті – дослідити можливості удоскона-
лення правового регулювання та системи інформа-
ційного забезпечення як напряму запобігання зло-
чинності у сфері надання адміністративних послуг. 

Виклад основного матеріалу. Питання удоскона-
лення системи інформаційного забезпечення як на-
пряму запобігання злочинності у сфері надання ад-
міністративних послуг заслуговує на окрему увагу. 

Висвітлюючи це питання, насамперед необхідно 
зазначити, що вітчизняна практика надання адмі-
ністративних послуг зробила великий крок уперед. 
Наприклад, ще у 2009 р. опитування споживачів 
адміністративних послуг переконливо демонстру-
вало незадоволеність громадян та підприємців 
України відсутністю з боку адміністративних ор-
ганів і їх осіб чітких пояснень щодо того, які саме 
документи потрібні для вирішення справи, через 
що вони були змушені відвідувати орган влади по 
декілька разів. За даними «Аналітичного звіту 
щодо корупційних ризиків», на це найчастіше на-
рікали підприємці з числа тих, які зверталися за 
послугами і залишилися незадоволеними (57,6%), 
а також 48,7% населення, які зверталися за послу-

гами і залишилися незадоволеними [1]. Сьогодні 
споживач, що має доступ до мережі Інтернет, може 
відвідати, наприклад, сторінку Порталу держав-
них послуг [4], на якій міститься інформація щодо 
потрібних для отримання конкретної послуги до-
кументів і логічної послідовності необхідних дій. 
Однак вважати сьогоденну ситуацію оптимальною, 
на жаль, ще зарано. 

Безумовно, загальнодоступність та відкритість 
інформації про адміністративну послугу позбав-
ляє багатьох потенційних споживачів адміністра-
тивних послуг потреби звертатися за особистою 
консультацією до посадової особи органу публічної 
адміністрації. Крім отримання інформації елек-
тронним шляхом, Інтернет гіпотетично дозволяє 
в такий самий спосіб без- посередньо звертатися за 
адміністративними послугами (а в перспективі – і 
отримати багато які з них). Проте якщо проблема 
відсутності або поганої доступності інформації про 
надання адміністративної послуги за допомогою 
всесвітньої мережі майже знята, то електронне от-
римання зазначеної послуги все ще залишається 
для українських фізичних і юридичних осіб нереа-
лізованою мрією. Так, на сторінках Порталу може-
мо знайти багато пропонованих послуг, але спроба 
замовити яку-небудь з них завершується ввічли-
вим зверненням «На жаль, ця послуга є недоступ-
ною для Вашого регіону». 

Щодо безпосереднього надання інформації про 
порядок отримання послуги й необхідні для цього 
документи, то й тут не все можна вважати функ-
ціонально оптимальним. По-перше, як зазначає 
М. Б. Острах, на практиці обсяг інформації, яку 
можна отримати в приміщенні адміністративного 
органу і на офіційній веб-сторінці, суттєво відріз-
няється від належного і залежить насамперед від 
організаційних чинників та ініціативності керів-
ництва органу [3, c. 162]. По-друге, Інтернет-спо-
живачами є не всі громадяни України. Сьогодні 
серед показників соціального становища населен-
ня фахівці виділяють так зване «цифрове розшару-
вання» – поділ на тих, хто має доступ до Інтернету, 
та тих, у кого такий доступ відсутній; згідно з дани-
ми Київського міжнародного інституту соціології у 
2016 році доля споживачів Інтернету серед меш-
канців нашої країни досягла 62% [5].

Це, звичайно, немало, але слід мати на увазі, що 
38% населення теоретично не можуть отримати не-
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обхідну інформацію щодо адміністративних послуг 
за допомогою Порталу або веб-сторінок регіональ-
них ЦНАПів. 

Інформаційне охоплення цієї частини населен-
ня має відбуватися передусім за допомогою розмі-
щення відомостей у приміщеннях адміністратив-
ного органу, призначених для особистого прийому, 
на інформаційних стендах, де для загального огля-
ду має вивішуватися інформація щодо процедури 
надання адміністративної послуги, структурного 
підрозділу, до якого необхідно звернутися, перелі-
ку необхідних документів, прийомних днів та годин 
прийому, строків розгляду звернення, розміру та 
порядку сплати збору (плати), інформації про зако-
нодавство, яке регулює порядок надання тієї чи ін-
шої адміністративної послуги, а також контактний 
номер телефону, за яким споживач адміністратив-
ної послуги може уточнити необхідну для нього 
інформацію, зразки заповнених документів тощо. 
Доцільно встановлювати у приміщенні органів пу-
блічної адміністрації, які надають адміністративні 
послуги, спеціальні термінали, за допомогою яких 
відвідувачі адміністративних органів зможуть от-
римати ту ж інформацію, яка буде міститися на 
вебсторінці даного органу. Безумовно, інформація 
повинна надаватися безоплатно та бути загально-
доступною. Крім того, відомості про процедуру 
надання адміністративної послуги можуть також 
поширюватися через видання буклетів (брошур) 
та їх безоплатне розповсюдження у приміщенні 
адміністративного органу або відправлення за до-
помогою поштового зв’язку (за запитом особи). Та-
ким чином, жодна особа не буде обмежена у своєму 
праві отримати повну та достовірну інформацію, у 
тому числі з використанням новітніх технологій. 

Крім того, для модернізації інформаційної робо-
ти навколо надання адміністративних органів ство-
рювались консультаційні кабінети, довідкові служ-
би, в тому числі служби телефонної довідки. Проте 
практика свідчить, що ефективність цих нововве-
день не є дуже високою: за словами М.Б. Остраха, 
навіть телефонні довідки в публічній адміністрації 
є рідкістю, а консультаційні кабінети функціону-
ють лише в окремих органах, які мають справу з 
питаннями підприємництва [3, c. 162]. Зробила 
свій внесок і традиційна для органів влади ситу-
ація стабільного телефонного сигналу «зайнято» 
або відсутності відповіді, що додатково доводить 
невелику користь телефонного зв’язку у справі ін-
формування населення, зацікавленого в отриманні 
адміністративних послуг. 

Усе вищезазначене свідчить, що одним із пер-
спективних напрямів запобігання злочинності у 
сфері адміністративних послуг є інформаційно-до-
відкове сповіщення та провадження консультацій 
в онлайн режимі. Для цього необхідно забезпечи-

ти посадових осіб органів публічної адміністра-
ції належними інформаційно-комунікаційними 
технологіями. З метою забезпечення споживачів 
адміністративних послуг відомостями про проце-
дуру отримання адміністративної послуги необ-
хідно створювати та забезпечувати, оновлювати й 
підтримувати функціонування вебсторінок, інших 
електронних ресурсів адміністративних органів. 

Стосовно можливості сьогодні в Україні отрима-
ти адміністративні послуги в електронному вигляді 
можемо зазначити таке. Згідно зі ст. 9 Закону «Про 
адміністративні послуги» споживач такої послуги 
може ініціювати її надання, подавши заяву в усній, 
письмовій або електронній формі. Однак практика 
демонструє, що здебільшого споживачі вимушені 
особисто звертатися за адміністративною послу-
гою, тоді як за висновками науковців «одним з 
найбільших корупційних ризиків у сфері надання 
адміністративних послуг є можливість (а часто – 
вимушеність) особистого спілкування (контакту) 
приватної особи – споживача адміністративної 
послуги з посадовою особою адміністративного ор-
гану, яка надає адміністративну послугу (вирішує 
справу по суті або готує проект рішення)» [3, c. 158]. 

Існування корупційних налагоджених меха-
нізмів у вітчизняній системі адміністративно-
го управління, що склалася традиційно, робить 
проблему налагодження електронного надання 
адміністративних послуг такою, що виходить за 
межі суто технічно-інформаційних. Оптимізація 
публічного управління шляхом переходу до елек-
тронного уряду пов’язана з необхідністю адапта-
ції старих умов і звичних патернів відносин між 
суб’єктами влади і суб’єктами звернень до нових 
умов, інакше кажучи, із соціально-інституціо-
нальною адаптацією. Такий перехід являє собою 
тривалий процес, ускладнений конфліктами і на-
віть боротьбою, яка виявляє себе як у правовому, 
так і в політичному полі. 

Висновки. Таким чином, використання сучас-
них інформаційних технологій виступає як діє-
вий спосіб уникнути відповідних кримінальних 
правопорушень. Але при цьому не слід обходити 
увагою ще один рівень інформаційного напряму за-
безпечення процедури надання адміністративних 
послуг [2, с. 43-48]. Налагодженням механізму на-
дання електронних послуг справа не завершується; 
супроводжувати його функціонування мають бага-
тоаспектні механізми безпеки інформаційного про-
стору, щоб убезпечити споживачів послуг від мож-
ливого втручання інших осіб, які за посередництвом 
кібератак можуть отримати доступ до особистих 
даних. Тому удосконалення цього аспекту надання 
адміністративних послуг має відбуватися на умовах 
міждисциплінарного пошуку та постійної співпра-
ці адміністративістів і фахівців з ІТ-технологій. 
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го забезпечення як напрям запобігання злочинності 
у сфері адміністративних послуг. – Стаття.

У статті розглянуто питання покращення інфор-
маційного забезпечення як напряму запобігання зло-
чинності у сфері надання адміністративних послуг 
в Україні. Розглянуто нормативно-правове підґрунтя 
з даного питання. Зроблено висновок про те, що одним 
із перспективних напрямів запобігання злочинності  
у сфері адміністративних послуг є інформаційно-до-

відкове сповіщення та провадження консультацій 
в онлайн режимі.
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чення, детермінанти, адміністративні послуги, кримі-
нальні правопорушення, запобігання.
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Лаговская Н. В. Совершенствование информаци-
онного обеспечения как направление предупрежде-
ния преступности в сфере административных услуг. –  
Статья.

В статье рассмотрены вопросы улучшения ин-
формационного обеспечения как направления пред-
упреждения преступности в сфере предоставления 
административных услуг в Украине. Рассмотрено нор-
мативно-правовую основу по данному вопросу. Сделан 
вывод о том, что одним из перспективных направлений 
предупреждения преступности в сфере административ-
ных услуг является информационно-справочное опове-
щения и производства консультаций в онлайн режиме.
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Summary

Lahovska N. V. Improving information support as a 
direction of crime prevention in the field of administra-
tive services. – Article.

The article considers the issues of improving informa-
tion support as a direction of crime prevention in the pro-
vision of administrative services in Ukraine. The norma-
tive-legal basis on this issue is considered. It is concluded 
that one of the promising areas of crime prevention in the 
field of administrative services is information and refer-
ence alerts and online consultations. 

Key words: crime, information support, determinants, 
administrative services, criminal offenses, prevention.
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УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ 
ДЕРЖАВНИХ МІСЦЕВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В ГАЛУЗІ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ

Постановка проблеми. Діяльність місцевих 
державних адміністрацій останні роки виявилась 
неефективною, що зумовлено недалекоглядною 
політикою, особливо у сфері фінансових відносин 
що вплинуло на забезпечення соціально-еконо-
мічного розвитку громадян. Порушення пропор-
цій доходи – видатки в бюджетній сфері призво-
дить до політичного протистояння між органами 
центральної та місцевої влади. Нераціональне 
управління місцевими бюджетами систематично 
призводить до постійного недофінансування дер-
жавних установ у сфері освіти, медицини, культу-
ри і спорту, відповідно, таке становище потребує 
нагальних змін.

Тому, реформування адміністративно-право-
вих засад діяльності місцевих державних адміні-
страцій зумовлене необхідністю удосконалення 
адміністративного законодавства, яке регулює ді-
яльність державних місцевих адміністрацій в га-
лузі бюджету та фінансів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Державне управління та адміністративно-пра-
вові засади діяльності місцевих державних адмі-
ністрацій розглянуто у працях: О. Ф. Андрійко, 
О. М. Іщенка, А. М. Коваленка, В. В. Копейчико-
ва, В. В. Кравченка, Ю. В. Мельника, Н. Р. Ниж-
ник, В. Ф. Опришка, В. Ф. Погорілка, А. Ф. Тка-
чука, В. М. Шаповала та інших.

Контроль бюджетних ресурсів, а також управ-
ління фінансами органами влади розглядали у 
свої працях науковці: В. Андрущенко, Т. Бонда-
рук, О. Кириленко, Д. Полозенко, О. Сунцова, 
В. Суторміна, В. Федосов та інші.

Проте, проблема регулювання діяльності дер-
жавних місцевих адміністрацій в галузі бюджету 
та фінансів залишилась недостатньо вивченою, 
що зумовлює подальші наукові пошуки. 

Мета статті – виділити та науково обґрунтува-
ти пропозиції стосовно удосконалення адміністра-
тивного законодавства, яке регулює діяльність 
державних місцевих адміністрацій в галузі бю-
джету та фінансів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Міс-
цеві бюджети являються важливою самостійною 
ланкою бюджетної системи України, оскільки за-
безпечують фінансову автономію адміністратив-
но-територіальних центрів, а тому зміна умов їх 
формування і виконання може негативно позна-

читися на реалізації економічної політики держа-
ви. Дотримання вимог бюджетного законодавства 
України здійснюється на всіх стадіях бюджетного 
процесу. Управління в галузі бюджету та фінансів 
на місцевому рівні реалізується державними міс-
цевими адміністраціями з дотриманням принци-
пів бюджетного законодавства.

Основні напрямки реформування діяльності 
державних місцевих адміністрацій знайшли в своє 
відображення в ряді концепцій уряду України.

Указ Президента України «Про Концепцію 
державної регіональної політики» від 25 травня 
2001 року № 341/2001, у якому зазначається, що 
головною метою державної регіональної політики 
є створення умов для динамічного, збалансовано-
го соціально-економічного розвитку України та 
її регіонів, підвищення рівня життя населення, 
забезпечення додержання гарантованих держа-
вою соціальних стандартів для кожного її грома-
дянина [12]. Проте, даний Указ має ряд недоліки, 
зокрема, не вказано роль державних місцевих ад-
міністрацій у процесі реалізації державної регіо-
нальної політики та невизначено ступінь їх відпо-
відальності за виконання заходів спрямованих на 
виконання соціально-економічних програм для 
розвитку місцевих громад, не здійснено розподіл 
владних повноважень між державними місцеви-
ми адміністраціями та органами місцевого само-
врядування щодо питань формування та розподі-
лу місцевих бюджетів.

Указ Президента України «Про заходи щодо 
впровадження Концепції адміністративної рефор-
ми в Україні» від 28 травня 2006 р. № 810/98 вида-
ний з метою забезпечення реформування системи 
державного управління в Україні, створення умов 
для побудови відповідно до Конституції України 
демократичної, соціальної, правової держави, 
утвердження і забезпечення прав людини і грома-
дянина [11].

Проте, даний нормативно-правовий акт визна-
чає лише основні напрями діяльності місцевих 
державних адміністрацій, не конкретизуючи пов-
новаження у сфері місцевих фінансів та бюджету.

Варто зазначити, що основні засади децентра-
лізації були закладені в Розпорядженні Кабіне-
ту Міністрів України «Про схвалення Концепції 
щодо внесення змін до Законів України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві 
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державні адміністрації»» від 1 березня 2001 р. 
№ 69-р. Даним нормативно-правовим актом пе-
редбачалося усунути неузгодженість і дублю-
вання повноважень місцевих державних адмі-
ністрацій та органів місцевого самоврядування 
зумовлюють невизначеність їх відповідальності, 
послаблюють державний і громадський контроль 
за результатами їх практичної діяльності [17]. 
Проте, це не усунуло наявні суперечності між міс-
цевими державними адміністраціями та органами 
місцевого самоврядування стосовно управління в 
галузі місцевих бюджетів та фінансів. Між цими 
державними органами точиться конкуренція за 
розподіл бюджетних коштів на ті чи інші програ-
ми соціально-економічного розвитку.

Однак, положення даних концепцій не вирішу-
ють суперечності в управління місцевими фінан-
сами та бюджетами на рівні державних місцевих 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування 
та громад; окремі пункти містять лише деклара-
тивний характер, відсутній реальний план дій. 
У зв’язку із чим, необхідно удосконалити норма-
тивно-правові засади регулювання діяльності дер-
жавних місцевих адміністрацій в галузі бюджету 
та фінансів.

Крім того, виникає потреба в удосконаленні 
системи прогнозування доходів та видатків міс-
цевих бюджетів на наступний бюджетний період 
і розробленні прогнозу середньострокових показ-
ників місцевих бюджетів.

Науковці О. П. Гетманець, Д. В. Коробцова 
вважають, що намагання державних органів зба-
лансувати бюджет, а не прийняти фінансовий 
документ для виконання покладених на державу 
функцій у відповідності до інших принципів бю-
джетного права частково пояснюється відсутніс-
тю законодавчо закріплених принципів бюджет-
ного процесу [3, с. 207].

Варто уточнити, що збалансування місцевого 
бюджету передбачає вирівнювання надходжень 
і видатків, що проводиться за допомогою кори-
гуючи заходів (скорочення видатків, взяття дер-
жавного кредиту, вирівнювання показників).  
Нажаль, існуюча форма фінансового вирівнюван-
ня в Україні слабо стимулює місцеві державні ад-
міністрації до зростання доходів чи пошуку нових 
джерел фінансування, що призводить до «зрів-
няння» у надходжень та видатків.

Проблематика розбалансованості бюджетів 
(державного та місцевих) прямо залежить від ор-
ганізації бюджетного процесу, а саме його органі-
зації на стадії складання та виконання бюджету. 
В сучасних умовах сере загрозливих вад бюджет-
ного процесу в Україні необхідно виділити його 
прийняття поспіхом, що відповідно позначається 
на процесі його виконання. Збалансовуючи бю-
джет, зокрема і на вимогу Міжнародного валютно-
го фонду, постійно виникає потреба внесення змін 

та доповнень до закону про бюджет на відповідний 
рік. Підсумком такої практики стала відсутність 
бюджетної стабільності та бюджетної захищеності 
в державі, результатом чого є втрата довіри насе-
лення та бізнесу до держави як гаранта законності 
і правопорядку [3, с. 207].

На нашу думку, місцевим державним адміні-
страціям варто посилити внутрішній контроль за 
бюджетним процесом та управління фінансами. 
Цього можна досягти, наприклад, за допомогою 
аудиту, що дозволить здійснити досягти ефектив-
ного і результативного контролю за бюджетними 
коштами на всіх стадіях бюджетного процесу.

Д. В. Швець вказує, що аналіз стану закон-
ності дає підстави для висновку про недостатню 
ефективність контролю у фінансовій, бюджетній, 
податковій сферах, в управлінні й розпорядженні 
державним майном. Тому контрольна діяльність 
у зазначених сферах потребує суттєвого вдоскона-
лення й коригування. Зокрема матеріали контро-
люючих органів свідчать про те, що в їхній роботі 
мають місце недоліки під час збору інформації, 
аналізу, реалізації інформації про правопорушен-
ня. Рівень інформаційного обміну даними між 
різними перевіряючими органами про стан закон-
ності в сферах їх компетенції є також вкрай низь-
ким [19, с. 64].

Однією з важливих управлінських функцій 
в галузі бюджету і фінансів є функція контролю. 
Результативність роботи місцевих державних ад-
міністрацій у бюджетному процесі значною мірою 
залежить від системи контролю за виконанням 
положень конституції України, законів, указів 
Президента України, постанов кабінету Міністрів 
України, рішень, та інших документів.

Дієвий державний контроль є необхідною умо-
вою виявлення та усунення недоліків у бюджетно-
му процесі та управлінні фінансами, а також ви-
явлення факторів, що їх породжують. Контроль 
у галузі бюджету та фінансів можна тлумачити, 
як управлінську функцію, метою якої встанов-
лення відповідності між плановими бюджетними 
надходженнями та витратами, що забезпечує ці-
льове використання коштів, перевірка стану ви-
конання прийнятих рішень.

На нашу думку, варто закріпити до переліку 
повноважень місцевих держаних адміністрацій 
проведення внутрішнього фінансового та бюджет-
ного контролю.  

Дослідниця К. М. Роменська акцентує увагу 
на важливості контролю за дотриманням бюджет-
ного законодавства. В умовах змін бюджетного 
законодавства вона вбачає, що контроль потребує 
вдосконалення і посилення, для чого необхідно: 
по-перше, вдосконалити роботу всіх учасників 
бюджетного процесу, наділених повноваженнями 
з питань контролю; по-друге, забезпечити при-
йняття обґрунтованих управлінських рішень 
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щодо використання бюджетних коштів; по-третє, 
попереджати настання випадків порушень бю-
джетного законодавства; по-четверте, забезпечи-
ти достовірність показників бюджетної звітності, 
що аналізуються, застосовуючи правильні тлума-
чення ефективності використання бюджетних ко-
штів при обчисленні результатів [18, с. 785].

До суб’єктів, які здійснюють контроль за ви-
користання бюджетних коштів на місцях та пе-
ревіряють дотримання вимог бюджетного законо-
давства належать органи Державної аудиторської 
служби України, органи Державної фіскальної 
служби України, органи Державної казначей-
ської служби України та інші контролюючі інсти-
туції, які мають такі повноваження.

Отже, зважаючи на наявні труднощі, постає 
необхідним удосконалення адміністративного за-
конодавства України, яке регулює діяльність дер-
жавних місцевих адміністрацій в галузі бюджету 
та фінансів.

На основі вивчення положень Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 
1999 року № 586-XIV [14], Бюджетного кодек-
су України від 8 липня 2010 року № 2456-VI [2],  
Податкового кодексу України від 2 груд-
ня 2010 року № 2755-VI [8], можна виділити 
два напрямки удосконалення адміністратив-
ного законодавства України: підконтрольність 
та підзвітність діяльності державних місцевих 
адміністрацій в галузі бюджету та фінансів пе-
ред місцевими громадами; удосконалення та 
розширення напрямків співпраці державних 
місцевих адміністрацій з органами місцевого 
самоврядування в галузі бюджету та фінансів.

Розглянемо і охарактеризуємо окреслені на-
прямки удосконалення адміністративного зако-
нодавства України, яке регулює діяльність дер-
жавних місцевих адміністрацій в галузі бюджету 
та фінансів.

а) Підконтрольність та підзвітність діяльності 
державних місцевих адміністрацій в галузі бю-
джету та фінансів перед громадянами.

Реалізація принципів підконтрольності та під-
звітності діяльності державних місцевих адміні-
страцій перед громадянами є на сьогодні важли-
вим пріоритетом для розвитку демократичних 
відносин у правовому суспільстві. Важливим є по-
силення адміністративної відповідальності поса-
дових осіб та державних службовців за нецільове 
використання державних коштів, протиправні та 
корупційні діяння в галузі бюджету та фінансів.

Як справедливо зауважує дослідниця В. М. Ма-
ліновська, юридична відповідальність як різновид 
соціальної відповідальності є важливим засобом 
забезпечення законності і правопорядку в країні, 
дотримання прав і свобод людини та забезпечен-
ня належної реалізації державними органами та 
їх посадовими обов’язками своїх повноважень, 

визначених законом, отже, є істотним фактором 
побудови правової держави в Україні [7, с. 7].

Соціальної відповідальність породжує полі-
тичну підзвітність органів влади і відображається 
у тому як вони виконують взяті на себе зобов’язан-
ня, передвиробні програми і обіцянки, вирішують 
проблеми суспільства.

Підзвітність означає, що наділені владними 
повноваженнями і відповідальністю органи вла-
ди зобов’язані аргументовано доповідати і обго-
ворювати результати своєї діяльності з громадою. 
Цей принцип був впроваджений для забезпечення 
того, щоб місцеві (виборні) представники та служ-
бовці брали відповідальність та були відповідаль-
ними за свою діяльність перед громадою [1].

Підзвітність за результати роботи пов’язана із 
фінансовою відповідальністю. Розвиток демокра-
тичних відносин в суспільстві знайшов своє відо-
браження у фінансово-бюджетній сфері органів 
влади, серед яких провідне місце займають фінан-
совий контроль і підзвітність діяльності місцевих 
державних адміністрацій громадянам.

Фінансова підзвітність – це моніторинг та оп-
рилюднення інформації по розподіл, розміщен-
ня та використання фінансових ресурсів. Такі 
завдання виконуються за допомогою інструментів 
аудиту, бюджетування та обліку [1].

Поняття «підзвітності держави у сфері бюдже-
ту і фінансів» відображається у публічному об-
ґрунтуванні органами виконавчої влади проекту 
бюджету, надходжень і видатків, планів роботи, 
результатів виконання бюджету за певний кален-
дарний період, громадське їх обговорення, а та-
кож несення відповідальності за ці результати.

Підконтрольність і підзвітність органів вико-
навчої влади – певний стан (режим) організацій-
них відносин між органами виконавчої влади, за 
яким один орган має право перевіряти діяльність 
іншого, включаючи право скасовувати чи зупи-
няти дію його актів, а той зобов'язаний надавати 
необхідні можливості для таких перевірок і звіту-
вати про свою діяльність [6].

Взаємодія між місцевими державними адміні-
страціями з громадськими інституціями в галузі 
бюджету та фінансів регулюється наступними 
нормативно-правовими актами: Закони Украї-
ни: «Про стимулювання розвитку регіонів» від 
8 вересня 2005 року № 2850-IV [15]; «Про засади 
державної регіональної політики» від 5 лютого 
2015 року № 156-VIII [9];Постанови кабінету Мі-
ністрів України: «Про затвердження Порядку 
обслуговування коштів місцевих бюджетів у ча-
стині бюджету розвитку та власних надходжень 
бюджетних установ в установах банків держав-
ного сектору» від 14 травня 2015 р. № 378 [10]; 
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
схвалення Концепції реформування місцевих бю-
джетів» від 23 травня 2007 р. № 308-р [16].
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Згідно із положеннями Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 
1999 року № 586-XIV, місцеві державні адміні-
страції та їх голови при здійсненні своїх повно-
важень підзвітні і підконтрольні: перед Прези-
дентом України і Кабінетом Міністрів України 
(стаття 30), перед відповідними міністерствами, 
іншими центральними органами виконавчої вла-
ди (стаття 31), перед обласними та районними 
радами у частині делегованих повноважень (стат-
тя 34). структурні підрозділи місцевих державних 
адміністрацій підзвітні та підконтрольні головам 
відповідних місцевих державних адміністрацій, 
а також органам виконавчої влади вищого рівня 
(стаття 42) [14].

Проте, в тексту даного закону відсутнє поло-
ження про підконтрольність та підзвітність діяль-
ності державних місцевих адміністрацій перед 
громадянами, що є неприйнятним для демокра-
тичної держави. Оскільки, головним джерелом 
влади в країні є народ, а місцеві державні адмі-
ністрації мають повноваження щодо управління 
в галузі місцевих бюджетів та фінансів,  пропону-
ється доповнити статтю 38 «Відносини місцевих 
державних адміністрацій з громадянами» Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» від 
9 квітня 1999 року № 586-XIV поправкою, яку 
слід викласти в наступній авторській редакції: 
«Місцеві державні адміністрації відповідальні за 
свою діяльність та підзвітні перед громадянами 
щодо управління місцевим бюджетом та фінан-
сами. Кожного календарного року, до 30 грудня, 
місцеві державні адміністрації мають звітувати 
про доходи, видатки, розподіл, дефіцит та джере-
ла його покриття місцевого бюджету».

Внесення авторської поправки дозволить ре-
алізувати принципи підконтрольності і підзвіт-
ності місцевих органів виконавчої влади у галузі 
управління місцевим бюджетом та фінансами, 
підсилить відповідальність голів місцеві держав-
ні адміністрації та державних службовців за не-
цільове використання державних коштів, попере-
дження правопорушень та корупційних діянь.

Для закріплення права об’єднань громадян кон-
тролювати стан фінансового забезпечення об’єктів 
соціальної інфраструктури пропонується допов-
нити статтю 37 «Відносини місцевих державних 
адміністрацій з об’єднаннями громадян» Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» 
від 9 квітня 1999 року № 586-XIV поправкою, яку 
слід викласти в наступній авторській редакції: 
«Об’єднання громадян мають право бути суб’єкта-
ми (учасниками) контролю щодо перевірки стану 
фінансування об’єктів соціальної інфраструктури 
(дитячих садочків, шкіл, лікарень, поліклінік, 
спортивних комплексів на інше). Об’єднання гро-
мадян мають право ініціювати незалежні фінан-
сові перевірки, у разі виявлення фактів порушень 

щодо фінансування об’єктів соціальної інфра-
структури та розподілу бюджетних коштів, шля-
хом направлення відповідного клопотання до ор-
ганів Державної аудиторської служби України, 
органів Державної фіскальної служби України, ор-
ганів Державної казначейської служби України».

На нашу думку, ухвалення такої поправки доз-
волить отримати об’єднанням громадян важіль 
контролю над відповідною державною місцевою 
адміністрацією щодо фінансового забезпечення та 
утримання об’єктів соціальної інфраструктури.

б) удосконалення та розширення напрямків 
співпраці державних місцевих адміністрацій з ор-
ганами місцевого самоврядування в галузі бюдже-
ту та фінансів.

В Конституції України визначено дві системи 
влади у регіонах: місцеві державні адміністрації, 
що являють собою місцеві органи виконавчої вла-
ди, та місцеве самоврядування, яка є формою пу-
блічної влади, що реалізується територіальними 
колективами і сформованими органами.

Слід зазначити, що згідно статті 140 Консти-
туції України від 28 червня 1996 року органи міс-
цевого самоврядування (районні та обласні ради) 
представляють спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ та міст [5].

Стаття 74 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» від 21 травня 1997 року 
№ 280/97-ВР вказує, що органи та посадові осо-
би місцевого самоврядування несуть відповідаль-
ність за свою діяльність перед територіальною 
громадою, державою, юридичними і фізичними 
особами [13].

Удосконалення взаємодії між місцевими дер-
жавними адміністраціями та органами місцевого 
самоврядування вимагає впровадження механіз-
мів узгодження рішень, які зачіпають інтереси 
та права місцевого самоврядування, громад; вирі-
шення проблеми делегування повноважень вико-
навчої влади місцевому самоврядуванню, а також 
створення адміністративно-правового механізму 
контролю за законністю здійснення повноважень.

Досвід областей України, Н. Т. Гончарук та 
Л. Л. Прокопенко виділили основні організа-
ційно-правові форми взаємодії місцевих органів 
влади: утворення спеціальних органів на пари-
тетних началах для реалізації спільних програм, 
здійснення конкретних дій в певних сферах жит-
тєдіяльності території; проведення координацій-
них нарад (семінарів) за участю керівників і по-
садових осіб місцевих органів виконавчої влади 
і органів місцевого самоврядування; проведення 
спільних дій із комплексних питань і планування 
з розподілом обов’язків між учасниками їх реалі-
зації; проведення спільних засідань колегій і пре-
зидій та прийняття спільних розпоряджень голо-
вою відповідної місцевої державної адміністрації 
та головою обласної (районної) ради; складання 
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аналітичних оглядів спільної діяльності органів 
місцевого управління з метою виявлення пози-
тивного досвіду і його впровадження; існування 
спільних ЗМІ; спільне проведення масово-куль-
турних заходів [4].

Співпраця місцевих державних адміністрацій 
з органами місцевого самоврядування дає пози-
тивний ефект, унаслідок чого забезпечуються не-
обхідні правові умови та механізм для здійснення 
державного управління в регіонах.

Оскільки, між місцевих державних адміні-
страцій з органами місцевого самоврядування 
виникають конфлікти стосовно розподілу і управ-
ління бюджетними коштами, необхідно внести 
поправку до Статті 26 «Виключна компетенція 
сільських, селищних, міських рад» Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21 травня 1997 року № 280/97-ВР [13], яку слід 
доповнити 58 пунктом і викласти  його у автор-
ській редакції: «Органи місцевого самоврядуван-
ня мають право приймати участь розробці проек-
тів місцевих, обласних, районних бюджетів, за 
поданням вносити зміни до них відстоюючи інте-
реси територіальних громад. Мають право контро-
лювати надходження і видатки місцевих, облас-
них, районних бюджетів». 

Таким чином, будуть враховуватися закон-
ні інтереси і права органів місцевого самовряду-
вання, що дозволить уникнути конфліктів щодо 
недофінансування окремих об’єктів соціальної 
інфраструктури на місцях, а також контролювати 
витрати державних коштів.

