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СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ

Актуальність теми. Загальновизнано, що за-
йняття фізичною культурою і спортом є проявом 
здорового способу життя та складовою частиною 
здоров’я населення. 

Фізична культура і спорт відіграють важливу 
роль у формуванні, збереженні та зміцненні рів-
ня здоров’я громадян, підвищенні працездатно-
сті та збільшенні тривалості життя, фізичному 
та духовному розвитку населення, економічному 
і соціальному прогресі суспільства, утвердженні 
міжнародного авторитету держави у світовому 
співтоваристві. Висвітлення актуальних проблем 
сьогодення сфери фізичної культури і спорту, 
прогнозування подальшого розвитку цієї сфери, 
її державно-правового регулювання характеризує 
новизну цієї роботи й актуальність практичного 
значення її результатів.

Метою статті є виявлення особливостей дер-
жавно-правового регулювання сфери фізичної 
культури і спорту в Україні, визначення проблем 
регулювання, розкриття системи правових дже-
рел у галузі фізичної культури і спорту.

Для досягнення мети було сформовано такі 
завдання: проаналізувати нормативно-право-
ву базу із вказаної проблематики, сучасний стан 
державно-правового регулювання сфери фізичної 
культури і спорту, окреслити й охарактеризувати 
правовідносини, що виникають у сфері фізичної 
культури і спорту, визначити проблемні питання 
сучасного законодавства в цій сфері та запропону-
вати можливі шляхи їх вирішення.

Стан наукової розробки. Особливості орга-
нізації нормативно-правового забезпечення й 
управління у сфері фізичної культури і спорту є 

предметом вивчення таких науковців, як С. Алек-
сеев, А. Апаров, Р. Бабій, Г. Бордюгова, І. Гасюк, 
А. Глашев, М. Журба, С. Забара, О. Завальнюк, 
Л. Захарова, В. Зуєв, І. Наставний, А. Палюх, 
І. Процик, О. Романишин, М. Ткалич та ін. У су-
часній юриспруденції одним із найбільш диску-
сійних питань є доцільність виділення законодав-
чих норм у певних сферах правового регулювання 
в окремі комплексні галузі законодавства Украї-
ни. Відсутність у науковців і законодавців єдино-
го підходу до відокремлення спортивного права як 
самостійної галузі у національній правовій систе-
мі зумовлює проведення нових наукових дослі-
джень із цих питань. Саме тому доцільно звернути 
увагу на вказану проблематику.

Виклад основного матеріалу. Відносини у сфе-
рі фізичної культури та спорту регулюються нор-
мами різних галузей і підгалузей права, а тому 
їхнє правове регулювання має комплексний ха-
рактер. Правовою основою таких відносин є нор-
ми конституційного права, міжнародного, адмі-
ністративного права, цивільного права, трудового 
права, господарського права тощо.

Наукові дослідження, які висвітлюють окре-
мі аспекти правового регулювання у сфері фізич-
ної культури та спорту, здебільшого проводили 
у межах галузевих юридичних наук, наприклад, 
міжнародного права, адміністративного права, 
конституційного права, цивільного права, госпо-
дарського права тощо.

Як і в інших галузях права, основним норма-
тивним документом правового регулювання фі-
зичної культури і спорту є Конституція України 
[1].
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Ст. 49 Конституції України передбачено, що 
держава дбає про розвиток фізичної культури та 
спорту. На наш погляд, закладення законодавцем 
в Основному Законі норм щодо фізичної культу-
ри і спорту саме у статті, яка регулює відносини у 
сфері охорони здоров’я, вказує на системний зв’я-
зок між цими сферами. Представники цих сфер і 
науковці сходяться в думці, що задіяність грома-
дян у зайнятті фізичною культурою і спортом пря-
мо залежить від стану здоров’я населення. Отже, 
чим вищий показник залучення людей у зайнятті 
фізичною культурою і спортом, тим здоровішим 
є населення країни. Це зумовлює актуальність і 
важливість ролі формування успішної держав-
ної політики у сфері фізичної культури і спорту 
з огляду на те, що відповідно до ст. 3 Конституції 
України людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнані в Україні 
найвищою соціальною цінністю.

Водночас, за деякими оцінками фахівців, 
в Україні склалася критична ситуація у сфері фі-
зичної культури і спорту: за офіційними даними, 
лише 13% населення залучено до занять фізичною 
культурою і спортом. Недооцінка державою соці-
ально-економічної, оздоровчої та виховної ролі 
фізичної культури і спорту, відсутність чітко ско-
ординованих програм взаємодії різних державних 
структур і громадських організацій, які беруть 
участь у фізкультурно-спортивному русі, нега-
тивно позначається на здоров’ї населення, соці-
ально-економічному розвитку держави [2, с. 208]. 
Це відображає негативну статистику України із 
середньої тривалості життя. Експерти говорять, 
що Україна посідає одне з останніх місць за цими 
показниками в Європі. Середня тривалість життя 
українців у 2018 р. серед жінок становить у серед-
ньому 77 років, чоловіків – 67 [3]. Для порівнян-
ня: найвища в Європі тривалість життя у населен-
ня Швейцарії – близько 84 років [4].

Тож перед нами постають цілком логічні запи-
тання: чи виконує держава свій обов’язок перед 
населеннямі з розвитку та заохочення фізичної 
культури і спорту та чи належним і достатнім є нор-
мативно-правове регулювання відносин у цій сфері.

Необхідно вказати, що в науковому середо-
вищі існують полярні погляди на доцільність 
систематизації норм, які регулюють відносини 
у сфері фізичної культури і спорту. Деякі вчені, 
такі як А.М. Апаров та ін., дотримуються пози-
ції про існування спортивного права як комп-
лексної галузі права. Інші дослідники заперечу-
ють такий підхід. Зокрема, противники такого 
підходу вказують на необхідності визначення її 
комплексною галуззю законодавства, посилаю-
чись на твердження представників теорії права 
про можливість існування виключно комплек-
сних галузей законодавства [5, с. 46–47]. Так, 

С.С. Алексєєв підкреслює, що всі ті сукупності 
норм, які в літературі відносили до комплексних 
галузей (транспортного, морського, страхового, 
банківського права та ін.), насправді не є підроз-
ділами об’єктивно існуючої системи права. Усі 
вони належать або до галузей законодавства, або 
до галузей правової науки [6, с. 93–101]. Деякі 
вчені вказують на недоречність визначення спор-
тивного права як окремої галузі, з огляду на від-
сутність специфічного для галузі права механіз-
му та методу правового регулювання.

Автори цього дослідження вважають все ж таки 
більш переконливою думку А.М. Апарова, який 
визначає фізкультурно-оздоровчу та спортивну 
діяльність за своїм характером публічно-приват-
ною, а спортивне право України – як комплексну 
галузь права, що характеризується поєднанням 
приватних і публічних механізмів правового регу-
лювання, а також особливим правовим режимом, 
який є одним із системоутворювальних факторів 
цієї галузі права [7, с. 12].

Спортивне право має публічно-приватний ха-
рактер, оскільки, з одного боку, суспільні від-
носини, що є його предметом, виникають на 
основі цивільних і трудових договорів, а з ін-
шого – є суспільними відносинами у сфері опо-
даткування спорту, управління спортом тощо.  
Основою виникнення, розвитку та припинення 
спортивних правовідносин є цивільний або трудо-
вий договори, тому приватний аспект стосується 
найбільшої групи суспільних відносин, які вини-
кають між суб’єктами спортивного права [8].

Предмет спортивного права охоплює різнома-
нітні суспільні відносини, саме тому в цій галузі 
можуть бути застосовані як імперативний, так і 
диспозитивний методи, а також метод координа-
ції в організаційно-управлінських спортивних 
відносинах [9, с. 142].

На нашу думку, саме збалансований диспози-
тивний метод регулювання фізкультурно-спор-
тивних відносин за аналогією провідних країн 
Європи (Німеччини, Франції та ін.) із поєднанням 
імперативного методу зі сторони публічних адмі-
ністрацій (із чітким розподілом управлінських 
функцій державних органів та органів місцевого 
самоврядування) щодо створення належних умов 
для залучення населення у зайняття фізичною 
культурою і спортом є запорукою гармонійного 
розвитку всієї сфери.

Аналіз чинного законодавства досліджуваної 
сфери свідчить про наявність великого масиву 
правових норм, зокрема внутрішніх правил, поло-
жень, які цілком не належать до жодного з меха-
нізмів правового регулювання: конституційного, 
адміністративного, трудового, цивільного права 
та ін. Предметом регулювання окремих з них є, 
зокрема, правила прийому до спортивних клубів 
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і федерацій, регламенти спортивних змагань, пра-
вила трансферу гравців, антидопінгове законодав-
ство, законодавство про спортивні третейські суди 
тощо. Особливість таких норм полягає у встанов-
ленні спеціальних вимог до спортивних клубів, 
професійних спортсменів тощо [10, с. 3–4].

Отже, сфера фізичної культури і спорту регу-
люється великою кількістю нормативно-правових 
актів, які умовно можна об’єднати у три групи: 
1) нормативно-правові акти міжнародного харак-
теру; 2) чинне законодавство України фізкуль-
турно-спортивної спрямованості; 3) «lex sportiva» 
(«м’яке спортивне право») – сукупність матері-
альних і процесуальних норм (правил) різної юри-
дичної природи як правової, так неправової регла-
ментації [11, с. 35].

Основу міжнародного спортивного права ста-
новлять міжнародні документи загального ха-
рактеру, загальновизнані засади міжнародного 
законодавства і міжнародні договори загального 
характеру (які містяться у статутах Організації 
Об’єднаних Націй, деклараціях і резолюціях Ге-
неральної Асамблеї ООН, документах інших орга-
нізацій із найбільш загальних і глобальних питань 
міжнародного правопорядку, багатосторонніх до-
говорах (конвенціях), рішеннях Міжнародного 
суду). Спеціальні норми міжнародного спортивно-
го права містяться в договорах, присвячених без-
посередньо міжнародній спортивній діяльності. 
Двосторонні договори про співробітництво в галу-
зі фізичної культури і спорту, які уклала Україна 
з багатьма країнами світу. Водночас Україна взяла 
участь у багатосторонніх договорах (конвенціях), 
таких як: Міжнародна конвенція про боротьбу 
з допінгом у спорті; Міжнародна конвенція проти 
апартеїду в спорті; Європейська конвенція про на-
сильство та неналежну поведінку з боку глядачів 
під час спортивних заходів, і зокрема футбольних 
матчів [12, с. 211–212].

Особливе місце також посідають міжнародні 
договори, ратифіковані Верховною Радою Укра-
їни, які є частиною національного законодав-
ства і застосовуються в порядку, передбаченому 
для норм національного законодавства. До таких 
документів належать, наприклад, Загальна де-
кларація прав людини, Європейська культурна 
конвенція, Антидопінгова конвенція [13, с. 628].

Крім того, варто відзначити такі акти міжна-
родного спортивного законодавства, як Основи 
Олімпійської хартії та Олімпійська хартія Міжна-
родного олімпійського комітету, а також міжна-
родні спортивні регламентні акти, як, наприклад, 
регламентні документи проведення Олімпійських 
змагань, статут Міжнародної федерації футболь-
них асоціацій (ФІФА), правила арбітражного 
трибуналу ФІФА, Антидопінговий кодекс ВАДА 
(Всесвітньої антидопінгової агенції) та ін. Важ-
ливою для визначення специфіки правового ре-

гулювання у сфері спорту є судова практика, на-
приклад, рішення Спортивного арбітражного суду 
(TAS), статути спортивних клубів та ін. [14, с. 560].

Основне місце серед національного законодав-
ства України посідає Закон України «Про фізичну 
культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. № 3808-
XII [15], який визначає загальні правові, органі-
заційні, соціальні й економічні основи діяльності 
у сфері фізичної культури і спорту та регулює су-
спільні відносини у створенні умов для розвитку 
фізичної культури і спорту. Цей Закон розрізняє 
поняття «фізична культура» і «спорт».

Фізична культура – діяльність суб’єктів сфери 
фізичної культури та спорту, спрямована на забез-
печення рухової активності людей з метою їх гар-
монійного, передусім фізичного розвитку та ве-
дення здорового способу життя. Фізична культура 
має такі напрями: фізичне виховання різних груп 
населення, масовий спорт, фізкультурно-спортив-
на реабілітація. Сферами впровадження фізичної 
культури є: виробнича; навчально-виховна; соці-
ально-побутова. Основними напрямами впрова-
дження фізичної культури є: фізкультурно-оздо-
ровча діяльність; фізичне виховання; розвиток 
масового фізкультурно-спортивного руху.

Спорт тлумачать як діяльність суб’єктів сфери 
фізичної культури і спорту, спрямовану на вияв-
лення й уніфіковане порівняння досягнень людей 
у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовле-
ностях шляхом проведення спортивних змагань і 
відповідної підготовки до них. Поняття фізичної 
культури та спорту співвідносяться як загальне 
й особливе, тож масовий спорт розуміють як скла-
дову частину фізичної культури. Спорт має такі 
напрями: дитячий спорт, дитячо-юнацький спорт, 
резервний спорт, спорт вищих досягнень, про-
фесійний спорт, спорт ветеранів, олімпійський 
спорт, неолімпійський спорт, службово-приклад-
ний і військово-прикладний спорт, спорт осіб з ін-
валідністю тощо.