Вважаємо за потрібне доповнити статтю 
35 «Відносини місцевих державних адміністра-
цій з органами місцевого самоврядування те-
риторіальних громад і їх посадовими особами» 
Закону України: «Про місцеві державні адміні-
страції» від 9 квітня 1999 року № 586-XIV [14]  
абзацом 7 де визначити відповідні напрямки 
співпраці, виклавши у авторській редакції: 
«Співпраця місцевих державних адміністрацій з 
органами місцевого самоврядування може здійс-
нюватися в галузі бюджету та фінансів, що  пе-
редбачає: забезпечення адміністративних проце-
дур реалізації повноважень місцевих державних 
адміністрацій в галузі бюджету та фінансів;  за-
безпечення юридичних гарантій діяльності дер-
жавних місцевих адміністрацій в галузі бюдже-
ту та фінансів в Україні; утворення спільних 
спеціальних органів для реалізації бюджетних 
програм розвитку регіонів, здійснення адміні-
стративних дій в певних сферах фінансового за-
безпечення об’єктів соціальної інфраструктури; 
проведення координаційних нарад,  (семінарів) 
за участю керівників і посадових осіб місцевих 
органів виконавчої влади і органів місцевого са-
моврядування щодо вирішення окремих питань 
фінансового забезпечення».

Така поправка, певною мірою урегулює відно-
сини місцевих державних адміністрацій з орга-
нами місцевого самоврядування щодо співпраці в 
бюджетній та фінансовій сфері. Це дозволить усу-
нути конфлікти в частині розподілу повноважень 
та налагодити конструктивний правовий діалог 
щодо формування та розподілу бюджетних коштів.

Отже, узгодження порядку взаємодії місцевих 
державних адміністрацій з органами місцевого 
самоврядування та громадськістю щодо форму-
вання та розподілу бюджету та фінансів слід очі-
кувати наступних переваг:

– забезпечення адміністративних процедур ре-
алізації повноважень місцевих державних адміні-
страцій в галузі бюджету та фінансів; 

– забезпечення юридичних гарантій діяльності 
державних місцевих адміністрацій в галузі бю-
джету та фінансів в Україні; 

– усунення конфлікту інтересів між держав-
ними місцевими адміністраціями з органами міс-
цевого самоврядування та громадськими інститу-
ціями в галузі бюджету та фінансів;

– громадський контроль за діями державних 
службовців, з метою запобігання адміністратив-
ним правопорушенням, фальсифікації докумен-
тів фінансової звітності, корупції, нецільового ви-
користання державних коштів. 

Тому, необхідно налагодити умови публічності 
діяльності місцевих державних адміністрацій при 
здійсненні ними процедур планування бюджету, 
розподілу, контролю та нагляду в галузі фінансів, 
зокрема через співпрацю із засобами масової ін-
формації та громадського оприлюдненню проектів 
бюджету, звітів виконання, актів перевірки, ау-
диторські висновки тощо. Необхідно забезпечити 
можливість прямої участі представників громад-
ських організацій під час проведення нарад та за-
сідань на сесіях державної місцевої адміністрації, 
органах місцевого самоврядування, відстоювання 
власних позицій під час розгляду питань щодо роз-
поділу місцевих фінансів та формуванню бюджету.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Розглянуто урядові концепції щодо удо-
сконалення діяльності державних місцевих адмі-
ністрацій в галузі бюджету та фінансів, на основі 
чого виділено два напрямки удосконалення ад-
міністративного законодавства України: підкон-
трольність та підзвітність діяльності державних 
місцевих адміністрацій в галузі бюджету та фі-
нансів перед місцевими громадами; удосконален-
ня та розширення напрямків співпраці держав-
них місцевих адміністрацій з органами місцевого 
самоврядування в галузі бюджету та фінансів.

Запропоновано зміни до положень Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» 
та Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» в частині управління місцевими бю-
джетом та розподілом фінансів, які спрямовані 
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на розширення повноважень державних місцевих 
адміністрацій стосовно управління державними 
коштами, покращення податкового регулювання.

Виділено і охарактеризовано два напрямки удо-
сконалення адміністративного законодавства Укра-
їни: підконтрольність та підзвітність діяльності дер-
жавних місцевих адміністрацій в галузі бюджету 
та фінансів перед місцевими громадами; удоскона-
лення та розширення напрямків співпраці держав-
них місцевих адміністрацій з органами місцево-
го самоврядування в галузі бюджету та фінансів.

Доведено, що взаємодія місцевих державних 
адміністрацій з органами місцевого самовряду-
вання та громадськими інституціями в галузі 
бюджету та фінансів має ґрунтуватися на прин-
ципах: публічності, гласності, законності, підзвіт-
ності, цільової спрямованості, результативності. 
Обґрунтовано необхідність здійснення контролю 
за місцевими бюджетами та фінансами органами 
місцевого самоврядування та громадськими інсти-
туціями з метою попередження правопорушень.

Перспективами подальших досліджень може 
бути вивчення зарубіжного досвіду щодо управ-
ління місцевими бюджетами і фінансами, а також 
можливість його застосування в Україні.
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Анотація

Лапіка А. О. Удосконалення адміністративного 
законодавства, яке регулює діяльність державних міс-
цевих адміністрацій в галузі бюджету та фінансів. – 
Стаття.

В статті визначено, що місцеві бюджети є важливою 
ланкою бюджетної системи України, оскільки забез-
печують фінансову автономію адміністративно-тери-
торіальних центрів, реалізують економічну політику 
на місцях.

Мета статті – виділити та науково обґрунтувати 
пропозиції стосовно удосконалення адміністративного 
законодавства, яке регулює діяльність державних міс-
цевих адміністрацій в галузі бюджету та фінансів.

Розглянуто ряд концепцій щодо реформуван-
ня діяльності державних місцевих адміністрацій 
запропонованих урядом України визначено їх переваги 
і недоліки. Доведено, що результативність роботи міс-
цевих державних адміністрацій у бюджетному процесі 
значною мірою залежить від системи контролю місце-
вих фінансів.

Автором запропоновано зміни до положень Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» та За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» в частині управління місцевими бюджетом та 
розподілом фінансів, які спрямовані на розширен-
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ня повноважень державних місцевих адміністрацій 
стосовно управління державними коштами, покращен-
ня податкового регулювання.

Виділено і охарактеризовано два напрямки 
удосконалення адміністративного законодавства Укра-
їни: підконтрольність та підзвітність діяльності дер-
жавних місцевих адміністрацій в галузі бюджету та фі-
нансів перед місцевими громадами; удосконалення та 
розширення напрямків співпраці державних місцевих 
адміністрацій з органами місцевого самоврядування 
в галузі бюджету та фінансів.

Доведено необхідність здійснення контролю за міс-
цевими бюджетами та фінансами органами місцевого 
самоврядування та громадськими інституціями з ме-
тою попередження правопорушень.

Ключові  слова: місцевий бюджет, фінанси, регу-
лювання, місцеві державні адміністрації, державне 
управління.

Аннотация

Лапика А. А. Совершенствование административ-
ного законодательства, регулирующего деятельность 
государственных местных администраций в области 
бюджета и финансов. – Статья.

В статье определено, что местные бюджеты явля-
ются важным звеном бюджетной системы Украины, 
поскольку обеспечивают финансовую автономию адми-
нистративно-территориальных центров, реализующих 
экономическую политику на местах.

Цель статьи – выделить и научно обосновать пред-
ложения по совершенствованию административного 
законодательства, регулирующего деятельность госу-
дарственных местных администраций в области бюд-
жета и финансов.

Рассмотрен ряд концепций по реформированию де-
ятельности государственных местных администраций 
предложенных правительством Украины, определены 
их преимущества и недостатки. Доказано, что резуль-
тативность работы местных государственных админи-
страций в бюджетном процессе в значительной степени 
зависит от системы контроля местных финансов.

Автором предложены изменения с положениями 
Закона Украины «О местных государственных адми-
нистрациях» и Закона Украины «О местном самоу-
правлении в Украине» в части управления местными 
бюджетом и распределением финансов, направленных 
на расширение полномочий государственных местных 
администраций по управлению государственными 
средствами, улучшение налогового регулирования.

Выделены и охарактеризованы два направления 
совершенствования административного законодатель-

ства Украины: подконтрольность и подотчетность де-
ятельности государственных местных администраций 
в области бюджета и финансов перед местными общи-
нами; усовершенствование и расширение направлений 
сотрудничества государственных местных админи-
страций с органами местного самоуправления в обла-
сти бюджета и финансов.

Доказана необходимость осуществления контроля 
за местными бюджетами и финансами органанов мест-
ного самоуправления и общественными институтами 
в целях предупреждения правонарушений.

Ключевые слова: местный бюджет, финансы, регу-
лирования, местные государственные администрации, 
государственное управление.

Summary

Lapika A. O. Improvement of administrative legisla-
tion regulating the activities of state local administra-
tions in the field of budget and finance. – Article.

The article defines that local budgets are an important 
part of the budget system of Ukraine, as they provide fi-
nancial autonomy of administrative-territorial centers, 
implement economic policy on the ground.

The purpose of the article is to identify and scientif-
ically substantiate proposals for improving the adminis-
trative legislation governing the activities of state local 
administrations in the field of budget and finance.

A number of concepts for reforming the activities of 
state local administrations proposed by the Government 
of Ukraine are considered, and their advantages and dis-
advantages are identified. It is proved that the effective-
ness of local state administrations in the budget process 
largely depends on the system of control of local finances.

The author proposes amendments to the provisions 
of the Law of Ukraine "On Local State Administrations" 
and the Law of Ukraine "On Local Self-Government in 
Ukraine" in terms of local budget management and finan-
cial allocation, which are aimed at expanding the powers 
of state local administrations to manage public funds.

Two directions of improvement of the administrative 
legislation of Ukraine are allocated and characterized: 
control and accountability of activity of the state local ad-
ministrations in the field of the budget and finance before 
local communities; improving and expanding the areas of 
cooperation of state local administrations with local gov-
ernments in the field of budget and finance.

The necessity of control over local budgets and financ-
es by local self-government bodies and public institutions 
in order to prevent offenses has been proved.

Key  words: local budget, finance, regulation, local 
state administrations, public administration.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС  
ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДАМИ В УКРАЇНІ

Актуальність дослідження. Забезпечення на-
лежної організації об’єднаної територіальної 
громади (далі – ОТГ) є основоположною умовою 
функціонування демократичних країн. Реформа де-
централізації напряму включає як трансформацію 
вищих та центральних, так і місцевих органів вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування.

Сьогодні ОТГ об’єднують тисячі людей з метою 
ефективного місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади для створення і під-
тримки повноцінного життєвого середовища для 
громадян, надання високоякісних та доступних 
публічних послуг, становлення інститутів прямо-
го народовладдя, задоволення інтересів громадян 
в усіх сферах життєдіяльності на відповідній те-
риторії, узгодження інтересів держави та терито-
ріальних громад [1].

У царині розбудови демократичної держави 
не припиняються спроби досягти оптимального 
поєднання державних та місцевих інтересів че-
рез створення ефективного механізму об’єднаної 
територіальної громади вирішувати питання міс-
цевого значення в межах законодавства України.

З часу проголошення незалежності України, 
у нашій державі проведена значна робота щодо 
вдосконалення системи органів місцевого само-
врядування та добровільного об’єднання територі-
альних громад. Про це свідчить значна кількість 
законів та інших нормативно-правових актів 
щодо вдосконалення їх структури та діяльності. 
А це означає, що потребує актуалізації адміні-
стративно-правовий статус об'єднаної територі-
альної громадами в Україні.

Теоретична основа дослідження. Питання 
публічного адміністрування в місцевому само-
врядуванні досить повно розглянуто в наукових 
працях таких вітчизняних вчених, як В. Авер’я-
нова, Г. Атаманчука, В. Бакуменка, Ю. Битяка, 
Т. Безверхнюк,а А. Васіної, В. Галунька, Ю. Каль-
ниша, В. Коваленка, Ю. Ковбасюка, В. Копєй-
чикова, В. Князєва, В. Лугового, В. Мартинен-
ка, А. Мельника, М. Міненка, П. Надолішного, 
Н. Нижника, О. Оболенського, О. Правоторової, 
П. Пилипенка, Є. Сердюка, Ю. Шарова та ін., які 
досліджуючи місцеве самоврядування, одночасно 
розглядали проблеми адміністративно-правово-
го статусу. Тому складність проблеми визначен-
ня адміністративно-правовий статусу об'єднаної 

територіальної громадами в Україні мотивують 
до подальших його досліджень.

Виклад основного матеріалу. Статтею 7 Кон-
ституції України наша держава визнала принцип 
згідно якого «в Україні визначається і гарантуєть-
ся місцеве самоврядування» [2], як одна із основ 
демократичного ладу.

Основний напрям реформи децентралізації пе-
редбачає формування локальних «центрів відпо-
відальності» для впорядкування суспільного жит-
тя та забезпечення територіального економічного 
розвитку. При цьому в регіонах має відбутися роз-
межування повноважень державного управління 
та місцевого самоврядування, що має бути забез-
печено відповідним зміцненням самоврядування 
щодо самостійності у прийнятті рішень та їхньої 
реалізації, у першу чергу на базовому рівні – рівні 
об’єднаних територіальних громад [3].

Об’єднані територіальні громади характеризу-
ють як первинні адміністративно-територіальні 
одиниці та базові ланки адміністративно-терито-
ріального устрою України. Визначаючи правовий 
статус об’єднаних територіальних громад, насампе-
ред слід з’ясувати саме поняття «правовий статус».

Так, у теоретичному аспекті правовий ста-
тус – (лат. statys- становище) — сукупність прав і 
обов’язків фізичних та юридичних осіб [4]. 

Б. М. Лазарєв вважав, що правовий статус пе-
редбачає відповіді на такі питання: органом якого 
рівня є даний орган (центральний, місцевий або 
між територіальний); до якого виду органів на-
лежить за змістом своєї діяльності (орган влади, 
орган управління, орган правосуддя тощо); яке 
офіційне найменування даного органу; хто його 
утворює, формує особовий склад; кому він підпо-
рядкований, підзвітний, підконтрольний і перед 
ким; хто може скасовувати, призупиняти, зміню-
вати і опротестовувати його акти; яка компетенція 
органу; хто йому підпорядкований, підзвітний, 
підконтрольний, чиї акти він може скасовувати, 
призупиняти, змінювати і опротестовувати тощо; 
яку юридичну силу мають акти даного органу; які 
джерела фінансування; чи має орган права юри-
дичної особи [5, с.124].

В юридичній енциклопедії за редакцією 
Ю.С. Шемшученка термін «правовий статус» ви-
значений як сукупність прав і обов’язків фізич-
них та юридичних осіб. Правовий статус юридич-
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них осіб визначається через їх компетенцію, тобто 
права і обов’язки цих осіб, зафіксовані в чинному 
законодавстві. Йдеться про державні органи, під-
приємства, установи та організації. У концентро-
ваному вигляді їх правовий статус відображається 
у законах, положеннях, статутах та інших норма-
тивно-правових актах про ці органи, підприєм-
ства, установи та організації. Від повноти юри-
дичної фіксації повноважень даних юридичних 
осіб залежить ефективність їхньої діяльності [4]. 
Вважаємо, що таке визначення можна застосову-
вати до правового статусу об’єднаних територіаль-
них громад.

О.Ф. Скакун правовий статус особи визначає, 
як систему закріплених у нормативно-правових 
актах і гарантованих державою прав, свобод, 
обов'язків, відповідальності, відповідно до яких 
індивід як суб'єкт права (тобто к такий, що має 
правосуб'єктність) координує своє поведінку в су-
спільстві. До структури правового статусу відно-
сить правосуб’єктність, права, свободи, обов’яз-
ки, відповідальність [6, с. 378]. 

Ю. А. Тихомиров до елементів правового ста-
тусу державних органів відносить: мету; порядок 
утворення і функціонування державних органів; 
основні завдання; форми відносин з іншими лан-
ками державного апарату [7, с. 119].

У структурному аспекті до правового статусу 
входять наступні елементи: 

• правосуб’єктність (правоздатність, дієздат-
ність і деліктоздатність суб’єкта);

• права та обов’язки визначені на законодав-
чому рівні;

• гарантії встановлених прав;
• відповідальність суб’єкта за невиконання 

обов’язків.
Правового статусу досліджується в галузевих 

юридичних науках, а тому виділяють конститу-
ційно-правовий статус, цивільно-правовий ста-
тус, адміністративно-правовий статус і т. д. Ча-
стина з суспільних відносин мають управлінський 
характер, тому традиційно адміністративне право 
регулює такий тип відносин.

Сьогодні державне регулювання різних сфер 
економіки, соціально-культурного та адміністра-
тивно-політичного будівництва потребує адміні-
стративно-правового забезпечення. Проте поряд 
з цим, як зазначають українські вчені-правники, 
існує низка правових відносин, які виникають 
у зв’язку із діяльністю органів виконавчої влади 
щодо: розгляду і вирішення індивідуальних ад-
міністративних справ за зверненнями приватних 
(фізичних і юридичних) осіб; надання різнома-
нітних адміністративних (управлінських) послуг 
у вигляді дозвільно-ліцензійних, реєстраційних 
та інших подібних дій; прийняття зобов’язуючих 
рішень щодо приватних осіб у процесі вирішення 
різних публічних господарських справ (напри-

клад, будівництво шляхів, енергетичних мереж, 
відведення земель для будь-яких загальнодер-
жавних потреб тощо); захисту порушених прав і 
свобод громадян (адміністративний розгляд скарг 
і судочинство в адміністративних судах); застосу-
вання до осіб заходів адміністративного приму-
су [8, с. 95].

Таким чином, адміністративне право регу-
лює управлінські відносини, а також ті, в яких 
реалізуються й забезпечуються права і свободи 
громадян органами виконавчої влади й іншими 
суб’єктами, що здійснюють делеговані функції 
державного управління, зокрема, об’єднаними те-
риторіальними громадами.

У науковій літературі адміністративно-пра-
вовий статус юридичної особи характеризується 
найчастіше сукупністю передбачених законами, 
підзаконними нормативно-правовими актами та 
установчими документами прав і обов’язків юри-
дичної особи у сфері державного управління, а 
також адміністративною відповідальністю юри-
дичної особи [9, с. 40]. Особливість того чи іншо-
го визначення адміністративно-правового статусу 
залежить насамперед від того, які елементи оби-
рає автор для його характеристики. Саме з приво-
ду елементного складу правового статусу у цілому 
й адміністративно-правового статусу зокрема від-
сутнє порозуміння. Так, І. Л. Бачило елементами 
правового статусу державних органів називає пра-
вомочність і відповідальність [10, с. 56].

Більш обґрунтованим й таким, що знайшов 
порівняно більшу підтримку серед науковців, 
вважаємо підхід до розуміння адміністратив-
но-правового статусу юридичних осіб, обраний 
Д. М. Бахрахом, який зазначає, що адміністра-
тивно-правовий статус державного органу скла-
дається з трьох блоків: 1) цільового, який визна-
чає норми про цілі (мету), завдання та функції 
діяльності; 2) організаційно-структурного, який 
утворюють правові приписи, що регламентують 
порядок утворення, реорганізації, ліквідації ор-
гану, його структуру, лінійну і функціональну 
підпорядкованість; 3) компетенції як сукупності 
владних повноважень і підвідомчості [11, с. 85].

На думку О.І. Григораш, під адміністратив-
но-правовим статусом розуміється комплекс кон-
кретно визначених установлених законом й ін-
шими нормативно-правовими актами сукупність 
суб’єктивних прав і обов’язків особи, що гаранту-
ють її участь в управлінні державними справами 
й задоволення публічних та особистих інтересів 
через діяльність державної влади й органів місце-
вого самоврядування [12, с. 67-68].

Цікавим з точки зору аналізу є визначення 
адміністративно-правовий статус громадських 
об’єднань. Так, О. Остапенко звертає увагу на 
те, що регулюючий вплив держави поширюється 
тільки на ті повноваження громадських форму-
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вань, які реалізуються безпосередньо у взаємовід-
носинах з державними органами. Сутність такого 
регулювання зводиться до того, щоб, по-перше, 
через норми адміністративного права закріпити 
повноваження громадських об’єднань у сфері дер-
жавного управління, по-друге, створити реальні 
гарантії їх реалізації [13, с. 206].

В. Авер’янов адміністративно-правовий статус 
громадських об’єднань визначав як «сукупність 
прав та обов’язків, які реалізуються в адміні-
стративних правовідносинах, що виникають між 
громадськими об’єднаннями і державними орга-
нами, органами місцевого самоврядування». У та-
кому разі він звертав увагу на важливість норм ад-
міністративного права, що регулюють відносини 
держави і об’єднань громадян [8, с. 251].

Подібної думки дотримуються Ю. Битяк, 
В. Гаращук та О. Дьяченко, визначаючи адміні-
стративно-правовий статус об’єднань громадян як 
«сукупність прав і обов’язків, які реалізуються 
в правовідносинах, що виникають між об’єднан-
нями громадян і суб’єктами виконавчої влади». 
Вони вважають, що «основоположне значення у 
визначенні правового становища об’єднання гро-
мадян має його статут, який повинен містити: наз-
ву, мету та завдання об’єднання; умови й порядок 
прийому в члени об’єднання та виходу з нього; 
структуру, порядок створення й діяльності статут-
них органів об’єднання; права та обов’язки його 
членів; джерела надходження коштів і порядок 
здійснення видів діяльності, необхідних для вико-
нання статутних завдань; порядок внесення змін і 
доповнень у статут; порядок реорганізації або лік-
відації об’єднання; юридичну адресу» [14, с. 122].

Аналіз думок учених з приводу елементного 
складу адміністративно-правового статусу дозволяє 
зробити висновок про їх неоднорідність, а існуюча 
багатоманітність їх поглядів в основному зводить-
ся до визначення його елементів. Тому ми охарак-
теризуємо окремі елементи адміністративно-пра-
вового статусу об’єднаних територіальних громад.

Об’єднання територіальних громад є скла-
довою процесу реформування системи міс-
цевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади в Україні відповідно 
положень Європейської Хартії місцевого само-
врядування [15]. Головною метою реформи є 
забезпечення органів місцевого самоврядуван-
ня – об’єднані територіальні громади – відповід-
ними повноваженнями і ресурсами, щоб само-
стійно вирішувати питання місцевого значення.

Згідно Закону України «Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад» [16] та Постанови 
Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 року 
№ 214 «Про затвердження Методики формуван-
ня спроможних територіальних громад» [17] 
нормативною основою формування спроможних 
територіальних громад є Перспективний план 

формування територій громад, який розробляєть-
ся обласними державними адміністраціями, по-
годжуються обласними радами та затверджують-
ся КМУ, задля наближення послуг до мешканців 
населених пунктів. Незважаючи на те, що таке 
об’єднання є добровільним, в разі, коли громади 
об’єднаються за перспективним планом, вони от-
римають від держави певну допомогу, в тому чис-
лі фінансові переваги.

Сьогодні можна говорити про добровільнее 
об’єднання територіальних громад беручи за ос-
нову як теоретичні, так і практичні досягнення. 
Адже такі громади самостійно планують та спри-
яють місцевому соціально-економічному розвит-
ку; вирішують питання розвитку та утримання 
інфраструктури об’єднаної територіальної гро-
мади, планування розвитку об’єднаної терито-
ріальної громади, питання забудови об’єднаної 
територіальної громади, благоустрою територій, 
житлово-комунальних послуг; утримання об’єк-
тів комунальної власності; функціонування сфер 
соціального захисту населення, первинної охоро-
на здоров’я та швидкої медичної допомоги, серед-
ньої, дошкільної та позашкільної освіти; культу-
ри та фізичної культури й спорту, тощо.

Об’єднані територіальні громади отримали 
можливість здійснювати публічне адмініструван-
ня бюджетом громади, отримуючи визначені за-
коном фінансові ресурси. 

Крім того, місцеві вибори в об’єднаних тери-
торіальних громадах, що відбулися 25 жовтня 
2020 року, дають надію, що до влади прийшли 
керівники, які готові та спроможні здійснюва-
ти ефективне адміністрування громадою. Адже 
формування якісного складу органів управлін-
ня об’єднаної територіальної громади здійснено 
на основі свідомого, прозорого та чесного вибору 
кожного жителя громади. І, як наслідок, від са-
мих жителів залежить якість їхнього життя.

Правовий статус об’єднаних територіальних 
громад закріплений у Конституції України (ст. 5, 7, 
ст. ст. 140-146 Розділу XI «Місцеве самоврядуван-
ня») [2], Європейської хартії місцевого самовряду-
вання [15], законів України «Про співробітництво 
територіальних громад» [18], «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» [16], «Про 
місцеве самоврядування в Україні» [19] та інших 
законодавчих актів, що визначають систему міс-
цевого самоврядування об’єднаної територіальної 
громади, форми та порядок діяльності територі-
альної громади, її органів та посадових осіб, га-
рантії прав жителів сіл, селищ та міст, які вхо-
дять до складу об’єднаної територіальної громади.

На нашу думку, до особливостей адміністра-
тивно-правового статусу об’єднаної територіаль-
ної громади необхідно віднести таке:

1) об’єднана територіальна громада є суб’єкта-
ми публічної влади, у зв’язку з чим здійснюють 
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публічне управління, яке є невід’ємною частиною 
державного управління, однак не входять до сис-
теми органів державної влади;

2) об’єднана територіальна громада наділена 
достатньою компетенцією та відповідною струк-
турою для вирішення завдань місцевого значення;

3) об’єднана територіальна громада забезпечує 
належний рівень надання послуг, зокрема у сфері 
освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 
захисту, житлово-комунального господарства, 
з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового за-
безпечення та розвитку інфраструктури відповід-
ної адміністративно-територіальної одиниці;

4) формування об’єднаної територіальної гро-
мади здійснюється з урахуванням історичних, ге-
ографічних, соціально-економічних, природних, 
екологічних, етнічних, культурних особливостей 
розвитку відповідних адміністративно-територі-
альних одиниць. Як справедливо з цього приво-
ду зазначає В. Б. Авер’янов, «місцева специфіка, 
причому не тільки природно-географічна, а й тра-
диції, уклад життя, культура, значно впливає на 
формування органів місцевого самоврядування, 
характер їх взаємодії, визначає управлінську ак-
тивність жителів, правила і процедури прийняття 
управлінських рішень. Це дає змогу будувати міс-
цеве самоврядування та його діяльність із макси-
мальною розмаїтістю [20, c. 67];

5) реалізуючи свої повноваження, закріплені 
в Конституції та інших правових актах, об’єдна-
на територіальна громада може вступати в різні, 
у тому числі адміністративно-правові відносини;

6) як суб’єкти, що наділені адміністратив-
но-правовим статусом, об’єднана територіаль-
на громада має право приймати рішення, які є 
обов’язковими для виконання всіма розташо-
ваними на відповідній території об’єднаннями 
громадян, підприємствами, установами та орга-
нізаціями, посадовими особами, а також грома-
дянами, які постійно або тимчасово проживають 
на відповідній території, здійснювати інші юри-
дично значущі дії;

7) об’єднана територіальна громада наділені 
повноваженнями вирішувати питання щодо ре-
гулювання земельних відносин, захисту довкіл-
ля, адміністративно-територіального устрою, 
реєстрації місця проживання фізичних осіб, на-
дання безоплатної первинної правової допомо-
ги, соціального захисту населення; здійсненням 
платежів до місцевого бюджету; використанням 
прибутків підприємств комунальної власності; 
дотриманням законодавства щодо захисту спо-
живачів; використання житлового фонду; додер-
жанням житлового законодавства; дотриманням 
земельного і природоохоронного законодавства; 
забезпеченням законності, правопорядку, охо-
рони прав, свобод і законних інтересів громадян 
та з інших питань.

Висновки. Узагальнюючи, вважаємо, що адмі-
ністративно-правовий статус об’єднаної територі-
альної громади – це сукупність прав, обов’язків, 
гарантій, обмежень та відповідальності, які реалі-
зуються в адміністративних правовідносинах, що 
має на меті реалізацію влади народом – закріплен-
ня за об’єднаною територіальною громадою права 
на місцеве самоврядування для забезпечення прав 
та інтересів осіб місцевого значення.
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Анотація

Лозінський В. О. Адміністративно-правовий ста-
тус об'єднаної територіальної громадами в Україні. –  
Стаття.

В статті сформовано адміністративно-правовий ста-
тус об'єднаної територіальної громадами в Україні. 
який є комплексом реально визначених прав і обов’яз-
ків у сфері публічного адміністрування. Опрацьовано 
праці вітчизняних науковців та нормативно-правових 
актів України. Досліджено поняття «правовий статус» 
та «адміністративно-правовий статус». Визначені осо-
бливості адміністративно-правового статусу об’єдна-
ної територіальної громади. Узагальнення результатів 
проведеного дослідження дозволило сформувати автор-
ське визначення адміністративно-правового статусу 
об'єднаної територіальної громадами.

Ключові  слова: адміністративно-правовий статус, 
громада, місцеве самоврядування, об’єднана терито-
ріальні громада, правовий статус, публічна влада, пу-
блічне адміністрування.

Аннотация

Лозинский В. А. Административно-правовой ста-
тус объединенной территориальной общинами в Укра-
ине. – Статья.

В статье сформирован административно-право-
вой статус объединенной территориальной общинами 
в  Украине. который представляет собой комплекс реаль-
но определенных прав и обязанностей в сфере публично-
го администрирования. Обработано труды отечествен-
ных ученых и нормативно-правовых актов Украины. 
Исследовано понятие «правовой статус» и «админи-
стративно-правовой статус». Определены особенности 
административно-правового статуса объединенной тер-
риториальной общины. Обобщение результатов прове-
денного исследования позволило сформировать автор-
ское определение административно-правового статуса 
объединенной территориальной общинами.

Ключевые  слова: административно-правовой ста-
тус, община, местное самоуправление, объединенная 
территориальные община, правовой статус, публичная 
власть, публичное администрирование.

Summary

Lozinskyi V. O. Administrative and legal status of 
the united territorial communities in Ukraine. – Article.

The article forms the administrative and legal status 
of the united territorial communities in Ukraine. which is 
a set of actually defined rights and responsibilities in the 
field of public administration. Works of domestic scien-
tists and normative-legal acts of Ukraine are processed. 
The concepts of "legal status" and "administrative and 
legal status" are studied. The peculiarities of the admin-
istrative and legal status of the united territorial commu-
nity are determined. The generalization of the results of 
the study allowed to form the author's definition of the 
administrative and legal status of the united territorial 
communities.

Key words: administrative and legal status, communi-
ty, local self-government, united territorial community, 
legal status, public authority, public administration.
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СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Принципи утворюють 
певну систему, за допомогою якої можливо гли-
боко дослідити будь яку діяльність, насамперед, 
адміністративну діяльність Національної поліції 
України, інтерес до якої серед науковців лише 
зростає. Так, система принципів діяльності орга-
нів та підрозділів Національної поліції України 
докорінно змінилася у порівнянні із принципами 
діяльності міліції та органів внутрішніх справ, 
відповідно це свідчить про те, що система принци-
пів постійно розвивається та удосконалюється. 

Стан дослідження проблеми. Загальні питан-
ня діяльності органів та підрозділів Національної 
поліції України неодноразово ставали предметом 
наукових пошуків та дискусій таких вчених як: 
В. Б. Авер’янов, М. І. Ануфрієв, Г. В. Атаманчук, 
О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, 
О. П. Гетьманець,І. П. Голосніченко, С. М. Гуса-
ров, С. Ф. Денисюк, В. О. Заросило, Д. П. Кала-
янов, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюк, М. Ю. Крє-
пакова, В. В. Мартиновський, О. І. Миколенко, 
О. М. Музичук, О. В. Негодченко, О. І. Остапен-
ко, В. П. Пєтков, В. М. Плішкін, О. С. Проневич, 
О. П. Рябченко, О. Ю. Салманова, О. Ю. Синяв-
ська, А. О. Собакарь, В. В. Чумак, Х. П. Ярмакі, 
О. Н. Ярмиш та інші. Проте відсутні комплексні 
дослідження системи принципів адміністративної 
діяльності Національної поліції України.

Мета статті – дослідження системи принципів 
адміністративної діяльності Національної поліції 
України.