Водночас Закон України «Про фізичну культу-
ру і спорт» (далі – Закон) визначає законодавство 
України про фізичну культуру і спорт, зосере-
джено увагу на положеннях, що регулюють права 
громадян, засади державної політики, державне 
управління; повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики, суб’єкти сфери фізичної куль-
тури і спорту, а також містить положення про 
організаційне, кадрове, фінансове та інше забез-
печення діяльності у цій сфері. Крім того Закон 
передбачає можливість здійснення міжнародного 
співробітництва у сфері фізичної культури і спор-
ту, а також специфічну відповідальність у разі 
його порушення тощо.

Відповідно до ст. 16 Закону основною формою 
функціонування спорту є спортивні змагання. 
Спортивні змагання організовують за відповідни-
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ми правилами з метою виявлення й уніфікованого 
порівняння досягнень людей у різних видах спор-
ту, з офіційним визначенням переможців змагань.

На нашу думку, неоднозначним є положення 
ст. 39 Закону, згідно з якою спортсмен набуває 
статусу спортсмена-професіонала з моменту укла-
дення контракту з відповідними суб’єктами сфери 
фізичної культури і спорту про участь у змаган-
нях серед спортсменів-професіоналів.

Із цим твердженням законодавця не мож-
на повністю погодитися. По-перше, визначений 
Законом момент набуття спортсменом статусу 
спортсмена-професіонала у певних видах спорту 
не завжди залежить і збігається з таким юридич-
ним фактом, як укладення контракту. Напри-
клад, у великому тенісі цей момент залежить саме 
від допуску заявленого тенісиста до змагань кате-
горії професійних. Визначальною є позиція тені-
систа у світовому рейтингу щодо чоловіків – в асо-
ціації тенісистів-професіоналів (англ. Association 
of Tennis Professionals, ATP), а  щодо жінок – у жі-
ночій тенісній асоціації (англ. Women’s Tennis 
Association, WT) [16].

У вказаному виді спорту для просування 
у світовому рейтингу не має значення існування 
контракту з певним клубом. По-друге, відноси-
ни тенісиста-професіонала можуть бути ніяк не 
оформлені із суб’єктами сфери фізичної культу-
ри і спорту про участь у змаганнях серед спортс-
менів-професіоналів, але це не буде перешкодою 
у продовженні професійної кар’єри тенісиста.

Закон забороняє під час заняття спортом ви-
користання стимуляторів, допінгових речовин 
та інших недозволених нормативно-правовими 
актами засобів. Особи, винні в порушенні зако-
нодавства у сфері фізичної культури і спорту, 
несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адмі-
ністративну або кримінальну відповідальність 
відповідно до Закону.

Щодо розвитку спорту вищих досягнень, олім-
пійського, параолімпійского руху, законодавець 
прийняв Закон України «Про підтримку олім-
пійського, параолімпійського руху та спорту ви-
щих досягнень в Україні» [17]. Цей закон сприяє 
створенню передумов для успішної підготовки й 
участі членів збірних команд України в Олімпій-
ських, Параолімпійських іграх, вихованню мо-
лоді засобами спорту в дусі олімпізму, залученню 
населення до здорового способу життя та зрос-
танню міжнародного авторитету держави. Однак 
залишається незрозумілою відсутність у цьому 
Законі норм, що регулюють дефлімпійський рух 
в Україні, хоча ст. 24 Закону України «Про фізич-
ну культуру і спорт» рівнозначно описує ці два 
рухи у спорті для осіб з інвалідністю.

Важливим і прогресивним нормативним до-
кументом із погляду «фейр-плей» (англ. fair 
play – чесна гра), спортивної етики, антикоруп-

ційної діяльності та відповідальності у сфері 
спорту є Закон України «Про запобігання впли-
ву корупційних правопорушень на результати 
офіційних спортивних змагань» [18]. Цей Закон 
створений для запобігання впливу на результа-
ти офіційних спортивних змагань корупційних 
правопорушень і порушень, пов’язаних із коруп-
цією (далі – корупційних правопорушень) у сфе-
рі спорту, визначає засади, особливості суб’єктів 
і заходів запобігання та виявлення зазначених 
порушень і усунення їхніх наслідків, а також 
відповідальність за них. Зазначеним Законом 
03 грудня 2015 р. доповнено Кодекс України про 
адміністративні правопорушення ст. 172-9-1, 
якою передбачено адміністративну відповідаль-
ність за порушення заборони розміщення ставок 
на спорт, пов’язаних із маніпулюванням офі-
ційним спортивним змаганням, а Криміналь-
ний кодекс – ст. 369-3, що встановлює кримі-
нальну відповідальність за протиправний вплив 
на результати офіційних спортивних змагань.

Також на фоні останніх подій щодо порушень 
спортсменами-професіоналами різних країн між-
народних антидопінгових стандартів і правил 
велике значення має Закон України «Про анти-
допінговий контроль у спорті» [19]. Відповідно 
до положень цього Закону на території України 
організацію та здійснення антидопінгового контр-
олю у спорті проводять із дотриманням вимог ан-
тидопінгового Кодексу Олімпійського руху та по-
кладають на Національний антидопінговий центр 
із лабораторією антидопінгового контролю в його 
складі, який створює Кабінет Міністрів України. 
Встановлення факту вживання спортсменом до-
пінгу відповідно до вимог антидопінгового Кодек-
су Олімпійського руху та компетентних органів 
спортивних організацій тягне за собою застосу-
вання санкцій, що можуть проявлятися у вигляді 
попередження, визнання недійсними спортивних 
результатів, позбавлення спортивних медалей 
чи призів, виданих у натуральній або грошовій 
формі, тимчасової чи довічної заборони на участь 
у спортивних змаганнях тощо [20, с. 284].

Окрім законів, спортивні відносини регулю-
ються підзаконними нормативно-правовими ак-
тами, під якими в теорії права розуміють акти, що 
видають відповідно до закону, на підставі закону, 
для конкретизації законодавчих розпоряджень і 
їхнього трактування або встановлення первинних 
норм. Ці акти є обов’язковими для виконання, але 
вони не мають такого верховенства, як закони. 
До таких нормативно-правових актів належать 
укази і розпорядження Президента України, акти 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України [21, с. 334–335]. Розглянемо деякі з них.

Указом Президента України від 28 вересня 
2004 р. № 1148/2004 затверджено Національну 
доктрину розвитку фізичної культури і спорту, 
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яка відображає ідею надання переваги загаль-
нолюдським цінностям, задоволення потреби 
кожного громадянина країни у створенні належ-
них умов для занять фізичною культурою і спор-
том [22]. Метою Доктрини є організація укра-
їнського суспільства на поетапне формування 
ефективної моделі розвитку фізичної культури 
та спорту на демократичних і гуманістичних за-
садах. Стратегія цього документа полягає в тому, 
що фізичну культуру розглядають як складову ча-
стину загальної культури, суспільними проявами 
якої є фізичне виховання та масовий спорт, що є 
важливим чинником здорового способу життя, 
профілактики захворювань, організації змістов-
ного дозвілля, формування гуманістичних цін-
ностей і створення умов для всебічного гармоній-
ного розвитку людини. Також у ньому зазначено, 
що спорт сприяє досягненню фізичної та духовної 
досконалості людини, виявленню резервних мож-
ливостей організму, формуванню патріотичних 
почуттів у громадян і позитивному міжнародному 
іміджу держави.

З метою створення умов для реалізації дер-
жавної політики у сфері фізичної культури і 
спорту вищих досягнень, центральний орган ви-
конавчої влади з фізичної культури і спорту роз-
робляє Державну програму розвитку фізичної 
культури і спорту в Україні, яку надалі затвер-
джує Кабінет Міністрів України [23]. Вказана 
програма спрямована на практичну реалізацію 
Закону та вперше з’явилася у 1994 р., а потім 
затверджувалася періодично, остання 01 берез-
ня 2017 р. та діє на період до 2020 р. Головною 
метою програми є визначення провідної ролі фі-
зичної культури і спорту як важливого фактору 
здорового способу життя, профілактики захво-
рювань, формування гуманістичних цінностей, 
створення умов для всебічного гармонійного 
розвитку людини, сприяння досягненню фізич-
ної та духовної досконалості людини, виявлення 
резервних можливостей організму, формування 
патріотичних почуттів у громадян і позитивно-
го іміджу держави у світовому співтоваристві.

Зазначеній вище програмі кореспондує Кон-
цепція Державної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на період до 
2020 р., затверджена Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 09 грудня 2015 р. № 1320-р  
та спрямована на відведення фізичній культурі 
і спорту в Україні провідної ролі як важливого 
фактору здорового способу життя, профілактики 
захворювань, формування гуманістичних ціннос-
тей, створення умов для всебічного гармонійного 
розвитку людини, сприяння досягненню фізич-
ної та духовної досконалості людини, виявлення 
резервних можливостей організму, формування 
патріотичних почуттів у громадян і позитивного 
іміджу держави у світовому співтоваристві, за-

безпечення розвитку олімпійських видів спорту 
[24]. Досить важливим для стимулювання та ін-
теграції спортсменів із видів спорту осіб з інва-
лідністю є Постанова Кабінету Міністрів України 
від 06 серпня 2008 р. № 704 «Про деякі питання 
заохочення спортсменів з видів спорту осіб з інва-
лідністю України – чемпіонів, призерів Паралім-
пійських і Дефлімпійських ігор і їх тренерів» [25].

Значна кількість правових норм, які регулю-
ють відносини у сфері спорту, містяться у відом-
чих нормативних актах міністерств. Серед актів 
Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту 
України (нині – Міністерство молоді та спорту 
України) доцільно вказати Порядок використан-
ня коштів, передбачених у державному бюджеті 
на прикладні розробки у сфері розвитку окремих 
видів спорту та методики підготовки спортсме-
нів, затверджений наказом від 29 березня 2006 р. 
№ 995 [26], Положення про центри фізичного здо-
ров’я населення «Спорт для всіх», затверджене 
Наказом від 31 січня 2014 р. № 323 [27]. Велику 
кількість нормативно-правових актів цього Мініс-
терства присвячено затвердженню правил спор-
тивних змагань у різних видах спорту. Серед ак-
тів Міністерства освіти і науки України необхідно 
відзначити Положення про організацію фізичного 
виховання і масового спорту в дошкільних, за-
гальноосвітніх професійно-технічних навчаль-
них закладах України, затверджене Наказом від 
02 серпня 2005 р. № 458 [28], та ін.

На локальному рівні відносини, які складають-
ся у сфері фізичної культури і спорту, регулюють-
ся розпорядженнями голів місцевих державних 
адміністрацій, нормативними рішеннями органів 
місцевого самоврядування, розпорядженнями ке-
рівників підприємств, установ, організацій спор-
тивного спрямування. Такі правові акти мають 
прийматися відповідно до Конституції України, 
законів України, нормативно-правових актів Пре-
зидента й Уряду та не суперечити їм [13, с. 627].

Висновки. Виходячи з аналізу чинного зако-
нодавства у сфері фізичної культури і спорту, 
можна зробити висновок, що в Україні існує до-
статня нормативно-правова база для успішного 
розвитку цієї сфери, однак таке регулювання 
здійснюється великим за обсягом, але значною 
мірою неупорядкованим масивом правового ма-
теріалу, який охоплює як національне, так і 
міжнародне законодавство. Нинішнє (або чинне) 
законодавство має здебільшого декларативний 
характер, норми якого, хоч і проголошують за-
гальновизнані світові цінності, надбання та пози-
тивні наміри держави у сфері фізичної культури 
і спорту, проте очевидним є відсутність механіз-
му реалізації цих положень на практиці та, як 
наслідок, результат їх втілення у життя суспіль-
ства. Державна політика в цьому напрямі, попри 
закріплення у Конституції України та інших ак-
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тах положень щодо сприяння розвитку фізичної 
культури і спорту, не приділяє цьому достатньої 
та необхідної уваги. Як наслідок, у нашій країні 
відсутні сучасні та належні умови для зайняття 
масовим спортом, а також для спеціальної під-
готовки та тренування спортсменів-професіона-
лів. Прикро констатувати, що зусилля держави 
у цьому напрямі залишаються майже непоміт-
ними, а успішність спортсменів-професіоналів 
залежить від них самих, їхньої наполегливості, 
пристосованості до будь-яких умов тренувально-
го процесу, самовідданості тренерів і від фінансо-
вих можливостей. Створення належних умов для 
професійного спорту має певний прогрес у видах 
спорту, де наші спортсмени вже досягли світо-
вих результатів, знову ж таки, завдяки їхнім зу-
силлям. Основна причина виявлених недоліків 
державного управління фізичною культурою і 
спортом – недооцінка органами управління со-
ціальної ролі цього виду діяльності. Крім того, 
до таких причин можна зарахувати відсутність 
публічного контролю за виконанням попередніх 
рішень. Щоб удосконалити законодавство у сфе-
рі фізичної культури і спорту, доцільно розшири-
ти, конкретизувати та втілити взаємне кореспо-
ндування між нинішніми нормами, розробити із 
залученням спеціалістів у цій сфері ефективний 
механізм реалізації цих норм. Прийняття окре-
мого Спортивного кодексу України навряд чи 
можна вважати доцільним, оскільки з огляду на 
комплексність сфери фізичної культури і спорту 
така кодифікація може й не усунути прогалини 
та суперечності, але необхідність у систематиза-
ції є беззаперечною.
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Анотація

Чокля О. І., Фальковський А. О. Специфіка дер-
жавно-правового регулювання фізичної культури і 
спорту в Україні. – Стаття.