Виклад основного матеріалу. Всебічний ана-
ліз сутності і значення принципів адміністратив-
ної діяльності Національної поліції України буде 
неповним і необ’єктивним без характеристики їх 
системи. Побудова збалансованої системи прин-
ципів адміністративної діяльності Національної 
поліції України є основою будь-яких реформацій-
них процесів у сфері взаємовідносин приватних і 
публічних осіб, за наявності яких забезпечується 
баланс приватних і публічних інтересів. Особли-
вістю регуляторного впливу принципів адміні-
стративної діяльності Національної поліції Укра-
їни є те, що функціональне призначення кожного 
окремого принципу залежить не тільки від його 
змісту, а й від властивостей та сутності всіх ін-
ших принципів, які об’єднані в одну систему. 
Дослідження системи принципів адміністратив-
но-процедурного права передбачає зосередження 
уваги на системному підході. Системний підхід 

визнано як науковий наприкінці 40-х – початку  
50-х років XX ст. (засновник – австрійський бі-
олог Л. фон Берталафні) [1, с. 68]. Ю.М. Козлов-
ський зокрема зазначає, що «теорія систем ви-
будовується з урахуванням принципів багатьох 
галузей наук (відповідність, інваріантність, про-
стота тощо) і тому є найбільш загальною інтегра-
ційною теорією. Вона створювалася як засіб аналі-
зу різноманітних об’єктів природи для виявлення 
їх спільних властивостей і покликана допомог-
ти вченим подолати інформаційну відчуженість 
(М.С. Чепіков) шляхом використання математич-
ного апарату, доступного для широкого застосу-
вання. Такі поняття теорії систем як цілісність, 
структура, елемент, організація перетворилися на 
загальнонаукові і стали основою системно-струк-
турного підходу» [2, с. 3].

Аналізуючи систему принципів адміністратив-
ної діяльності Національної поліції України, на-
самперед, варто проаналізувати зміст та сутність 
поняття «система». І.М. Дудник зазначає, що 
«перші уявлення про систему виникли в античній 
філософії, яка ви сунула онтологічне тлумачення 
системи як форми впорядкованості і цілісності 
буття. Давньогрецькі філософи, зокрема Аристо-
тель та Платон, обґрунтували ідеї системного змі-
сту: аксіоматичні, геометричні, логічних побудов. 
Системні уявлення античності були сприйняті та 
знайшли продовження в системно-онтологічних 
концепціях Б.Спінози та Т. Лейбніца, а також 
в конструкціях наукової систематики XVII–
XVIII ст., що прагнули до системного тлумачен-
ня оточуючого світу» [3, с. 10]. Л.Г. Шевченко та 
О.В. Курінний також звертають увагу на те, що 
«поняття системи зустрічається ще в працях ста-
родавніх мислителів, зокрема системні уявлення 
про державу, суспільство, економіку спостеріга-
ються і економіко-філософських трактатах Арис-
тотеля й Епікура» [4]. А також цитують Аристо-
теля: «…вид, і ще більше рід, є тим, що зводить 
безліч в одну сутність» [5, с. 59]. Варто зауважи-
ти, що система – це «не класифікація за певними 
ознаками на групи, а порядок розташування вза-
ємозалежних частин. Обумовленість розташуван-
ня частин у системі свідчить про їх сукупність як 
єдине ціле» [6, c. 24]. В. Ф. Оболенцев звертає ува-
гу на те, що «як це не парадоксально, але до цьо-
го часу серед фахівців немає єдиного підходу до її 
бачення» [7, с. 9]. В свою чергу В. Н. Садовський 
зазначає про «використання 40 найбільш поши-
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рених дефініцій» [8, с. 93-99] системи. Важко ви-
значити зазначену дефініцію, адже як стверджує 
І.М. Дудник, «поняття «система» як і будь-яке 
наукове поняття, є результатом логічного абстра-
гування і виступає значною мірою як ідеальний 
об’єкт, який формується в свідомості (уяві) до-
слідника» . Так, узагальнений аналіз наукової, 
начальної, публіцистичної літератури дозволяє 
виокремити різні підходи до розуміння «систе-
ми», наприклад:

– «цілісна сукупність елементів, у якій всі еле-
менти настільки тісно пов’язані один з одним, що 
виступають стосовно навколишніх умов і інших 
систем як єдине ціле»;

– «певна реально існуюча структурована ці-
лісна сукупність елементів, поєднаних між собою 
внутрішніми зв’язками. Саме ці зв’язки здатні 
надавати внутрішньої організованості усім еле-
ментам будь-якої системи, перетворюючи її на ди-
ференційовану цілісність»;

– «упорядкована сукупність елементів, взаємо-
пов’язаних і взаємодіючих один з одним, яка має 
відносну самостійність і органічну єдність, харак-
теризується внутрішньою цілісністю і автономні-
стю функціонування» [9, с. 63.];

– «цілісна сукупність (комплекс) закономірно 
розташованих та взаємопов’язаних і взаємоді-
ючих елементів. До основних ознак системи, як 
правило, відносять: комплексність (сукупність) 
елементів; впорядкованість та подільність еле-
ментів; наявність зв’язків між ними; наявність 
цілісних властивостей» [10, с. 48];

– «сукупність взаємозалежних елементів, що 
утворюють єдине ціле і мають єдине призначення 
або мету» [11, с. 84] та багато інших.

Всі ці положення у повній мірі притаманні й 
принципам адміністративної діяльності Націо-
нальної поліції України та їх системі.

Таким чином, можна вважати, що система 
принципів адміністративної діяльності Націо-
нальної поліції України – це інтегрована, струк-
турно упорядкована сукупність взаємозалежних і 
взаємопов’язаних її елементів (окремих принци-
пів, які слід розглядати у якості елементів), що 
утворюють єдине ціле й зорієнтовані на формуван-
ня базового підґрунтя для регулювання відносин 
органів та підрозділів Національної поліції Укра-
їни з громадянами,  із приватними та іншими осо-
бами у сфері адміністративної діяльності.

Враховуючи, що система принципів адмі-
ністративної діяльності Національної поліції 
України є складовою частиною більш глобальної 
«над-системи», «мегасистеми» (система принци-
пів адміністративного права), варто відзначити 
твердження Р.С. Мельника про те, що «система 
принципів адміністративного права перебуває 
у процесі трансформації, що викликано, перш за 
все, впровадженням «людиноцентристського» 

підходу у сферу адміністративно-правового ре-
гулювання суспільних відносин. В Україні поки 
що не розроблена єдина система принципів адмі-
ністративного права. В той же час слід уникати 
спроб підміни поняття «система принципів адмі-
ністративного права» їх переліком, закріпленим 
в тому чи іншому нормативному акті» [12, с. 65]. 
А. А. Пухтецька також наголошує на тому, що «в 
сучасний період розвитку науки та галузі адмі-
ністративного права України система принципів 
адміністративного права зазнає докорінних тран-
сформацій, адже запроваджується «людиноцен-
тристський» підхід до розуміння ключових дер-
жавно-правових явищ, категорій, що обумовлює 
необхідність перегляду змісту та ключових вимог 
сформованих радянською наукою принципів ад-
міністративного права, що фактично визначали 
принципи радянського державного керування 
соціальними процесами, організаціями людиною 
як підпорядкованими суб’єктами. Оновлення сис-
теми принципів адміністративного права України 
відбувається на основі ціннісних трансформацій, 
покладених в основу організації державної вла-
ди в Україні в цілому та державного управління 
зокрема. … Необхідно сформулювати такі прин-
ципи адміністративного права, які б відповідали 
сучасним завданням забезпечення реалізації та 
захисту прав і свобод людини, громадянина, а та-
кож інших суб’єктів адміністративних правовід-
носин у взаємостосунках з органами державного 
управління» [13, с. 27, 14 с. 82]. Отже, відсутність 
єдиного доктринального підходу щодо розкрит-
тя системи принципів адміністративного права 
ускладнює й спроби формування визначення сис-
теми принципів адміністративної діяльності На-
ціональної поліції України (як похідної системи), 
яка наразі також перебуває на етапі свого станов-
лення, адже принципи адміністративного права 
та принципи адміністративної діяльності Націо-
нальної поліції України перебувають у постійно-
му системному взаємозв’язку.

Аналізуючи, зокрема, систему принципів ад-
міністративної діяльності Національної поліції 
України, можна запропонувати визначити такі її 
характерні ознаки:

1) множинність та розмаїття її складових еле-
ментів – принципів, які й формують підсистеми 
всієї системи;

2) ієрархічність її побудови, тобто розміщення 
у системі й роль у ній належного, чітко визначено-
го місця, що має своє обґрунтування;

3) елементи, які утворюють систему, перебу-
вають у взаємозв’язку і взаємодії між собою (вну-
трішні, зовнішні, горизонтальні, вертикальні);

4) наявність безпосереднього зв’язку елемен-
тів системи із правовими інститутами підгалузі 
адміністративної діяльності Національної поліції 
України;
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5) єдність та цілісність як системи в цілому, 
так, і її складових;

6) наявність спеціальної мети – формування 
фундаментального підґрунтя для відносин суб’єк-
тів публічної адміністрації із приватними та ін-
шими особами під час вирішення індивідуальних 
адміністративних справ у сфері публічного адмі-
ністрування. Саме наявність мети й дозволяє під-
твердити обрання третього, новаційного («склад-
ного») підходу до розгляду системи принципів 
адміністративно-процедурного права.

До системи принципів адміністративної діяль-
ності Національної поліції України також вар-
то застосовувати характеристики мобільності й 
«відчуття змін» у середовищі. Так, наприклад, 
поява нових адміністративних процедур, або змі-
на їх змісту пов’язана зі зміною принципів адмі-
ністративно-процедурного права, що, відповідно, 
відображається і на зміні всієї системи, як і зміна 
моделей взаємовідносин у державі, запозичення 
європейсько-правових принципів. Слід зауважи-
ти, що ознаками, які, все ж таки, свідчать про си-
стему, в даному випадку, принципів адміністра-
тивно-процедурного права, є також об’єктивна 
зумовленість (як, наприклад, визнання верховен-
ства права при докорінній зміні функціонально-
го призначення права, «базової» моделі відносин 
особи і держави), стабільність (хоча і є зміна, «ре-
агування» системи на зміни, проте вона є тривалої 
дії, не є хаотично змішаною, тим більше, якщо 
мова йде про принципи).

Висновки. Отже, система принципів адміні-
стративної діяльності Національної поліції – це 
інтегрована, структурно упорядкована, об’єктив-
но-зумовлена сукупність взаємозалежних і взає-
мопов’язаних її елементів (окремих принципів, 
які слід розглядати у якості підсистем), що утво-
рюють єдине ціле й зорієнтовані на формування 
фундаментального підґрунтя для відносин суб’єк-
тів публічної адміністрації із приватними та ін-
шими особами під час вирішення індивідуальних 
адміністративних справ у сфері публічного адмі-
ністрування. 

Системі принципів адміністративної діяльно-
сті Національної поліці притаманні такі харак-
терні ознаки: 

1) множинність та розмаїття її складових еле-
ментів – принципів, які формують підсистеми всі-
єї системи; 

2) ієрархічність її побудови, тобто розміщення 
у системі й роль у ній належного, чітко визначено-
го місця, що має своє обґрунтування; 

3) елементи, які утворюють систему, перебу-
вають у взаємозв’язку і взаємодії між собою (вну-
трішні, зовнішні, горизонтальні, вертикальні); 

4) наявність безпосереднього зв’язку елементів 
системи із правовими інститутами підгалузі адмі-
ністративно-процедурного права; 

5) єдність та цілісність як системи в цілому, 
так, і її складових; 

6) наявність спеціальної мети – формування 
фундаментального підґрунтя для відносин суб’єк-
тів публічної адміністрації із приватними та ін-
шими особами під час вирішення індивідуальних 
адміністративних справ у сфері публічного адмі-
ністрування. Для характеристики принципів ад-
міністративно-процедурного права саме їх систем-
ний аналіз дозволяє реально з’ясувати потенціал 
цього феномену.

Література
1. Антонова О. Є. Застосування системного підходу 

у побудові моделі обдарованості. Професійна педагогіч-
на освіта: системні дослідження : монографія / за ред. 
О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Фран-
ка, 2015. С. 68-91.

2. Козловський Ю. М. Наукова діяльність вищо-
го навчального закладу. Випуск 3: Системний  підхід 
до  наукової  діяльності  вищого  навчального  закла-
ду:  науково-методичні  рекомендації. Львів: Сполом,  
2011. 30 с.

3. Дудник І. М. Вступ до загальної теорії систем:  
посібник. Київ: Кондор, 2009. 129 с.

4. Шевченко Л., Курінний О. Джерела системного 
підходу в методології публічного управління сталим 
розвитком територій. Публічне  адміністрування: 
теорія  та  практика  : електрон. зб. наук. пр. 2016.  
Вип. 1 (15). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ 
cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=
UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21
FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&
S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21ST
R=EJ000045%2F2016%2F1. 

5. Аристотель. Категории. URL: http://lib.ru/
POEEAST/ARISTOTEL/kategorii.txt.

6. Советский гражданский процесс : учебник /  
В. И. Аргунов, А. А. Добровольский, С. А. Иванова,  
П. В. Логинов ; под ред. М. К. Треушникова. Москва : 
Изд-во МГУ, 1989. 462 с.

7. Оболенцев В. Ф. Базові засади системного аналізу 
системи держави України: монографія. Харків: Право, 
2018. 98 с.

 8. Садовский В. Н. Основания общей теории  
систем. Логико-методологический анализ. Москва:  
Наука, 1974. 280 с.

9.   Оніщенко Н. М. Загальна характеристика право-
вої системи як інтегруючої категорії юридичної науки. 
Правова держава: Щорічник наукових праць Інститу-
ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН Украї-
ни. Вип. 2. Київ: Вид. дім «Юридична книга», 2000.  
С. 62-76.

10. Луць Л. Критерії системного аналізу – мето-
дологічні основи дослідження правової системи. Віс-
ник  Львівського  університету.  Серія  юридична. 2001.  
Вип. 36. С. 48-50.

11. Методы исследования и организации экспери-
ментов / под ред. К. П. Власова. Харьков: Гуманитар-
ный Центр, 2002. 125 с.

12.  100 ответов на 100 вопросов по Общему админи-
стративному праву: учеб. пособие / под ред. Р. С. Мель-
ника. Киев: Юринком Интер, 2017. 240 с.

13. Пухтецька А. А. Принципи адміністративного 
права: адміністративно-правові та євроінтеграційні 
аспекти оновлення змісту та практики застосування : 
монографія. Київ ; Харків : ПП Панов вид., 2016. 434 с.



139Випуск 2(23) Том 5, частина 1, 2018

14. Чумак В. В. Европейские принципы деятельно-
сти полиции и перспективы их использования в Украи-
не. Legea  si  Viata  : междунар. науч.-практ. правовой 
журнал. 2015. № 10/3. С. 81–85.

Анотація

Маслов О. І. Система принципів адміністративної 
діяльності національної поліції України. – Стаття.

У статті досліджено систему принципів адміні-
стративної діяльності Національної поліції України. 
Наголошено, що принципи утворюють певну систему, 
за допомогою якої можливо глибоко дослідити будь 
яку діяльність, насамперед, адміністративну діяльність 
Національної поліції України. Визначено, що система 
принципів адміністративної діяльності Національної 
поліції – це інтегрована, структурно упорядкована, 
об’єктивно-зумовлена сукупність взаємозалежних і 
взаємопов’язаних її елементів (окремих принципів, які 
слід розглядати у якості підсистем), що утворюють єди-
не ціле.

Ключові слова: система, принципи, адміністративна 
діяльність, Національна поліція України. 

Аннотация

Маслов А. И. Система принципов административ-
ной деятельности Национальной полиции Украины. – 
Статья.

В статье исследована система принципов адми-
нистративной деятельности Национальной полиции 

Украины. Отмечено, что принципы образуют опреде-
ленную систему, с помощью которой возможно глубоко 
исследовать любую деятельность, прежде всего, адми-
нистративную деятельность Национальной полиции 
Украины. Определено, что система принципов адми-
нистративной деятельности Национальной полиции - 
это интегрированная, структурно упорядоченная, объ-
ективно обусловлена совокупность взаимосвязанных 
и взаимосвязанных ее элементов (отдельных принци-
пов, которые следует рассматривать в качестве подси-
стем), образующих единое целое.

Ключевые  слова: система, принципы, администра-
тивная деятельность, Национальная полиция Украина.

Summary

Maslov O. I. System of principles of administrative 
activity of the National Police of Ukraine. – Article.

The article examines the system of principles of ad-
ministrative activity of the National Police of Ukraine. 
It is emphasized that the principles form a certain system 
through which it is possible to deeply investigate any ac-
tivity, first of all, administrative activity of the Nation-
al Police of Ukraine. It is determined that the system of 
principles of administrative activity of the National Po-
lice is an integrated, structurally ordered, objectively 
determined set of its interdependent and interconnected 
elements (separate principles that should be considered as 
subsystems) that form a single whole.

Key words: system, principles, administrative activi-
ty, National Police of Ukraine.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ УНИКНЕННЯ ТА УХИЛЕННЯ  
ВІД ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Постановка проблеми. На сьогоднішній наріж-
ним каменем у дискусії з питання уникнення та 
ухилення від подвійного оподаткування слід наз-
вати явний брак обґрунтованого розмежування 
таких термінів, як «уникнення», «усунення» й 
«ухилення». У цій ситуації одні науковці, аналі-
зуючи подвійне оподаткування, розглядають за-
значені терміни у співвідношенні цілого та його 
складників і до категорії «уникнення» відносять 
як законне ухилення від сплати податків, обумов-
лене правовою регламентацією, яка передбачає 
усунення подвійного оподаткування, що закрі-
плюється у правових нормах національного за-
конодавства й у міжнародних податкових угодах 
(тобто форму правомірної поведінки в контексті 
уникнення такого оподаткування), так і ухилен-
ня незаконне, що включає незаконні механізми 
уникнення подвійного оподаткування (тобто фор-
му поведінки неправомірної). Зазначене дозволяє 
дослідникам підходити до поняття «уникнення» 
як до узагальнюючого, що включає в себе усунен-
ня ЗПО й ухилення від сплати податків [1, с. 152]. 

Стан дослідження. Проблематика ухилення 
від подвійного оподаткування неодноразово по-
трапляло у поле зору різних науковців. Зокре-
ма цьому питанню приділялась увага у працях: 
Ю.Г. Дем’янчука, С.А. Баєва, В.В. Карпова, 
Л.Л. Лазебник, І.А. Ларютіної, І.Ю. Петраша, 
С.В. Пєткова, Є.Я. Сорокіної, С. Ф. Сутиріна, 
В. К. Шкарупи та ін. Втім, незважаючи на чималу 
кількість наукових здобутків, поняття уникнення 
та ухилення від подвійного оподаткування зали-
шається малодослідженим.

Саме тому метою статті є: розкрити зміст по-
нять ухилення та уникнення від подвійного опо-
даткування.

Виклад основного матеріалу. Дехто з учених, 
визначаючи термін «уникнення», підходять до 
нього як до – елемента системи усунення подвій-
ного оподаткування, що становить собою негатив-
не явище, яке порушує права платників податків 
і створює перешкоди на шляху міжнародної інте-
грації [2, с. 122]. Інші науковці трактують кон-
струкцію «уникнення сплати податків» як нега-
тивне явище, що завдає збитків економіці країни; 
отже вони розглядають його як незаконне ухилен-
ня від сплати податків [3, с. 54]. 

Щоб побудувати власну позицію щодо цьо-
го питання, вважаємо за необхідне, насамперед 
з’ясувати, чи є тотожними категоріїї «уникнення 
ЗПО» й «усунення ЗПО». Адже одні автори оперу-
ють ними як тотожними [4, с. 13], інші – як різ-
ними, що співвідносяться як ціле з частиною [5]. 
Згідно з тлумачним словником «уникати – озна-
чає …запобігати чому-небудь, позбавлятися чо-
гось; не допускати якихось небажаних наслідків, 
результатів» [6, с. 1296], а «усувати – … доводити 
що-небудь до зникнення, припиняти існування; 
ліквідувати» [6, с. 1306]. Як бачимо, етимологіч-
ний зміст терміна «уникнення» фактично вклю-
чає в себе запобігання й усунення. 

Що ж стосується терміна «ухилення», то за 
цим же словником – він трактується як «…відступ 
від головного, правильного, прийнятого, пору-
шення чогось; відхилення» [6, с. 1306]. 

Таким чином, етимологічно правильним, як 
вбачається, є застосування слова «уникнення» 
для визначення механізму недопущення й лікві-
дування ЗПО як негативного явища; в той час як 
використання словосполучення «уникнення від 
сплати податків» слід вважати етимологічно не-
правильним, оскільки термін «уникнення» озна-
чає запобігання й усунення яких-небудь небажа-
них результатів, а «ухилення» цих дій не охоплює. 
Ось чому при вивченні проблеми невиконання 
платниками податків встановленого обов’язку зі 
сплати податків і зборів більш доречним є засто-
сування терміна «ухилення». Проте в науковій 
літературі й публіцистиці автори робіт доволі ча-
сто використовують конструкцію «уникнення від 
сплати податків», оперуючи термінами «уникнен-
ня» й «ухилення» як синонімами [7, с. 52]. Такий 
підхід обумовлений подвійним неправильним пе-
рекладом зазначених термінів, що застосовуються 
в міжнародній практиці. Так, термін «avoidance» 
(англ.) спочатку було перекладено на російську 
мову як «избежание», а потім на українську – як 
«уникнення»; термін «evasion» (англ.) перекла-
дено на російську як «уклонение», на україн-
ську – знову ж таки як «уникнення», у зв’язку з 
чим і виникли непорозуміння при їх застосуванні. 

Більшість науковців у галузі податкового пра-
ва для визначення механізму недопущення й лік-
відування ЗПО як негативного явища використо-
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вують термін «уникнення», а для невиконання 
платниками податків встановленого обов’язку 
зі сплати податків і зборів – конструкцію «ухи-
лення від сплати податків». Позицію вчених ми 
повністю підтримуємою.  При цьому ухилення 
від сплати податків може бути як легальним (за-
конним), коли платником використовуються для 
цього прогалини в законодавстві (хоча фактично 
його дії не порушують закон), так і нелегальним 
(незаконним), коли платник вдається до умисної 
несплати відповідних податків і зборів, користую-
чись при цьому незаконними способами і схемами 
для уникнення оподаткування [8; 1; 9].

Отже, ухилення від сплати податків, на нашу 
думку, не належить до елементів системи вре-
гулювання ЗПО, а є окремою проблемою міжна-
родного податкового права, яка також потребує 
врегулювання. На сучасному етапі у МПдП впо-
рядкуванню питання ухилення від сплати по-
датків приділяється значна увага, що буде далі 
детально розглядатися в цій науковій роботі. 
Оскільки, ухилення від сплати податків не на-
лежить до елементів системи врегулювання зо-
внішнього подвійного податкування основним її 
елементом слід вважатиє уникнення ЗПО, яке, за 
визначеннями науковців, включає принципи, ме-
тоди й механізм останнього [10; 11].

О. І. Максак виокремлює 2 типи критеріїв  ди-
ференціації дій щодо уникнення оподаткування: 
наявність дефекту форми (або штучність), що ви-
ражається в неузгодженості кінцевої мети опера-
ції із засобами її досягнення і спрямованість умис-
лу на обхід мети законодавця, який регулює цей 
тип суспільних відносин. Особливість цього кри-
терію полягає в дуже складному доведенні того, 
що у відповідних діях платник податків керував-
ся виключно (або переважно) наміром уникнути 
оподаткування [12, с. 159–160].

Певною формою узагальнення негативного 
впливу уникнення оподаткування, (з точки зору 
економіки й моралі), є перелік його результатів, 
сформульований австралійським дослідником 
Д. Вейнсаймером. Він включає: (а) неповне над-
ходження запланованих податкових платежів, 
(б) перерозподіл коштів у ті сфери діяльності, де 
надаються податкові пільги; (в) витрата додатко-
вих коштів платників на боротьбу з (неприйнят-
ним) уникненням оподаткування; (г) неправиль-
ний розподіл статків у суспільстві, оскільки не 
всі платники мають рівну можливість уникати 
оподаткування); (д) розвиток феномену «безбілет-
ник»; (е) порушення принципу справедливості в 
оподаткуванні; (ж) зниження стандартів ділової 
етики у цій сфері [13, с. 256–257].

Уникнення оподаткування, як суперечли-
вий вид поведінки, який хоча формально й не 
порушує закон, проте часто йде на певне злов-
живання його недосконалістю, знаходиться по-

середині. Деякі дослідники говорять навіть про 
можливість поділу уникнення оподаткування на 
2 групи – на прийнятне й неприйнятне, з яких 
перше належить до податкового планування, а 
друге – скоріше належить до ухилення від оподат-
кування [14, с. 31].  Розвиваючи цю тезу дехто з 
правників зазначає: якщо прийнятне й неприй-
нятне уникнення оподаткування є взаємовиключ-
ними поняттями, то неприйнятне уникнення 
оподаткування й ухилення від оподаткування та-
кими не є, адже за певних обставин дії платника 
можуть відповідати обом поняттям. Наприклад, 
платник податків унаслідок задіяння сумнівної 
«схеми», здійснення якої є прямим уникненням 
оподаткування, є впевненим у своїй правоті й не 
декларує в податкових органах свій дохід, а вже 
відповідає об'єктивній стороні ухилення від опо-
даткування [15, с. 117–148].  

У науковій спільноті точаться дискусії щодо 
обгрунтованості розмежування таких термінів, як 
«уникнення» (avoidance) й «ухилення» (evasion). 
Низка сучасних учених найчастіше пропонує ви-
користовувати термін «уникнення», включаючи 
до нього як законне, так і незаконне уникнення, 
в той час як експерти Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) переконують, 
що вживання того чи іншого терміна не має прин-
ципового значення. Єдиним визначальним момен-
том є факт заподіяння шкоди економіці держави, 
що й дозволяє розглядати уникнення податків як 
незаконне явище.

Ухилення від сплати податків – це негативне 
явище, що виявляється як на національному, так 
і на міждержавному рівнях. Як уже зазначалося, 
прагнення держави забезпечити публічні інтереси 
з наповнення державного бюджету викликають 
конфлікт з приватними інтересами платників по-
датків розпоряджатися всією сумою отриманого 
доходу. Як підкреслює С. С. Биков, природний 
конфлікт інтересів 2-х суб’єктів податкових пра-
вовідносин – держави і платника податків, індук-
ційований опортунізмом останнього, є найбільш 
характерною рисою податкових правовідносин, 
конфліктність яких позначається на змісті норм 
права, що впорядковують такі правовідносини, 
основними функціями яких стає примушування 
платників податків до виконання покладених на 
них обов’язків, створення несприятливих умов 
для тих, які прагнуть ухилитися від обов’язку зі 
сплати податків. Антагонізм приватних і публіч-
них інтересів між платниками податків і держа-
вою неминуче призводить до прагнення платни-
ків податків ухилитися від зазначеного прямого 
обов’язку [16, с. 91–92]. 

Опортунізм платників податків, їх ухилення 
від сплати податків на національному рівні зумов-
лено низкою факторів, до яких науковці відносять 
причини: (а) економічні – падіння виробництва, 
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звуження доходного потенціалу; (б) політичні – 
незгода із соціальною або економічною політикою 
держави; (в) правові – недосконалість і нестабіль-
ність податкового законодавства, постійне очі-
кування підвищення оподаткування; (г) органі-
заційні – недоліки у взаємодії між фіскальними 
органами; (д) технічні – недосконалість форм і 
методів податкового контролю; морально-психо-
логічні – низький рівень правової культури та ін. 
[17, с. 167]. Проте на міждержавному рівні у ви-
падках, коли в силу свого податкового сувереніте-
ту країни можуть установлювати будь-які ставки 
податків, унаслідок чого щодо одного виду подат-
ків у різних країнах можуть бути зафіксовані різ-
ні ставки (наприклад, ставка податку на прибуток 
в Україні складає 18 %, у Ліхтенштейні – 12,5 %, 
у Молдові – 12 %, у Македонії – 10 %, в офшор-
них зонах на Бермудських і Кайманових островах 
0 %), опортунізм платників стає головною причи-
ною ухилення від сплати податків і зборів. 

Підсумовуючи наведене, можемо сказати, що, 
ухилення від сплати податків на міждержавному 
рівні є наслідком конфлікту приватних і публіч-
них інтересів, обумовленого опортуністичною мо-
тивацією платника щодо сплати податків і зборів. 

З ухиленням від сплати податків провадиться 
боротьба як на національному, так і на міждер-
жавному рівнях. Способи й методи такої боротьби 
залежать від виду ухилення від сплати податків. 

У МПдП розглядають у 2-х аспектах: а) як «tax 
exasion» – умисне протиправне ухилення від спла-
ти податків (податкове шахрайство), і б) як «tax 
adoidance» або «tax  planning» – «обхід» подат-
ків або податкового планування. Головна їх від-
мінність полягає в тому, що в першому випадку 
платник умисно прагне ухилитися від виконання 
зобов’язання зі сплати податків, а в другому – 
формально він діє правомірно, використовуючи 
можливості чи прогалини в національному й між-
народному законодавстві, відмінності у правових 
системах різних країн і застосування в них різних 
видів пільгових режимів чи пільг, які надають 
йому законну можливість уникнути податків або 
мінімізувати їх суму [9, с. 154]. 

Під протиправним ухиленням від сплати по-
датків розуміють протиправну поведінку платни-
ка, що полягає у приховуванні ним інформації про 
об’єкти оподаткування, відмові від реєстрації себе 
як платника податків, фальсифікації документів 
податкового обліку та ін..  Під обходом (уникнен-
ням) податку варто мати на увазі зміну податково-
го резиденства платника, отримання ним доходу в 
таких формах, за якими надаються пільги, укла-
дення угод, що передбачають менші податкові на-
слідки, й утримання від укладення угод, виконан-
ня яких вимагає сплати податків, та ін. 

Отже, на підставі наведеного можна виділити 
2 види ухилення від сплати податків: (1) проти-

правне, що становить собою умисні дії платника 
з несплати відповідних податків і зборів, коли ви-
користовуються незаконні способи і схеми уник-
нення оподаткування; (2) легальне, коли платник 
податків, використовуючи відмінності у правових 
системах різних країн, може легально ухилятися 
від сплати податків. 

Основні відмінності між легальним і незакон-
ним ухиленням від сплати податків А. Ю. Чавтай-
ко вбачає: 

- у цілях: при легальному ухиленні його метою 
є захист інтересів платника податків; при неза-
конному – умисне бажання ухилитися від обов’яз-
ку зі сплати податків; 

- в об’єкті оподаткування: легальному ухи-
ленню притаманне умисне прагнення, щоб об’єкт 
оподаткування не виник; незаконному – прихо-
вування об’єкта оподаткування з метою несплати 
податків; 

- у можливості зменшити податкову базу: при 
легальному ухиленні виникає прагнення до пов-
ного використання вирахувань і пільг, передбаче-
них законодавством; при незаконному – за браком 
законних підстав для використання вирахувань і 
пільг платние заявляє про своє право на вираху-
вання чи пільгу з метою несплати податків; 

- у ставленні порядку і строків сплати подат-
ків: при легальному ухиленні виникає прагнення 
отримати передбачені законом відстрочення спла-
ти податків; при незаконному – навмисно ство-
рюється видимість сплати або чиняться перепони 
для примусового стягнення недоїмки; 

- у можливих наслідках: при легальному ухи-
ленні має місце зменшення податкових витрат; 
при протиправному – стягнення недоїмки, штра-
фу, притягнення до кримінальної відповідально-
сті, конфіскація всіх коштів, отриманих унаслі-
док незаконних схем та угод [18]. 

Із протиправним ухиленням від сплати подат-
ків уряди країн ведуть боротьбу із застосуванням 
способів і методів запобігання і припинення та-
кого ухилення. Здавалося б, що легальне ухилен-
ня від сплати податків не передбачає боротьби з 
ним, оскільки платник може здійснювати свою 
діяльність, обираючи оптимальний для себе по-
датковий режим для отримання максимального 
прибутку, в тому числі й місце діяльності, або для 
одержання прибутку з урахуванням специфіки 
податкових систем різних країн. У МПдП таке 
явище отримало назву «податкова оптимізація», 
тобто вибір оптимального поєднання форм право-
відносин у рамках чинного законодавства про по-
датки та збори з метою цілеспрямованого впливу 
на елементи оподаткування й визначення розміру 
податкових зобов’язань [19, с. 217]. 