Незважаючи на велику кількість праць, присвяче-
них дослідженню різних аспектів регулювання сфери 
фізичної культури і спорту в Україні, необхідно кон-
статувати, що в юридичній літературі так і не сфор-
мовано усталеної позиції щодо систематизації норм 
цієї сфери. Питання наявності підстав і передумов 
для виділення юридичних норм, які регулюють відно-
сини у сфері фізичної культури і спорту, в окрему га-
лузь права або в окрему галузь законодавства, також 
є дискусійним. Досить багато й інших невирішених 
або недостатньо досліджених питань сфери фізичної 
культури і спорту, що вказує на актуальність дослі-
джень у цьому напрямі.

Фізична культура і спорт відіграють важливу роль 
у формуванні, збереженні та зміцненні рівня здоров’я 
громадян, підвищенні працездатності та збільшенні 
тривалості життя, фізичному та духовному розвитку 
населення.

Мета статті – виявлення особливостей держав-
но-правового регулювання сфери фізичної культури і 
спорту в Україні, визначення проблем такого регулю-
вання, розкриття системи правових джерел цієї сфери.

Для досягнення мети було сформовано такі завдан-
ня: проаналізувати нормативно-правову базу із 
вказаної проблематики, сучасний стан державно-пра-
вового регулювання сфери фізичної культури і спор-
ту, окреслити й охарактеризувати правовідносини,  
що виникають у сфері фізичної культури і спор-
ту, визначити проблемні питання сучасного 
законодавства в цій сфері та запропонувати можливі 
шляхи їх вирішення.

У статті розглянуто та проаналізовано норматив-
но-правову базу сфери фізичної культури і спорту, 
правовідносини у цій сфері, сучасний стан держав-
но-правового регулювання сфери фізичної культури і 
спорту, проблемні питання законодавства у цій сфері, 
запропоновано можливі шляхи їхнього вирішення.

Ключові слова: нормативно-правове регулювання 
фізичної культури і спорту, нормативна база, юридич-
не регулювання, правовідносини, галузь права, про-
блемні питання.

Summary

Choklia O. I., Falkovsky A. O. Specifics of state 
and legal regulation of physical culture and sports in 
Ukraine. – Article.

Despite the large number of works devoted to the 
study of various aspects of the regulation of physical cul-
ture and sports in Ukraine, it should be noted, that the 
legal literature has not formed a well-established position 
of scholars on the feasibility of systematization of norms 
in this area. The question of the existence of grounds and 
prerequisites for the allocation of legal norms governing 
relations in the field of physical culture and sports in a 
particular area of law is also debatable. There are many 
other unresolved or insufficiently studied issues in the 
field of physical culture and sports, which certainly indi-
cates the relevance of research in this area.

Physical culture and sports play an important role 
in shaping, maintaining, and strengthening the health 
of citizens, improving efficiency, and increasing life  
expectancy, physical and spiritual development of the 
population.

The purpose of the article is to identify the features of 
state and legal regulation of physical culture and sports 
in Ukraine, to identify problems of such regulation, to re-
veal the system of legal sources in this area.

To achieve this goal, the following tasks were formed: 
to analyze the legal framework on this issue, the current 
state and legal regulation of physical culture and sports, 
to outline and characterize the legal relations arising in 
the field of physical culture and sports, to identify prob-
lematic issues of modern legislation in this area and sug-
gest possible solutions.

The article considers and analyzes the legal framework 
of physical culture and sports, legal relations in this area, 
the current state of state and legal regulation of physi-
cal culture and sports, problematic issues of legislation in 
this area, suggests possible ways to solve them.

Key words: normative-legal regulation of physical cul-
ture and sports, normative base, legal regulation, legal 
relations, branch of law, problematic issues.
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ЗМІНИ У ВИБОРЧОМУ ПРАВІ

Постановка проблеми. Після ветування пре-
зидентом Виборчого кодексу Верховна Рада при-
йняла новий законопроєкт. Ключову позицію про 
«відкриті списки» зберегли, проте з’явилася низ-
ка новацій.

Верховна Рада підтримала 19 грудня 2019 р. Ви-
борчий кодекс із пропозиціями президента Укра-
їни. За прийняття закону проголосували 330 на-
родних депутатів. Президент України Володимир 
Зеленський у вересні ветував законопроєкт, ухва-
лений попереднім складом парламенту. Його всти-
гли охрестити «багатостраждальним», оскільки 
про якісну електоральну реформу в Україні дис-
кутують ще з часів проголошення її незалежності. 
Законодавчо змінювати виборчу систему зі зміша-
ної на пропорційну українські політики взялися у 
2014 р. У першому читанні кодекс ухвалили ще у 
2017. Тепер же документ суттєво переписали, за-
пропонувавши низку змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важ-
ливі питання досліджуваної проблеми розглядали 
у своїх працях вітчизняні учені, зокрема Ю. Шем-
шученко, О. Скрипнюк, В. Шаповал, В. Погоріл-
ко, Л. Кривенко, М. Ставнійчук, О. Батанова, 
В. Речинцький, Г. Мурашин, В. Ладиченко. Од-
нак зміна правових, політичних та інших реалій 
зумовлює необхідність здійснення подальших до-
сліджень у галузі виборчого права.

Мета статті. Виходячи з цих міркувань, мета 
статті полягає в тому, щоб розкрити та проаналі-
зувати останні зміни у виборчому законодавстві.

Виклад основного матеріалу. Виборче право – 
в об’єктивному сенсі – система правових норм, що 
регулюють суспільні відносини, пов’язані з вибо-
рами органів держави й місцевого самоврядуван-
ня. Об’єктивне виборче право регулює виборчу си-
стему в широкому значенні. Зазвичай предметом 
виборчого права вважаються пов’язані з вибора-
ми суспільні відносини, в яких прямо або опосе-
редковано беруть участь громадяни [1]. Предмет 
виборчого права України у вітчизняній юридич-

ній науці визначається як сукупність суспільних 
відносин, пов’язаних із порядком підготовки та 
проведення виборів до представницьких органів 
публічної влади в Україні через голосування ви-
борців [2, с. 35–42].

Основні принципи виборчого права у більшості 
країн:

 – Вибори є вільними. Людина сама вирішує, 
йти їй на вибори чи ні, ніхто її не може примуси-
ти. Небажання громадян брати участь у виборах 
має назву абсентеїзм. У деяких країнах передба-
чено адміністративні штрафи за небажання брати 
участь у виборах.

 – Вибори є загальними (загальне виборче пра-
во). Мають право брати участь у виборах всі гро-
мадяни, котрі відповідають вимогам виборчого 
права держави.

 – Вибори є рівними (рівне виборче право). 
Один виборець має право одного голосу.

 – Вибори можуть бути прямими та непрямими. 
Прямі вибори – система, за якою виборці мають 
можливість прямо висловити своє ставлення до 
кандидата шляхом подачі голосів (Україна, Росія, 
Франція, Польща). Непрямі вибори – система, за 
якою безпосереднє право обрання кандидата нале-
жить колегії виборщиків на праві делегування їм 
своїх повноважень усіма виборцями.

 – Вибори є таємними. Таємне голосування – 
порядок подачі голосів, за якого виборець запов-
нює бюлетень в ізольованому приміщенні й особи-
сто вкидає його у скриньку.

Норми виборчого права мають шість сут-
нісних рис: 1) особливий зміст; 2) установчий 
характер; 3) специфічність структури; 4) осо-
бливий час дії; 5) полівалентний характер; 
6) особливий суб’єктний склад. Виборче пра-
во України містить велику кількість норм, які 
також відрізняються одна від одної за різними 
ознаками. Кожен вид виборчих норм має свій 
специфічний зміст та особливе призначення 
у  виборчому праві України [3].
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У сенсі реалізації голосу виділяють:
 – Пряме виборче право – безпосередню участь 

громадянина у виборах для обрання органів влади.
 – Непряме виборче право – опосередковане 

право громадянина, коли інтереси виборців реалі-
зуються раніше обраними ними представниками 
до органу влади.

У суб’єктивному сенсі виділяють:
1. Активне виборче право – право громадян 

голосувати на виборах (обирати). Вік надання ак-
тивного виборчого права звичайно встановлюєть-
ся конституцією. В Україні активне виборче право 
надане всім громадянам, що досягли 18 років (за 
винятком осіб, визнаних судом недієздатними).

2. Пасивне виборче право – право громадянина 
бути обраним [4].

Наклавши вето на попередню редакцію вибор-
чого кодексу, президент Зеленський надав 17 про-
позицій. Однак більшість із них сформульовані 
узагальнено й охоплюють тематичні напрями з 
різних частин документа, – зазначається у вис-
новку профільного комітету Ради. А тому в парла-
менті заново опрацювали весь законопроєкт.

Окрім народних депутатів, до роботи над кодек-
сом залучили представників Офісу Президента, 
уряду, Центральної виборчої комісії (далі – ЦВК), 
а також громадські організації та міжнародних 
експертів. У підсумку на розгляд Верховної Ради 
представили фактично новий документ.

У кодексі поєднано 5 чинних законів: про вибо-
ри народних депутатів, про президентські вибори, 
про місцеві вибори, про ЦВК і про Єдиний держав-
ний реєстр виборців.

Виборчий кодекс після правок скоротився май-
же вдвічі: замість 588 статей він став складатися 
із 289. Раніше проєкт об’єднував п’ять докумен-
тів – три виборчі закони та закони про ЦВК і Дер-
жавний реєстр виборців (далі – ДРВ). Зараз же два 
останні виключили, і вони лишаться функціону-
вати як окремі акти за наполяганням ЦВК. Новий 
документ складається з чотирьох книг: загальної 
частини, виборів президента, виборів народних 
депутатів і місцевих виборів.

Ключове положення кодексу про відмову від 
«мажоритарки» та п’ятивідсотковий прохідний 
бар’єр до Верховної Ради України залишили. Як 
передбачається, наступні парламентські вибори 
пройдуть за пропорційною системою з відкритими 
партійними списками у 27 регіонах.

Виборці зможуть проголосувати за конкретно-
го кандидата й одночасно за партію, яку він пред-
ставляє. Попередня редакція передбачала, що 
перші десять кандидатів у списках гарантовано 
потрапляють до Верховної Ради України, якщо 
партія долає виборчий бар’єр. Саме цей пункт екс-
перти називали загрозливим аналогом «закритих 
списків». «Це давало можливість партії включати 
в першу десятку якихось фінансових спонсорів чи 

людей із не надто хорошою репутацією, за яких 
би не проголосували», – коментує Денис Рибачок. 
Зараз же цю норму прибрали й лишили тільки 
одне гарантоване прохідне місце – для першого 
номера партії.

Розширилися повноваження Служби безпеки 
України (СБУ) та ЦВК. У проєкті є положення, 
що ЦВК може скасувати реєстрацію кандидатів 
за зверненням СБУ. Йдеться про можливі сепара-
тистські, терористичні, диверсійні дії або причет-
ність до інших злочинів проти держави.

До нового закону не включено заборону вико-
ристовувати комерційну та соціальну рекламу 
в агітаційних цілях. У новому виборчому кодексі 
не передбачено розмежування прямого і непря-
мого підкупу виборців. Передвиборна агітація 
у друкованих та аудіовізуальних ЗМІ регулюєть-
ся загально. Проте в новій редакції передбачено 
запровадження електронної подачі документів до 
ЦВК і ДРВ документів від виборців і кандидатів. 
Також у новому документі відновлюється право 
участі в місцевих виборах для внутрішньо пере-
міщених осіб (ВПО) та трудових мігрантів, яким 
надали право змінювати виборчу адресу за спро-
щеною процедурою.

Закон передбачає пропорційну виборчу систе-
му з відкритими регіональними списками. Згідно 
з документом виборці голосуватимуть не тільки 
за партію, а й за конкретного кандидата у списку 
партії.

Вибори народних депутатів України здійсню-
ються на засадах пропорційної системи відповідно 
до єдиних списків кандидатів у депутати в загаль-
нонаціональному виборчому окрузі, з яких фор-
муються регіональні виборчі списки кандидатів 
у депутати від партій.

Кодекс гарантує, що перші 9 кандидатів пар-
тійного списку потрапляють до парламенту, якщо 
партія подолала п’ятивідсотковий бар’єр.

При формуванні партійних списків політичні 
сили зобов’язані дотримуватися гендерного ба-
лансу: в кожній п’ятірці кандидатів має бути не 
менше двох осіб кожної статі.

Відповідно до закону чергові вибори до Вер-
ховної Ради України проходять в останню неділю 
жовтня п’ятого року повноважень парламенту. По-
зачергові вибори депутатів відбуваються в останню 
неділю шістдесятиденного терміну після опублі-
кування указу президента про дострокове при-
пинення повноважень Верховної Ради України.

Вибори президента України можуть бути чер-
говими, позачерговими та повторними. Чергові 
проводяться після закінчення конституційного 
терміну повноважень президента України, поза-
чергові – у зв’язку із прийняттям відповідної по-
станови Верховної Ради України. Серед причин 
проведення повторних виборів – не обрання жод-
ного із двох кандидатів, включених до бюлетеня; 
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зняття кандидатур усіма кандидатами, включе-
ними до виборчого бюлетеня; визнання виборів 
такими, що не відбулися, та ін.