Водночас у багатьох державах панує доктрина 
«abus de droit» (зловживання правами), сутність 
якої полягає в тому, що платники можуть вико-
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ристовувати можливості податкової оптимізації 
для досягнення максимального зниження всіх 
податків із застосуванням недозволених форм, 
тобто зловживають правом [20, с. 336]. В. П. Гри-
банов зазначає, що в такій ситуації уповноваже-
ний суб’єкт діє в межах свого суб’єктивного права 
в рамках тих можливостей, що складають його 
зміст, проте цілі конкретної особи при реалізації 
цього права не можуть виходити за рамки тих, що 
визнаються заслуговуючими на повагу з боку су-
спільства [21, с. 58–60].

Висновок. Таким чином, при ухиленні від 
сплати податків завжди має місце порушення тих 
чи інших правових норм (внутрішнього законо-
давства, податкових угод), у той час як уникнен-
ня – це недопущення багаторазового оподаткуван-
ня, а також законне використання правових норм 
з метою отримання податкових переваг. Уник-
нення оподаткування це суперечливий вид пове-
дінки, який хоча формально й не порушує закон, 
проте часто йде на певне зловживання недоскона-
лістю останнього, знаходячись посередині. Деякі 
дослідники ведуть мову навіть про можливість 
поділу уникнення оподаткування – прийнятне і 
неприйнятне, з яких перше належить до податко-
вого планування, друге –скоріше до ухилення від 
оподаткування. Якщо прийнятне й неприйнятне 
уникнення оподаткування є взаємовиключними 
поняттями, то неприйнятне уникнення оподатку-
вання та ухилення від оподаткування такими не 
є, а за певних обставин дії платника податків мо-
жуть відповідати обом поняттям.
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Анотація

Нікітін В. В. До проблеми визначення поняття 
уникнення та ухилення від подвійного оподаткуван-
ня.  – Стаття.

У статті узагальнюються теоретичні підходи 
стосовно з’ясування сутності понять уникнення та ухи-
лення. Запропоновано авторський підхід щодо тлума-
чення понять уникнення та ухилення від подвійного 
оподаткування. Аргументовано, що при ухиленні від 
сплати податків завжди має місце порушення тих чи 
інших правових норм (внутрішнього законодавства, 
податкових угод), у той час як уникнення – це недо-
пущення багаторазового оподаткування, а також 
законне використання правових норм з метою отри-
мання податкових переваг

Ключові  слова: уникнення, ухилення, подвійне 
оподаткування, законодавство.

Аннотация

Никитин В. В. К проблеме определения понятия 
избежания и уклонения от двойного налогообложе-
ния. – Статья.

В статье обобщаются теоретические подходы к вы-
яснению сущности понятий избежание и уклонение. 
Предложен авторский подход к толкованию понятий 

избежания и уклонения от двойного налогообложения. 
Аргументировано, что при уклонении от уплаты нало-
гов всегда имеет место нарушение тех или иных право-
вых норм (внутреннего законодательства, налоговых 
соглашений), в то время как избегание – это недопуще-
ние многократного налогообложения, а также закон-
ное использование правовых норм с целью получения 
налоговых преимуществ

Ключевые слова: избегание, уклонение, двойное на-
логообложение, законодательство.

Summary

Nikitin V. V. To the problem of defining the concept 
of avoidance and evasion of double taxation. – Article.

The article summarizes the theoretical approaches to 
clarifying the essence of the concepts of avoidance and 
evasion. The author's approach to the interpretation of 
the concepts of avoidance and evasion of double taxation 
is proposed. It is argued that when evading taxes, there is 
always a violation of certain legal norms (domestic law, 
tax agreements), while avoidance is the prevention of 
multiple taxation, as well as the legal use of legal norms 
to obtain tax benefits

Key  words: avoidance, evasion, double taxation,  
legislation.
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ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ КАДРОВИХ ПРОЦЕДУР В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Ефективність робо-
ти будь-якого державного відомства оцінюється 
не тільки за показниками якості виконання ним 
своїх функцій або довіри населення. Важливим 
індикатором належного функціонування владно-
го органу є його персонал, а точні ж кваліфікація 
останнього, психологічна стабільність до вимог 
та викликів служби, наявність високоморальних 
якостей і таке інше. Однак, формування дійсно 
«робочої» групи службовців, прямо залежить від 
послідовної та чітко спланованої системи управ-
ління кадрами, в межах якої важливу роль віді-
грають адміністративні кадрові процедури. Так, 
українська прокуратура сьогодні є централізова-
ною системою органів на яку покладаються ви-
ключні, особливі важливі повноваження в сфері 
забезпечення державних інтересів, а також захи-
сту прав людини та громадянина. Через це діяль-
ність персоналу прокуратури пов’язана із суттє-
вим психологічним навантаженням та постійною 
морально-інтелектуальною роботою. В цих умо-
вах саме від ефективної роботи керівництва орга-
ну шляхом проведення ним комплексної кадрової 
роботи буде залежати, чи впораються службовці 
прокуратури із своїми обов’язками та реалізують 
весь масив передбачених законом завдань в своїй 
діяльності. 

Кадрові адміністративні процедури є невід’єм-
ною частиною існування всіх без виключення 
органів державної влади, але при цьому в межах 
кожного окремого відомства їх зміст та особливос-
ті розкриваються по-різному. Не є виключенням в 
цьому аспекті органи прокуратури.

Стан дослідження проблеми. В межах розкрит-
тя піднятої в статті проблематики використано 
досвід вчених, які присвячували свої наукові по-
шуки розробці питання провадження кадрових 
процедур в роботі органів державної влади, зокре-
ма: О.А. Воронько, О.М. Левченко, Г.А. Туманова, 
А.П. Горзова, І.М. Мельника, О.Н. Оболенського 
та ряду інших. Втім, справедливим буде вказати, 
що в науковій літературі малодослідженим зали-
шається питання кадрових процедур саме в діяль-
ності органів прокуратури.

Мета та завдання дослідження. Метою статті є 
встановлення змісту кадрових адміністративних 
процедур в роботі органів прокуратури України. 
Враховуючи зазначену мету завданнями роботи 
визначено: формування авторського тлумачення 

кадрової процедури; аналіз практичних проявів 
адміністративних процедур в діяльності органів 
прокуратури. 

Виклад основного матеріалу. Якщо розібра-
тись із загальною сутністю кадрових процедур, 
то змістобудівною основою даної категорії є сло-
во «кадри». Лексично, відповідно до положень 
тлумачного словника С.І. Ожегова слово «кадри» 
перекладається як «personnel» стосовно кваліфі-
кованих та наукових кадрів, підбору кадрів, від-
ділу кадрів; як «cadre» – стосовно військових та 
партійних кадрів. А у Великому тлумачному слов-
нику сучасної української мови «cadre» перекла-
дається як термін, що означає військові кадри, 
кадровий склад, а «personnel» як персонал, особо-
вий склад, кадри (підприємства, установи), тому 
існує суперечливість між підходами до визначен-
ня цих понять [1; 2, с. 28–29].

Таким чином, кадри, слідуючи історичним 
уявленням про сутність даного терміну та його 
етимології, це сукупність осіб, які здійснюють 
трудову діяльність в складі правоохоронних або 
військових органах. 

Для повноти розуміння зазначеного поняття 
варто також проаналізувати наукові погляди, за-
пропоновані вченими. Наприклад, В.М. Олуйко 
зазначає що, кадри є основним (постійним, штат-
ним), як правило, кваліфікованим складом пра-
цівників організації (установи). Це частина пер-
соналу апарату органів влади. Кадрам притаманні 
такі риси, як професійна підготовка; постійний 
характер службово-трудової діяльності, що є ос-
новним фінансовим джерелом їхнього існування; 
діяльність, спрямована на фактичну реалізацію 
чи забезпечення виконання поставлених завдань, 
функцій і компетенції органу влади (вона не вклю-
чає охорону будинків, забезпечення транспортом, 
зв’язком та інше) [3, с. 8]. У своїй науковій роботі 
О.А. Воронько надає декілька визначень поняттю 
«кадри»: працездатні громадяни країни (широке 
значення); основний, постійний, професійно підго-
товлений склад працюючих, які становлять кістяк 
колективу підприємства, установи, організації та 
виконують як виробничі, так і розпорядчо-управ-
лінські й керівні функції; керівні кадри (праців-
ники), кадри апарату, які мусять виконувати 
функції управління; кваліфіковані працівники, 
які пройшли попередню професійну підготовку та 
мають спеціальну освіту, трудові навички та/або 
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досвід роботи в обраній сфері діяльності; соціаль-
но-економічна категорія, що означає постійний 
(штатний) склад працівників, тобто дієздатних 
громадян, які перебувають у трудових відносинах 
з державними, кооперативними, приватними та 
іншими підприємствами, фірмами, організація-
ми, установами [4, с. 8-9, 64-65]. О.М. Левченко, 
зазначає, що кадри – це постійний, підготовлений 
склад працівників різних сфер органів державної 
влади та місцевого самоврядування, працівни-
ків підприємств, установ, організацій, які забез-
печують виконання покладених на них функцій  
[5, с. 8]. Г.А. Туманов, досліджуючи поняття «ка-
дри» у системі органів внутрішніх справ, розгля-
дає наведений термін у широкому і вузькому розу-
мінні. У широкому розумінні це поняття охоплює 
всіх осіб, що виконують певні обов’язки в офі-
ційно встановлених рамках конкретної системи 
управління – органу внутрішніх справ і кожного 
з його структурних підрозділів. Сюди належать 
весь начальницький, командний і рядовий склад, 
робітники та службовці, які постійно чи тимчасо-
во працюють у системі органів внутрішніх справ. 
У вузькому – тільки рядовий та начальницький 
склад, тобто атестовані працівники [6, с. 3-4].

Отже, базуючись на визначеннях вчених ми 
дійшли висновку, що, говорячи про трудові ре-
сурси органів прокуратури, більш доцільним є 
використання терміну «кадри», адже саме він ха-
рактеризує осіб, які володіють правовим статусом 
прокурора, та безпосередньо реалізують функції 
даного органу. Підтвердження цієї позиції можна 
знайти не тільки у площині загальнонаукових до-
сліджень поняття «кадри», але й вчених пошуків, 
що здійснювались в межах роботи саме органів 
прокуратури. Наприклад, А.П. Горзов зауважує, 
що до кадрів органів прокуратури України від-
носять лише працівників, яким присвоєні класні 
чини, – прокурорів, оскільки це основна категорія 
працівників органів прокуратури України, єдина 
категорія уповноважена виконувати конституцій-
ні функції прокуратури та основні завдання орга-
ну визначені законодавством [7, с. 43].

Щодо змісту кадрових процедур в діяльності 
органів прокуратури та органів влади взагалі, то 
вони фактично направлені на регулювання відно-
син, пов’язаних з кадрами відповідного владного 
відомства. Однак, в їх змісті також можна виділи-
ти ряд інших особливостей. 

Необхідно наголосити на те, що в науковій 
площині відсутнє належне окреслення змісту ка-
дрових адміністративних процедур. Як правило, 
вчені витлумачують це поняття через призму ка-
дрової політики органу влади чи підприємства, 
кадрових операцій та інших синонімічних кате-
горій. Наприклад, І.М. Мельник та О.Н. Оболен-
ський визначили, що кадрова політика в органах 
влади проявляється через комплекс процедурної 

діяльності, направленої на відбір та розміщенні 
на посадах, підготовку, перепідготовку та пере-
міщення службовців органів влади. Зміст дер-
жавної кадрової політики визначає безпосередня 
діяльність державних органів і органів місцево-
го самоврядування, кадрових служб і посадових 
осіб із формування, професійного розвитку та 
раціонального використання кадрів. Ефективна 
кадрова політика має бути спрямована на досяг-
нення таких цілей: по-перше, прогнозування і 
планування потреби в кадрах (кількісне і якісне 
забезпечення організацій відповідними кадрами); 
по-друге, підбір і розстановку, тобто раціональ-
не використання кадрів; по-третє, розробку кри-
теріїв і методики підбору, розстановки, оцінки і 
навчання кадрів; по-четверте, планування роз-
витку персоналу, перманентної післядипломної 
освіти, підвищення кваліфікації; – створення і 
використання кадрового резерву на керівні поса-
ди [8, с. 3]. Ю.Л. Титаренко у комплексі операцій 
та процедур, направлених на реалізацію кадро-
вої функції, вбачає сутність роботи з кадрами, а 
кадрову роботу визначає як комплекс операцій 
і процедур зі складання та обробки кадрової до-
кументації, направлених на реалізацію кадрової 
функції та закріплених за спеціальними апарата-
ми (управління, відділи кадрів, тощо) [9, с. 325, 
333]. На думку І.В. Бізюкової, кадрові процеду-
ри орієнтовані на формування кадрової політики 
й вимог до кадрів, штатно-посадової структури 
кадрів, здійснення підбору кадрів і формування 
колективу, реалізацію системи оцінки (атестації) 
кадрів [10, с. 24]. До того ж, Є.В. Маслов визна-
чає кадрові процедури як напрямок в роботі з ка-
драми, набір процесів що реалізуються кадровою 
службою підприємств [11]. 

Тож, беручи до уваги вищенаведене, з враху-
вання змісту поняття «кадри» в межах діяльності 
органів прокуратури, ми визначили, що кадрові 
адміністративні процедури в роботі прокурор-
ських органів – це система законних владно-роз-
порядчої дій, використовуваних керівництвом 
відповідного органу прокуратури, направлених 
на регулювання відносин, які виникають в проце-
сі роботи з кадрами відомства.

Для того щоб зрозуміти, яке саме це відносини, 
розглянемо основу правового регламенту зазна-
чених процедур, яким є Закон України «Про про-
куратуру» від 14.10.2014 № 1697-VIII, та Наказ 
Генеральної прокуратури України «Положення 
про організацію кадрової роботи в органах про-
куратури» від 18.12.2017 № 351. В положеннях 
даних нормативних актів прописано порядок та 
особливості окремих кадрових адміністративних 
процедур, наприклад, прийняття на службу та 
призначення на посади в органи прокуратури.

Процедура добору кандидата на посаду проку-
рора починається з його відповідності до вимог, що 
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ставляться до осіб, які претендують на зайняття 
цієї посади, визначених статтею 27 Закону Укра-
їни «Про прокуратуру». Зокрема, прокурором 
окружної прокуратури може бути призначений 
громадянин України, який має вищу юридичну 
освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох 
років та володіє державною мовою; прокурором 
обласної прокуратури може бути призначений 
громадянин України, який має вищу юридичну 
освіту, стаж роботи в галузі права не менше трьох 
років та володіє державною мовою; прокурором 
Офісу Генерального прокурора може бути призна-
чений громадянин України, який має вищу юри-
дичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 
п’яти років та володіє державною мовою [12]. 

У разі якщо особа відповідає вказаним крите-
ріям, наступним кроком є подача документів до 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуро-
рів, яка здійснює перевірку поставленим вимогам 
та законодавству в цілому. Складання кваліфіка-
ційного іспиту кандидатом на посаду є наступним 
елементом процедури, яке проводиться з метою 
перевірки рівня теоретичних знань у галузі пра-
ва, європейських стандартів у галузі захисту прав 
людини, володіння державною мовою, аналітич-
них здібностей кандидатів та практичних навичок 
і складається з анонімного тестування та практич-
ного завдання [13].

У разі успішного складання кваліфікаційного 
іспиту, відповідний орган, що здійснює дисци-
плінарне провадження, організовує спеціальну 
перевірку кандидатів на посаду прокурора. Крім 
того кандидат на посаду проходить спеціальну 
підготовку, після завершення якої складає іспит 
у вигляді анонімного тестування та практичного 
завдання. За результатами проходження кандида-
том на посаду прокурора спеціальної підготовки 
приймається вмотивоване рішення про успішне 
чи неуспішне її проходження, копія якого вруча-
ється кандидату на посаду прокурора [13].

Таким чином, кадрова процедура прийнят-
тя на службу та призначення на посади в органи 
прокуратури регламентує управлінські відносини 
щодо забезпечення поповнення кадрового складу 
органів прокуратури новими службовцями. Вод-
ночас, зазначені кадрові процедури не є єдиними 
в рамках досліджуваного питання. Так, окреме 
коло управлінської діяльності сконцентровано в 
аспекті поточного виконання функцій службов-
цями відомств прокурори. 

Варто також відмітити адміністративну проце-
дуру, пов’язану із забезпечення професійного нав-
чання службовців органів прокуратури у форматі 
підвищення кваліфікації. Відповідно до Наказу Ге-
неральної прокуратури України «Положення про 
організацію кадрової роботи в органах прокурату-
ри» від 18.12.2017 №351 підвищення кваліфіка-
ції прокурорів відбувається не рідше одного разу 

на три роки. При цьому, керівниками прокуратур 
усіх рівнів під час формування пропозицій з під-
вищення кваліфікації прокурорів застосовується 
індивідуальний підхід з огляду на реальні потре-
би працівників у підвищенні кваліфікації [13].

Ще одним видом кадрової процедури пов’язано 
із процесом припинення прокурором своїх повно-
важень. Відповідно до законодавства загальними 
умовами припинення прокурором своїх повнова-
жень є:неможливість виконувати свої повнова-
ження за станом здоров’я; порушення ним вимог 
щодо несумісності; набрання законної сили судо-
вого рішення про притягнення прокурора до адмі-
ністративної відповідальності за правопорушен-
ня, пов’язане з корупцією тощо [12].

Крім цього, повноваження прокурора також 
припиняються у зв’язку з: досягненням шіст-
десяти п’яти років; смертю; визнанням його 
безвісно відсутнім або оголошенням померлим; 
рішенням відповідного органу, що здійснює 
дисциплінарне провадження щодо прокурорів,  
про неможливість подальшого перебування осо-
би на посаді прокурора [12].

Висновки. Таким чином, кадрові адміністра-
тивні процедури в діяльності органів прокурату-
ри – це управлінські дії, ключовою метою яких є 
супроводження трудового процесу прокурорських 
кадрів. Дані процедури пов’язані з великим чис-
лом відносин, які виникають в процесі прийнят-
тя та звільнення прокурорів, поточного процесу 
їх трудової діяльності та інше. При цьому, подіб-
ні процедури не заперечують трудову складову, 
а забезпечують послідовність зміни адміністра-
тивного статусу прокурора паралельно зміні тру-
дового. Ґрунтуючись на викладеному, кадрові 
адміністративні процедури в діяльності органів 
прокуратури можна визначити, як систему закон-
них владно-розпорядчої дій та операцій, які вико-
ристовуються керівництвом органу прокуратури, 
з метою регулювання адміністративних відносин, 
що виникають в процесі прийняття на роботу та 
звільнення прокурорів, їх професійного навчання 
та інших питань проходження служби.
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Анотація

Павчук С. С. До характеристики кадрових проце-
дур в органах прокуратури України. – Стаття.

У статті наведено наукові визначення щодо змісту 
та сутності поняття «кадри», на основі яких виділено 
зміст категорії кадрів органів прокуратури. Сформу-
льовано теоретичне розуміння кадрових адміністра-

тивних процедур. На основі нормативних прикладів 
досліджено порядок та особливості адміністративних 
кадрових процедур в діяльності органів прокуратури 
України.
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Аннотация

Павчук С. С. К характеристике кадровых процедур 
в органах прокуратуры Украины. – Статья.

В статье приведены научные определения отно-
сительно содержания и сущности понятия «кадры», 
на основе которых выделено содержание категории 
«кадров органов прокуратуры». Сформулировано те-
оретическое понимание кадровых административных 
процедур. На основе нормативных примеров исследо-
ван порядок и особенности административных кадро-
вых процедур в деятельности органов прокуратуры 
Украины.

Ключевые слова: кадровые процедуры, кадры орга-
нов прокуратуры, административные процедуры.

Summary

Pavchuk S. S. To the characteristics of personnel 
procedures in the prosecutor's office of Ukraine. – 
Article.

The article provides scientific definitions on the 
content and essence of the concept of «personnel», on the 
basis of which the content of the category of personnel 
of the prosecutor's office is highlighted. Theoretical 
understanding of personnel administrative procedures is 
formulated. On the basis of normative examples the order 
and features of administrative personnel procedures in 
activity of bodies of prosecutor's office of Ukraine are 
investigated.

Key  words: personnel procedures, personnel of 
prosecutor 's bodies, administrative procedures.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ МВС УКРАЇНИ  
ЯК СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Постановка проблеми. Положення, якими ви-
значено особливості адміністративно-правового 
статусу Головного сервісного центру МВС закрі-
плені в Положенні про Головний сервісний центр, 
затвердженому Наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 07.11.2015 р. № 1393 [1]. На-
жаль, в ньому не вирішено питання відповідаль-
ності цього органу. Регламентовано завдання, 
функції, права, особливості створення та підпо-
рядкування, контролю та підзвітності, визначено 
особливості правового режиму майна, яке пере-
буває на праві власності держави та утримується 
Головним сервісним центром на праві оператив-
ного управління. Ані відповідальність Головного 
сервісного центру МВС в публічних відносинах, а 
ні в приватних відносинах, учасником яких цей 
державний орган може виступати, в ньому не рег-
ламентовано. Законодавством, яким врегульова-
но адміністративно-правовий статус та порядок 
здійснення діяльності інших правоохоронних 
органів, які підпорядковані МВС, зокрема, Наці-
ональна поліція України, прикордонна служба, 
митна служба та ін., питання відповідальності цих 
органів та їх посадових, службових осіб та співро-
бітників врегульоване. Щодо відповідальності Го-
ловного сервісного центру МВС та його посадових, 
службових осіб та співробітників доводиться звер-
татися до загальних положень адміністративно-
го та цивільного законодавства, зокрема, Закону 
України «Про державну службу», Цивільного ко-
дексу України. Але такий підхід ускладнює вирі-
шення питань щодо підстав та умов притягнення 
порушників до окремих видів відповідальності. 
Тож це питання потребує ґрунтовного наукового 
дослідження та його вирішення на нормативному 
рівні. Це визначає актуальність та потребу в тако-
му дослідженні. 

Стан дослідження. Юридична відповідальність 
суб’єктів публічних відносин, зокрема, публіч-
ної адміністрації, є предметом досліджень бага-
тьох науковців як в галузі адміністративного, 
так і цивільного права. Такий стан пояснюється 
тим, що загальні положення юридичної відпові-
дальності (окрім кримінальної), особливо щодо 
випадків завдання матеріальної шкоди, пору-
шення суб’єктивних цивільних прав, завдання 
моральної шкоди було розроблено саме цивіль-

ним правом і наразі врегульоване ним. Оскільки 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дер-
жавної влади можуть порушуватися суб’єктивні 
права та завдаватися шкода, ці питання вирішу-
ються на основі загальних положень про делік-
тну відповідальність на основі норм цивільного 
права, та, відповідно, врегульовані Цивільним 
кодексом України. Дослідженню питань юри-
дичної відповідальності органів державної влади 
присвятили праці В.К. Колпаков, Т.О. Коломо-
єць, Р.С. Мельник, В.Б. Авер’янов, І.Д. Пастух, 
Н.В. Васильєва, Р.О. Стефанчук, О.М. Бандур-
ка, А.Т. Комзюк, В.Д. Сущенко, М.В. Джафа-
рова, О.В. Дзера, С.В. Ківалов, В.І. Горбатюка, 
І.С. Сорокіна, А.В. Міськевич, Т.О. Булковсько-
го, О. В. Кузьменко, В.В. Коваленка, В.М. Бевзен-
ко, Р.Б. Шишка, Н.С. Кузнєцова та ін.

Окремі питання, зокрема, відповідальності 
окремих державних органів за шкоду, завдану 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльніс-
тю державних органів досліджувалися в роботах: 
Ніжинська І.С. «Відшкодування шкоди, завда-
ної незаконними діями службових осіб дізнання 
і досудового слідства в системі внутрішніх справ 
України» (2003 р.), Жила О.В. «Відшкодування 
шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями, 
чи бездіяльністю службових осіб органів держав-
ної податкової служби України» (2009), Онищен-
ко О.О. «Відшкодування моральної шкоди у де-
ліктних зобов’язаннях» (2017), Боярський О.О. 
«Відшкодування шкоди, завданої незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю суду» (2008), 
Шульган І.І. «Прокурор в кримінальному проце-
сі» (2018) та ін. 

Закономірно, що в цих роботах питання відпо-
відальності Головного сервісного центру МВС не 
було предметом дослідження. Водночас, загальні 
висновки є корисними в науковому сенсі для ґрун-
товного дослідження питань відповідальності Го-
ловного сервісного центру МВС. Така ж ситуація 
і з дослідженнями, які так чи інакше стосуються 
адміністративно-правового статусу Головного сер-
вісного центру МВС як державного органу у сфері 
надання сервісних послуг МВС. В дослідженнях 
І.В. Дроздової «Міністерство внутрішніх справ 
України як суб’єкт надання адміністративних 
послуг» (2009 р.), Рибінської А.П. «Адміністра-
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тивно-правове забезпечення діяльності з надання 
сервісних послуг МВС України» (2019), Мозгового 
О.О. «Адміністративно-правові засади діяльності 
сервісних центрів МВС України» (2019) питання 
відповідальності Головного сервісного центру та-
кож не були предметом цих досліджень. Такий 
стан досліджень визначає актуальність та обґрун-
тованість вибору теми дослідження.

Мета статті. Надати правову характеристику 
юридичної відповідальності Головного сервіс-
ного центру МВС як суб’єкта адміністративних 
правовідносин та як елементу його адміністра-
тивно-правового статусу. Визначити особливості 
окремих видів відповідальності Головного сервіс-
ного центру МВС та його посадових та службових 
осіб, підстав та умов притягнення до неї. 

Виклад основного матеріалу. Т.О. Мацелик, 
досліджуючи поняття та систему суб’єктів адмі-
ністративного права зробила висновок, що пра-
вовий статус суб’єкта адміністративного права є 
інтегративною категорією конструкції, яку по-
трібно представити трьома блоками: 1) достату-
сними елементами: адміністративно-правовими 
нормами, правосуб’єктністю, громадянством;  
2) основними елементами статусу: правами, 
обов’язками, відповідальністю; 3) забезпечуваль-
ними елементами: гарантіями [2, с. 125].

Г.І. Петров та Н.В. Вітрук визначали, що пра-
восуб’єктність є властивістю суб’єкта права і пе-
редумовою його правового статусу. Вона визначає 
місце суб’єкта в системі суб’єктів [3, c. 26; 4, c. 25]. 
О.О. Красавчиков відстоював точку зору, що пра-
восуб’єктність складається з двох елементів: пра-
воздатності та дієздатності [6, с. 37-39]. Матузов 
Н.І. структурними елементами правосуб’єктності 
визначав: правоздатність (здатність мати суб’єк-
тивні права та юридичні обов’язки); дієздатність 
(здатність діями реалізовувати права та обов’язки); 
деліктоздатність (здатність нести юридичну відпо-
відальність за свої дії) [5, c.187]. Братусь С.Н. вза-
галі вважав, що цивільна правоздатність ототож-
нюється з цивільною правосуб’єктністю [7, с. 6].

За визначенням С.І. Шимон кожна держава, 
визнаючи кожного суб’єктом права визначає його 
правовий статус, правове положення щодо держа-
ви, її органів, інших осіб. На її бачення правоз-
датність (визначається здатністю особи мати ци-
вільні права та обов’язки) та дієздатність (своїми 
діями набувати та здійснювати їх) є складовими 
цивільно-правового статусу, який вона називає 
цивільною правосуб’єктністю [8, с. 62]. Вона та-
кож визначила, що німецькою цивільною доктри-
ною вироблено у якості розуміння правосуб’єк-
тності єднання трьох складових: правоздатності, 
дієздатності та деліктоздатність [8, с. 62].

В.С. Ем визнає правосуб’єктність правом за-
гального типу, яке забезпечене юридичними 
та матеріальними гарантіями [9, с. 125-126]. 

За визначенням Р.Б. Шишки, наразі наміти-
лася тенденція відмови від правосуб’єктності та 
принципу спеціальної правосуб’єктності юридич-
них осіб (Ultra vires), що наразі вже проведено 
в ст. 51 ЦК Швейцарії та параграфі 33 Німецького 
цивільного уложення [10, с. 143].

Значна частина науковців, які зверталися до 
дослідження та аналізу правосуб’єктності та пра-
вового статусу, цитують позицію О.Ф. Скакун, 
в  якій вона визначає, що суб’єкти (учасники) пра-
вовідносин – індивідуальні або колективні суб’єк-
ти, які на підставі правових норм використовують 
свою правосуб’єктність у конкретних правовідно-
синах, тобто реалізують суб’єктивні права і юри-
дичні обов’язки, повноваження і юридичну відпо-
відальність [11, с. 223].

Визначаємо, що сучасна наука тяжіє до точ-
ності дефініцій, що сприяє точності їх засто-
сування та сприяє у виробленні та сприйнятті 
понять, дефініцій та висновків. З цих підстав 
вважаємо за необхідне уточнити, що в сучас-
ній теорії права, яка дійсно, доволі великий ма-
сив категоріального апарату і навіть правові 
інститут запозичила з цивільного права. Тому, 
звернувшись до доктрини цивільного права ви-
значаємо, що відповідно до положень ст. 12 ЦК 
України особа саме здійснює свої цивільні права 
вільно, на власний розсуд [12]. Наявність норма-
тивно закріпленої конструкції дозволяє визна-
чати саме здійснення суб’єктивних прав особою. 
Відповідно, юридичні обовязки мають виконува-
тися належним чином, адже ст. 14 ЦК України 
закріплює, що цивільні обов’язки виконуються 
у межах, встановлених договором або актом ци-
вільного законодавства. Вважаємо, що стосовно 
«повноважень» допустиме застосування різних 
понять, в т.ч. «реалізація», «здійснення» та «ви-
конання». Такий підхід обґрунтовуємо тим, що 
складовими «повноважень» є і права і обов’язки. 
Хоча термін «реалізація» використовується, зде-
більшого, в контексті реалізації приписів право-
вої норми, коли вона реалізовується, тобто, діє. 
А от застосування категорії «юридичної відпо-
відальності» в контексті «реалізації юридичної 
відповідальності» виявляється, на наш погляд, 
не достатньо коректним, адже особа або притягу-
ється до відповідальності, або несе тягар наслід-
ків її застосування.

Тому висловлюємо пропозицію переформу-
лювати визначення О.Ф. Скакун з урахуванням 
зазначених аргументів. Пропонуємо викласти 
його в такому формулюванні: «суб’єкти (учасни-
ки) правовідносин – індивідуальні або колектив-
ні суб’єкти, які на підставі правових норм вико-
ристовують свою правосуб’єктність у конкретних 
правовідносинах, тобто здійснюють суб’єктивні 
права, виконують юридичні обов’язки, повнова-
ження та несуть юридичну відповідальність».
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Л.О. Волкова визначила елементи правового 
статусу юридичної особи публічного права: права 
та обов’язки; гарантії реалізації прав та обов’яз-
ків; комплексна правосуб’єктність; юридична від-
повідальність, а також мета, функції та завдання 
суб’єкта [13, с. 54].

Отже, окрім прав та обов’язків науковці у яко-
сті одного з елементів адміністративно-правового 
статусу суб’єкта визначають «відповідальність». 
В. Галунько обґрунтовує це тим, що юридичний 
обов’язок, який є елементом правового статусу 
особи, налічує в адміністративному праві чоти-
ри складові: 1) обов’язок здійснювати певні дії 
чи утримуватися від них (йдеться про виконан-
ня заборон); 2) обов’язок відреагувати на закон-
ні вимоги уповноваженого суб’єкта (йдеться про 
кореспондований обов’язок правомочності права 
вимоги такого суб’єкта); 3) обов’язок нести відпо-
відальність за невиконання чи порушення вимог 
закону; 4) обов’язок не перешкоджати уповнова-
женому суб’єкту кори стуватися тим благом, на 
яке він має право (не перешкоджання у здійснен-
ні правомочності права на власні дії. Загалом, 
на його думку, юридичні  обов’язки  забезпечують 
публічні інтереси людини і громадянина, су-
спільства і держави та є гарантіями суб’єктивних 
публічних прав [14, с. 32].  Нам імпонує підхід, 
висловлений свого часу О.Ф. Скакун, яка, визна-
чаючи ознаки демократичної держави, серед ін-
ших виділила «взаємну відповідальність держави 
і громадянина». Та на жаль, пославшись на нор-
му, закріплену в ст. 3 Конституції, що «Держа-
ва відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини 
є головним обов’язком держави» [15], нею визна-
чено, що «відповідальність держави виражається 
у недопущенні свавілля (з боку державних органів 
і їх посадовців) щодо громадянина, у вимозі утри-
муватися від вчинення дій, що порушують права 
і свободи людини, тобто у забезпеченні правової 
законності» [11, с. 102].

Вбачаємо, що науковець застосувала поняття 
«відповідальність» в широкому смислі, маючи 
на увазі виконання державою обов’язків, зокре-
ма, контролю та створення умов, за яких непри-
пустимим є свавілля органів державної влади, у 
забороні та обов’язку її дотримання щодо заборо-
ни порушення прав, свобод і законних інтересів 
людини. В такому контексті мав би бути застосо-
ваний термін не «відповідальність», а «основний 
обов’язок».

Водночас, О.Ф. Скакун дала визначення юри-
дичної відповідальності, яке відповідає сучасним 
уявленням науковців про цей інститут, – як пе-
редбачені законом вид і міру обов’язку правопо-
рушника потерпати від примусового державно 
владного позбавлення благ психологічного, ор-
ганізаційного або майнового характеру у право-

відносинах, що виникають між ним і державою 
із факту правопорушення [11, с. 263].

Щоправда, погляди науковців як на загальне 
визначення юридичної відповідальності так і на 
спеціальне визначення окремих її видів та визна-
чення її ознак різняться. 

Визначимо, що загально-теоретичне визна-
чення ознак юридичної відповідальності було 
запропоновано О.Ф. Скакун. Серед таких ознак: 
1) виникнення з факту правопорушення як на-
слідку порушення встановлених правовою нор-
мою (законом) заборон, невиконання зобов’язань, 
завдання шкоди охоронюваним державою пра-
вам, свободам та законним інтересам суб’єктів 
(учасників); 2) є охоронно-захисним правовід-
ношенням між державою і правопорушником;  
3) полягає в несенні порушником обов’язку за-
знавати конкретних виду і міри позбавлення благ 
психічного, організаційного і майнового характе-
ру. Такий обов’язок є додатковим, акцесорним. 
Він не існує до правопорушення; 4) необхідною 
умовою є склад правопорушення; 5) здійснюється 
компетентним органом у відповідності до закону 
(санкцій правових норм); 6) реалізується у відпо-
відних процесуальних та процедурних формах в 
процесі правозастосовної діяльності. Поза проце-
суальною формою юридична відповідальність не-
можлива [11, с. 263].

Проте, якщо в адміністративному та кримі-
нальному праві така позиція зауважень не викли-
кає, то в цивільному праві, в силу диспозитивнос-
ті правового регулювання приватних відносин 
такий підхід не є таким, з яким цивілісти пого-
джуються без застережень.

Так, Р.Б. Шишка переніс запропоновану 
О.Ф. Скакун «матрицю» розуміння юридичної 
відповідальності на відповідальність цивільну і 
визначив її як переростання акцесорних зобов’я-
зань у цивільно-правову відповідальність. Зага-
лом, він визначив цивільно-правову відповідаль-
ність як передбачений законом чи договором та 
забезпечений на підставі рішення суду силою дер-
жавного примусу обов’язок порушника відчути 
негативні наслідки допущеного ним порушення 
з метою відновлення чи компенсації порушеного 
права потерпілого у вигляді додаткового покла-
дення на правопорушника майнових обов’язків 
(акцесорного зобов’язання) чи позбавлення його 
суб’єктивного права [16, с. 278]. 

Р.Б. Шишка, посилаючись на працю О.С. Іоффе 
[17, с. 315-317] зробив висновок, що добровільне 
виконання акцесорного обов’язку, що виник внас-
лідок порушення зобов’язання (добровільне від-
шкодування заподіяного збитку, сплата штрафу), 
не є юридичною відповідальністю. Такий підхід він 
обґрунтовує виключністю притягнення до відпо-
відальності на підставі визначеною судом санкції 
та застосуванні державного примусу [10, с. 274].
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О.Н. Садіков особливістю цивільної відпові-
дальності визначав у сплаті неустойки та компен-
сації шкоди, причому, не скільки в їх стягненні, 
скільки в самому відшкодуванні [18, с. 51]. 

С.О. Сліпченко визначив, що в науці існує, що-
найменше три основних підходи до розуміння ци-
вільної відповідальності: 1) як форма державного 
примусу (С.М. Братусь, О.О. Красавчиков та ін.); 
2) як санкції (В.П. Грибанов, О.С. Іоффе, О.В. Дзе-
ра та ін.); 3) як нового обов’язку, який виникає 
у зв’язку з порушенням (Т.Є. Абова, А.С. Панова 
та ін.) [19, с. 268].

Водночас, науковцями висловлювалися точ-
ки зору і щодо інших питань визначення особли-
востей такої відповідальності та її функцій. Так, 
Г.К. Матвєєв притягнення до цивільно-правової 
відповідальності визначав як наслідок протиправ-
ної поведінки порушника, а тому метою такої від-
повідальності має бути осуд його порочної волі та 
виправлення її, як реалізації основного виховного 
завдання [20, с. 18]. 

Тому визначені основні функції юридичної від-
повідальності, визначені О.Ф. Скакун, універсаль-
ними та обґрунтованими. До таких вона віднесла: 
охоронну (запобіжну, попереджувальну), – спря-
мовану на профілактику та недопущення право-
порушень; захисну (відновлювальну, компенса-
ційну) – спрямовану на визнання невизнаного 
чи оспорюваного права, відновлення незаконно 
порушеного суб’єктивного права (в тому числі 
відшкодування шкоди та компенсації моральної 
шкоди), примусову  реалізацію  невиконаних  юри-
дичних обов’язків; каральну (репресивна) – вира-
жену у формі встановлення певних обмежень прав 
правопорушника, позбавленні його певних благ 
(матеріальних, нематеріальних) як кари за вчи-
нення неправомірних соціально шкідливих діянь, 
що є водночас захистом від таких діянь особи і су-
спільства; виховну – спрямовану на: а) виховання 
у громадян поваги до закону та прав інших осіб;  
б) у виправленні та перевихованні порушника; 
в)  інформуванні громадян про реалізацію принци-
пу «невідворотності покарання» у виявленні, при-
пиненні, розкритті правопорушень [11, с. 265].

Погоджуючись загалом з таким підходом та 
видами функцій юридичної відповідальності та 
визнаючи їх відповідність сфері адміністративних 
правовідносин, зокрема, правовідносин за учас-
тю Головного сервісного центру МВС, визначає-
мо лише, що «примусова реалізація невиконаних 
юридичних обов’язків» наразі в доктрині цивіль-
ного права не визнається цивільно-правовою від-
повідальністю, оскільки не кожен примус, навіть 
судовий, тягне негативні наслідки матеріального 
чи нематеріального характеру. До того ж, в циві-
лістиці останнім часом відстоюється позиція, що 
цивільно-правовий захист і цивільно-правова від-
повідальність є близькими, але різнопорядковими 

категоріями та інститутами. Так, за визначенням 
Н.С. Кузнєцової, що попри те, що і цивільно-пра-
вова відповідальність і цивільно-правовий захист 
спрямовані на локалізацію наслідків порушення 
та мають спільну правозахисну мету, вони вико-
нують різні завдання. Притому, вона визнала ци-
вільно-правову відповідальність частиною спосо-
бів цивільно-правового захисту [21, с. 372-373].

Таким чином, визнаючи характерність загаль-
них ознак, притаманних юридичній відповідаль-
ності і відповідальності цивільно-правовій, визна-
чаємо її функціональну спрямованість на захист 
порушеного права особи приватного права, навіть 
у випадку, якщо порушення прав такої особи зу-
мовлене незаконними рішеннями, діями чи без-
діяльністю органів публічної влади. Вочевидь, це 
не виключає тієї обставини, що така відповідаль-
ність виконує правоохоронно-забезпечувальну 
функцію сприяти стабільності суспільних відно-
син та охороні і захисту прав особи. 

Цілком є закономірним, що саме по собі пору-
шення приписів закону є лише підставою для при-
тягнення порушника до певного виду відповідаль-
ності, що не виключає одночасне притягнення 
такого порушника до різних видів відповідально-
сті. Приміром, у випадку, якщо працівник Голов-
ного сервісного центру МВС отримав неправомір-
ну вигоду за сприяння в наданні адміністративної 
послуги, він може бути притягнутий до адміні-
стративної чи кримінальної відповідальності в за-
лежності від кваліфікуючих ознак такого право-
порушення, пов’язаного з корупцією. Водночас, 
якщо внаслідок умисного внесення такою особою 
неправдивих відомостей до загального реєстру 
та вчинення індивідуального адміністративного 
акту (видачі дозволу, посвідчення, тощо) будуть 
порушені права фізичної, юридичної особи чи 
буде завдана державі чи таким особам матеріаль-
на шкода, окрім адміністративної чи криміналь-
ної відповідальності вирішуватиметься питання 
притягнення винної особи до цивільно-правової 
(матеріальної відповідальності). 

Таким чином, питання притягнення поруш-
ника до певного виду юридичної відповідально-
сті зумовлене, в першу чергу, характером такого 
правопорушення та видом суспільних відносин, 
інтересам яких завдана шкода таким правопору-
шенням.

Саме з цих причин ч. 1 ст. 19 Закону України 
«Про національну поліцію» закріплено види від-
повідальності поліцейського за вчинення право-
порушень: у разі вчинення протиправних діянь 
поліцейські несуть кримінальну, адміністратив-
ну, цивільно-правову, матеріальну та дисциплі-
нарну відповідальність відповідно до закону [22].

Зважаючи на специфіку адміністративно-пра-
вового статусу Головного сервісного центру МВС, 
характер його завдань, функцій та повноважень, 
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вважаємо за необхідне внесення таких же поло-
жень щодо видів відповідальності працівників 
(в т.ч. начальника, заступників, інших посадових, 
службових осіб та інших працівників) Головного 
сервісного центру МВС України до Положення 
про Головний сервісний центр МВС, а в подальшо-
му, при розробці та прийнятті відповідного закону 
««Про сервісну службу МВС та надання сервісних 
послуг», – до його змісту.

Вочевидь, стосовно особливостей застосування 
цивільної відповідальності до Головного сервісно-
го центру МВС та його працівників, включаючи 
посадових та службових осіб, є потреба в окремій 
увазі. Закономірно, що питання про застосування 
положень цивільного законодавства та притяг-
нення порушника до цивільно-правової відпові-
дальності повинне розглядатися на рівні в пло-
щині відносин «Головний сервісний центр МВС» 
як самостійний суб’єкт правовідносин – особа 
приватного права має розглядатися в площині ха-
рактеру таких відносин. Якщо йдеться про участь 
Головного сервісного центру МВС в цивільних від-
носинах (договірних, зобов’язальних, деліктних), 
не пов’язаних безпосередньо з наданням сервіс-
них послуг, Головний сервісний центр МВС як 
юридична особа публічного права має розглядати-
ся як рівний учасник цивільних відносин. Відпо-
відно, до відносин за участю Головного сервісного 
центру МВС мають застосовуватися положення 
цивільного законодавства, а з питань відшкоду-
вання шкоди, порушення суб’єктивних прав та 
невиконання договірних зобов’язань – положення 
інституту цивільно-правової відповідальності.

Закономірно, що коли ставиться питання про 
адміністративно-правову відповідальність суб’єк-
та адміністративних правовідносин, в першу чер-
гу, розглядається питання притягнення фізичної 
чи юридичної особи за правопорушення, яке поля-
гає в порушенні приписів адміністративного зако-
нодавства. В такому випадку державний орган ад-
міністративної юрисдикції вирішує питання про 
притягнення порушника до адміністративно-пра-
вової відповідальності та приймає щодо нього ін-
дивідуальний адміністративний правозастосов-
ний акт. Тож він виконує юрисдикційну функцію. 

Доречі, ст. 16 ЦК України серед способів захи-
сту цивільних прав визначає визнання незаконни-
ми рішення, дій чи бездіяльності органу держав-
ної влади, органу влади Автономної Республіки 
Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх 
посадових і службових осіб.

 Але ж скасування неправомірного акту мож-
ливе і без такого звернення потерпілого до адміні-
стративного органу чи до суду для вирішення за-
хисту порушеного права в судовому порядку. 

Визначено, що в Положенні про Головний 
сервісний центр МВС відсутній такий елемент 
його правового статусу, як відповідальність. 

Ці питання врегульовано галузевим законодав-
ством – кримінальним, адміністративним, цивіль-
ним, трудовим, яким визначено підстави та поря-
док притягнення до юридичної відповідальності: 
кримінальної, адміністративної, цивільної, мате-
ріальної, дисциплінарної та ін. Зокрема, відшкоду-
вання шкоди, завданої незаконними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю держави наразі врегульо-
вано ст.ст. 1173-1175 ЦК України. З метою усунен-
ня цього недоліку пропонуємо доповнити Розділ V 
Положення про Головний сервісний центр МВС, 
затвердженого Наказом Міністерства внутріш-
ніх справ України від 07.11.2015 р. № 1393 [230] 
пунктом 21 наступного змісту: «21. У разі вчинен-
ня протиправних діянь начальник, заступники, 
службовці та співробітники Головного сервісно-
го центру МВС несуть кримінальну, адміністра-
тивну, цивільно-правову, матеріальну та дисци-
плінарну відповідальність відповідно до закону.

Підстави та порядок притягнення їх до дисци-
плінарної відповідальності, а також застосування 
заохочень визначаються Дисциплінарним стату-
том Сервісної служби МВС, що затверджується 
законом.

Держава відповідно до закону відшкодовує 
шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рі-
шеннями, дією чи бездіяльністю Головного сервіс-
ного центру МВС, посадовими, службовими особа-
ми та співробітниками під час здійснення ними 
своїх повноважень»

Висновок. Відповідальність Головного сервіс-
ного центру МВС як елемент його адміністратив-
но-правового статусу не визначено на рівні спеці-
ального законодавства, яким врегульовано його 
створення та діяльність, зокрема, Положенні про 
Головний сервісний центр МВС, що не на користь 
забезпеченню прав та інтересів суб’єктів звернення. 
Ця вада має бути усунена шляхом внесення змін та 
доповнень до законодавства, зокрема, на основі про-
позицій, запропонованих автором в даній статті. 
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Анотація

Петров С. Є. Відповідальність Головного сервісно-
го центру МВС як суб’єкта адміністративних правовід-
носин. – Стаття.

У статті аналізуються особливості юридичної відпо-
відальності Головного сервісного центру МВС як суб’єк-
та адміністративних правовідносин, як елементу його 
адміністративно-правового статусу. Визначено, що 
вона поділяється на відповідальність Головного сервіс-
ного центру МВС як юридичної особи публічного права 
та відповідальність її працівників. Визначено що по-
няття «відповідальність» вживається в двох смислах: 
в широкому – як здатність дати відповідь та пояснен-
ня щодо своїх дій, обґрунтувати їх правомірність та 
законність та у вузькому – як здатність нести тягар 
негативних наслідків у вигляді передбачених законом 
стягнень за завдану шкоду чи порушення суб’єктив-
них прав. Встановлено, що відповідальність за шкоду, 
завдану незаконними діями, рішеннями чи бездіяль-
ністю Головного сервісного центру МВС несе держава, 

але їй надано право регресу як гарантію її майнових 
прав та інструмент запобігання порушенням. 

Ключові слова: Головний сервісний центр МВС, юри-
дична відповідальність, шкода, протиправна поведінка, 
незаконне рішення, незаконна дія, незаконна бездіяль-
ність, дисциплінарна відповідальність, матеріальна від-
повідальність, кримінальна відповідальність, суб’єкт 
адміністративного права, посадова особа, адміністра-
тивна послуга, сервісна послуга.

Аннотация

Петров С. Е. Ответственность Главного сервисного 
центра МВД как субъекта административных право- 
отношений. – Статья.

В статье анализируются особенности юридической 
ответственности Главного сервисного центра МВД 
как субъекта административных правоотношений, 
как элемента его административно-правового статуса. 
Определено, что она делится на ответственность Глав-
ного сервисного центра МВД как юридического лица 
публичного права и ответственность ее сотрудников. 
Определено, что понятие «ответственность» употребля-
ется в двух смыслах: в широком – как способность дать 
ответ и объяснение своих действий, обосновать их пра-
вомерность и законность и в узком – как способность 
нести бремя негативных последствий в виде предусмо-
тренных законом взысканий за ущерб или нарушение 
субъективных прав. Установлено, что ответственность 
за вред, причиненный незаконными действиями, ре-
шениями или бездействием Главного сервисного цен-
тра МВД несет государство, но ей предоставлено право 
регресса в качестве гарантии его имущественных прав 
и инструмент предотвращения нарушений.

Ключевые  слова: Главный сервисный центр МВД, 
юридическая ответственность, ущерб, противоправное 
поведение, незаконное решение, незаконное действие, 
незаконная бездеятельность, дисциплинарная ответ-
ственность, материальная ответственность, уголовная 
ответственность, субъект административного права, 
должностное лицо, административная услуга, сервис-
ная услуга.

Summary

Petrov S. Ye. Responsibility of the Main Service Cen-
ter of the Ministry of Internal Affairs as a subject of ad-
ministrative legal relations. – Article.

The article analyzes the features of the legal respons-
ibility of the Main Service Center of the Ministry of Inter-
nal Affairs as a subject of administrative legal relations, 
as an element of its administrative and legal status. It is 
determined that it is divided into the responsibility of the 
Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs as 
a legal entity under public law and the responsibility of its 
employees. It is determined that the concept of «respons-
ibility» is used in two senses: in the broad sense – as the 
ability to respond and explain their actions, justify their 
legitimacy and legality, and in the narrow sense – as the 
ability to bear the burden of negative consequences for 
damages or violations of the law. effective rights. It is 
established that the state is responsible for the damage 
caused by illegal actions, decisions or inaction of the Main 
Service Center of the Ministry of Internal Affairs, but it 
is given the right of recourse as a guarantee of its prop-
erty rights and a tool to prevent violations.

Key words: Main Service Center of the Ministry of In-
ternal Affairs, legal liability, damage, illegal behavior, il-
legal decision, illegal action, illegal inaction, disciplinary 
liability, material liability, criminal liability, subject of ad-
ministrative law, official, administrative service, service.
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Постановка проблеми. Для належного орга-
нізаційного та правового забезпечення реалізації 
кадрової політики, створення її наукових підва-
лин важливим є аналіз міжнародних стандартів 
підготовки поліцейських кадрів, а також узагаль-
нення історичного досвіду розвитку міжнародної 
співпраці в питаннях роботи з кадрами щодо їх 
відбору, професійної підготовки та готовності ді-
яти у нових історичних умовах.

Стан опрацювання. До наукового доробку з 
проблематики розробки та висвітлення ідей щодо 
питання підготовки поліцейських кадрів, здійсни-
ли внесок такі українські та зарубіжні дослідни-
ки: О.М. Бандурка, О.І. Беспалова, Ю.П. Битяк, 
О.В. Джафарова, О.Ю. Дрозд, І.В. Зозуля, М.І. Ін-
шин, А.М. Клочко, О.Ф. Кобзар, Т.О. Коломоєць, 
М.Ф. Криштанович, М.В. Лошицький, Р.А. Сер-
бін, Є.Ю. Соболь, В.В. Сокуренко, В.М. Спі-
вак, С.І. Шевченко, О.С. Юнін, А.Г. Чубенко, 
Ю.Є. Ярумчук та ін..

Метою статті є визначення та аналіз міжнарод-
них стандартів підготовки поліцейських кадрів. 

Виклад основного матеріалу. Труднощі, з яки-
ми стикаються поліцейські відомства різних кра-
їн при здійсненні міжнародного співробітництва 
в галузі підготовки поліцейських кадрів, перш 
за все пов’язані з наявністю істотних відміннос-
тей в національних системах підготовки. Одним 
з ефективних способів вирішення цієї проблеми є 
створення єдиних міжнародних стандартів підго-
товки поліцейських кадрів.

Необхідність появи подібних єдиних між-
народних стандартів обумовлена, перш за все, 
зростанням транснаціональної злочинності, від-
мінностями в національних системах підготовки 
поліцейських кадрів, що значно ускладнює між-
народне співробітництво в цій галузі, а також 
стурбованістю світової громадськості охороною 
прав людини в діяльності поліції. 

В даний час поняття міжнародних стандартів 
підготовки поліцейських кадрів не відображе-
но в міжнародно-правових угодах. Теоретично 
міжнародні стандарти підготовки поліцейських 
кадрів можна визначити як уніфіковані (єдині) 
вимоги до підготовки поліцейських кадрів, що 
містяться в міжнародних угодах і документах. 

На наш погляд міжнародні стандарти підготов-
ки поліцейських можна класифікувати за наступ-
ними критеріями:

1) за принципами поліцейської діяльності: 
1.1) професійні стандарти – націлені на підви-
щення ефективності професійної підготовки по-
ліцейських для вдосконалення засобів і методів 
боротьби зі злочинністю, створення основи для 
роботи в умовах інтенсивного розвитку міжнарод-
ного співробітництва по боротьбі зі злочинністю. 
Вони стосуються методів, засобів і послідовності 
процесу навчання. Умови сучасного життя крім 
традиційних вимог до знань, умінь, фізичної та 
бойової підготовки висувають нові обов’язкові 
вимоги, що пред’являються до сучасних поліцей-
ських, такі як володіння гарними комунікатив-
ними здібностями і знання іноземних мов тощо; 
1.2) стандарти в галузі забезпечення прав люди-
ни – націлені на розуміння і дотримання всіма спів-
робітниками поліції прав і основних свобод людини;

за масштабом застосування: 2.1) стандар-
ти загальні – для всіх правоохоронних органів 
і безпосередньо стосуються поліції, що носять 
обов’язковий або рекомендаційний характер; 
2.2) універсальні – розраховані на застосування 
всіма країнами; 2.3) регіональні стандарти – роз-
раховані виключно на регіональне застосування 
в рамках міжнародних регіональних організацій, 
наприклад, таких, як Рада Європи.

Перші спроби уніфікувати міжнародні стан-
дарти були зроблені наприкінці 80-х років мину-
лого століття. Основним документом, прийнятим 
Генеральною Асамблеєю ООН з питання стандар-
тизації поліцейської діяльності щодо дотриман-
ня прав людини, є Кодекс поведінки посадових 
осіб з підтримання правопорядку (далі  – Кодекс). 
Прийнявши цей документ 17 грудня 1979 р Гене-
ральна Асамблея ООН звернулася до урядів кра-
їн з рекомендацією розглянути питання про його 
використання в рамках національного законодав-
ства або практики в якості збірника законів, якого 
повинні дотримуватися посадові особи з підтрим-
ки правопорядку [1].

Кодекс складається з восьми статей, що міс-
тять положення про необхідність сумлінного і 
професійного виконання своїх обов’язків посадо-
вими особами, покликаними підтримувати пра-
вопорядок, поваги і захисту прав людини, охо-
рони здоров’я затриманих, а також забороняють 
застосування тортур, корупцію, підкреслюють, 
що сила може бути застосована тільки в випадку 
крайньої необхідності. Незважаючи на те що в Ко-
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дексі відсутні спеціальні статті з підготовки ка-
дрів, він справляє визначальний вплив на форму-
вання загальних моральних і етичних стандартів 
з підготовки поліцейських кадрів. 

Наступним нормативно-правовим актом щодо 
стандартизації підготовки поліцейських кадрів 
стали основні принципи застосування сили і вог-
непальної зброї посадовими особами з підтриман-
ня правопорядку, прийняті на восьмому Конгресі 
Організації Об’єднаних Націй з профілактики зло-
чинності і поводження з правопорушниками (Мі-
лан, 26 серпня – 6 вересня 1985 р.) також містять 
положення, що стосуються принципів підготовки 
поліцейських кадрів. У пунктах 18-21 «Кваліфі-
кація, підготовка, консультування» містяться 
рекомендації по організації і проходженню спеці-
альної підготовки щодо застосування сили та вог-
непальної зброї [1].

Особливої уваги у питанні формування між-
народних стандартів підготовки поліцейських 
кадрів заслуговує Європейський Кодекс поліцей-
ської етики, який має на меті закріпити звід прин-
ципів і керівних засад діяльності поліції в демо-
кратичному суспільстві і правовій державі. Кодекс 
спрямований на визначення вимог до поліції для 
виконання поставлених перед нею завдань попе-
редження злочинності, боротьби з її проявами, за-
безпечення законності та підтримки громадського 
порядку. У Кодексі приділено увагу питанням ква-
ліфікації, набору в поліцію і проходження служ-
би, а також підготовці поліцейських кадрів [1]. 

Положення кодексу не випадково займають 
перше місце в системі етичних стандартів підго-
товки кадрів. Поліція повинна відповідати прин-
ципам і цінностям демократичної держави, а 
підготовка кадрів є одним з найбільш важливих 
способів їх поширення серед поліцейських. 

Конкретні пропозиції щодо розробки єдиних 
стандартів підготовки поліцейських кадрів вже 
висловлюються на різних міжнародних конфе-
ренціях і семінарах. 

Одна з вдалих спроб створення загальних 
принципів підготовки поліцейських кадрів була 
зроблена учасниками зустрічі «Навчання поліції, 
що стосується мігрантів і етнічних взаємин», ор-
ганізованої Радою Європи у вересні 1992 р в Стра-
сбурзі. Учасники наради ділилися відповідним 
досвідом, накопиченим їх країнами. У виданні 
матеріалів наради один з його організаторів Робін 
Оаклей представив керівні засади і основні прин-
ципи підготовки поліції в даній сфері діяльно-
сті [2]. Рекомендації Оаклей стосуються загальної 
організації навчання, підготовки викладачів, спо-
собів і особливостей викладання на трьох рівнях 
навчання: початкова підготовка, підготовка по-
ліцейських середньої ланки, підготовка старших 
офіцерів (керівних кадрів). 

Слід також згадати і третю конференцію керів-
ників вищих поліцейських навчальних закладів 
країн Центральної та Східної Європи, що відбула-
ся в 1995 р в Литві і була присвячена виробленню 
узагальненого стандарту підготовки поліцейських 
в країнах Європи [1]. Під час численних виступів 
зазначалося наступне: Європа з кожним роком 
стає все більш єдиною і тому дуже важливо, щоб 
в кожній країні континенту був високий престиж 
поліцейського, з чого і буде формуватися імідж 
європейського правоохоронця. У цьому плані на 
кожне міністерство внутрішніх справ покладаєть-
ся велика відповідальність.

Поліцейський – це поєднання багатьох профе-
сій в одній особі: менеджер, психолог, вихователь, 
криміналіст і т.п., тому до відбору кандидатів в по-
ліцію і навчання працівників правоохоронних ор-
ганів необхідно підходити особливо відповідаль-
но, принципово і кваліфіковано. Основне завдання 
поліцейського – чітке, обов’язкове дотримання 
конституційних норм своєї країни, рішень між-
народних конвенцій, врахування змін, що відбу-
ваються в світі. Саме цим питанням при підготов-
ці поліцейського слід приділяти особливу увагу.

Поліцейський зобов’язаний постійно думати 
про соціальні наслідки своєї діяльності і в жод-
ному випадку своїми діями не провокувати кон-
фліктні ситуації. Головне в роботі поліцейсько-
го – бути якомога ближче до людей. Співробітник 
правоохоронних органів повинен мати хороше 
здоров’я, вміти і бути готовим працювати багато, 
а коли буде потрібно і в особистий час, в різних си-
туаціях, в тому числі в стані стресу, терпіти виму-
шені обмеження в правах, носити уніформу і т.п.

Поліцейський повинен бути здатним прийма-
ти нестандартні рішення, сприймати нові ідеї, 
працювати в умовах безперервного розвитку нау-
ково-технічного прогресу і постійної модернізації 
технічної оснащеності поліції.

Працівник поліції повинен мати гідний зов-
нішній вигляд, вміти планувати свою діяльність 
і працювати в колективі, розуміти професійно 
значиму інформацію, швидко включатися в різні 
завдання і ситуації, вміти грамотно писати, мір-
кувати на актуальні теми, логічно мислити. 

Йому необхідно бути товариським, тактовним, 
ввічливим, уважним, відповідальним, сумлін-
ним, надійним. Поліцейському також повинні 
бути притаманні: твердість характеру, психічна 
стійкість, вміння концентруватися, вміння слуха-
ти інших і говорити самому, здатність співчувати, 
співчувати, викликати довіру, бажання допомага-
ти людям у біді.

Поліцейський повинен вміти: працювати з 
представниками національних меншин, релі-
гійних конфесій, працівниками засобів масової 
інформації; попереджати злочини і надавати до-
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помогу їх жертвам; захищати себе, життя, права 
і свободи громадян; вирішувати конфлікти не-
насильницькими методами; вести допит (опиту-
вання) і використовувати отриману інформацію; 
застосовувати технічні засоби, що знаходяться на 
озброєнні поліції.

У найближчому майбутньому поліція повинна 
зіткнутися зі зростаючими протестами, грома-
дянською непокорою і насильством. Невирішені 
проблеми безробіття, бідності, бездомності спри-
ятимуть соціальним безпорядкам, збільшенню 
злочинів, пов’язаних з національними меншина-
ми. Таким чином, завдання забезпечення громад-
ського порядку вимагає від поліцейських високої 
фізичної та морально-психологічної підготовки.

Підвищені фізичні і психологічні навантажен-
ня, пов’язані з ризиком для здоров’я і самого жит-
тя, вимагають від кандидатів на службу певних 
фізичних даних (фізичний розвиток і підготовка) 
і наявність певних особистісних якостей. 

До бажаних характеристик особистості по-
ліцейського американські вчені О. Вільсон і 
Ф. Шмаледжер відносять: ініціативність, відпові-
дальність, здатність діяти самостійно в складних 
умовах, здатність успішно контактувати з пред-
ставниками різних соціальних, культурних та 
етнічні груп, здатність швидко переключатисяна 
різні завдання і ситуації, здатність адаптуватися 
до технологічних змін, бажання допомагати лю-
дям в біді, вміння розуміти інших, емоційна зрі-
лість, достатня фізична сила і витривалість [2].

У кандидатів на службу в поліцію не повинно 
бути суттєвих медичних протипоказань, напри-
клад таких хвороб, які заважають йому ефек-
тивно виконувати свої професійні обов’язки, як 
діабет, епілепсія, захворювання серця, наркома-
нія, алкоголізм. Велике значення надається фі-
зичним даним кандидатів, їх фізичної підготов-
ки, збереженню ними спортивної форми, а також 
зовнішнього вигляду: зачісці, носіння форменого 
одягу і т. ін.

Що стосується зросту поліцейського, то в єв-
ропейських країнах існуючі вимоги за цим пара-
метром – зріст поліцейського повинен бути трохи 
вище середньостатистичного зросту місцевого 
населення – і варіюється від країни до країни: 
в Італії – 165 см, у Франції – 168, в Фінляндії – 
175, в Данії – 177, в Норвегії – 178, в США – від 
172,7 до 190, у Великій Британії – від 175 до 
190 см. Головний принцип тут – зріст не повинен 
бути занадто високим або низьким. Це обумовлю-
ється тим, що, за медичними даними, смертність 
серед високих людей нібито значно вища, а люди 
маленького зросту для роботи в поліції не го-
дяться з психологічних мотивів через комплекс 
неповноцінності. Однак в США існував до 1972 р 
стандарт за зростом і вагою із зазначенням ниж-
ньої і верхньої межі. Більш він не існує у зв’язку 

з тим, що поліція почала дотримуватися концеп-
ції рівних можливостей. З прийняттям Закону 
про рівні можливості антропометричні критерії 
були ліквідовані.

В даний час основним при комплектуванні ка-
дрів поліції розвинених країн є принцип «рівної 
доступності», у відповідності з яким всі громадя-
ни мають рівні права на заняття державних і му-
ніципальних посад, якщо вони мають для цього 
необхідні здібності і особистісні якості.