Чергові вибори президента України проходять 
в останню неділю березня п’ятого року повнова-
жень президента, і призначає їх Верховна Рада 
України. Позачергові та повторні вибори прези-
дента України проходять в останню неділю дев’я-
ностоденного терміну із дня їх призначення Вер-
ховною Радою України.

Одна і та сама особа не може бути президентом 
України більше ніж два терміни поспіль. Особа, 
повноваження якої на посаді президента припине-
ні достроково з підстав, встановлених Конституці-
єю України, не може бути висунута кандидатом 
на пост президента на позачергових виборах, при-
значених у зв’язку із зазначеним припиненням 
повноважень.

Офіційними спостерігачами на виборах не мо-
жуть бути громадяни або піддані держави, визна-
ної Верховною Радою України державою-агресо-
ром або державою-окупантом.

Загальнодержавні вибори, як президентські, 
так і парламентські, можуть проводитися одно-
часно з місцевим референдумом, позачерговими, 
повторними, проміжними, першими, додаткови-
ми місцевими виборами.

Висновки і пропозиції. 1 січня 2020 р. Вибор-
чий кодекс, який передбачає пропорційну систе-
му виборів із відкритими списками та гарантує 
гендерний баланс, набрав чинності. Документ на-
бирає чинності за винятком декількох підпунктів 
перехідних положень, один із яких починає діяти 
з 1 липня 2020 р.

Положення щодо здійснення повноважень ор-
ганів адміністрування й органів ведення держреє-
стру виборців регіональними та територіальними 
представництвами ЦВК набирають чинності із 
дня, наступного за днем прийняття ЦВК рішення 
про початок роботи її регіональних і територіаль-
них представництв.

Самі ж місцеві вибори також мають проводи-
тися за оновленими правилами. Депутатів облас-
них і міських рад із населенням понад 90 тисяч 
пропонують обирати за пропорційною системою 
з відкритими регіональними партійними списка-
ми. Вибори депутатів районних, районних у мі-
стах, сільських, селищних рад відбуватимуться 
за мажоритарною системою у багатомандатних 
округах. Однак досі не зрозуміло, чи стосувати-
муться нові норми прийдешніх місцевих виборів 
2020 р., адже нові норми згідно з кодексом вступа-
ють у дію із дня втрати чинності Законом України 
«Про місцеві вибори».

Усі інші частини виборчого кодексу набрали 
чинності 1 січня 2020 р.
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Анотація

Єгорова В. С. Зміни у виборчому праві. – Стаття.
У статті проаналізовані зміни, які стосуються ви-

борчого права України та набрали чинності 1 січня 
2020 р. Аналіз суті правових інститутів і їх розуміння 
в різних правових системах є стартовою платформою 
для проведення заходів із вдосконалення вітчизняного 
законодавства, що постійно зазнає змін через неста-
більність суспільних відносин.

Важливу роль у суспільстві відіграє виборче 
законодавство, адже саме вибори як одна з форм 
безпосередньої демократії шляхом формування ви-
щих органів державної влади реалізує право народу 
на управління державою.

Виокремлюються проблеми та порушення рівності 
виборчого права під час реалізації активного та пасив-
ного виборчого права. Наприклад, до них належать 
обмеження обсягу права голосу окремої категорії ви-
борців на підставі їхнього місця проживання (перебу-
вання); запровадження суто пропорційної виборчої сис-
теми; «джеррімендеринг» (штучна зміна меж округів 
«виборчої геометрії» на користь окремого кандидата); 
заборона «подвійного балотування» на різних видах 
виборів, які відбуваються одночасно. Зауважується, 
що введення чистої пропорційної системи призведе 
до повної залежності кандидатів у народні депутати 
України від політичних партій, котрі витіснять втілен-
ня інтересів виборців. Тому вирішення питання пору-
шення принципу рівності виборців під час голосування 
в закордонному виборчому окрузі вбачається у розро-
бленні й унормуванні механізму попередньої реєстра-
ції таких виборців із фіксацією місця їхнього постійно-
го проживання та надання можливості проголосувати 
за кандидатів свого виборчого округу. Формулюється 
зміст виборчо-процесуальної рівності кандидатів, тоб-
то рівності можливостей діяльності зареєстрованих 
кандидатів у виборчому процесі, що може стосуватися 
й рівних можливостей для агітації, реєстрації, недопу-
щення застосування адміністративного ресурсу, чесно-
го підрахунку голосів тощо.

Ключові слова: вибори, виборче законодавство, ви-
борчий кодекс, принцип, виборчий процес, рівне ви-
борче право, активне виборче право, пасивне виборче 
право.
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Summary

Yehorova V. S. Changes in the electoral law. –  
Article.

The article presents the analyzed changes that relate 
to the suffrage of Ukraine, which entered into force on 
January 1, 2020.

The article examines the essence of the principle of 
equal suffrage in accordance with national constitution-
al and European standards, in particular the positions of 
the European Commission for Democracy through Law 
(Venice Commission), the Office for Democratic Institu-
tions and Human Rights (ODIHR / OSCE). It is stated 
that the traditional approach involves equality of con-
tent and volume of voting rights for voters, as well as 
equality of opportunities for subjects of passive voting 
rights. Problems and violations of equality of suffrage 
during implementation of active and passive electoral 
rights are singled out. For example, they include restric-
tions on the voting rights of a certain category of voters 
based on their place of residence (stay); the introduction 
of an exclusively proportional electoral system”; “Jerri-
mendering” (artificial change of the districts of the 

“electoral geometry” in favor of a separate candidate); 
the prohibition of “double balloting” in different types 
of elections that takes place simultaneously. It is noted 
that the introduction of a pure proportional system will 
lead to the full dependence of candidates to the people’s 
deputies of Ukraine from political parties, which will 
supersede the voters’ interests. Therefore, resolving 
the issue of violating the principle of equality of voters 
during voting in a foreign constituency is seen in the 
development and standardization of the mechanism for 
the pre-registration of such voters with the fixation of 
their place of permanent residence and the possibility of 
voting for candidates in their constituency. The content 
of the electoral and procedural equality of candidates is 
formulated, that is, the equality of opportunities for the 
registered candidates in the election process, which may 
concern equal opportunities for campaigning, registra-
tion, prevention of the use of administrative resources, 
fair counting of votes, etc.

Key words: election, election legislation, elective code, 
principle, electoral process, equal suffrage, active elec-
toral right, passive electoral right.
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ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Беззаперечно, дослідження правосуб’єктності 
українського народу як елементу його конститу-
ційно-правового статусу потрібно розпочинати зі 
з’ясування поняття «правосуб’єктність» загалом. 
Але насамперед слід визнати, що у юридичній на-
уці правосуб’єктність здебільшого розглядається 
щодо фізичних і юридичних осіб. Так, у «Великій 
українській юридичній енциклопедії» зазнача-
ється таке: «Правосуб’єктність – здатність особи 
бути суб’єктом права, учасником правових відно-
син. Вона визначає становище особи в суспільстві, 
виступає умовою та гарантією стабільності її пра-
вового статусу», а стосовно юридичних осіб – «це 
правоздатність і дієздатність державних і недер-
жавних організацій: державних органів, підпри-
ємств і установ, громадських об’єднань, госпо-
дарських товариств (корпорацій), комерційних 
організацій, підприємств, релігійних організацій 
та ін. У державних і громадських органів та орга-
нізацій – суб’єктів права зазвичай немає розриву 
між правоздатністю і дієздатністю» [1, с. 597].

У шеститомній «Юридичній енциклопедії» 
пропонується дещо інший підхід, адже стверджу-
ється: «Правосуб’єктність – здатність фізичних 
і юридичних осіб у встановленому порядку бути 
суб’єктом права, тобто носіями суб’єктивних 
прав і юридичних обов’язків. Щодо юридичних 
осіб ця здатність виявляється в їх компетенції, 
сукупності прав і обов’язків, які надаються їм для 
виконання відповідних функцій». Але визнається 
наявність міжнародної правосуб’єктності, адже 
стверджується, що «правосуб’єктність міжнарод-
на – здатність суб’єкта міжнародного права бути 
учасником міжнародних правовідносин, зокрема 
укладати та виконувати договори міжнародні. По-
лягає у наявності відповідних прав та обов’язків, 
встановлених нормами міжнародного права. Здат-
ність суб’єктів міжнародного права бути учасни-
ками міжнародних відносин не є однаковою і 
залежить від юридичної природи суб’єкта. Роз-
різняють первинні (основні) та вторинні суб’єкти 
міжнародного права. До перших належать держа-
ви, а також нації, які борються за незалежність, 
до других – міжнародної організації. Держава во-
лодіє міжнародною правосуб’єктністю у повному 
обсязі з моменту утворення, що пояснюється са-
мим фактом її існування і належним їй суверені-

тетом. Міжнародна правосуб’єктність націй, які 
борються за незалежність, ґрунтується на їхньо-
му праві на самовизначення. Від імені цих націй 
міжнародною правосуб’єктністю володіють орга-
ни національного визволення, котрі виконують 
функції публічної влади» [2, с. 50].

Не заперечуючи міжнародну правосуб’єктність 
націй, які борються за незалежність, хотілося б 
усе ж таки наголосити на тому, що міжнародну 
правосуб’єктність мають насамперед народи, а у 
контексті цієї статті – український народ, адже 
саме він: по-перше, становить єдину спільноту 
громадян України усіх національностей; по-дру-
ге, є носієм народного суверенітету, що має найви-
щу політико-правову силу; по-третє, користується 
правом на самовизначення; по-четверте, утворив 
власні суспільство, державу, право; по-п’яте, на-
діляється первинною, суверенною, необмеженою, 
установчою владою.

Отже, беззаперечно, мають рацію ті науков-
ці, які стверджують, що найголовнішим суб’єк-
том конституційного права є народ України, 
який врешті й визначає сутність цієї галузі пра-
ва. Конституційне право України – це насампе-
ред право українського народу [3, с. 10]. Тобто 
зазначені науковці визнають правосуб’єктність 
українського народу, наголошують, що він є 
суб’єктом конституційно-правових відносин і 
суб’єктом конституційного права загалом. Ана-
логічне можна стверджувати і стосовно інших 
галузей вітчизняного права.

Для повноцінного розгляду, характеризуючи 
правосуб’єктність загалом, варто також зверну-
ти увагу на розуміння правосуб’єктності інших 
суб’єктів правовідносин. Так, Г.В. Задорожня, ви-
значаючи правосуб’єктність глави держави, пропо-
нує розуміти під нею «закріплену в законодавстві 
й забезпечену державою його юридичну можли-
вість та особисту здатність, що визначені на основі 
встановлення відповідності конституційно-право-
вим вимогам здійснювати державно-владні пов-
новаження відповідно до функціонального при-
значення в механізмі державної влади» [4, с. 15].

В.М. Шкабаро, досліджуючи конституцій-
но-правовий статус міста в Україні, вважає, що 
«правосуб’єктність міста – це сукупність юри-
дичних можливостей міста в особі територіальної 
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громади, органів і посадових осіб місцевого само-
врядування бути учасником правовідносин, які 
виникають у процесі виконання ним своїх функ-
цій у межах Конституції, законів України та ста-
туту територіальної громади. Вона реалізується 
безпосередньо територіальною громадою й орга-
нами місцевого самоврядування у місті» [5, с. 16].

В.П. Гробова, розглядаючи особливості му-
ніципальної правосуб’єктності окремих видів 
суб’єктів системи місцевого самоврядування, за-
значає, що «це встановлена чинним законодав-
ством і гарантована державою здатність суб’єк-
тів системи місцевого самоврядування виступати 
учасником муніципальних правовідносин, тобто 
бути носієм юридичних прав та обов’язків, а та-
кож відповідати за неналежну реалізацію своїх 
обов’язків» [6, с. 21].

Що ж стосується безпосередньо правосуб’єк-
тності українського народу, то слід визнати, що 
вона відверто слабко опрацьована у сучасній ві-
тчизняній юридичній науці. До нечисленних на-
укових розвідок цієї із проблеми можна віднести 
насамперед науковий посібник Ф.В. Веніславсько-
го, у якому у темі 4 «Суб’єкти конституційного 
права України» передбачений параграф 4.2 «Пра-
восуб’єктність українського народу», у якому 
зазначається, що «це гарантована Конституцією 
України реальна здатність народу виступати учас-
ником конституційно-правових відносин. Резуль-
татом її реалізації є трансформація волі народу 
в державну волю» [7, с. 53].

До ознак правосуб’єктності українського на-
роду віднесено те, що вона: 1) виникає з моменту 
реалізації народом свого права на самовизначен-
ня; 2)  є постійною, невід’ємною, невідчужуваною 
та непорушною; 3) не потребує жодного підтвер-
дження чи схвалення; 4) визначається безпосеред-
ньо Конституцією України, яка закріпила його 
виключні права.

Ф.В. Веніславський називає дві форми реа-
лізації правосуб’єктності українського народу – 
безпосередню та представницьку. Безпосередня 
реалізується через загальнонаціональні вибори та 
всеукраїнський референдум, а представницька – 
через Верховну Раду України, Президента Укра-
їни, інші органи державної влади, наділені відпо-
відними повноваженнями.