Вимоги до віку залежать від передбачуваного 
призначення і можуть варіюватися для знову при-
значених від 18 до 35 років. Стан здоров’я співро-
бітників при прийомі і протягом всієї служби в по-
ліції перевіряється медичними комісіями.

Освітній і культурний рівень поліцейських за 
кордоном розглядається як основний фактор, що 
забезпечує прогресивний розвиток поліції, а полі-
цейська освіта – як потужний резерв підвищення 
ефективності поліцейської діяльності, її «секрет-
на зброя». У розумінні зарубіжних дослідників, 
навчання – не самоціль, а засіб досягнення найви-
щої якості поліцейського.

У США, Канаді та країнах Європи найсерйоз-
нішу увагу приділяють підвищенню стандартів 
загальної та професійної освіти поліцейських. Ко-
місії по стандартам, які існують за кордоном, як 
на державному, так і на відомчому рівнях, регу-
люють і контролюють всі питання, що стосуються 
стандартизації вимог, атестації та оцінки.

Висновки. Звісно ж, що такі загальні, але 
практичні рекомендації, що були висловлені на 
різноманітних наукових конференціях, корисні 
не тільки для приведення до єдиних стандартів 
підготовки поліцейських в різних країнах, але і 
для підвищення ефективності навчання в окре-
мих країнах. В цілому ж, теоретичні міжнародні 
стандарти підготовки поліцейських кадрів можна 
визначити як уніфіковані (єдині) вимоги до підго-
товки поліцейських кадрів, що містяться в міжна-
родних угодах і документах. 

Література
1. Міжнародна поліцейська енциклопедія. URL  : 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.
php3?doc_id=1072630.

2. Співак В. М. Глобалізація і міжнародне співро-
бітництво. Вісник  Академії  управління  МВС. 2010.  
№ 1. С. 6-15.

3. Програми допомоги Європейського Союзу та 
співпраця України з ЄС. К. : ТОВ «МЕКС», 2019. 36 с.

4. Про Національну поліцію : Закон України від  
2 лип. 2015 р. Офіційний вісник України. 2015. № 63. 
Ст. 2075.

5. Конституція України: Закон України від 
28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/.

6. Про Стратегію державної кадрової політи-
ки на 2012-2020 роки Указ Президента України від 
01.02.2012 № 45/2012. URL: http://zakon0.rada.gov.
ua/laws/show/45/2012.



158 Прикарпатський юридичний вісник

Анотація

Серединський І. В. Міжнародні стандарти підготов-
ки поліцейських: загальна характеристика. – Стаття.

У дослідженні розглядається питання необхідності 
стандартизації підготовки поліцейських на міжнарод-
ному рівні. Наголошується на передовому досвіді країн 
Західної Європи, США та Канади. Автором зазначаєть-
ся, щоб побудувати високопрофесійну і ефективну ор-
ганізацію, поліція потребує розвитку у своїх співробіт-
ників навичок вищого рівня, що відносяться не стільки 
до правоохоронних; скільки до здатності успішно і кон-
структивно взаємодіяти один з одним, що передбачає 
розвиток навичок цілеспрямованості, менеджменту, 
міжособистісного спілкування, почуття корпоративно-
сті, здатності працювати в команді і навичок взаємного 
партнерства з тими, хто не належить до правоохорон-
них органів. Висловлено думку, що якісна освіта полі-
цейських є необхідною умовою успішності і процвітан-
ня правоохоронних органів, що відповідають запитам 
і зухвалим викликам сьогодення. Обґрунтовано необ-
хідність створення єдиних стандартів діяльності по-
ліції на європейському рівні у зв’язку з розширенням 
співпраці держав в різних областях, великою міграці-
єю населення в Європі і проблемами міжнародної зло-
чинності. Наголошено, що багато європейських країн, 
особливо країн Східної Європи, нині проводять заходи 
щодо реформування та реорганізації своїх поліцей-
ських служб, приводячи їх у відповідність до стандар-
тів демократичної держави, тому правове закріплення 
стандартів діяльності поліції на міжнародному рівні 
для цих країн є надзвичайно актуальним і необхідним. 
Крім цього, аргументовано позицію, що в системі єди-
них стандартів поліцейської діяльності особливе місце 
займають стандарти підготовки поліцейських кадрів. 
Насамкінець, звернено увагу на те, що призначення по-
ліції є організаційно-смисловим орієнтиром, центром 
тяжіння, відповідно до якого створюються і функціо-
нують системи професійної поліцейської освіти, здатні 
забезпечити якісну професійну підготовку співробіт-
ників в дусі вищих пріоритетів на багато років вперед.

Ключові  слова: стандартизація, професійна підго-
товка, міжнародні стандарти, персонал поліції, кадро-
ва політика.

Аннотация

Серединский И. В. Международные стандарты 
подготовки полицейских: общая характеристика. – 
Статья.

В исследовании рассматривается вопрос о необ-
ходимости стандартизации подготовки полицейских 
на международном уровне. Отмечается на передовом 
опыте стран Западной Европы, США и Канады. Автором 
отмечается, чтобы построить высокопрофессиональ-
ную и эффективную организацию, полиция нуждается 
в развитии у своих сотрудников навыков высшего уров-
ня, которые относятся не столько к правоохранитель-
ным; сколько в способности успешно и конструктивно 
взаимодействовать друг с другом, что предполагает 
развитие навыков целеустремленности, менеджмента, 
межличностного общения, чувство корпоративности, 
способности работать в команде и навыков взаимного 
партнерства с теми, кто не принадлежит к правоохра-
нительным органам. Высказано мнение, что качествен-
ное образование полицейских является необходимым 
условием успешности и процветания правоохранитель-
ных органов, отвечающих запросам и дерзким вызовам 
современности. Обоснована необходимость создания 

единых стандартов деятельности полиции на европей-
ском уровне в связи с расширением сотрудничества 
государств в различных областях, большой миграцией 
населения в Европе и проблемами международной пре-
ступности. Отмечено, что многие европейские страны, 
особенно страны Восточной Европы, в настоящее время 
проводят мероприятия по реформированию и реоргани-
зации своих полицейских служб, приводя их в соответ-
ствие со стандартами демократического государства, 
поэтому правовое закрепление стандартов деятельно-
сти полиции на международном уровне для этих стран 
является чрезвычайно актуальным и необходимым. 
Кроме этого, аргументировано позицию, что в системе 
единых стандартов полицейской деятельности особое 
место занимают стандарты подготовки полицейских 
кадров. Наконец, обращено внимание на то, что назна-
чение полиции является организационно-смысловым 
ориентиром, центром притяжения, согласно которому 
создаются и функционируют системы профессиональ-
ного полицейского образования, способные обеспечить 
качественную профессиональную подготовку сотруд-
ников в духе высших приоритетов на много лет вперед.

Ключевые  слова: стандартизация, профессиональ-
ная подготовка, международные стандарты, персонал 
полиции, кадровая политика.

Summary

Seredynskyi I. V. International standards of police 
training: general characteristics. – Article.

The study examines the need to standardize police 
training at the international level. Emphasis is placed on 
the best practices of Western Europe, the United States 
and Canada. The author notes that in order to build a 
highly professional and efficient organization, the police 
need to develop in their employees the skills of the highest 
level, which are not so much related to law enforcement; 
how much to the ability to successfully and constructively 
interact with each other, which involves the development 
of skills of purposefulness, management, interpersonal 
communication, a sense of corporatism, the ability to 
work in a team and the skills of mutual partnership with 
those who do not belong to law enforcement. The opinion 
is expressed that high-quality education of police officers 
is a necessary condition for the success and prosperity 
of law enforcement agencies that meet the demands 
and provocative challenges of today. The need to create 
common standards of policing at the European level in 
connection with the expansion of cooperation between 
states in various fields, large-scale migration in Europe 
and the problems of international crime is justified. It 
is emphasized that many European countries, especially 
in Eastern Europe, are currently taking steps to reform 
and reorganize their police services, bringing them in 
line with the standards of a democratic state, so the legal 
establishment of international policing standards for 
these countries is extremely important and necessary. 
In addition, it is argued that in the system of uniform 
standards of policing, a special place is occupied by 
standards of police training. Finally, attention is drawn 
to the fact that the appointment of the police is an 
organizational and semantic landmark, the center of 
gravity, according to which professional police education 
systems are created and operate, able to provide quality 
training in the spirit of higher priorities for many years 
to come.

Key  words: standardization, training, international 
standards, police personnel, personnel policy.
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ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Сталий розвиток національної економіки та її 
інтеграція в європейський економічний простір є 
одним з головних завдань Стратегії національної 
безпеки України [1]. Рівень національного еко-
номічного потенціалу країни залежить від її еко-
номічної самостійності, розвинутості та конку-
рентоздатності як міжнародного партнера. Втім, 
нажаль, Україна перебуває в умовах затяжної 
економічної кризи, що спричинена різними полі-
тичними, соціальними, економічними та іншими 
чинниками, що не дають можливості самостійно 
забезпечувати всі статті державного бюджету та 
зумовлюють необхідність звернення до міжнарод-
них фінансових інституцій для отримання креди-
тів. Як результат є виникнення такого негатив-
ного явища як державний дефіцит, виникнення 
необхідності отримання державного кредиту, що 
утворює державний борг. Рівень фінансових зо-
бов’язань держави прямим чином впливає на за-
безпечення національних інтересів та стан націо-
нальної безпеки та оборони України.

Державний борг прямо чи опосередковано 
впливає майже на всі процеси соціально-еконо-
мічного життя держави: економічне зростання 
та розподіл доходів; бюджетний дефіцит і розмір 
грошової маси в обігу (що тісно пов’язано з тем-
пами інфляції); динаміку сукупного попиту та 
пропозиції; рівень споживання і нагромадження; 
кредитний рейтинг країни. Варто відзначити, що 
на сьогоднішній день, не існує країн, які б не мали 
державного боргу. Однак, також доцільно відзна-
чити, що кожна країна, яка бере на себе відповідні 
фінансові зобов’язання по-різному їх виконує, що 
прямим чином залежить від сукупності факторів, 
наприклад, мети отримання, суб’єктів управлін-
ня держаним боргом, рівня економічного розвит-
ку держави, політичної стабільності, стану коруп-
ції в державні тощо. 

Нажаль, Україна відноситься до тих країн, 
які мають великий обсяг державного боргу перед 
міжнародними організаціями. Головною метою 
отримання фінансових коштів є забезпечення наці-
ональних інтересів держави та гарантування кон-
ституційних прав і свобод людини і громадянина. 
Фундаментальними національними інтересами 
України є: 1) державний суверенітет і територіаль-
на цілісність, демократичний конституційний лад, 
недопущення втручання у внутрішні справи Укра-
їни; 2) сталий розвиток національної економіки, 
громадянського суспільства і держави для забезпе-

чення зростання рівня та якості життя населення; 
3) інтеграція України в європейський політичний, 
економічний, безпековий, правовий простір, на-
буття членства в Європейському Союзі та в Орга-
нізації Північноатлантичного договору, розвиток 
рівноправних взаємовигідних відносин з іншими 
державами. Державна політика у сферах націо-
нальної безпеки і оборони спрямовується на забез-
печення воєнної, зовнішньополітичної, державної, 
економічної, інформаційної, екологічної безпеки, 
кібербезпеки України тощо [2, п. 3, 4, с. 3].

Реалізація Стратегії розвитку оборонно-про-
мислового комплексу України здійснюється на 
основі національного економічного потенціа-
лу [2, ст. 30]. Втім, чим більший розмір держав-
ного боргу, тим більш вірогідніше виникнення 
зовнішнього впливу на самостійність в прийнятті 
політичних, економічних та інших рішень.

Таким чином, з огляду на зазначене, вважаємо 
за необхідне розібратися зі змістом, причинами та 
умовами виникнення та видами державного боргу.

В словниковій літературі поняття державного 
боргу визначається наступним чином. 

Здебільшого при тлумаченні поняття «дер-
жавний борг» науковці виходять з перекладу 
слова «кредит», що походить від латинського 
«creditum», що означає «позика», «борг». Цей 
термін також перекладається як «вірю», «дові-
ряю». А тому категорія кредиту переважно роз-
глядається економічною наукою як довіра однієї 
особи до іншої, на підставі якої у позику надаєть-
ся певна вартість у грошовій або товарній формі на 
тимчасове користування за відповідну плату. Од-
нак, не опротестовуючи економічну складову дер-
жавного боргу, все ж таки, потрібно сказати, що 
це не лише економічна категорія, але й юридична, 
адже, враховуючи ряд ознак, якими наділене дане 
поняття ми відстоюємо точку зору про поліструк-
турність його змісту.

Так, в юридичних словниках під державним 
боргом запропоновано розуміти: 1) загальну забор-
гованість держави за всіма випущеними та непога-
шеними борговими зобов’язаннями [3]; 2) держав-
ний борг (англ. state debt [steɪt det]) – це загальна 
сума боргових зобов’язань держави з повернення 
отриманих та непогашених кредитів (позик) ста-
ном на звітну дату, що виникають внаслідок дер-
жавного запозичення [4, с. 207; 5]; 3) борг, який 
відповідно до норм національного законодавства 
створює боргові зобов’язання Уряду перед юри-
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дичними і фізичними особами, якщо інше не вста-
новлено законодавчими актами. Державний борг 
забезпечується всіма активами, що знаходяться в 
розпорядженні Уряду. Боргові зобов’язання мо-
жуть бути виражені в наступних трьох формах: 
а) кредити, одержувані державою в особі Уряду; 
б) державні позики, здійснювані шляхом випуску 
цінних паперів; в) боргові зобов’язання в ін. фор-
мах, гарантовані Урядом [6, с. 150]. 

З наведених визначень, зазначимо, що на нашу 
думку, не є правильним ототожнення понять «за-
гальна заборгованість держави» та «загальна сума 
боргових зобов’язань держави». Так, як в першо-
му випадку окрім суми боргових зобов’язань вар-
то вести мову також і про непогашені виплати по 
борговим зобов’язанням, які утворилися та додат-
ково сумуються до основної суми держаного бор-
гу. Саме тому, вважаємо, є правильним застосу-
вання словосполучення «загальна сума боргових 
зобов’язань держави».

В науковій літературі як економічного, так і 
юридичного спрямування відсутня єдина пози-
ція щодо розуміння поняття «державний борг», і 
навпаки, існування різноманітних трактувань та 
біполяризація запропонованих визначень спричи-
няє плутанину та неоднозначність в їх застосуванні.

Так, М.П. Кучерявенко поняття державного 
боргу пропонує розуміти через систему відносин, 
що виникають у сфері випуску, обслуговуван-
ня та погашення боргових зобов’язань держави. 
Це квінтесенція категорії, узагальнена спільна 
думка багатьох поколінь вчених. Таке визначен-
ня є дещо загальним і потребує конкретизації. Це  
завдання досліджували наші сучасники, зокрема 
проф. визначає державний борг як заборгованість 
держави в процесі формування і використання до-
даткових грошових ресурсів держави за рахунок 
тимчасово вільних грошових коштів юридичних 
і фізичних осіб, іноземних держав [7, с. 246]. Та-
кож через систему суспільних відносин поняття 
державного боргу визначає і О.Д. Хайхадаєва – 
це результат кредитних відносин, що виникають 
у зв’язку з трансформацією капіталу від наці-
онального приватного сектора або з-за кордону 
в державний бюджет на основі принципів запози-
чення. Державний борг – це результат кредитних 
відносин, у яких держава виступає позичальни-
ком, а вся маса позичкового капіталу становить 
величину державного боргу [8, с. 44].

Схожу точку зору відстоює О.П. Орлюк, яка 
зазначає, що державний борг – це загальний об-
сяг накопиченої заборгованості уряду власникам 
цінних паперів та пропонує його вираховувати за 
формулою: сума державного боргу дорівнює сумі 
минулих бюджетних дефіцитів за вирахуванням 
бюджетних надлишків [9, с. 365].

В.Л. Терещенко поняття державного боргу ви-
значає як сукупність прямих зобов’язань уряду пе-

ред внутрішньою економікою та зовнішнім секто-
ром, дозволяє розглядати лише борг, що визнається 
урядом і реально до нього належить. Державний 
борг є одним з важливих інструментів макрое-
кономічної та фіскальної політики держави. На 
нашу, думку, державний борг є не лише вагомим 
важелем макроекономічної та фіскальної політи-
ки держави, але й соціально-економічної, оборон-
но-промислової тощо, що дає можливість ствер-
джувати про використання категорії «державний 
борг» не лише в сферах економіки та фінансів. 

К.О. Єрмолюк державний борг – це сума пря-
мих договірних зобов’язань органів державного 
управління перед економічними суб’єктами ін-
ших секторів економіки (резидентами) і зарубіж-
ними кредиторами; є засобом забезпечення без-
пеки або, навпаки, як фактор посилення загроз і 
ризиків [10, с.65].

О.Ю. Грачева під державним боргом розуміє 
боргові зобов’язання держави перед фізичними 
і юридичними особами, іноземними державами, 
міжнародними організаціями та іншими суб’єк-
тами міжнародного права, охоплюючи зобов’я-
зання щодо державних гарантій, наданих держа-
вою [11, с. 306].

В.В. Козюк та Г.В. Попова формулюють схо-
жі визначення поняття «державний борг» як за-
гальну суму емітованих, але непогашених позик 
із нарахованими процентами, а також прийнятих 
державою на себе у відповідний спосіб зобов’я-
зань [12, с. 11].

Дещо відмінним від калькових визначень по-
няття «державного боргу» пропонує Ю.Я. Ваві-
лов, який акцентує увагу на суб’єктності даних 
відносин та зазначає, що державний борг – це ре-
зультат взаємозв’язків виконавчих органів дер-
жавної влади з фізичними та юридичними особа-
ми (резидентами і нерезидентами), виконавчими 
органами інших держав і міжнародними фінан-
совими організаціями у галузі формування фонду 
запозичених ресурсів для задоволення державних 
потреб [13, с. 8].

В.В. Верхолаз розуміє під державним боргом 
особливі кредитно-фінансові відносини, в яких 
держава виступає позичальником, а сума запози-
чених ресурсів становить величину державного 
боргу. На його думку, за своєю суттю державний 
борг є сукупністю кредитно-фінансових відно-
син, що виникають у зв’язку з переміщенням 
капіталів від національного приватного секто-
ра, домашнього господарства та інших суб’єктів 
ринкової економіки до державного бюджету на 
основі запозичення цих капіталів. Внутрішній 
борг – це комплекс визнаних і юридично оформ-
лених боргових зобов’язань (ринкового і нерин-
кового характеру) державних та регіональних ор-
ганів держаного управління перед економічними 
суб’єктами, що обслуговуються шляхом виплати 
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відсотків чи погашення основної суми заборгова-
ності [14, с. 26]. 

Д.Л. Головачов наголосив на політико-еконо-
мічному змісті державного боргу і визначив його 
як сукупність заходів з приводу вирішення супе-
речностей між економічними і соціальними по-
требами суспільства унаслідок формування додат-
кових ресурсів держави за рахунок запозичення 
грошових коштів у приватних осіб та інститутів 
недержавного сектора. Він стверджує, що еконо-
мічний зміст категорії «державний борг» полягає у 
відношенні вторинного розподілу вартості валово-
го суспільного продукту та частини національного 
багатства, скерованого на формування додаткових 
ресурсів держави унаслідок запозичення грошо-
вих коштів у приватних осіб та інститутів, у тім 
числі й іноземних – поза державним сектором, а 
також за рахунок кредитів іноземних держав [15].

Ю.А. Данилов при розкритті змісту досліджу-
ваного поняття вперше акцентує увагу на тому, що 
це є публічний борг. Втім, автор, на нашу думку, по-
милково, не розмежовує державний і муніципаль-
ний борг та визначає державний і муніципальний 
борг як борг державної влади різного рівня перед 
іншими секторами народного господарства. Зокре-
ма, зазначає, що загальна сума державного і му-
ніципального боргу охоплює суму заборгованості 
одного державного органу перед іншим [16, с. 21]. 

Залежно від цілей, для яких створюють звіт 
і від того, що саме перевіряють, визначення тер-
міну державний борг повинно містити: І. грошові 
та  інші  зобов’язання,  які  прямо  беруть  на  себе 
публічні  особи, зокрема: а) визначення форми 
державного устрою суб’єкта, форма організації 
політичної влади; б) перелік державних, провін-
ційних, муніципальних, регіональних та інших 
місцевих урядів та органів; в) державні корпора-
ції та підприємства; г) інші юридичні особи дер-
жавної чи квазідержавної природи. ІІ. грошові 
та інші зобов’язання, які беруть на себе публічні 
особи на користь приватних корпорацій, та інші 
особи. Оцінка позик тих центральних банків, які 
не належать до державних осіб, буде залежати від 
точного статусу цих банків і їхніх відносин із дер-
жавним сектором [17; 19, с. 46].

К.В. Рудий вважає, що державний борг – це 
сума заборгованості з випущених і непогашених 
державних позик центрального чи місцевого уря-
ду й автономних урядових установ (включно із на-
рахованими відсотками) [18, с. 93]. 

І.Б. Заверуха визначає, що державний борг – 
це система фінансових зобов’язань держави, що 
виникають у результаті здійснення запозичень; 
із наданих державою гарантій по зобов’язаннях 
третіх осіб – суб’єктів господарської діяльності; 
боргових зобов’язань, прийнятих на себе відпо-
відно до чинного законодавства; сум бюджетних 
асигнувань, перерахованих із порушенням стро-

ків чи у неповному розмірі, суми компенсації за 
несвоєчасну чи неповну виплату суми платежу/
ів юридичним та фізичним особам, що оформле-
но у відповідному нормативно-правовому акті як 
боргове зобов’язання. Загалом це можна визначи-
ти, як сукупність відносин, за якими виникають 
боргові зобов’язання держави як позичальника, 
боржника або як гаранта погашення позик інши-
ми позичальниками [19, с.48-49].

На законодавчому рівні в Бюджетному кодексі 
України під державним боргом визначено загаль-
ну суму боргових зобов’язань держави з повернен-
ня отриманих та непогашених кредитів (позик) 
станом на звітну дату, що виникають внаслідок 
державного запозичення [5].

Таким чином, узагальнюючи вище викладе-
не слід відзначити, що спільним для них є те, що 
ключовими елементами цієї категорії є: 

1) визначення періоду існування боргових зо-
бов’язань держави, тобто є момент виникнення 
зобов’язань, так і час закінчення; 

2) обов’язковим суб’єктом є держава, яка 
виступає як позичальник – з однієї сторони та 
суб’єкт надання фінансової допомоги, з іншої сто-
рони, при чому це може бути як фізична особа, так 
і юридична, так і особа міжнародного права;

3) кредитні ресурси у формі державних цінних 
паперів;

4) наявність обов’язкової нормативно-правової 
бази, якою урегульовуються дана група відносин. 

Отже, узагальнюючи вищевикладене, вважа-
ємо, що державний борг  в  загальному  визначен-
ні  –  це  сума  грошей,  яку  уряд  винен  зовнішнім 
боржникам; у вузькому значенні – це система зо-
бов’язальних відносин, що виникають у зв’язку з не-
спроможністю держави за рахунок власного обсягу 
державного бюджету забезпечити в повному об’є-
мі сталий розвиток всіх сфер суспільного життя.

До особливостей державного боргу ми відно-
симо:

1) є формою публічного боргу;
2) виникає лише між державою та кредитором;
3) являє собою строкові боргові зобов’язання;
4) забезпечується всіма активами, які знахо-

дяться в розпорядженні держави;
5) покриває дефіцит бюджету та є інструмен-

том погашення існуючих зобов’язань держави пе-
ред кредиторами;

6) має стійку тенденцію до зростання;
7) має визначені часові межі, тобто стадії ви-

плати тіла кредиту та обслуговування державного 
боргу;

8) є інструментом відстрочення виплати фі-
нансових зобов’язань на виробництво суспільних 
благ, та здійснення грошово-кредитної політики 
держави;

9) даний вид зобов’язань виникає в результаті 
укладення міжнародно-правової угоди.
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Анотація

Скороход Г. М. Поняття та правова природа дер-
жавного боргу. – Стаття.

Актуальність статті полягає в тому, що рівень на-
ціонального економічного потенціалу країни зале-
жить від її економічної самостійності, розвинутості 
та конкурентоздатності як міжнародного партнера. 
Втім, нажаль, Україна перебуває в умовах затяжної 
економічної кризи, що спричинена різними політич-
ними, соціальними, економічними та іншими чин-
никами, що не дають можливості самостійно забезпе-
чувати всі статті державного бюджету та зумовлюють 
необхідність звернення до міжнародних фінансових 
інституцій для отримання кредитів. Як результат є 
виникнення такого негативного явища як державний 
дефіцит, виникнення необхідності отримання держав-
ного кредиту, що утворює державний борг. Рівень фі-
нансових зобов’язань держави прямим чином впливає 
на забезпечення національних інтересів та стан націо-
нальної безпеки та оборони України. Наголошено, що 
державний борг є не лише вагомим важелем макрое-
кономічної та фіскальної політики держави, але й со-
ціально-економічної, оборонно-промислової тощо, що 
дає можливість стверджувати про використання кате-
горії «державний борг» не лише в сферах економіки та 
фінансів. Зроблено висновок, що державний борг в за-
гальному визначенні – це сума грошей, яку уряд винен 
зовнішнім боржникам; у вузькому значенні – це систе-
ма зобов’язальних відносин, що виникають у зв’язку 
з неспроможністю держави за рахунок власного обся-
гу державного бюджету забезпечити в повному об’ємі 
сталий розвиток всіх сфер суспільного життя. До осо-
бливостей державного боргу ми відносимо: є формою 
публічного боргу; виникає лише між державою та 
кредитором; являє собою строкові боргові зобов’язан-
ня;  забезпечується всіма активами, які знаходяться 
в розпорядженні держави; покриває дефіцит бюджету 
та є інструментом погашення існуючих зобов’язань 
держави перед кредиторами; має стійку тенденцію 
до зростання; має визначені часові межі, тобто стадії 
виплати тіла кредиту та обслуговування державного 
боргу; є інструментом відстрочення виплати фінан-
сових зобов’язань на виробництво суспільних благ, 
та здійснення грошово-кредитної політики держави; 
даний вид зобов’язань виникає в результаті укладення 
міжнародно-правової угоди.

Ключові  слова: державний борг, заборгованість, 
державний орган, особа, позика.
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Аннотация

Скороход А. М. Понятие и правовая природа госу-
дарственного долга. – Статья.

Актуальность статьи заключается в том, что уровень 
национального экономического потенциала страны 
зависит от ее экономической самостоятельности, раз-
витости и конкурентоспособности как международного 
партнера. Впрочем, к сожалению, Украина находится 
в условиях затяжного экономического кризиса, вызван-
ного различными политическими, социальными, эко-
номическими и другими факторами, которые не дают 
возможности самостоятельно обеспечивать все статьи 
государственного бюджета и обусловливают необхо-
димость обращения к международным финансовым 
институтам для получения кредитов. Как результат, 
возникает такое негативное явление как государствен-
ный дефицит, возникновение необходимости получе-
ния государственного кредита, что приводит к образо-
ванию государственного долга. Уровень финансовых 
обязательств государства прямым образом влияет 
на обеспечение национальных интересов и состояние 
национальной безопасности и обороны Украины. От-
мечено, что государственный долг является не только 
весомым рычагом макроэкономической и фискальной 
политики государства, но и социально-экономической, 
оборонно-промышленной и т.д., что позволяет утвер-
ждать об использовании категории «государственный 
долг» не только в сферах экономики и финансов. Сде-
лан вывод, что государственный долг в общем опреде-
лении это сумма денег, которую правительство должно 
внешним должникам; в узком смысле – это система 
обязательственных отношений, возникающих в связи 
с несостоятельностью государства за счет собственного 
объема государственного бюджета обеспечить в полном 
объеме устойчивое развитие всех сфер общественной 
жизни. К особенностям государственного долга мы от-
носим: является формой публичного долга; возникает 
только между государством и кредитором; представ-
ляет собой срочные долговые обязательства; обеспечи-
вается всеми активами, находящимися в распоряжении 
государства; покрывает дефицит бюджета и является 
инструментом погашения существующих обязательств 
государства перед кредиторами; имеет устойчивую 
тенденцию к росту; имеет определенные временные 
рамки, то есть стадии выплаты тела кредита и обслу-
живание государственного долга; является инстру-
ментом отсрочки выплаты финансовых обязательств 

на производство общественных благ, и осуществления 
денежно-кредитной политики государства; данный вид 
обязательств возникает в результате заключения меж-
дународно-правовой сделки.

Ключевые  слова: государственный долг, задолжен-
ность, государственный орган, лицо, заем.

Summary

Skorokhod H. M. The concept and legal nature of 
public debt. – Article.

The relevance of the article is that the level of 
national economic potential of the country depends 
on its economic independence, development and 
competitiveness as an international partner. However, 
unfortunately, Ukraine is in a protracted economic 
crisis caused by various political, social, economic and 
other factors that do not allow to independently provide 
all items of the state budget and necessitate recourse to 
international financial institutions for loans. As a result, 
there is the emergence of such a negative phenomenon 
as the government deficit, the need to obtain public 
credit, which forms a public debt. The level of financial 
obligations of the state directly affects the national 
interests and the state of national security and defense of 
Ukraine. It is emphasized that public debt is not only an 
important lever of macroeconomic and fiscal policy of the 
state, but also socio-economic, defense-industrial, etc., 
which makes it possible to argue about the use of «public 
debt» not only in economics and finance. It is concluded 
that public debt in the general definition is the amount 
of money that the government owes external debtors; in 
the narrow sense, it is a system of obligatory relations 
that arise in connection with the inability of the state 
at the expense of its own state budget to ensure the full 
sustainable development of all spheres of public life. The 
features of public debt include: is a form of public debt; 
arises only between the state and the creditor; represents 
term debt obligations; provided with all assets at the 
disposal of the state; covers the budget deficit and is an 
instrument for repaying existing liabilities of the state 
to creditors; has a steady upward trend; has certain time 
limits, ie the stages of repayment of the loan and public 
debt service; is an instrument of deferral of payment of 
financial obligations for the production of public goods, 
and the implementation of monetary policy of the state; 
this type of obligation arises as a result of the conclusion 
of an international legal agreement.

Key words: public debt, debt, state body, person, loan.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Вступ. Україна, як демократична держава, у 
якій проголошено принцип верховенства права 
та визначено, що людина, її життя і здоров’я є 
головною соціальною цінністю, з самого початку 
своєї незалежності почала розробку законодав-
ства і системи заходів направлених на запобіган-
ня домашньому насильству. Разом з тим, на попри 
величезні позитивні зрушення у  вказаному на-
прямку, на даний час виникає ціла низка проблем 
пов’язаних із забезпеченням ефективного здійс-
нення запобігання домашньому насильству. Біль-
ше того, на даний час виникають питання стосов-
но пошуку нових шляхів здійснення запобігання 
домашньому насильству, зважаючи на те, що вка-
зане суспільно шкідливе явище, охоплює велику 
кількість правовідносин.

Вбачається, що для здійснення ефективного 
запобігання домашньому насильству, є необхід-
ним проведення дослідження досвіду зарубіж-
них країн у вказаному напрямку та дослідження 
можливості запровадження зазначеного досвіду 
в реаліях сьогодення України. Така практика до-
слідження та запровадження іноземного досвіду 
із вказаної проблематики, зумовлена ще й тим, 
що в такому випадку, можна не тільки віднайти 
нові прийоми та засоби запобігання домашньому 
насильству, а й врахувати помилки пов’язанні із 
запровадженням таких заходів, а також недоліки 
правового регулювання запобігання домашньому 
насильству, що виникали у зарубіжних країнах.

Регулювання суспільних відносин у сфері за-
побігання домашньому насильству, в тому числі і 
на міжнародному рівні були предметами розгляду 
таких вчених як: Т. О Анцупової, О. М. Бандурки, 
О. І. Бєлової, А. А. Бови, В. В. Вітвіцької, Н. І. Гон-
чарова, В. Т. Дзюби, Л. А. Луць,  В. Є. Мармазова, 
О. А. Удалової, Н. В. Шость, С. С. Яценка та інших. 