Цікаво, що зазначаються й особливості право-
суб’єктності українського народу, а саме те, що 
народ: 1) є єдиним джерелом влади в Україні; його 
влада є невідчужуваною; 2) є абсолютним сувере-
ном (носієм суверенітету); 3) переважно виступає 
як суб’єкт загальних конституційно-правових 
відносин; 4) вступає в конкретні конституцій-
но-правові відносини, формуючи органи влади; 
5) його влада первинна щодо органів публічної 
влади; 6)  його влада є верховною щодо будь-якої 
іншої суспільної влади [7, с. 53].

«Міжнародна поліцейська енциклопедія» 
у статті «Суб’єкти правовідносин» поділяє їх на три 
види: 1) люди (фізичні особи); 2) об’єднання; «3) со-
ціальні спільноти – народ (нація), територіальні 
спільності (за адміністративно-територіальними 
одиницями, виборчими округами тощо), трудові 
колективи» [8, с. 781], тобто у цитованій праці, на 
відміну від багатьох інших доктринальних дже-
рел, народ визнається суб’єктом правовідносин.

Дотичним до проблеми, що розглядається, є 
дисертаційне дослідження О.Д. Сокуренка «Пра-
восуб’єктність України: історико-правове дослі-
дження», у якому аналізується процес становлен-
ня України як суб’єкта міжнародних відносин, 
із приводу чого небезпідставно зазначається, що 
«розвиток України як суб’єкта міжнародних від-
носин відбувається завдяки як існуванню відо-
кремленої території, власного населення, органів 
влади й управління, так і власному суверенітету, 
що робить її рівноправним учасником міжнарод-
них відносин. Водночас Україна як суб’єкт міжна-
родних відносин не може повністю контролювати 
ту частину своєї території, на якій розташовані 
об’єкти російського Чорноморського флоту. Саме 
тому Україна втрачає частину своєї правосуб’єк-
тності – вона є недієздатною та неділіктоздатною 
на частині своєї території, оскільки не може її 
контролювати. Загалом для незалежності Укра-
їни існує постійна загроза з боку Росії, політика 
якої переслідує мету перетворити її з суб’єкта 
в об’єкт міжнародних відносин» [9, с. 14].

К.О. Павшук стверджує, що «основним 
суб’єктом демократичного процесу виступає на-
род. Народ – це не тільки соціологічна категорія 
ідентичності, а й явище політичної динаміки та 
розвитку, яка знаходиться у постійному проти-
стоянні та внутрішніх суперечностях із собою. 
Основними елементами правосуб’єктності народу 
виступають: наявність єдиної спільноти, воля цієї 
спільноти здійснювати владу та бути її суб’єктом, 
а також верховенство цієї волі щодо прагнень і 
бажань інших суб’єктів. Народний суверенітет 
конкретизується в установчій владі народу, яка 
реалізується періодично для установлення деле-
гованої влади або з метою визначення або зміни 
засад конституційного ладу» [10, с. 14].

Таким чином, можна стверджувати, що саме 
правосуб’єктність українського народу є тією 
правовою категорією, яка дозволяє розглядати та 
характеризувати його не лише як абстрактного 
суб’єкта права, а і як суб’єкта конкретних пра-
вовідносин. Уже традиційно правосуб’єктність 
українського народу визначається як загальна, 
проте це зовсім не означає, що не існує конкретної 
правосуб’єктності українського народу.

Виокремлення загальної та конкретної пра-
восуб’єктності українського народу пояснюєть-
ся необхідністю розрізняти та виокремлювати 
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його загальний і конкретний конституційно-пра-
вові статуси. Загальний конституційно-право-
вий статус не може делегуватися чи привлас-
нюватися іншими соціальними суб’єктами, а 
конкретний – пов’язаний із його конкретними 
правами й обов’язками, наприклад, виборами, 
референдумами, народною правотворчою ініціа-
тивою, народним вето і т. д. Так, вибори Прези-
дента України – це конкретні правовідносини, 
які виникають між українським народом (через 
виборчий корпус) і кандидатами у Президенти 
України. Вони конкретні, короткочасні, деталі-
зовані, оскільки вибори проводяться відповідно 
до норм права, які визначають процедуру і поря-
док їх проведення. Саме конкретний конститу-
ційно-правовий статус українського народу зу-
мовлює можливість делегувати окремі конкретні 
права й обов’язки органам державної влади й ор-
ганам місцевого самоврядування.

Правосуб’єктність українського народу до-
цільно розглядати як сукупність правоздатності 
та дієздатності. Ще раз хотілося б наголосити 
на тому, що правоздатність українського наро-
ду настала з моменту усвідомлення громадянами 
України усіх національностей єдиної спільності, 
поєднаної загальними інтересами, та первинності 
власного самовизначення, тобто зі свого започат-
кування. А дієздатність настала з моменту утво-
рення власного суспільства, держави, соціальних 
регуляторів, духовності тощо, тобто з того момен-
ту, із якого український народ став спроможним 
не тільки мати конституційно-правовий статус, 
але й реалізовувати його.

Загалом правоздатність і дієздатність тлума-
чать таким чином: «правоздатність – це закрі-
плена в законодавстві і забезпечувана державою 
можливість суб’єкта мати юридичні права і нести 
юридичні обов’язки», а «дієздатність – це закрі-
плена у законодавстві та забезпечувана державою 
можливість суб’єкта здійснювати свої юридичні 
права й обов’язки особистими діями» [5, с. 64]. 
Або стверджують, що «правоздатність – здат-
ність особи мати права й обов’язки», а «дієздат-
ність – здатність особи своїми діями набувати 
і здійснювати суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки» [12, с. 186].

Тобто правоздатність українського народу – це 
абстрактна його здатність мати юридичні права та 
юридичні обов’язки. Правоздатність українського 
народу є загальною, первинною, постійною та не-
від’ємною його якістю. А дієздатність – здатність 
українського народу особисто здійснювати свої 
повноваження. Її сутність полягає в особистих 
діях спрямованих на реалізацію повноважень. 
Щоправда треба визнати, що у правосуб’єктності 
українського народу, особливо на рівні загального 
конституційно-правового статусу, не існує чіткої 
межі між правоздатністю та дієздатністю.

Аналізуючи зазначене, ми можемо однозначно 
стверджувати, що: по-перше, правосуб’єктність 
українського народу складається із правоздатно-
сті та дієздатності; по-друге, правоздатність і дієз-
датність є правовими явищами, які дають можли-
вість мати або реалізовувати повноваження, тобто 
права й обов’язки у правових відносинах; по-тре-
тє, і найбільш головне, правоздатність українсько-
го народу – це первинна, основоположна здатність 
мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки, 
що існує для забезпечення спроможності вступати 
у правові відносини з усіма іншими соціальними 
суб’єктами, а дієздатність українського народу – 
це первинна, основоположна здатність реалізову-
вати суб’єктивні права та юридичні обов’язки у 
правових відносинах із усіма іншими соціальни-
ми суб’єктами.

Зазначене є підґрунтям для формування ви-
значення правосуб’єктності українського народу. 
Отже, правосуб’єктність українського народу – це 
первинна, основоположна, гарантована норматив-
но-правовими актами здатність бути суб’єктом 
права, тобто мати та реалізовувати суб’єктивні 
права та юридичні обов’язки у правових відноси-
нах із усіма іншими соціальними суб’єктами.

Із запропонованого визначення можна виокре-
мити такі ознаки правосуб’єктності українського 
народу:

 – є первинною, основоположною здатністю 
бути суб’єктом права, оскільки базується на за-
гальновизнаному усією світовою спільнотою праві 
українського народу на самовизначення. Останнє 
також зумовлює те, що вона є постійною, невід’єм-
ною, невідчужуваною та непорушною;

 – гарантується нормативно-правовими акта-
ми, тобто проголошується, утверджується, охоро-
няється та захищається ними;

 – стосується можливості мати та реалізовува-
ти суб’єктивні права та юридичні обов’язки;

 – суб’єктивні права та юридичні обов’язки 
українського народу існують і реалізуються у пра-
вових відносинах;

 – розповсюджується на усіх інших соціальних 
суб’єктів. Маються на увазі національне суспіль-
ство та держава, інші народи, закордонні суспіль-
ства та держави, міжнародні об’єднання, націо-
нальні меншини, корінні народи, соціальні групи, 
політичні партії, громадські об’єднання тощо.

Таким чином, є усі підстави стверджувати про 
наявність повноцінної правосуб’єктності укра-
їнського народу, що зумовлює дієвість та ефек-
тивність його конституційно-правового статусу. 
Часто зустрічається заперечення цього факту, 
яке здебільшого зводиться до твердження, що 
у народу відсутня єдина та відокремлена воля, од-
нак воно є безпідставним, адже схожі особливості 
притаманні волі усіх колективних суб’єктів (по-
літичних партій, національних меншин, корін-
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них народів, держави і т. д.). Швидше тут варто 
говорити про те, що воля колективних суб’єктів 
у разі наділення її конкретними повноваження-
ми, закріпленими у нормативно-правових актах, 
що можуть бути реалізованими тільки колектив-
но, перетворюється у реальну правосуб’єктність 
колективних суб’єктів.

Правосуб’єктність українського народу – це 
об’єктивна політико-правова категорія, адже вона 
зумовлюється потребами суспільно-політичного 
життя та розвитку, основоположною та системоу-
творюючою роллю українського народу у соціаль-
ному житті суспільства та держави. Основою пра-
восуб’єктності українського народу є народний 
суверенітет.

Правосуб’єктність українського народу має 
закріплюватися у нормах права, особливо консти-
туційного та міжнародного, у вигляді функцій, 
принципів, прав, свобод, обов’язків, гарантій, тоб-
то ставати державно-правовим явищем, у зв’язку 
із чим в усіх інших соціальних суб’єктів, особливо 
у держави, мають виникати обов’язки.

Український народ не обов’язково має в усіх 
видах правовідносин сам реалізовувати свої пра-
ва й обов’язки. Для забезпечення цього процесу 
створюються та існують інститути безпосередньої 
та представницької демократії, і, до того ж, права 
українського народу реалізуються через фактич-
не втілення прав та обов’язків громадян України, 
прав та обов’язків національних меншин, корін-
них народів, соціальних та етнічних груп, орга-
нів держави, місцевого самоврядування, громад-
ських об’єднань тощо, із яких він і складається. 
Враховуючи викладене, можна стверджувати, що 
український народ є не тільки носієм суверенітету 
і єдиним джерелом влади в Україні, але й право-
суб’єктним учасником правових відносин, який 
безпосередньо або опосередковано бере у них участь.

Правосуб’єктність українського народу ре-
алізується у внутрішній і зовнішній сфері його 
життєдіяльності, а тому можна говорити про вну-
трішню та зовнішню правосуб’єктність. Внутріш-
ня правосуб’єктність українського народу – це 
його здатність бути суб’єктом права, учасником 
національних внутрішньосуспільних правових 
відносин, як безпосередньо, так і опосередковано. 
Зовнішня утверджується у призмі міжнародних 
відносин, існує у вигляді так званої міжнародної 
правосуб’єктності українського народу. І поясню-
ється це тим, що для забезпечення участі у між-
народно-правових відносинах кожному народу, 
який утворює суверенне суспільство та державу, 
належить право бути визнаними іншими народа-
ми, суспільствами, державами, котрі є головними 
суб’єктами міжнародних відносин. Під поняттям 
«визнання» у його міжнародно-правовому значен-

ні розуміють акт, за допомогою якого існуючі на-
роди, суспільства та держави визнають новоутво-
рені суспільства та держави з метою встановлення 
з ними офіційних або неофіційних, повних або 
неповних, постійних або тимчасових відносин. 
Здебільшого визнання є мовчазним, що полегшує 
юридичне оформлення міжнародних і міждер-
жавних відносин.

Отже, визнання українського народу або іншо-
го суб’єкта міжнародно-правових відносин без-
посередньо пов’язане з його міжнародною право-
суб’єктністю. Є також майже безапеляційним те, 
що без визнання правосуб’єктності українського 
народу на міжнародно-правовій арені не відбу-
деться визнання правосуб’єктності національного 
суспільства та держави, не буде реалізованим їх-
ній правовий статус. Саме зазначене дає підстави 
стверджувати, що для повноцінності існування 
правосуб’єктності українського народу необхідне 
визнання її як всередині країни, так і на міжна-
родній арені.

За формою реалізації правосуб’єктність укра-
їнського народу класифікується на безпосередню 
та представницьку. Безпосередня реалізується 
через право на самовизначення, здійснення про-
тестів, повстань, рухів опору, рухів громадської 
непокори, народного віче, революцій, громадян-
ських війн, національно-визвольних рухів, вибо-
ри, референдуми, народні правотворчі ініціативи, 
народне вето, а представницька – через Верховну 
Раду України, Президента України, інші органи 
державної влади та місцевого самоврядування, 
наділені відповідними повноваженнями.

Правосуб’єктність українського народу сягає 
усіх сфер соціального життя суспільства. Так, у 
політичній сфері він як носій суверенітету і єди-
не джерело влади має право на самовизначення, 
здійснення протестів, повстань, рухів опору, рухів 
громадської непокори, народного віче, револю-
цій, громадянських війн, національно-визволь-
них рухів, прийняття, внесення змін і доповнень, 
скасування конституції, окремих конституційних 
положень, проведення всеукраїнських і місцевих 
референдумів, участь в управлінні державними 
справами, участь у загальнодержавних і місцевих 
виборах, проведення зборів, мітингів, походів і де-
монстрацій, свободу об’єднання у політичні партії 
та громадські об’єднання і т. д. В економічній – 
право на страйк для захисту своїх економічних і 
соціальних інтересів, право власності на землю, 
на надра, на атмосферне повітря, на водні та інші 
природні ресурси, на природні ресурси континен-
тального шельфу, на природні ресурси виключної 
(морської) економічної зони. У духовній має пра-
во на державну мову, релігію, церкву, ідеологію, 
освіту, науку, свободу творчості.
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Анотація

Колодій О. А. Правосуб’єктність українського  
народу. – Стаття.