Метою статті є розгляд досвіду зарубіжних 
країн у сфері запобігання домашньому насильству 
та визначення можливості його запровадження 
в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Для початку 
пропонуємо розглянути досвід запобігання до-
машнього насильства країн англо-саксонської 
правової системи, які досягли значних успіхів у 
провадженні вказаної діяльності, а саме: США та 
Канади. Аналізуючи досвід США у сфері запобі-
гання домашньому насильству є необхідним від-
мітити той факт, що система органів та інститутів 

на яких покладено обов’язок здійснювати запо-
бігання домашньому насильству, підвищувати 
загальну обізнаність населення про шкідливість 
вказаного явища, а також вчиняти дії задля роз-
повсюдження негативного стереотипу стосовно 
вказаного явища, є досить розгалуженою. Так, 
правова система США у питаннях запобігання до-
машньому насильству, як суспільно-небезпечно-
му явищу ґрунтується на двох основних підходах: 

1) сутність першого полягає, у створенні спе-
ціально-уповноважених органів (утворення спе-
ціалізованих структурних підрозділів в структурі 
органу, що має загальну компетенцію), які спеціа-
лізуються на здійсненні запобігання домашньому 
насильству та вчиненні заходів, направлених на 
таке запобігання;

2) сутність другого полягає, у створенні на 
місцевих рівнях цілої низки соціальних інститу-
цій, діяльність яких за своєю сутністю, схожа на 
діяльність громадських організацій та направле-
на на проведення заходів у сфері запобігання до-
машньому насильству безпосередньо серед різних 
верст суспільства, учбових установах різного рів-
ня, а також різного роду допомога сім’ям, які зна-
ходяться у групі потенційного ризику вчинення 
домашнього насильства [1, с. 64–65].

Вважаємо за необхідне одразу зауважити, що 
така побудова інститутів, діяльність яких спря-
мована на запобігання домашньому насильству є 
надзвичайно ефективною, адже спеціально ство-
рені органи державної влади реалізують державну 
політику у сфері запобігання домашньому насиль-
ству, відповідно до затвердженого плану заходів, 
направлених на таке запобігання, а спеціально 
створені на місцевому рівні соціальні інституції 
здійснюють постійне консультування громадян з 
приводу проявів домашнього насильства, прово-
дять бесіди під час яких роз’яснюють негативні 
наслідки вчинення домашнього насильства, що 
настануть не тільки для жертви, а й для кривдни-
ка внаслідок цього переслідування та покладення 
на нього юридичної відповідальності та надають 
інші консультації, а також психологічну допомо-
гу. Вважаємо, що досвід запровадження таких со-
ціальних інституцій, що діють за принципом гро-
мадських організацій, на місцевому рівні є досить 
цінним для України, адже наддасть можливість 
кожного дня реалізовувати заходи направлені на 
запобігання домашньому насильству та створю-
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вати у суспільства впевненість у тому, що держа-
ва переймається питаннями захисту суспільства 
від проявів домашнього насильства, що, в свою 
чергу, також має певний профілактичний ефект. 
Натомість, з огляду на економічну кризу в країні 
та нестачу бюджетних коштів, пропонуємо, щоб 
утримання та фінансування вказаних соціальних 
інституцій на місцевому рівні проводилось за ра-
хунок коштів місцевих бюджетів. Створення та-
ких організацій, пропонуємо планувати виходячи 
від кількості осіб, які проживають в межах певної 
адміністративно-територіальної одиниці. У штаті 
таких організацій, повинні працювати особи, які 
мають юридичні знання, а також фахівці з надан-
ня психологічної допомоги та консультування. 
Також, зважаючи на недостатність фінансування, 
розглядається можливість проведення організа-
ційно-технічного забезпечення діяльності вказа-
них організацій за рахунок коштів місцевого бю-
джету, а залучення спеціалістів до роботи в них на 
волонтерських засадах.

Повертаючись до аналізу досвіду США у сфері 
запобігання домашньому насильству, слід зазна-
чити, що на даний час, у країні до проведення захо-
дів у вказаному напрямку досить активно залуча-
ються неурядові організації та окремі громадяни. 
Так, наприклад, у Нью-Йорку, під керівництвом 
психолога була здійснена програма спеціальної 
підготовки поліції для втручання у сімейні кризи. 
18 співробітників поліції з більш ніж трирічним 
досвідом роботи прослухали 140-годинний курс і 
увійшли до «підрозділу втручання у сімейні кри-
зи». Потім, впродовж двох років проводився екс-
перимент, суть якого полягала у порівнянні ре-
зультатів роботи поліцейських дільниць, у яких 
діяв цей підрозділ, та інших поліцейських діль-
ниць, де ніхто з поліцейських не проходив спе-
ціальної підготовки. У результаті було виявлено, 
що цим підрозділом сімейні кризи вирішувалися 
на вищому професійному рівні, скоротилася кіль-
кість тяжких злочинів, вчинених на ґрунті сімей-
них конфліктів тощо [2, с. 180-185].

Вказаний досвід є надзвичайно позитивним 
для України, адже на сьогоднішній день, в нашій 
країні не запроваджено систему підтримки соці-
альних ініціатив у сфері запобігання домашньому 
насильству. Разом з тим, у випадку оголошення 
відповідної програми підтримки, а також прове-
дення відбору таких соціальних ініціатив та про-
ектів, можна було б значно підвищити ефектив-
ність всього механізму запобігання домашньому 
насильству. Адже в даному випадку, ініціатива 
запровадження заходів у сфері запобігання до-
машньому насильству виходила б безпосередньо 
від суспільства, а не була запроваджена органами 
державної влади, що, у свою чергу, зумовило б по-
тенційно більшу довіру, а тому й і ефективність, 
вказаних заходів.

Також, слід зазначити, що у США розроблена 
система повідомлень про випадки домашнього на-
сильства. Така система діє на державному рівні, 
причому федеральний уряд обмежується надан-
ням підтримки Національному центру з домаш-
нього насильства, який надає технічну допомогу 
і незначні грошові суми штатам для відповідних 
служб. Тут же діють Національний комітет з по-
передження домашнього насильстві Національна 
асоціація служб захисту дорослих [3, с. 13]. Осо-
бливістю вказаних установ є зокрема те, що до їх 
компетенції входить не тільки проведення ряду 
заходів, направлених на запобігання домашньому 
насильству, а й те, що останні на підставі прове-
дення моніторингу статистичних даних виявля-
ють причини вчинення домашнього насильства, 
найбільш уразливі категорії сімей, на які під час 
здійснення заходів направлених на запобігання 
домашньому насильству необхідно звернути най-
більшу увагу, а також роблять висновок про рі-
вень ефективності того чи іншого заходу у сфері 
запобігання домашньому насильству. Такий дос-
від є надзвичайно цінним для України, адже орга-
нізація схожої дослідницької установи, яка б до-
сліджувала ефективність вчинення тих чи інших 
заходів у сфері запобігання домашньому насиль-
ству, значно підвищила б ефективність прове-
дення вказаних заходів запобігання домашньому 
насильству і сприяла б оптимізації ресурсів, які 
витрачаються на проведення таких заходів, ро-
блячи їх застосування більш точним.

З приводу дослідження передумов вчинення 
домашнього насильства, як одного з найважливі-
ших заходів запобігання домашньому насильству, 
слід навести позитивний досвід Канади, у якій та-
кож ведеться величезна наукова робота з питань 
запобігання домашньому насильству. Над досяг-
ненням цієї мети працюють сім дослідних цен-
трів по всій країні (Ванкувер, Вінніпег, Лондон, 
Онтаріо, Монреаль, Фредеріктон, Нью-Брансвік), 
які фінансово підтримуються канадською Дослід-
ницькою радою з соціальних і гуманітарних наук 
і федеральним департаментом охорони здоров’я та 
соціального забезпечення [4].

З огляду на вказане, вважаємо, що запрова-
дження вказаного досвіду у сфері запобігання до-
машньому насильству є необхідним і в Україні, 
адже на сьогоднішній день, в країні не має жодної 
науково-дослідницької установи, яка б здійсню-
вала моніторинг та дослідження стану та ефектив-
ності здійснення заходів направлених на запобі-
гання домашньому насильству, а також причин 
та передумов виникнення вказаного явища. Тому, 
вважаємо за необхідне запропонувати на базі На-
ціональної академії наук України, Інститут дослі-
дження проблеми домашнього насильства, який 
би на підставі моніторингу статистичних даних, 
визначав би причини та передумови вчинення 
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домашнього насильства, групи населення, які пе-
ребувають у потенційному ризику вчинення до-
машнього насильства, а також на підставі аналізу 
показників проведених заходів у сфері запобіган-
ня домашнього насильства, визначав би їх ефек-
тивність та на основі вказаних даних, розроблю-
вав пропозиції щодо доцільності першочергового 
проведення тих чи інших заходів у вказаній сфері.

Що ж стосується досвіду запобігання домаш-
ньому насильству у країнах Європи, то в дано-
му контексті детального аналізу потребує досвід 
Польщі та Німеччини.

Найбільш цінним для України у сфері дослі-
дження, адаптації, а також запровадження дос-
віду у сфері розвитку правового регулювання, в 
тому числі і у сфері запобігання домашньому на-
сильству є досвід Польщі. Так, у Польщі, запобі-
гання домашньому насильству не обмежується 
широко відомої процедурою «Блакитної карти», 
яку поліцейські застосовують при втручанні в 
домашнє насильство. Серед основних цілей реалі-
зації державної політики для органів публічного 
адміністрування в Польщі є реалізація урядової 
Програми запобіганням домашньому насильству. 
Основними цілями такої програми є:   зменшення 
масштабів явища домашнього насильства;   підви-
щення ефективності захисту жертв домашнього 
насильства;   збільшення доступності допомоги;   
підвищення ефективності втручання і коригу-
вальних дій по відношенню до людей, які вдають-
ся до домашнього насильства [5].

Так, домашнє насильство, має бути зменшено 
як соціальне явище за допомогою 4 основних на-
прямків діяльності, спрямованих на різні групи 
одержувачів:   випереджувальні дії: діагносту-
вання, інформування, навчання, спрямовані на 
широкий загал, а також на людей, які працюють 
з жертвами та винуватцями домашнього насиль-
ства;   заходи втручання: доглядові та терапевтич-
ні, спрямовані на жертв домашнього насильства, а 
також виховні та ізоляційні, спрямовані на вину-
ватців домашнього насильства;   допоміжні заходи: 
психологічні, педагогічні, терапевтичні та інші, 
спрямовані на жертв домашнього насильства;   
корекційно-просвітницькі заходи, спрямовані 
на винуватців домашнього насильства [6, с. 10].

Також, досить цікавим, у зв’язку з запрова-
дженими карантинними заходами через розпов-
сюдження короновірусної хвороби COVID-19, є те, 
що у Польщі школярка створила «магазин косме-
тики», в якому жертви домашнього насильства 
можуть повідомити про такі випадки під вигля-
дом замовлення. Про це пише польське видання 
The First News. Жертви насильства можуть писа-
ти в особисті повідомлення «крамниці» у Facebook 
або на електронну адресу rumiankiibratki@gmail.
com. У відповідь засновниця «магазину» ціка-
виться самопочуттям жертви, а якщо отримає 

«замовлення» на косметику разом з адресою, то 
викликає туди поліцію. Дівчина назвала магазин 
«Rumianki i bratki». На сторінці вона викладає фо-
тографії косметики та спілкується завуальованою 
мовою. Одна із користувачок у коментарі до  «то-
вару» магазину написала: «Допомагає від синців 
і почервонінь. Раджу». Школярка розповіла, що 
створила проект через побоювання після запрова-
дження в Польщі карантину. У країні, за її слова-
ми, на 40% зросла кількість випадків домашнього 
насильства, а жертвам складніше звернутися по 
допомогу, оскільки вони часто перебувають в од-
ному приміщенні із кривдником [7].  

Що ж стосується застосування досвіду Поль-
щі у сфері запобігання домашньому насильству 
та можливості його подальшого запровадження 
в Україні, то необхідно зауважити, що уваги по-
требує безпосередньо підхід до розуміння заходів 
у сфері запобігання домашньому насильству, а 
також запроваджувати інноваційні заходи на-
правлені на запобігання вказаному явищу. З ог-
ляду на вказане, вбачається виправданим підхід, 
що застосовується у законодавстві Польщі, щодо 
групування заходів, направлених на запобігання 
домашньому насильству за груповою приналеж-
ністю. Таке групування заходів направлених на 
запобігання домашньому насильству, застосоване 
у тексті закону дозволило б у тексті підзаконних 
нормативно-правових актів, прийнятих на реалі-
зацію вказаного закону, чітко визначити їх пере-
лік та зміст, а також сформувати порядок їх прове-
дення. У зв’язку з цим, пропонуємо внести зміни 
до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» та викласти її у 
наступній редакції «На виконання завдань у сфері 
запобігання домашньому насильству суб’єкти, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству, забезпечують вжиття:

1) заходів запобігання домашньому насильству 
у сфері підняття загальної освіченості суспільства 
щодо проблематики домашнього насильства; 

2) заходів запобігання домашньому насильству 
направленні на виявлення причин та передумов 
виникнення домашнього насильства; 

3) заходів запобігання домашньому насиль-
ству, пов’язанні із пропагуванням нетерпимості 
до явища домашнього насильства.».

При цьому, на підзаконному рівні необхідно 
визначити кожен з видів таких заходів (окресли-
ти їх зміст), визначити чіткий їх перелік, а також 
підстави та порядок проведення. Що ж стосуєть-
ся досвіду Польщі, що підтримання інноваційних 
проектів та ідей, заходів у сфері запобігання до-
машньому насильству, то слід відмітити, що в ре-
аліях сьогодення України також було б доцільним 
шукати нові ідеї та підходи для запобігання вка-
заному явищу (в тому числі i з запровадженням 
такого «інтернет-магазину»). При цьому, пошук 
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таких інноваційних ідей, їх фінансування та вті-
лення, потрібно проводити безпосередньо серед су-
спільства, а також громадських формувань, адже 
вказане сприяє не тільки пошуку нестандартних 
заходів у сфері запобігання домашньому насиль-
ству, а й суттєво піднімає бажання у суспільстві 
протидіяти проявам домашнього насильства на 
побутовому рівні, що, в свою чергу, також носить 
певний профілактичний ефект.

Також, досить цікавим для аналізу у сфері 
запобігання домашньому насильству є досвід Ні-
меччини, яка після проведення заходів у сфері 
запобігання домашньому насильству здійснює 
оцінку їх ефективності. Так, у вказаній країні, 
після проведення комплексу заходів у сфері за-
побігання домашньому насильству, компетентні 
органи державної влади, із залученням громад-
ськості, проводять аналіз ефективності вказаних 
заходів, за такими критеріями: інформативність 
зазначеного заходу у сфері запобігання домашньо-
му насильству (наскільки вказаний захід виявися 
інформативним та насиченим інформацією щодо 
домашнього насильства); зміни у кількості звер-
нень щодо фактів у сфері домашнього насильства 
після проведення вказаного заходу (при цьому не 
завжди збільшення кількості звернень свідчить 
про неефективність вказаного заходу, а напроти 
свідчить про те, що вказаний захід повипливав на 
зменшення латентності зазначених проявів); від-
ношення та оцінка суспільства до того чи іншого 
заходу запобігання домашньому насильству (до 
порядку та форми його проведення, оцінка ефек-
тивності тощо).

За допомогою проведення вказаного опиту-
вання та оцінки кожного конкретного заходу 
(групи заходів) у сфері запобігання домашньому 
насильству робиться висновок про доцільність 
його запровадження та вчинення в подальшому, 
що, в свою чергу, також робить діяльність у сфері 
запобігання домашньому насильству більш ефек-
тивною [8, с. 5].

З огляду на вказаний досвід Німеччини, а та-
кож на необхідність проведення оцінки ефек-
тивності кожного заходу (групи заходів) у сфері 
запобігання домашньому насильству, вважаємо 
за необхідне запровадження подібної процедури i 
в Україні. Для цих цілей, пропонуємо доповнити 
ст. 19 Закону України «Про запобігання та про-
тидію домашньому насильству» частиною 4, яку 
викласти у наступній редакції «Спеціально упов-
новажений суб’єкт, у сфері запобігання та проти-
дії домашньому насильству, не рідше одного разу 
на пів року проводить оцінку ефективності про-

ведених заходів у сфері запобігання домашньому 
насильству». На реалізацію положень вказаної 
частини статті, є необхідним у відповідному під-
законному нормативно-правому акті, поряд із ви-
значенням порядку та особливостей проведення 
заходів у сфері запобігання домашньому насиль-
ству, визначити орган, який буде проводити моні-
торинг ефективності таких заходів, а також кри-
терії для проведення вказаного моніторингу.

Висновок. Позитивним зарубіжним досвідом 
у сфері запобігання домашньому насильству, 
який можливо застосувати в Україні має стати: 
1) побудова та створення соціальних інституцій, 
діяльність яких спрямована на запобігання до-
машньому насильству (США); 2) необхідність 
запровадження системи підтримки соціальних 
ініціатив у сфері запобігання домашньому на-
сильству (США); 3) створення на базі Національ-
ної академії наук України Інституту дослідження 
проблем домашнього насильства (США); 4) гру-
пування заходів, направлених на запобігання до-
машньому насильству за груповою приналежні-
стю (Польша); 5) необхідність проведення оцінки 
ефективності заходів, які застосовуються у сфері 
запобігання домашньому насильству (Німеччина). 
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Анотація

Томчук А. В. Зарубіжний досвід у сфері запобіган-
ня домашньому насильству. – Стаття.

У статті проаналізований досвід зарубіжних країн 
у сфері запобігання домашньому насильству. Констато-
вано, що на даний час в Україні можливо застосувати 
певний досвід у сфері запобігання домашньому насиль-
ству таких країн як США, Канада, Німеччина, Польща. 

Зроблено висновок, що позитивним зарубіжним 
досвідом у сфері запобігання домашньому насильству, 
який можливо застосувати в Україні має стати: побудо-
ва та створення соціальних інституцій, діяльність яких 
спрямована на запобігання домашньому насильству 
(США); необхідність запровадження системи підтрим-
ки соціальних ініціатив у сфері запобігання домашньо-
му насильству (США); створення на базі Національної 
академії наук України Інституту дослідження проблем 
домашнього насильства (Канада); групування заходів, 
направлених на запобігання домашньому насильству 
за груповою приналежністю (Польща); необхідність 
проведення оцінки ефективності заходів, які застосову-
ються у сфері запобігання домашньому насильству (Ні-
меччина). 

Ключові  слова: державна політика, запобігання, 
домашнє насильство, зарубіжний досвід, міжнарод-
но-правове регулювання.

Аннотация

Томчук А. В. Зарубежный опыт в сфере предотвра-
щения домашнего насилия. – Статья.

В статье проанализирован опыт зарубежных стран 
в сфере предотвращения домашнего насилия. Конста-
тировано, что в настоящее время в Украине возможно 
применить определенный опыт в сфере предотвраще-
ния домашнего насилия таких стран как США, Кана-
да, Германия, Польша.

Сделан вывод, что положительным зарубежным 
опытом в сфере предотвращения домашнего насилия, 
который можно применить в Украине должно стать: 

построение и создание социальных институтов, деятель-
ность которых направлена на предотвращение домашне-
го насилия (США) – необходимость внедрения системы 
поддержки социальных инициатив в сфере предотвра-
щения домашнего насилия (США) – создание на базе 
Национальной академии наук Украины Института 
исследования проблем домашнего насилия (Канада); 
группировка мероприятий, направленных на предот-
вращение домашнего насилия по групповой принад-
лежности (Польша); необходимость проведения оценки 
эффективности мер, применяемых в сфере предотвра-
щения домашнего насилия (Германия).

Ключевые  слова: государственная политика, пре-
дотвращение, домашнее насилие, зарубежный опыт, 
международно-правовое регулирование.

Summary

Tomchuk A. V. Foreign experience in the field of 
domestic violence prevention. – Article.

The article analyzes the experience of foreign countries 
in the field of prevention of domestic violence. It is stated 
that at present in Ukraine it is possible to apply some 
experience in the field of prevention of domestic violence 
in such countries as the USA, Canada, Germany, Poland.

It is concluded that the positive foreign experience 
in the field of domestic violence prevention, which 
can be applied in Ukraine, should be: construction and 
creation of social institutions, whose activities are aimed 
at preventing domestic violence (USA); - the need to 
introduce a system of support for social initiatives in the 
field of prevention of domestic violence (USA); creation on 
the basis of the National Academy of Sciences of Ukraine 
of the Institute for the Study of Domestic Violence 
(Canada); grouping of measures aimed at preventing 
domestic violence by group affiliation (Poland); the need 
to assess the effectiveness of measures applied in the field 
of prevention of domestic violence (Germany).

Key words: state policy, prevention, domestic violence, 
foreign experience, international legal regulation.
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ЗАСТОСУВАННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ

Постановка проблеми. В умовах розбудови 
України як правової, демократичної держави, із 
прозорою структурою влади важливим є питання 
правильного орієнтування роботи державних ор-
ганів з метою забезпечення не тільки їх ефектив-
ності, але й забезпечення законності прийнятих 
рішень. Численні реформаційні процеси, які ак-
тивізувались останнім часом на території країни 
в зв’язку з обранням європейського вектору роз-
витку, вимагають, у першу чергу, зміни форма-
ту діяльності офіційних відомств за взірцем кра-
їн Єврозони. Забезпечення реалізації подібного 
завдання потребує поступової підготовки та зміни 
функціоналу владного апарату, а також механізму 
його правового регулювання. Якщо говорити без-
посередньо про органи прокуратури, то за остан-
ній час їх було суттєво перероблено та приведено 
до вигляду прокуратур багатьох західноєвропей-
ських країн. Водночас, багато моментів в діяльно-
сті даних органів все ще потребує опрацювання та 
розвитку, зокрема, питання правового регулюван-
ня адміністративно-правового примусу в їх робо-
ті. Вказана категорія має комплексний характер 
та відповідний правовий механізм, сутність та 
структуру якого варто дослідити в даній статті з 
метою побудови в подальшому шляхів удоскона-
лення проблематики адміністративно-правового 
примусу в діяльності прокуратури України. 

Стан дослідження проблеми. Окремі проблемні 
питання, пов’язані із реалізацією окремих функцій 
органами прокуратури, досліджувались у працях: 
С.В. Мочерного, І.О. Личенко, Р.С. Квасницького, 
С.О. Джерелейко, М.С. Дороніна, Ю.А. Ведєрні-
кова, А.В. Папірної, О.Н. Куракіна, В.Н. Хропа-
нюка та інших. Втім, справедливим буде вказати, 
що питання механізму застосування адміністра-
тивно-правового примусу органами прокуратури 
проекту фактично залишилось по за увагою вче-
них-юристів.

Мета і завдання дослідження. Мета досліджен-
ня полягає у тому, щоб надати характеристику 
механізму правового регулювання застосування 
органами прокуратури адміністративно-правово-
го примусу, а також встановити структури цього 
механізму. 

Виклад основного матеріалу. Значення катего-
рії механізму не тільки у контексті застосування 
адміністративно-правового примусу в діяльності 

органів прокуратури, але й праві загалом досить 
велике. В загальному значенні термін «механізм» 
визначається, як: пристрій, що передає або пере-
творює рух; пристрої, машини, транспортні засо-
би, що здійснюють переміщення, транспортуван-
ня вантажів; механізм машини, вихідна ланка 
якого має робочий орган; послідовність дій окре-
мих елементів, засобів для забезпечення захисту 
пристрою, обладнання; сукупність проміжних 
станів або процесів будь-яких явищ; сукупність 
засобів, що виключають звертання програми до 
ділянок пам’яті, які їй не належать; внутрішня 
будова, система чого-небудь; метод, спосіб, сукуп-
ність станів і процесів, з яких складається певне 
фізичне, хімічне та ін. явище; сукупність орга-
нізаційних структур, конкретних форм і методів 
управління, а також правових норм, за допомогою 
яких реалізуються діючі у конкретних умовах 
економічні закони [1;2].

Багато вчених розглядали значення поняття 
«механізм» в загальнонауковому сенсі та надава-
ли на основі цього власні наукові обґрунтувань. 
О.М. Лощихін зауважує, що механізм – це певні 
системи або структури, яким властиві відповідні 
функції. Це суб’єкти або об’єкти відповідних пра-
вовідносин, носії певних функцій, учасники пев-
ної діяльності. Водночас функції – це насамперед 
об’єктивно існуючі явища, але вони здійснюють-
ся за наявності адекватного механізму [3, с. 317]. 
С.В. Мочерний під категорією «механізм» вбачає 
систему певних ланок та елементів, що приводять 
їх у дію [4, с. 135]. І.О. Личенко в своєму дисер-
таційному дослідженні доходить висновку, що 
термін «механізм» було запозичено з механіки, і 
в загальному він означає систему ланок, що взає-
модіють та взаємодіючи функціонують [5, c. 52]. 
Р.С. Квасницька та С.О. Джерелейко характери-
зують механізм як систему, що визначає послі-
довність здійснення певних процесів або порядок 
виконання відповідних робіт [6, с. 67]. М.С. До-
роніна уточнює складові механізму та розглядає 
його як складну систему, що має вхід та вихід. 
Вона акцентує увагу на необхідності підбору та-
ких елементів розробником механізму, які на ви-
ході дадуть бажані значення істотних параметрів 
при мінімальних втратах енергії [7, с. 128].

В юридичній науці, наприклад, Ю.А. Ведєр-
ніков та А.В. Папірна вважають, що механізм 
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правового регулювання – це взята в сукупнос-
ті система правових засобів, за допомогою яких 
здійснюється правове регулювання суспільних 
відносин [8]. З позиції О.Н. Куракіна механізм 
правового регулювання – це нормативно-органі-
зований, послідовно здійснюваний комплексний 
процес, спрямований на результативне втілення 
правових норм у життя за допомогою адекват-
них правових засобів [9, c.22]. В.Н. Хропанюк 
вказує, що механізм правового регулювання – 
це система правових засобів, за допомогою яких 
здійснюється упорядкованість суспільних відно-
син відповідно до цілей і задач правової держа-
ви [10]. М.С. Кельман та О.Г. Мурашин визнача-
ють механізм правового регулювання як єдину 
систему правових засобів, за допомогою яких 
здійснюється результативне правове впорядку-
вання суспільних відносин та подолання пере-
пон, які стоять на шляху задоволення інтересів 
суб’єктів права [11, с. 372]. 

Отже, підсумовуючи викладені вище визна-
чення варто констатувати, що недоліком біль-
шості вчених трактувань є наслідування базис-
ної ідеї відносно значення механізму правового 
регулювання, шляхом зміни її зовнішніх ознак. 
В цей же час внутрішня сутність механізму пра-
вового регулювання за визначенням більшості 
науковців загалом не змінюється. Відповідно 
до нашого бачення, механізм правового регулю-
вання в класичному вигляді варто розуміти, як 
набір всього масиву юридичних явищ, які вико-
ристовуються для забезпечення досягнення мети 
правового регулювання – упорядкування суспіль-
них відносин. При цьому, складові елементи да-
ного механізму використовуються повністю та 
взаємозалежно, що, в свою чергу, забезпечує го-
ловну ознаку механічної системи – активність. 
Враховуючи викладене, механізм застосування 
адміністративно-правового примусу органами 
прокуратури являє собою систему взаємопов’яза-
них, законодавчо визначених активних елементів 
правової дійсності, які забезпечують регулюючий 
вплив права на відносини, які виникають в галузі 
здійснення органами прокуратури адміністратив-
но-примусових повноважень. 

В той же час подібне визначення є обмеженим, 
а для його повного освітлення варто встановити, 
які саме елементи становлять зміст механізму 
правового регулювання застосування адміністра-
тивно-правового примусу органами прокуратури. 

В площині базової юридичної теорії існує не 
менше коло доктринальних поглядів на структу-
ру досліджуваної категорії. Наприклад, К.Г. Во-
линка доводить, механізм правового регулюван-
ня формують такі елементи: юридичні норми; 
нормативно-правові акти; акти офіційного тлу-
мачення; юридичні факти; правовідносини; акти 
правореалізації; правосвідомість; режим законно-

сті та правопорядку, який впроваджується в ре-
зультаті досягнення цілей правового регулюван-
ня [12, c. 108].

На думку Ю.В. Кривицького до системи еле-
ментів механізму правового регулювання необхід-
но віднести наступні правові засоби: норми права; 
правовідносини; акти застосування; акти тлума-
чення норм права. При цьому, зауважує автор, ос-
танні два елементи є факультативними [13, c. 77]. 

Ю.А. Ведерніков та А.В. Папірна розглядають 
механізм правового регулювання через призму та-
ких елементів: 

 – - норма права – загальнообов’язкове правило 
(модель) поведінки, яке встановлює для суб’єк-
та як можливий варіант поведінки – суб’єктивні 
права, так і необхідний варіант поведінки – юри-
дичні обов’язки. Завдання цього елементу поля-
гає в тому, щоб: • визначити загальне коло людей, 
на яких він розповсюджується; • визначити зміст 
поведінки суб’єктів; • визначити обставини, за 
яких особа повинна керуватися цим правилом по-
ведінки; • розкрити саме правило поведінки; 

 – правові відносини – відносини, що виника-
ють на основі норм права. У них індивідуалізу-
ються положення норми права, конкретизуються 
права та обов’язки певних суб’єктів, їх повнова-
ження і юридична відповідальність. Правовідно-
сини виконують такі функції: визначають кон-
кретне коло осіб, на яких розповсюджується дія 
норм права в певний момент; закріплюють кон-
кретну поведінку, якої повинні або можуть дотри-
муватись суб’єкти; є умовами для можливого при-
ведення в дію спеціальних юридичних дій з метою 
забезпечення суб’єктивних прав, обов’язків та 
відповідальності; 

 – юридичні факти – конкретні життєві обста-
вини, з якими норми права пов’язують виникнен-
ня, зміну чи припинення суб’єктивних юридич-
них прав та обов’язків; 

 – акти реалізації, прав і обов’язків – фактична 
поведінка суб’єктів правовідносин щодо здійснен-
ня своїх прав і обов’язків. Саме реалізація прав і 
обов’язків завершує «роботу» механізму правово-
го регулювання – реальна поведінка така, на яку 
було спрямоване правове регулювання [14].

С.В. Клименко пише, що «деталями» (струк-
турними елементами) механізму правового ре-
гулювання є такі правові явища: система норм 
права, їх реалізація, правовідносини і правосвідо-
мість [15, c. 122].

Отже, як і у випадку із науковим обґрунтуван-
ням поняття механізму правового регулювання, 
доктринальні позиції відносно структури даного 
механізму також різняться. При цьому в більшо-
сті випадків вчені виділяють одні і ті ж елементи, 
але неодноманітно трактують їх зміст та нехтують 
рядом інших важливих його складових. В зв’яз-
ку з цим, враховуючи вищевикладене та беручи 
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до уваги відмічені нами аспекти вище, до елемен-
тів механізму правового регулювання застосуван-
ня адміністративно-правового примусу органами 
прокуратури слід віднести. 

- Норми права. Як пише О.Ф. Скакун, специ-
фічне завдання норми права в механізмі правово-
го регулювання полягає в тому, щоб: визначити 
загальне коло людей, на які вона поширює свою 
дію; встановити зміст суспільних відносин (зміст 
поведінки суб’єкта), а також об’єкти правовідно-
син; визначити обставини, в яких особа повинна 
керуватися даним правилом поведінки; розкри-
ти саме правило поведінки вказівкою на права і 
обов’язки учасників відносин, що регулюються, 
характер їх зв’язку між собою, а також держав-
но-примусові заході, що застосовуються до осіб 
у разі невиконання ними юридичних обов’язків 
[16, c. 499–500; 17, с. 133]. К.Г. Волинка вважає, 
що норма права – це міра суспільно корисної по-
ведінки, спрямована на досягнення мети соціаль-
ного регулювання. Автор підкреслює, що соці-
альні норми регулюють неабиякі, а найтиповіші 
суспільні відносини [18, c. 110]. Таким чином, 
норма права є найбільш базовим складовим еле-
ментом правового регулювання, в якому закрі-
плюється вихідне правило поведінки суб’єктів 
відносин в галузі застосування адміністратив-
но-правового примусу органами прокуратури. 
Фактично, норми права відіграють роль «наріж-
ного каменю» всієї структури правового регу-
лювання, адже саме з них складаються офіційні 
державні акти, положення яких виражають юри-
дичний вплив на вказану систему відносин. 