Правоздатність українського народу – це абстрак-
тна його здатність мати юридичні права та юридичні 
обов’язки. Вона є загальною, первинною, постійною та 
невід’ємною його якістю. Дієздатність – здатність укра-
їнського народу особисто здійснювати свої повноважен-
ня. Її сутність полягає в особистих діях, спрямованих 
на реалізацію повноважень. Щоправда, слід визнати, що 
у правосуб’єктності українського народу, особливо на 
рівні загального конституційно-правового статусу, не іс-
нує чіткої межі між правоздатністю та дієздатністю.

Аналізуючи зазначене, ми можемо однозначно 
стверджувати, що: по-перше, правосуб’єктність укра-
їнського народу складається із правоздатності та діє- 
здатності; по-друге, правоздатність і дієздатність є 
правовими явищами, які дають можливість мати або 
реалізовувати повноваження, тобто права й обов’язки 
у правових відносинах; по-третє, і найбільш головне, 
правоздатність українського народу – це первинна, 
основоположна здатність мати суб’єктивні права та 
юридичні обов’язки, що існує для забезпечення спро-

можності вступати у правові відносини з усіма іншими 
соціальними суб’єктами, а дієздатність українського 
народу – це первинна, основоположна здатність реа-
лізовувати суб’єктивні права та юридичні обов’язки 
у правових відносинах із усіма іншими соціальними 
суб’єктами.

Зазначене є підґрунтям для формування визначен-
ня правосуб’єктності українського народу: це первин-
на, основоположна, гарантована нормативно-право-
вими актами, здатність бути суб’єктом права, тобто 
мати та реалізовувати суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки у правових відносинах із усіма іншими соці-
альними суб’єктами.

Таким чином, є усі підстави стверджувати про наяв-
ність повноцінної правосуб’єктності українського на-
роду, що зумовлює дієвість та ефективність його кон-
ституційно-правового статусу. Також автором наведено 
класифікацію правосуб’єктності українського народу.

Ключові слова: публічна влада, конституційні 
принципи, правосуб’єктність, український народ, кон-
ституційно-правовий статус.

Summary

Kolodiy A. A. Legal personality of the Ukrainian 
people. – Article.

The legal capacity of the Ukrainian people is their ab-
stract ability to have legal rights and legal obligations. 
The legal capacity of the Ukrainian people is a common, 
primary, permanent and integral quality of it. And legal 
capacity is the ability of the Ukrainian people to person-
ally exercise their powers. Its essence lies in personal ac-
tions aimed at exercising authority. However, it must be 
acknowledged that in the legal personality of the Ukrain-
ian people, especially at the level of the general constitu-
tional and legal status, there is no clear line between legal 
capacity and legal capacity.

Analyzing the above, we can unequivocally state that: 
- first, the legal personality of the Ukrainian people con-
sists of legal capacity and legal capacity; - secondly, le-
gal capacity and legal capacity are legal phenomena that 
make it possible to have or exercise powers, ie rights and 
obligations in legal relations; - thirdly, and most impor-
tantly, the legal capacity of the Ukrainian people is the 
primary, fundamental ability to have subjective rights 
and legal obligations, which exists to ensure the ability to 
enter into legal relations with all other social actors, and 
the capacity of the Ukrainian people – is the primary, fun-
damental ability to exercise subjective rights and legal ob-
ligations in legal relations with all other social actors.

This is the basis for the formation of the definition of 
legal personality of the Ukrainian people. Thus, the legal 
personality of the Ukrainian people is the primary, fun-
damental, guaranteed by regulations, the ability to be a 
subject of law, ie to have and exercise subjective rights 
and legal obligations in legal relations with all other so-
cial actors.

Thus, there is every reason to assert the existence of 
full legal personality of the Ukrainian people, which de-
termines the effectiveness and efficiency of its constitu-
tional and legal status. The author also provides a classi-
fication of the legal personality of the Ukrainian people.

Key words: public power, constitutional principles, 
legal personality, Ukrainian people, constitutional and 
legal status.
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факультету підприємництва та права
Київського національного університету технологій та дизайну

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ  
НА ВИРОБНИЧУ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Постановка проблеми та її зв’язок із важли-
вими практичними завданнями. Під свободою 
підприємницької діяльності розуміють торго-
вельну, комерційну діяльність, діяльність із ку-
півлі-продажу товарів тощо. Таке уявлення є не-
повним. У теорії розрізняють три основні види 
підприємницької діяльності: виробничу, фінансо-
во-кредитну, комерційну. Практична реалізація 
конституційної свободи особи на підприємниць-
ку діяльність у процесі виробництва продукції є 
провідним видом підприємницької діяльності, 
спрямованим на виробництво продукції, надан-
ня послуг, виконання робіт для споживачів тощо. 
Зрозумілим стає зв’язок свободи особи на підпри-
ємницьку діяльність із важливими практичними 
завданнями господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить, що вивчення конституційних прав і 
свобод особи в Україні (включаючи і конститу-
ційну свободу на підприємницьку діяльність) 
здійснювалося у процесі підготовки дисертацій, 
монографій, підручників і посібників, статей 
та інших наукових праць. Серед дослідників: 
О.В. Бігняк, А.С. Васильєв, В.М. Гайворонський,  
В.П. Жусман, А.Ю. Олійник, В.Ф. Погорілко, 
П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, Н.І. Склярук, 
В.Л. Федоренко та ін.

Метою дослідження є аналіз реалізації консти-
туційної свободи особи на підприємницьку діяль-
ність у процесі виробництва продукції. Відповідно 
до визначеної мети завданнями роботи є: а) аналіз 
наукових праць щодо реалізації названої свобо-
ди особи на підприємницьку діяльність; б) фор-
мулювання визначення реалізації конституцій-
ної свободи особи на виробничу підприємницьку  
діяльність і її видів; в) пропозиція висновків і ре-
комендацій.

Виклад основного матеріалу. Для підприєм-
ництва як методу господарювання характерні 
такі основні ознаки: самостійність і незалеж-
ність суб’єктів господарювання; господарський 
ризик; економічна відповідальність [1]. В основі 
реалізації конституційної свободи особи на під-
приємницьку діяльність слід виділяти декілька 
її видів. О.В. Бігняк розглядає виробниче підпри-
ємництво, фінансово-кредитне та комерційне [2]. 

Виробниче підприємництво спрямоване на виро-
блення продукції, надання послуг та інформації, 
виконання робіт, представлення різноманітних 
послуг, створення духовних благ тощо. Виробни-
че підприємництво належить до найбільш склад-
них, серйозних, суспільно необхідних і водночас 
важких видів бізнесу. Із цим частково пов’язаний 
і той факт, що до виробничого підприємництва 
спостерігається значно менше тяжіння, ніж до ін-
ших видів підприємницької діяльності, які знач-
но швидше і простіше приносять прибутки. Так, 
із загальної кількості діючих малих підприємств 
лише кожне шосте функціонує у промисловос-
ті (16,4% від загальної кількості діючих малих 
підприємств), кожне дванадцяте – у будівництві 
(8,6%), лише 4,4% – на транспорті. Однак в опто-
вій і роздрібній торгівлі, включаючи торгівлю 
транспортними засобами та послуги з їх ремонту, 
діють 3/5 малих підприємств (40,6%) [3].

На нашу думку, для формулювання визначен-
ня реалізації конституційної свободи особи на 
виробничу підприємницьку діяльність необхідно 
розкрити її ознаки. Ознаками реалізації консти-
туційної свободи особи на виробничу підприєм-
ницьку діяльність є: 1) втілення конституційних 
норм в реальні суспільні відносини; 2) названі 
норми регулюють свободи особи на виробничу 
підприємницьку діяльність, що спрямована на: 
а) вироблення продукції; б) надання послуг та ін-
формації; в) виконання робіт; г) здійснення різ-
номанітних послуг; д) створення духовних благ;  
3) метою діяльності є отримання: а) прибутку; 
б) соціального результату.

Однією з ознак є втілення конституційних 
норм у реальні суспільні відносини щодо свободи 
особи на виробничу підприємницьку діяльність, 
що слід розглядати як їх реалізацію. О.Ф. Ска-
кун визначає реалізацію норм права як втілення 
їх у правомірній поведінці суб’єктів права, у їх 
практичній діяльності. Вона розглядає форми і 
способи безпосередньої реалізації норм права. Се-
ред форм О.Ф. Скакун виділяє просту і складну. 
Проста (безпосередня) форма реалізації відбува-
ється без участі держави способами додержання, 
виконання, використання норм права. Складна 
(опосередкована) форма реалізації відбувається за 
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участю держави способом застосування норм пра-
ва [4, с. 418–419]. Конституційна свобода підпри-
ємців на виробничу підприємницьку діяльність 
полягає в тому, що вони без обмежень самостій-
но здійснюють будь-яку підприємницьку діяль-
ність, не заборонену законом, тобто реалізують 
конституційну норму у простій формі способом 
використання. При здійснення окремих видів 
підприємництва вони додержуються правових 
норм, встановлених законодавчими актами. Так, 
у ст. 4 Закону Української РСР «Про підприєм-
ництво» закріплюються обмеження у здійснен-
ні підприємницької діяльності, а саме: 1) діяль-
ність, пов’язана з обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 
2) діяльність, пов’язана з охороною окремих осо-
бливо важливих об’єктів права державної влас-
ності; 3) діяльність, пов’язана з виробництвом 
бензинів моторних сумішевих або з додаванням 
(змішуванням) біоетанолу та/або біокомпонентів 
на його основі до вуглеводневої основи (бензи-
нів, фракцій, компонентів тощо); 4) діяльність, 
пов’язана з виробництвом біоетанолу, здійсню-
ється суб’єктами господарювання за наявності 
відповідної ліцензії [5]. Законами України, та-
кож, визначаються правові та організаційні заса-
ди: а) функціонування дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності; б) порядку діяльності 
дозвільних органів, уповноважених видавати до-
кументи дозвільного характеру, й адміністрато-
рів [6]; в) реалізації державної регуляторної полі-
тики у сфері господарської діяльності [7].

Отже, конституційні норми, що регулюють 
свободу особи на виробничу підприємницьку ді-
яльність, можуть реалізуватися у простій і склад-
ній формах способами додержання, виконання, 
використання та застосування.

Названі норми регулюють свободу особи на ви-
робничу підприємницьку діяльність, спрямовану 
на: а) вироблення продукції; б) надання послуг та 
інформації; в) виконання робіт; г) здійснення різ-
номанітних послуг; д) створення духовних благ 
тощо. Як показує практика, при виборі того чи 
іншого виду підприємницької діяльності слід вра-
ховувати такі критерії (фактори), зокрема: а) вид 
товару, який пропонується на ринок, його якість, 
асортимент; б) споживчий попит на товар або по-
слугу; в) фінансові можливості підприємця, наяв-
ність матеріальних, трудових ресурсів; г)  еконо-
мічний стан у цій сфері бізнесу, рівень розвитку 
конкуренції; ґ) досвід роботи підприємця, його 
кваліфікацію; д) перспективність виду підпри-
ємницької діяльності, можливості одержання 
достатнього прибутку тощо [8]. Н.І. Склярук 
стверджує, що метою суспільного виробництва 
будь-якої держави є задоволення потреб грома-
дян, які проживають на її території. Для досяг-
нення цієї мети суспільство організує матеріальне 

виробництво [9, с. 5]. Задоволення потреб людини 
у товарах, послугах та інформації, виконанні ро-
біт і створенні матеріальних і духовних благ має 
перспективне значення та певну складність і по-
требує значних зусиль і певних термінів розвитку 
від ідеї вироблення товарів і надання послуг до от-
римання ефекту у вигляді прибутку, досягнення 
економічних і соціальних результатів. На думку 
В.М. Гайворонського, підприємець визнається од-
нією із центральних фігур господарської (підпри-
ємницької) діяльності. Його інноваційність по-
лягає не лише у виготовленні нового продукту та 
впровадженні нових технологій, а і в освоєнні но-
вих ринків збуту, нових джерел сировини, нових 
форм індустріальної організації тощо [10, с. 54].

Отже, на думку авторів-господарників, вироб-
нича підприємницька діяльність не обмежується 
лише виробництвом продукції, а має більш широ-
ке призначення і реалізується у виробленні про-
дукції, наданні послуг та інформації, виконанні 
робіт, здійсненні різноманітних послуг і створен-
ні матеріальних і духовних благ для задоволення 
потреб та інтересів людини та громадянина на те-
риторії будь-якої країни.

На думку багатьох авторів-господарників, ви-
робниче підприємництво безпосередньо пов’яза-
не з виробництвом продукції, здійсненням робіт 
і послуг, наданням інформації та подальшою ре-
алізацією покупцям, споживачам результатів 
виробництва і розрізняється за формами та ви-
дами. Розрізняють дві форми виробничого під-
приємництва: традиціоналістське й інноваційне 
підприємництво. Традиціоналістське підприєм-
ництво орієнтоване на виробництво традиційних 
товарів для постачання на ринок. Асортимент 
таких товарів давно випускається виробником, 
відносно стабільний і не підлягає суттєвим змі-
нам за різновидами [8]. Інноваційне підприєм-
ництво передбачає організацію виробництва із 
широким використанням нових технологій та ін-
новацій. Результатом такої організації виступає 
новий (якого не існувало раніше) товар або товар 
із принципово новими характеристиками, власти-
востями або навіть сферами використання. Прак-
тика виробничої підприємницької діяльності у 
будь-якій формі включає в себе елементи іннова-
ційного процесу [8]. Серед видів виробничої під-
приємницької діяльності розрізняють: а) основні; 
б) допоміжні. До основних відносять види вироб-
ничої підприємницької діяльності, результатом 
яких є виробництво товару, готового до споживан-
ня (виробничого або індивідуального). Функція 
виробництва є для підприємця провідною. Допо-
міжними видами підприємницької активності є 
такі, які обслуговують, супроводжують виробни-
цтво (наприклад, інноваційна, науково-технічна, 
інформаційна, інжинірингова, конструкторська, 
консультаційна, маркетингова, лізингова діяль-
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ність, виробниче споживання товарів і послуг, 
збут продукції тощо) [8]. Форми та види вироб-
ничої підприємницької діяльності здійснюються 
підприємцями за умови наявності у них конститу-
ційної свободи. Як вказується у спеціальній літе-
ратурі, під підприємництвом розуміють самостій-
ну, ініціативну, систематичну, на власний ризик, 
не заборонену законом господарську діяльність із 
виробництва продукції, виконання робіт, надання 
послуг із метою одержання прибутку [11, с. 133].

Отже, згадані вище форми та види діяльності 
можуть бути реалізовані лише за наявності у під-
приємців конституційної свободи на виробничу 
підприємницьку діяльність. Саме наявність сво-
боди дає можливість підприємцю діяти на влас-
ний ризик у межах чинного законодавства.

Метою виробничої підприємницької діяльно-
сті є отримання економічного чи соціального ре-
зультату та прибутку. Таку позицію щодо підпри-
ємницької діяльності підтримують не всі автори. 
Так, В.М. Гайворонський до ознак підприємниць-
кої діяльності відносить досягнення економічних 
і соціальних результатів із метою одержання при-
бутку [10, с. 52]. С.І. Іщук вважає за потрібне змі-
нити концепцію конституційної фіксації свободи 
особи в економічній сфері. Виходячи із таких по-
зицій, на його думку, варто змінити концепцію 
конституційної фіксації свободи особи в еконо-
мічній сфері та забезпечити гарантії свободи віль-
ної та ініціативної підприємницької діяльності 
у різних її проявах [11, с. 15]. Протилежною є 
позиція В.Ф. Погорілка та В.Л. Федоренка, котрі 
вважають, що виробнича підприємницька діяль-
ність передбачає за мету лише отримання при-
бутку [12, с. 226]. Такої ж думки дотримуються 
П.М. Рабінович і М.І. Хавронюк [13, с. 219].

Ми пропонуємо внести зміни до ст. 41 Кон-
ституції України і ст. 43 Господарського кодексу 
України. Ст. 42 ч. 1 Конституції України виклас-
ти в такій редакції: перед словами «кожен має 
право на підприємницьку діяльність» вставити 
«економічна свобода підприємництва в Україні 
гарантується» і далі по тексту. Ст. 43 ГК України 
сформулювати так: замість слів «підприємці ма-
ють право» закріпити «підприємцям гарантуєть-
ся економічна свобода» і далі по тексту.

Отже, на нашу думку, автори В.М. Гайворон-
ський і С.І. Іщук мають більш перспективну дум-
ку щодо свободи виробничого підприємництва та 
справедливо виступають за розширення мети під-
приємницької діяльності свободи особи щодо до-
сягнення економічних і соціальних результатів та 
одержання прибутку.

Висновки. Підсумовуючи сказане, зробимо дея-
кі висновки. Ознаками реалізації конституційної 
свободи особи на виробничу підприємницьку діяль-
ність є: 1) втілення конституційних норм у реаль-
ні суспільні відносини; 2) названі норми регулю-

ють свободи особи на виробничу підприємницьку 
діяльність, спрямовану на: а) вироблення продук-
ції; б) надання послуг та інформації; в) виконання 
робіт; г) здійснення різноманітних послуг; д) ство-
рення духовних благ; 3) метою діяльності є отри-
мання: а) прибутку; б) соціального результату.

Реалізація конституційної свободи особи на 
підприємницьку діяльність у процесі виробни-
цтва продукції може розглядатися як втілення 
конституційних норм у реальні суспільні відноси-
ни, що регулюють свободу особи на виробничу під-
приємницьку діяльність при виробленні продук-
ції, наданні послуг та інформації, виконанні робіт 
і створенні матеріальних і духовних благ із метою 
отримання прибутку і (чи) соціального результату.

Пропонуємо внести такі зміни до законодав-
ства: а) у ст. 42 ч. 1 Конституції України перед 
словами «кожен має право на підприємницьку  
діяльність» вставити «економічна свобода підпри-
ємництва в Україні гарантується» і далі по тексту; 
б) у ст. 43 ГК України замість слів «підприємці 
мають право» закріпити «підприємцям гаранту-
ється економічна свобода» і далі по тексту. Дотри-
мання запропонованих рекомендацій сприятиме 
удосконаленню реалізації конституційної свобо-
ди фізичної особи на виробничу підприємницьку  
діяльність.
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Анотація

Олійник А. Ю. Реалізація конституційної свобо-
ди особи на виробничу підприємницьку діяльність. – 
Стаття.

У статті розглянуто поняття реалізації консти-
туційної свободи особи на виробничу підприємниць-
ку діяльність. Проаналізовано праці таких вчених, 
як В.М. Гайворонський, В.Ф. Погорілко, П.М. Рабіно-
вич, О.Ф. Скакун, В.Л. Федоренко та ін. Сформульова-
ні та розглянуті ознаки реалізації конституційної сво-
боди особи на виробничу підприємницьку діяльність.

Конституційні норми, що регулюють свободу 
особи на виробничу підприємницьку діяльність, мо-
жуть реалізуватися у простій і складній формах 
способами додержання, виконання, використання та 
застосування. Виробнича підприємницька діяльність 
не обмежується лише виробництвом продукції, а має 
більш широке призначення і реалізується виробленням 
продукції, наданням послуг та інформації, виконан-
ням робіт, здійсненням різноманітних послуг і ство-
ренням матеріальних і духовних благ для задоволення 
потреб і інтересів людини та громадянина. Розрізня-
ють дві форми виробничого підприємництва: традиціо-
налістське та інноваційне й основні та допоміжні види.

Реалізації конституційної свободи особи на підпри-
ємницьку діяльність у процесі виробництва продукції 
може розглядатися як втілення конституційних норм 
у реальні суспільні відносини, що регулюють свобо-
ду особи на виробничу підприємницьку діяльність 
при виробленні продукції, наданні послуг та інформа-
ції, виконанні робіт і створенні матеріальних і духов-
них благ із метою отримання прибутку і (чи) соціально-
го результату. Запропоновано зміни до законодавства, 
а саме: а) у ст. 42 ч. 1 Конституції України перед слова-
ми «кожен має право на підприємницьку діяльність» 
вставити «економічна свобода підприємництва в Укра-

їні гарантується» і далі по тексту; б) у ст. 43 ГК Укра-
їни замість слів «підприємці мають право» закріпити 
«підприємцям гарантується економічна свобода» і далі 
по тексту.

Ключові слова: виробнича підприємницька діяль-
ність, ознаки реалізації конституційної свободи, вті-
лення конституційних норм у реальні суспільні відно-
сини.

Summary

Oliynyk A. Yu. Realization of the constitution-
al freedom of a person for productive entrepreneurial  
activity.  – Article.

The article considers the concept of realization of the 
constitutional freedom of a person for productive en-
trepreneurial activity. The works of such scientists as: 
V.M. Gaivoronsky, V.F. Pogorilko, P.M. Rabinovich, 
O.F. Skakun, V.L. Fedorenko and others. The signs of 
realization of the constitutional freedom of a person for 
productive entrepreneurial activity are formulated and 
considered.

Constitutional norms governing the freedom of a per-
son to engage in productive entrepreneurial activity can 
be implemented in simple and complex forms by means of 
observance, implementation, use and application. Indus-
trial entrepreneurial activity is not limited to production, 
but has a broader purpose and is realized by production, 
provision of services and information, performance of 
works, implementation of various services and creation of 
material and spiritual goods to meet the needs and inter-
ests of man and citizen. There are two forms of industrial 
entrepreneurship: traditionalist and innovative and basic 
and auxiliary types.

Realization of the constitutional freedom of a person 
to entrepreneurial activity in the process of production 
can be considered as the embodiment of constitutional 
norms in real social relations governing the freedom of a 
person to productive entrepreneurial activity in produc-
tion, provision of services and information, performance 
of works and creation of material and spiritual goods 
profit and (or) social result. Proposed changes to the leg-
islation, namely: a) Art. 42 part 1 of the Constitution of 
Ukraine before the words “everyone has the right to en-
trepreneurial activity” insert “economic freedom of en-
trepreneurship in Ukraine is guaranteed” and further in 
the text; b) Art. 43 of the Civil Code of Ukraine instead 
of the words “entrepreneurs have the right” to enshrine 
“entrepreneurs are guaranteed economic freedom” and 
further in the text.

Key words: productive entrepreneurial activity, signs 
of realization of constitutional freedom, embodiment of 
constitutional norms in real social relations.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Постановка проблеми. Продовження роду є 
сутністю життя на землі та історично вважається 
фундаментальним правом людини і закріплюєть-
ся в законодавстві кожної держави. Репродук-
тивні процеси, на які впливають закони біології, 
психології, соціології, філософії, викликають 
постійний інтерес до їх осягнення та потребують 
нормативного регулювання. Репродуктивні права 
забезпечують реалізацію права людини на про-
довження роду та є частиною природних прав. Ці 
права не залежать від віку, статі, національності, 
сімейного стану або стану здоров’я. В умовах де-
мографічної кризи гостро постає питання допомо-
ги у випадку безплідного шлюбу, коли народжен-
ня дитини неможливе чи небезпечне для життя і 
здоров’я матері з фізіологічних причин, у зв’язку 
з біологічною несумісністю подружжя, протипо-
казанням до вагітності, спадковими хворобами та 
ін. Частота безплідних шлюбів за різними джере-
лами сягає від 15 до 20% всіх подружніх пар.

Усе це призводить до розлучень, погіршення 
демографічної ситуації та порушення права люди-
ни на здоров’я, права на сім’ю. І якщо медичним 
розробкам присвячено багато наукових праць, 
психологічних практик, то наукових досліджень 
у сфері правового регулювання застосування ре-
продуктивних технологій вкрай мало. Недостатня 
ефективність методів відновлення фертильності 
людини стимулювала розвиток нових репродук-
тивних технологій [1].

Допоміжні репродуктивні технології (далі – 
ДРТ) є одним із вагомих досягнень ХХ століття. 

Актуальність дослідження даної теми зумов-
лена відсутністю відповідного правового регулю-
вання у цій сфері, що, у свою чергу, зумовлює 
появу низки юридичних питань, які потребують 
відповіді. Нові розробки в галузі репродуктивної 
медицини привертають увагу до правових аспек-
тів застосування програм допоміжних репродук-
тивних технологій, які використовуються під час 
лікування безпліддя. З огляду на актуальність 

цієї проблеми необхідно зазначити, що ДРТ сьо-
годні є маловивченим питанням у теорії, а відтак 
недостатньо врегульованим законодавчо. Цю тему 
активно досліджували О.О. Гладушняк, А.П. Го-
ловащук, Д.О. Пугач, О.М. Юзько, Т.О. Юзько, 
Є.Б. Гнєушева.

Виклад основного матеріалу дослідження. Без-
пліддя відноситься до важливих показників стану 
репродуктивного здоров’я, є підставою для охо-
рони здоров’я та медичної допомоги. ДРТ вважа-
ється найефективнішим інструментом отримання 
позитивного результату, досягнення вагітності 
за будь-якої форми жіночого, чоловічого чи змі-
шаного безпліддя є єдиним можливим рішенням 
проблеми для бездітних пар [2].

За даними державної статистики, в Украї-
ні у 2016 р. було зареєстровано 38 998 випадків 
жіночого безпліддя (77,67% серед усіх випадків 
жіночого і чоловічого безпліддя) та 11 210 випад-
ків чоловічого безпліддя (22,32% відповідно). 
Упродовж 2006–2015 рр. кількість розпочатих 
лікувальних циклів за методами допоміжних 
репродуктивних технологій (ДРТ) збільшилась 
у 3,5 рази і становила у 2015 році – 18 871 лі-
кувальних циклів. Частота настання клінічної 
вагітності від розпочатих лікувальних циклів 
ДРТ у 2015 році становила 36,56% проти 33,53% 
у 2006 році. Як убачається з аналізу даних, про-
слідковується позитивна динаміка.