- Правові принципи. Як зазначають вчені, на-
приклад, М.Н. Марченко, принципи права – це ос-
новні ідеї, вихідні положення, які визначають осо-
бливості формування, розвитку і функціонування 
права [19, с. 22]. За П.М. Рабіновичем, принципи 
права – це керівні засади (ідеї), які зумовлюються 
об’єктивними закономірностями існування і роз-
витку людини і суспільства та визначають зміст і 
спрямованість правового регулювання [20, c. 65]. 
Так, принципи займають важливе місце у меха-
нізмі правового регулювання будь-якого об’єк-
ту, у тому числі відносин які виникають під час 
застосування органами прокуратури адміністра-
тивно-правового примусу. Принципи постають 
абстрактними ідеями, найвищими стандартами 
«належної» правової реальності. Вони розчиню-
ються у нормативному матеріалі, однак, не є ма-
теріальними юридичними нормами у класичному 
варіанті. Зокрема, у принципах уособлюється ідея 
законності на забезпечення якої спрямовано всю 
діяльність органів прокуратури, а також рівно-
сті всіх людей та громадян, найвищої цінності їх 
життя та здоров’я тощо. 

- Правовідносини. Поняття «правовідносини» 
на думку С.С. Алексєєва вважав виражає інди-

відуалізований суспільний зв’язок між особами, 
який характеризується наявністю суб’єктивних 
юридичних прав і обов’язків та підтримується 
(гарантується) примусовою силою соціалістичної 
держави [21]. С.Ф. Кечек’ян писав, що правовід-
носини – це особливі ідеологічні відносини, які 
виникають внаслідок впливу норм права на по-
ведінку людей [22, с. 84–85]. Тобто, правові від-
носини в даному випадку складаються предмет 
правового регулювання. Саме на них розповсю-
джується юридичний вплив, який реалізується за 
допомогою інших елементів механізму правового 
регулювання застосування адміністративно-пра-
вового примусу органами прокуратури. Подібні 
правовідносини вникають в галузі виконання про-
курорами покладених на них законом функцій, 
внутрішнього управління підрозділами органів 
прокуратури, реалізації наглядово-контрольної 
діяльності по відношенню до інших правоохорон-
них органів тощо. 

- Форми та методи застосування адміністратив-
но-правового примусу органами прокуратури. Ос-
таннім елементом досліджуваного у даній статті 
механізму правового регулювання є правові фор-
ми та методи – сукупний інструментарій, набір 
моделей відповідних дій та операцій за допомогою 
яких приводиться до життя адміністративно-пра-
вовий примус в роботі органів прокуратури, що є 
окремою теоретичною проблематикою.

Висновки. Таким чином, саме так на нашу дум-
ку виглядає структура механізму правового регу-
лювання застосування адміністративно-правово-
го примусу органами прокуратури. Безперечно, 
це лише одна з можливих теоретичних позицій, 
однак, саме вона найбільш ґрунтовно показує всі 
об’єктивні особливості системи юридичного впли-
ву на правовідносини, що виникають у контексті 
діяльності прокуратури України. Ґрунтуючись 
на виділених елементах у підсумку даної статті 
варто визначити, що механізм правового регулю-
вання застосування адміністративно-правового 
примусу органами прокуратури – це система юри-
дичних норм, принципів, методів та форм, в яких 
знаходить своє вираження юридичний вплив на 
суспільні відносини, що виникають в момент про-
вадження уповноваженими особами органів про-
куратури повноважень щодо застосування заходів 
адміністративно-примусового характеру. 
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Анотація

Чорней В. С. Сутність та структура механізму за-
стосування адміністративно-правового примусу орга-
нами прокуратури. – Стаття.

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вче-
них, узагальнено наукові підходи щодо визначення 
сутності та змісту понять «механізм» та «правовий 
механізм». Визначено зміст механізму застосуван-
ня адміністративно-правового примусу органами 
прокуратури та окреслено його характерні особливос-
ті. Висвітлено структуру механізму застосування адмі-
ністративно-правового примусу органами прокуратури 
та проаналізовано зміст кожного його елементу. 

Ключові слова: механізм, механізм правового регу-
лювання, структура механізму правового регулювання.

Аннотация

Чорней В. С. Сущность и структура механизма при-
менения административно-правового принуждения 
органами прокуратуры. – Статья.

В статье, на основе анализа научных взглядов 
ученых, обобщены научные подходы к определению 
сущности и содержания понятий «механизм» и «пра-
вовой механизм». Определено содержание механизма 
применения административно-правового принужде-
ния органами прокуратуры и обозначены его характер-
ные особенности. Очерчена структура механизма при-
менения административно-правового принуждения 
органами прокуратуры и проанализировано содержа-
ние каждого его элемента.

Ключевые  слова: механизм, механизм правового 
регулирования, структура механизма правового регу-
лирования.

Summary

Chornei V. S. The essence and structure of the mech-
anism of application of administrative and legal coercion 
by the prosecutor’s office. – Article.

The article, based on the analysis of scientific views 
of scientists, summarizes scientific approaches to defin-
ing the essence and content of the concepts "mechanism" 
and "legal mechanism". The content of the mechanism of 
application of administrative and legal coercion by the 
prosecutor’s office is determined and its characteristic 
features are outlined. The structure of the mechanism of 
application of administrative and legal coercion by the 
prosecutor’s office is highlighted and the content of each 
of its elements is analyzed.

Key  words: mechanism, mechanism of legal regula-
tion, structure of mechanism of legal regulation.
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ 
ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Вступ. Однією із важливих екологічних про-
блем сучасності є забруднення атмосферного по-
вітря. Лише за оцінками Американської асоціації 
легеневих захворювань витрати системи охоро-
ни здоров’я, пов’язані із забрудненням повітря 
складають не менше 25 млрд. дол. на рік. Про-
голошене Конституцією України право кожного 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на 
відшкодування завданої порушенням цього права 
шкоди, незважаючи на багато вживаних держа-
вою та суспільством природоохоронних заходів 
не виконується у повному обсязі. Необхідність 
переосмислити традиційні уявлення про правову 
охорону атмосферного повітря назріла вже давно. 
Це пов’язано з тим, що параметри негативного 
впливу на атмосферне повітря постійно розширю-
ються, обсяги забруднення збільшуються, а зони 
шкідливого його впливу поширюються вже не 
тільки на здоров’я населення та економічне жит-
тя країни, а й на всю екологічну систему планети.

Реальним заходом забезпечення прав грома-
дян на сприятливе навколишнє середовище є 
контроль. Водночас ефективність застосовуваних 
контрольно-наглядових атмосфероохоронних за-
ходів далека від оптимальної. 

Однією з основних причин складності виявлен-
ня злочинів та інших правопорушень у сфері охо-
рони атмосферного повітря є недостовірність да-
них виробничого екологічного контролю. Цьому 
сприяють умови як об’єктивного, так і суб’єктив-
ного характеру. Перш за все господарюючі суб’єк-
ти спочатку не зацікавлені в достовірності відо-
мостей про обсяги викидів в атмосферу, оскільки 
на підставі даних виробничого контролю здійс-
нюється розрахунок плати за негативний вплив 
на навколишнє середовище і в цілому оцінка за-
конності їх діяльності по забрудненню повітря.

Стан наукової розробки проблеми. Важливі 
аспекти адміністративно-правового забезпечен-
ня безпеки атмосферного повітря досліджува-
лися багатьма відомими правниками. Не є фра-
гментарними вітчизняні наукові дослідження і 
в цьому аспекті слід віддати належне науковим 
працям вчених радянського періоду (монографії 
М.І. Малишка «Державний контроль за охороною 
атмосферного повітря» (1982 р.) та М.М. Брин-
чука «Правова охорона атмосферного повітря» 
(1985 р.) і сучасності (дисертації О.В. Ільїної 

«Організаційно-правові заходи охорони озоно-
вого шару в Україні» (Харків, 2004), С.В. Вору-
шило «Адміністративно-правова охорона атмос-
ферного повітря» (Київ, 2011), які хоча й мають 
беззаперечний науковий інтерес, проте підго-
товлені в інших правових реаліях. Разом з тим, 
проблематика застосування необхідного набору 
адміністративно-правових засобів, у тому числі 
контрольно-наглядового характеру, комплексно 
не досліджувалась. Переважна більшість вчених 
у своїх доробках або висвітлюють її фрагментар-
но, або не торкаються зовсім. 

Тому метою статті є визначення на основі аналі-
зу чинного законодавства, наявних наукових, пу-
бліцистичних та методичних джерел, у тому чис-
лі зарубіжного досвіду, місця та ролі публічного 
контролю у системі адміністративно-правових за-
собів забезпечення безпеки атмосферного повітря.

Виклад основного матеріалу. Контроль являє 
собою сукупність норм, інституцій і відносин, 
спрямованих на забезпечення поведінки людей у 
відповідності до інтересів певної соціальної групи, 
класів чи суспільства в цілому. Основа соціально-
го контролю ʼ це система цінностей у сферах мо-
ралі, права, релігії, естетики, які віддзеркалюють 
інтереси певної соціальної спільноти [1, с. 212].

Саме контроль, як засіб забезпечення безпеки 
атмосферного повітря, дає змогу отримати опера-
тивну інформацію, що об’єктивно відображає стан 
справ на підконтрольних об’єктах, відповідність 
їх діяльності наміченій програмі, виявити недолі-
ки у змісті схвалюваних рішень, організації їх ви-
конання, способах і засобах їх реалізації [2, с. 261]. 

Вбачається, що категорія контролю, навіть 
в екологічній сфері, є багатоаспектною, і визна-
чення її змісту залежить від тієї позиції, відносно 
якої розглядається поняття та сенс цієї діяльно-
сті – контрольно-наглядова діяльність є і формою, 
і методом, і самостійною функцією та стадією 
управління взагалі й забезпечення екологічної 
безпеки суспільства зокрема. 

Під державним контролем за охороною ат-
мосферного повітря розуміється система заходів, 
спрямованих на забезпечення суворого виконан-
ня всіма міністерствами, комітетами, службами, 
підприємствами та іншими органами, а також 
посадовими особами та громадянами вимог пові-
тряохоронного законодавства [3].
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Зазначений вид контролю є самостійним та 
визначається як здійснення спеціально уповнова-
женими на те державними органами спостережен-
ня за станом атмосферного повітря та джерелами 
його забруднення, перевірки дотримання закон-
ності і фактичного виконання норм, правил і стан-
дартів з охорони повітряного середовища, а також 
вжиття ними заходів реагування [4, с. 15]. 

В широкому розумінні контроль за охороною 
атмосферного повітря виступає як організація 
спостереження за допомогою технічних засобів 
за станом атмосферного повітря і ступенем його 
забруднення, як облік джерел забруднення і пере-
вірка виконання заходів із забезпечення чистоти 
цього повітря. Іншою важливою стороною контр-
олю є здійснення нагляду за законністю тих чи 
інших дій, які виконуються органами управління 
та громадськими організаціями, посадовими осо-
бами і громадянами у відповідності з вимогами 
законодавства про охорону атмосферного повітря. 

Значення такого контролю у боротьбі із забруд-
ненням атмосферного повітря полягає у: 1) визна-
ченні стану забруднення атмосфери і шкідливого 
впливу на неї інших факторів; 2) встановлення 
джерел забруднення та інших несприятливих для 
навколишнього середовища чинників; 3) запо-
біганні появі нових джерел забруднення і вжит-
ті заходів для ліквідації їх шкідливого впливу; 
4) перевірці ефективності дотримання атмосфе-
роохоронних норм і правил, а також виконання 
відповідних природоохоронних заходів; 5) забез-
печенні дотримання законності в атмосфероохо-
ронній сфері шляхом адміністративного впливу та 
інших заходів адміністративного примусу, у тому 
числі й адміністративної відповідальності.

З метою забезпечення належного реформу-
вання системи державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони довкілля розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 31.05.2017 № 616 було 
схвалено Концепцію реформування системи дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища [5]. 

Різноманіття видів державного екологічного 
нагляду потребує суттєвої мобілізації сил і засо-
бів державних органів та їх посадових осіб, які 
його здійснюють, оптимізації методів і регламен-
тів їх роботи. У зв’язку з цим слід зазначити, що 
поряд з правовими недоліками правового регу-
лювання значна кількість проблем притаманна і 
системі організації державного екологічного наг-
ляду (контролю) в цілому. Зокрема, важливим 
питанням підвищення ефективності державного 
екологічного нагляду є оптимізація повноважень 
органів державної влади, які його здійснюють, у 
зв’язку із чим Концепцію реформування системи 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища перед-
бачено утворення Державної природоохоронної 

служби України та ліквідацію Держекоінспекції 
України. Однак такий інституційний захід й досі 
не реалізовано.

Сама концепція прямо вказує на характерні 
проблеми організації природоохоронного контро-
лю, у тому числі й в атмосфероохоронній галузі, 
серед яких:

 – дублювання центральними органами вико-
навчої влади наглядових (контрольних) функцій;

 – відсутність єдиного підходу до виконання 
відповідних органами контрольно-наглядових 
функцій;

 – відсутність сприяння державного управлін-
ня у сфері охорони навколишнього природного 
середовища забезпеченню повноцінного доступу 
громадян України до інформації про стан навко-
лишнього природного середовища, існуючих еко-
логічних ризиків для безпечної життєдіяльності; 

 – відсутність прозорого механізму проведення 
моніторингу стану навколишнього природного се-
редовища та доступу до великої кількості еколо-
гічних даних, що повинні бути відкритими;

 – необхідність удосконалення порядку прове-
дення державного моніторингу стану навколиш-
нього природного середовища з метою забезпечен-
ня доступу, розроблення науково обґрунтованих 
рекомендацій для прийняття ефективних управ-
лінських рішень на підставі даних про стан навко-
лишнього природного середовища, що сприятиме 
створенню технічної та технологічної бази для 
функціонування єдиної державної системи моні-
торингу стану навколишнього природного середо-
вища тощо [5].

Не менш важлива роль крім державного у сис-
темі публічно-правової охорони атмосферного 
повітря належить громадському контролю за до-
держанням вимог законодавства про охорону на-
вколишнього природного середовища, що здійс-
нюється, зокрема, громадськими інспекторами з 
охорони навколишнього природного середовища.

Так само і в Законі України «Про охорону ат-
мосферного повітря» у статті 30 позначено про 
те, що громадський контроль у галузі охорони 
атмосферного повітря здійснюється громадськи-
ми інспекторами з охорони довкілля відповідно 
до Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища». У статті 21 останнього 
визначено повноваження громадських організа-
цій у галузі довкілля [6].

Прикладом успішної реалізації громадських 
контрольних повноважень у сфері охорони до-
вкілля можна вважати діяльність громадського 
формування «Екологічний патруль», яке вико-
нує свої повноваження, визначені у Законі Укра-
їни «Про участь громадян в охороні громадського 
порядку і державного кордону» [7], згідно Роз-
ділу ІІІ «Основні завдання, права та обов’язки 
громадських формувань з охорони громадського 
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порядку і державного кордону та їх членів», де у 
статті 9 йдеться про «надання допомоги органам 
Національної поліції у забезпеченні громадсько-
го порядку і громадської безпеки, запобіганні ад-
міністративним проступкам і злочинам». Члени 
громадських формувань під час виконання своїх 
обов’язків з охорони громадського порядку згідно 
статті 13 зазначеного закону та статті 255 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення ма-
ють право складати протоколи про адміністратив-
ні правопорушення.

Отже, громадський контроль у галузі охорони 
атмосферного повітря, в першу чергу, здійсню-
ється громадськими інспекторами з охорони до-
вкілля згідно з положенням, яке затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що за-
безпечує формування державної політики у сфері 
охорони навколишнього природного середовища. 
У даному випадку мова йде лише про Положення 
про громадських інспекторів з охорони довкілля, 
затверджене наказом Міністрерства екології та 
природних ресурсів України № 88 від 27 лютого 
2002 року. Однак вважати його головним і керів-
ним нормативно-правовим актом, що регламентує 
усі особливості здійснення різних громадських 
контрольно-наглядових заходів повітряохоронно-
го спрямування, важко, адже у ньому однобічно 
приділяється увага лише повноваженням таких 
інспекторів. Інші форми контрольно-наглядової 
діяльності, процедурні питання, особливості ре-
алізації громадськими інспекторами з охорони 
довкілля адміністративно-юрисдикційних повно-
важень залишилися без належної уваги. Тим біль-
ше що ототожнювати громадський контроль за 
додержанням повітряохоронного законодавства 
виключно з громадськими інспекторами з охоро-
ни довкілля здається невірним. 

Отже, призначення громадського контролю та 
його взаємозв’язок із державним полягає у тому, 
що він фактично доповнює систему публічного 
контролю за додержанням атомсферо-охоронного 
законодавства, слугує важливою формою залучен-
ня громадськості в управління справами охорони 
довкілля, сприяє забезпеченню законності в ді-
яльності атмосфероохоронних контрольно-нагля-
дових органів. 

Третім різновидом публічного контролю за 
додержанням вимог атмосферо-охоронного зако-
нодавства є виробничий контроль, який здійсню-
ється підприємствами, установами, організація-
ми та громадянами - суб’єктами підприємницької 
діяльності в процесі їх господарської та іншої ді-
яльності, якщо вона справляє шкідливий вплив 
на стан атмосферного повітря. Зміст виробничого 
контролю полягає в тому, що кожне підприєм-
ство - забруднювач у регіоні повинне самостій-
но здійснювати контроль за своїми викидами і 
природокористуванням і вчасно подавати відпо-

відні звіти в органи регіонального екологічного 
контролю. Матеріали таких звітів мають містити 
точну інформацію про технічні характеристики 
джерела забруднення повітря, технології вироб-
ництва, час роботи, середні і максимальні норми 
викидів забруднюючих речовин, устаткування, 
що застосовується для скорочення викидів. Ви-
падки подання звітів повинні бути чітко закріпле-
ні в законодавстві. Вони можуть подаватися при 
встановленні нормативів ПДВ, ВСВ, якщо в ході 
виробничої діяльності підприємство допустило 
викид, який перевищує встановлену для нього 
максимальну норму. Настільки ж чітко повинні 
бути визначені обсяг і строки поданої інформації. 
Необхідно визначити й економічні гарантії вчас-
ного подання і вірогідності звітів [8].

Отже, проведений аналіз усіх трьох різновидів 
публічного контролю за додержанням атмосфе-
ро-охоронного законодавства, його форм та меха-
нізмів дає можливість визначити такі його харак-
терні ознаки (особливості):

по-перше, знаходить прояв через здійснення 
державного, громадського та виробничого його 
складових;

по-друге, основу його нормативної регламента-
ції переважно складають норми адміністративно-
го права;

по-третє, здійснюється як Державною еколо-
гічною інспекцією України та й іншими уповно-
важеними контролюючими суб’єктами, у тому 
числі й окреми інституціями громадянського су-
спільства;

по-четверте, не має у своєму розпоряджен-
ні спеціального базового нормативно-правового 
акта, яким були б урегульовані усі особливості 
здійснення контрольно-наглядової діяльності 
в атмосферо-охоронній галузі;

по-п’яте, реалізується адміністративним (влад-
ним шляхом) і технічними способами (за допомо-
гою технічних приладів). Застосування останніх 
здійснюється відповідно до Технічного регламен-
ту засобів вимірювальної техніки, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 лю-
того 2016 р. № 163 [9], Технічного регламенту 
щодо неавтоматичних зважувальних приладів, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 грудня 2015 р. № 1062 [10] та Тех-
нічного регламенту законодавчо регульованих 
засобів вимірювальної техніки, затвердженим по-
становою Кабінету Міністрів України від 13 січня 
2016 р. № 94 [11].

Характеристика відповідних ознак та особли-
востей здійснення публічного контролю у сфері 
охорони атмосферного повітря дає також можли-
вість виділити такі його елементи: 1) спостережен-
ня за станом забруднення атмосфери і впливу на 
неї шкідливих чинників; 2) встановлення джерел 
забруднення; 3) перевірка фактичного виконання 
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норм, правил і стандартів з охорони атмосферного 
повітря; 4) перевірка законності шляхів і засобів 
виконання відповідних вимог; 5) вжиття заходів 
реагування під час контролю.

Висновок. Таким чином, сутність державного 
контролю за додержанням атмосфероохоронного 
законодавства полягає в діяльності Державної еко-
логічної інспекції та інших уповноважених кон-
тролюючих органів (Кабінету Міністрів України, 
Національної поліції України, Державної служби 
Укрaїни з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів, місцевих органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування) 
щодо встановлення відповідності об’єктів (дже-
рел забруднення) вимогам атмосфероохоронного 
законодавства та іншим нормативам екологічної 
безпеки атмосферного повітря, фіксування у вста-
новленому законодавством порядку випадків не-
відповідності діяльності екологічним критеріям 
якості цього природного компонента, прийняття 
відповідних заходів щодо їх усунення й притяг-
нення винних до відповідальності за порушення 
атмосфероохоронного законодавства.

Все викладене в комплексі свідчить про необхід-
ність підвищення ефективності публічного контр-
олю у сфері забезпечення безпеки атмосферного 
повітря, що може бути реалізовано за рахунок:

1) законодавчого визначення нових підходів до 
розмежування об’єктів такого контролю, виходя-
чи з рівнів їх негативного впливу на навколишнє 
середовище;

2) законодавчого визначення поняття «атмос-
фероохоронного контролю» як невід’ємної складо-
вої державного екологічного контролю, що дозво-
лить конкретизувати його предмет, види і об’єкти;

3) нормативного забезпечення системи орга-
нізації атмосфероохоронного контролю, правової 
природи всіх його складових елементів і порядку 
їх функціонування;

4) запровадження, з урахуванням європей-
ського досвіду, нових підходів щодо здійснення 
публічного контролю у сфері забезпечення безпе-
ки атмосферного повітря;

5) розширення повноважень громадських ін-
спекторів з охорони довкілля під час здійснення 
публічного контролю за дотриманням повітряохо-
ронного законодавства, зокрема, залучення їх 
до здійснення моніторингу як засобу отримання, 
збирання, оброблення, збереження та аналізу ін-
формації про викиди забруднюючих речовин та 
рівень забруднення атмосферного повітря;

6) делегування органам місцевого самовря-
дування окремих повноважень щодо здійснення 
публічного контролю за додержанням повітряохо-
ронного законодавства, раціональним викорис-
танням, відтворенням та його охороною.

7) надання додаткових гарантій інспекторам з 
охорони довкілля шляхом визначення Державної 

екологічної інспекції України правоохоронним 
органом.

Література
1. Малиновський В.Я.  Державне управління:  

Навчальний посібник. Луцьк: Ред.-вид. відд. «Вежа» 
Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. 558 с.

2. Яковенко О.О. Зміст та завдання контролю в сфе-
рі прав споживачів у системі функцій органів держав-
ного управління. Держава  і  право  :  збірник  наукових 
праць.  Юридичні  і  політичні  науки. Випуск 53. К.:  
Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН Украї-
ни, 2011. С. 260-265.

3. Фролова Н.В., Чувашев А.Г. Экологическая 
оценка правового состояния охраны атмосферного воз-
духа. Актуальные  проблемы  естественнонаучного 
образования,  защиты  окружающей  среды  и  здоровья 
человека. 2016. № 2. С. 407-411.

4. Малышко Н. И. Государственный контроль 
за охраной атмосферного воздуха. К. : Наук. думка,  
1982. 131 с.

5. Про схвалення Концепції реформування системи 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища: розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р.  
№ 616 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
616-2017-%D1%80#Text.

6. Про охорону навколишнього природного середо-
вища : Закон України від 25 червня 1991 року. Відомо-
сті Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.

7. Про участь громадян в охороні громад-
ського порядку і державного кордону : Закон 
України від 22 червня 2000 р. № 1835-III. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14.

8. Федоровська О. Б. Громадський контроль в галузі 
охорони довкілля: проблеми та перспективи. Юридич-
на Україна. 2005. № 4. С. 70-74.

9. Про затвердження Технічного регламенту засобів 
вимірювальної техніки: постанова Кабінету Міністрів 
України від 24 лютого 2016 р. № 163. Офіційний вісник 
України. 2016. № 21. Ст. 89.

10. Про затвердження Технічного регламенту щодо 
неавтоматичних зважувальних приладів: постанова Ка-
бінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1062. 
Офіційний вісник України. 2015. № 102. Ст. 3524.

11. Про затвердження Технічного регламенту за-
конодавчо регульованих засобів вимірювальної техні-
ки: постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 
2016 р. № 94. Офіційний вісник України. 2016. № 16. 
Ст. 624.

Анотація

Шевчук Т. О. Місце та роль публічного контролю 
у системі адміністративно-правових засобів забезпе-
чення безпеки атмосферного повітря. – Стаття.

У статті на основі аналізу чинного законодавства, 
наявних наукових, публіцистичних та методичних 
джерел, у тому числі зарубіжного досвіду, з’ясовано 
місце та роль публічного контролю у системі адміні-
стративно-правових засобів забезпечення безпеки ат-
мосферного повітря. Встановлено, що в широкому ро-
зумінні контроль за охороною атмосферного повітря 
виступає як організація спостереження за допомогою 
технічних засобів за станом атмосферного повітря і сту-
пенем його забруднення, як облік джерел забруднення 
і перевірка виконання заходів із забезпечення чистоти 
цього повітря. Іншою важливою стороною контролю є 
здійснення нагляду за законністю тих чи інших дій, 



177Випуск 2(23) Том 5, частина 1, 2018

які виконуються органами управління та громадськи-
ми організаціями, посадовими особами і громадянами 
у відповідності з вимогами законодавства про охорону 
атмосферного повітря. Підкреслено значення такого 
контролю у боротьбі із забрудненням атмосферного 
повітря, яке полягає у: визначенні стану забруднення 
атмосфери і шкідливого впливу на неї інших факторів; 
встановлення джерел забруднення та інших несприят-
ливих для навколишнього середовища чинників; запо-
біганні появі нових джерел забруднення і вжитті за-
ходів для ліквідації їх шкідливого впливу; перевірці 
ефективності дотримання атмосфероохоронних норм і 
правил, а також виконання відповідних природоохо-
ронних заходів; забезпеченні дотримання законності 
в атмосфероохоронній сфері шляхом адміністративно-
го впливу та інших заходів адміністративного приму-
су, у тому числі й адміністративної відповідальності. 
Охарактеризовано види публічного контролю у системі 
адміністративно-правових засобів забезпечення безпе-
ки атмосферного повітря, серед яких виділено держав-
ний, громадський та виробничий контролі, а також 
запропоновано комплекс заходів щодо його удоскона-
лення. Зроблено висновок, що сутність державно-
го контролю за додержанням атмосфероохоронного 
законодавства полягає в діяльності Державної еколо-
гічної інспекції та інших уповноважених контролюю-
чих органів щодо встановлення відповідності об’єктів 
вимогам атмосфероохоронного законодавства та ін-
шим нормативам екологічної безпеки атмосферного 
повітря, фіксування у встановленому законодавством 
порядку випадків невідповідності діяльності еколо-
гічним критеріям якості цього природного компонен-
та, прийняття відповідних заходів щодо їх усунення й 
притягнення винних до відповідальності за порушення 
атмосфероохоронного законодавства.

Ключові слова: атмосферне повітря, безпека атмос-
ферного повітря, адміністративно-правовий засіб, пра-
вова охорона, адміністративно-правова охорона, кон-
троль, публічний контроль, громадський контроль.

Аннотация

Шевчук Т. О. Место и роль публичного контроля 
в системе административно-правовых средств обеспе-
чения безопасности атмосферного воздуха. – Статья.

В статье на основе анализа действующего законода-
тельства, имеющихся научных, публицистических 
и методических источников, в том числе зарубежного 
опыта, выяснено место и роль общественного контроля 
в системе административно-правовых средств обеспече-
ния безопасности атмосферного воздуха. Установлено, 
что в широком смысле контроль за охраной атмосфер-
ного воздуха выступает как организация наблюдения 
с помощью технических средств за состоянием атмос-
ферного воздуха и степени его загрязнения, как учет 
источников загрязнения и проверка выполнения меро-
приятий по обеспечению чистоты этого воздуха. Дру-
гой важной стороной контроля является осуществле-
ние надзора за законностью тех или иных действий, 
выполняемых органами управления и общественными 
организациями, должностными лицами и гражданами 
в соответствии с требованиями законодательства об ох-
ране атмосферного воздуха. Подчеркнуто значение та-
кого контроля в борьбе с загрязнением атмосферного 
воздуха, которое состоит из: определения состояния за-
грязнения атмосферы и вредного воздействия на нее 
других факторов; установления источников загрязне-
ния и других неблагоприятных для окружающей сре-
ды факторов; предотвращения появления новых источ-
ников загрязнения и принятии мер по ликвидации их 

вредного воздействия; проверки эффективности со-
блюдения атмосфероохранного норм и правил, а также 
выполнения соответствующих природоохранных меро-
приятий; обеспечения соблюдения законности в атмос-
фероохранной сфере путем административного воздей-
ствия и других мер административного принуждения, 
в том числе и административной ответственности. Оха-
рактеризованы виды публичного контроля в системе 
административно-правовых средств обеспечения безо-
пасности атмосферного воздуха, среди которых вы-
делены государственный, общественный и производ-
ственный контроль, а также предложен комплекс 
мероприятий по его совершенствованию. Сделан вы-
вод, что сущность государственного контроля за соблю-
дением атмосфероохранного законодательства заклю-
чается в деятельности Государственной экологической 
инспекции и других уполномоченных контролирую-
щих органов по установлению соответствия объектов 
требованиям атмосфероохранного законодательства 
и других нормативах экологической безопасности ат-
мосферного воздуха, фиксировании в установленном 
законодательством порядке случаев несоответствия 
деятельности экологическим критериям качества это-
го природного компонента, принятия соответствую-
щих мер по их устранению и привлечению виновных 
к ответственности за нарушение атмосфероохранного 
законодательства.

Ключевые слова: атмосферный воздух, безопасность 
атмосферного воздуха, административно-правовое 
средство, правовая охрана, административно-правовая 
охрана, контроль, публичный контроль, обществен-
ный контроль.

Summary

Shevchuk T. O. The place and role of public control in 
the system of administrative and legal means of ensuring 
air safety. – Article.

The article, based on the analysis of current legisla-
tion, available scientific, journalistic and methodological 
sources, including foreign experience, clarifies the place 
and role of public control in the system of administrative 
and legal means of ensuring air safety. It is established 
that in a broad sense, the control over the protection of 
atmospheric air acts as an organization of monitoring by 
technical means of the state of atmospheric air and the de-
gree of its pollution, as a source of pollution and verifica-
tion of measures to ensure the purity of this air. Another 
important aspect of control is the supervision of the legal-
ity of certain actions performed by government agencies 
and public organizations, officials and citizens in accord-
ance with the requirements of the legislation on air protec-
tion. The importance of such control in the fight against 
air pollution is emphasized, which consists in: determin-
ing the state of air pollution and the harmful effects of 
other factors on it; identification of sources of pollution 
and other environmentally unfavorable factors; prevent-
ing the emergence of new sources of pollution and taking 
measures to eliminate their harmful effects; checking the 
effectiveness of compliance with atmospheric norms and 
rules, as well as the implementation of appropriate envi-
ronmental measures; ensuring compliance with the law 
in the field of environmental protection through admin-
istrative influence and other measures of administrative 
coercion, including administrative liability. The types of 
public control in the system of administrative and legal 
means of ensuring air safety are characterized, among 
which are state, public and industrial control, as well as 
a set of measures to improve it. It is concluded that the 
essence of state control over compliance with atmospher-
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ic legislation is the activities of the State Environmental 
Inspectorate and other authorized regulatory authorities 
to establish compliance with the requirements of atmos-
pheric legislation and other standards of environmental 
safety, fixing in the manner prescribed by law non-com-
pliance with environmental quality of this natural compo-

nent, taking appropriate measures to eliminate them and 
bring the perpetrators to justice for violations of environ-
mental legislation.

Key  words: atmospheric air, atmospheric air safety, 
administrative remedy, legal protection, administrative 
legal protection, control, public control, public control.
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