Однією із сучасних проблем народження ди-
тини, яка вирішується за допомогою застосуван-
ня ДРТ, є так зване «соціальне безпліддя», що 
викликане не медичними показниками, а через 
відсутність партнера [3]. Фактично ДРТ-лікуван-
ня давно виросло з вузько спеціальної галузі на-
уки, тому під час визначення правової природи 
відносин із реалізації репродуктивних прав із ви-
користанням ДРТ вбачається їх міжгалузевий ха-
рактер, який охоплює норми конституційного, ад-
міністративного, цивільного, сімейного права. До 
складу особливих елементів цього інституту нале-
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жать відносини щодо застосування ДРТ; цивіль-
но-правові договори та інші договори, які мають 
спрямованість на охорону здоров’я, на реалізацію 
репродуктивних прав, зокрема з використанням 
елементів договору про надання медичних послуг; 
встановлення походження дітей, зокрема після 
смерті осіб, яким належав генетичний матеріал, 
шляхом застосування ДРТ; захист репродуктив-
них прав правовими методами [4]. 

Україна належить до тих держав, де допоміжні 
репродуктивні технології дозволені на законодав-
чому рівні. Положенням ч. 7 ст. 281 Цивільного 
кодексу України закріплено право на проведення 
ДРТ, де зазначено: «Повнолітні жінка або чоловік 
мають право за медичними показаннями на прове-
дення щодо них лікувальних програм допоміжних 
репродуктивних технологій згідно з порядком та 
умовами, встановленими законодавством» [5].

У Наказі Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни «Про затвердження Порядку застосування до-
поміжних репродуктивних технологій в Україні» 
від 09.09.2013 № 787 дано визначення поняття 
допоміжних репродуктивних технологій: «ДРТ – 
методики лікування безпліддя, за яких маніпуля-
ції з репродуктивними клітинами, окремі або всі 
етапи підготовки репродуктивних клітин, проце-
си запліднення і розвитку ембріонів до перенесен-
ня їх у матку пацієнтки здійснюються в умовах 
іnvitro» [6]. 

Зараз у світі існує велика кількість видів ДРТ, 
що застосовуються під час лікування безпліддя. 
Аналізуючи зміст Наказу МОЗ № 787, можна зроби-
ти висновок, що в Україні застосовуються такі різ-
новиди допоміжних репродуктивних технологій: 

 – запліднення in vitro – техніка виконання 
експерименту чи інших маніпуляцій у спеціаль-
ному лабораторному посуді або в контрольовано-
му середовищі поза живим організмом;

 – спосіб лікування безпліддя, за якого заплід-
нення яйцеклітини здійснюється поза організмом 
жінки. Також має назву екстракорпоральне за-
пліднення, або штучне запліднення; 

 – внутрішньоматкова інсемінація – одна 
з форм лікування безпліддя, може бути проведе-
на шляхом введення підготовлених сперміїв у по-
рожнину матки; 

 – донація гамет або ембріонів – процедура, за 
якою донори за письмово оформленою, добровіль-
ною згодою надають свої статеві клітини – гамети 
(сперму, ооцити), або ембріони для використання 
в інших осіб у лікуванні безпліддя; 

 – метод IКСІ (від міжнародної назви методу 
ICSI – Intacytoplasmic Sperm Injection) – інтра-
цитоплазмічна ін’єкція сперми, застосовують під 
час лікування важких форм чоловічого безпліддя;

 – метод МЕЗА (від міжнародної назви MESA – 
Microsurgical epididymal Sperm Aspiration) – мікро- 
хірургічна аспірація сперміїв із придатка яєчка; 

 – метод ПЕЗА (від міжнародної назви PESA – 
Percutaneus Sperm Aspiration) – черезшкірна ас-
пірація сперміїв із придатка яєчка; 

 – метод ТЕЗА (від міжнародної назви TESA – 
Testicular Sperm Aspiration) – аспірація сперміїв 
із тканини яєчка; 

 – метод ТЕЗЕ (від міжнародної назви TESE – 
Testicular Sperm Extraction);

 – екстракція сперміїв із тканини яєчка; 
 – сурогатне материнство – один із видів ліку-

вання безпліддя та інші [6]. 
 Нормами чинного законодавства України не 

визначено поняття сурогатного материнства, воно 
існує лише в суспільних відносинах, пов’язаних 
із сучасними репродуктивними технологіями [7]. 
Така репродуктивна технологія заборонена в Ав-
стрії, Норвегії, Швеції, Франції, Італії, швейца-
рії, Німеччині та ін. В Україні законопроект «Про 

Рис. 1. Структура безпліддя в Україні
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регулювання питань щодо допоміжного материн-
ства та забезпечення державними гарантіями рів-
них прав та можливостей матерів» з 2009 року так 
і не було прийнято. В Україні не відбулася повна 
адаптація суспільства до рівня репродуктивних 
технологій, у тому числі і до сурогатного материн-
ства, зокрема за відсутності правового забезпечен-
ня, та й спеціалізовані медичні заклади потребу-
ють чіткого механізму та належної правової бази. 

Якщо посилатись на ефективність методів лі-
кування безпліддя, то в Україні вона вища, ніж 
у деяких зарубіжних країнах, однак, як буде ниж-
че продемонстровано, графічно кількісні показни-
ки (кількість пацієнтів) є значно нижчими, ніж 
в інших країнах. 

Необхідно зазначити, що чинні норматив-
но-правові акти в Україні стосовно допоміжних 
репродуктивних технологій загалом спрямовані 
на закріплення права на застосування ДРТ та ре-
гулювання медичної сторони даного питання, по-
лишаючи юридичний аспект без належної уваги. 
Тому існує нагальна потреба в напрацюванні та 
прийнятті спеціального закону, у якому будуть 
охоплені та закріплені такі важливі аспекти, як: 
чітке визначення термінів та понять, що засто-
совуються у ДРТ, умови і порядок застосування 
допоміжних репродуктивних технологій; збере-
ження інформації як лікарської таємниці та від-
повідальність за розголошення інформації, що 
стала відома медичному персоналу під час прове-
дення допоміжних репродуктивних технологій; 
правові аспекти донорства гамет та ембріонів, 
а також права й обов’язки донора; зберігання та 
кріоконсервація донорських гамет та ембріонів; 
порядок їх використання; можливості щодо вибо-

ру статі майбутньої дитини; права осіб, щодо яких 
застосовуються допоміжні репродуктивні техно-
логії; право власності на ембріон, а також право 
на зберігання і використання гамет та ембріонів; 
право на вибір донора та інше.

Розглядаючи досвід інших держав, зазначимо, 
що в Російській Федерації ДРТ регулюються Фе-
деральним законом «Про основи охорони здоров’я 
громадян у Російській Федерації» від 21 листопа-
да 2011 р. № 323-ФЗ та Наказом Міністерства охо-
рони здоров’я Російської Федерації від 30 серпня 
2012 р. № 107н «Про порядок використання допо-
міжних репродуктивних технологій, протипока-
зання і обмеженнях до їх застосування».

У Республіці Білорусь досліджуване питання 
регламентовано Законом «Про допоміжні репро-
дуктивні технології» від 7 січня 2012 р. № 341-З, 
яким передбачено такі види ДРТ, як: екстракор-
поральне запліднення; сурогатне материнство; 
штучна інсемінація. 

Законодавство Італії в галузі допоміжних ре-
продуктивних технологій досить консервативне. 
Закон Італії «Про норми допоміжних репродук-
тивних технологій» від 19 лютого 2004 р., № 40 не 
тільки повністю забороняє сурогатне материн-
ство, а й істотно обмежує інші репродуктивні 
технології. Згідно із цим законом заборонені ре-
продуктивні програми за участі третьої сторони, 
тобто сурогатне материнство і донорство [8]. 

Загалом допоміжні репродуктивні технології 
дозволено та урегульовано в Англії, Греції, Грузії, 
Ізраїлі, Іспанії, Індії, Казахстані, деяких штатах 
США. Відповідно до перерахованих методів ДРТ ми 
можемо мати чітке уявлення, виходячи з діаграми 
про показники їх застосування в різних країнах. 

Рис. 2. Застосування різних видів ДРТ (2017 рік)
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Дотепер більшість країн так чи інакше сфор-
мувала законодавство про застосування методів 
допоміжної репродукції. До їх числа належить та-
кож Україна. 

У сучасних умовах відносини, пов’язані із за-
стосуванням ДРТ, можна поділити на дві групи: до 
і після народження дитини. Перша група відносин 
регулюється Законом України від 19 листопада 
1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства Укра-
їни про охорону здоров’я» і наказом Міністерства 
охорони здоров’я (далі – МОЗ) України від 9 ве-
ресня 2013 р. № 787 «Про затвердження Порядку 
застосування допоміжних репродуктивних техно-
логій в Україні», що визначають загальні прин-
ципи застосування ДРТ, перелік дозволених тех-
нологій і медичних показань для їх застосування, 
а також етапи проведення відповідних процедур. 

До відносин, що формуються до народження 
дитини, варто також зарахувати договірні від-
носини між подружжям і відповідною медичною 
установою, а також між подружжям і сурогатною 
матір’ю [9]. Після народження дитини досліджу-
вані відносини переходять у сімейно-правову пло-
щину. У зв’язку із цим Сімейний кодекс України 
визначає походження дитини, народженої внас-
лідок застосування допоміжних репродуктивних 
технологій.

Висновки. Активно розвивається генетика, бі-
омедичні технології, які не дозволяють стояти на 
місці юриспруденції. Сучасне використання ДРТ 
у медичній галузі випереджає формування пра-
вової бази в цій сфері. ДРТ розвиваються, і необ-
хідне доопрацювання вітчизняного законодавства 
для усунення невідповідностей і прогалин у галузі 
регулювання репродуктивних правовідносин. Не-
обхідність якнайшвидшого прийняття норматив-
но-правових актів у репродуктивній діяльності не 
викликає сумнівів, оскільки поступове збільшен-
ня народжених дітей за допомогою застосування 
репродуктивних технологій (і у світлі останніх по-
дій – народження дітей українськими сурогатни-
ми матерями на території України для іноземних 
громадян) переконливо доводить свою нагальність 
та значимість. Та й підзаконні нормативно-право-
ві акти необхідні для втілення механізму ДРТ.

Розроблення законодавчої бази ДРТ можуть 
бути дуже різноманітними. В окремих країнах 
відносини у сфері штучного запліднення регулю-
ються спеціальними законами, які детально рег-
ламентують проведення таких операцій. В Укра-
їні правове регулювання відносин у цій галузі 
здійснюється лише на рівні підзаконних норма-
тивних актів.

Правова база ДРТ потребує подальшого розвит-
ку та вдосконалення. Особи, що зважилися вдати-
ся до послуг медичних установ, які здійснюють 
методи ДРТ, мають знати про актуальний стан 
українського законодавства в цій галузі, яке б 

мало беззаперечний характер, та чіткий механізм 
його правового беззастережного застосування.

Питання охорони репродуктивного здоров’я 
та репродуктивних прав, природних прав лю-
дини включно із правом на використання ДРТ є 
найважливішим напрямом державної політики, 
і саме державою повинно здійснюватися його на-
лежне своєчасне юридичне забезпечення.
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Анотація

Бельо Л. Ю. Сучасний стан та перспективи розвит-
ку правового регулювання використання допоміжних 
репродуктивних технологій. – Стаття.

У статті розглядається проблема правового регулю-
вання застосування допоміжних репродуктивних тех-
нологій. Проаналізовано праці науковців із даної теми, 
а також досліджено законодавство, без чого повне розу-
міння даної теми було б неможливим.

В умовах демографічної кризи гостро постає пи-
тання допомоги у випадку безплідного шлюбу. Стан 
народжуваності та демографічні процеси вимагають 
нових розробок, із чим успішно справляється галузь 
медицини, однак потребують уваги правові аспекти 
застосування програм допоміжних репродуктивних 
технологій. Репродуктивні права є частиною природ-
них прав, які повинні бути врегульованими та забез-
печеними нормативно. Допоміжні репродуктивні 
технології є одним із вагомих досягнень людства та 
дієвим механізмом вирішення проблеми безплідності. 
За допомогою застосування ДРТ вирішується так зва-
не «соціальне безпліддя», що викликане не медичними 
показниками, а відсутністю партнера.
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ДРТ на практиці випереджає формування право-
вої бази в цій галузі. Чинні нормативно-правові акти 
в Україні стосовно допоміжних репродуктивних тех-
нологій загалом спрямовані на закріплення права 
на застосування ДРТ та регулювання медичної сторони 
даного питання, залишаючи юридичний аспект без на-
лежної уваги.

Проблема охорони репродуктивного здоров’я та ре-
продуктивних прав людини й громадянина, включно із 
правом на використання ДРТ, являє собою найважли-
віший напрям державної політики, і саме на державу 
покладено обов’язок її належного юридичного забезпе-
чення.

Правова база ДРТ потребує подальшого розвитку 
та вдосконалення. Особи, що потребують медичних 
послуг у спеціалізованих установах, які втілюють ме-
тоди ДРТ, мають знати актуальний стан українського 
законодавства в цій галузі, яке б мало беззаперечний 
характер та чіткий механізм його правового беззасте-
режного застосування.

Ключові слова: репродуктивні права, репродуктив-
не здоров’я, допоміжні репродуктивні технології, без-
пліддя, сурогатне материнство.

Summary

Belo L. Yu. The current state and prospects for the 
development of legal regulation of the use of assisted re-
productive technologies. – Article.

The article considers the problem of legal regulation of 
the use of assisted reproductive technologies. The works 
of scientists on this topic are analyzed, as well as the legis-
lation is investigated, without which a full understanding 
of this topic would be impossible.

In conditions of the demographic crisis the question of 
assistance in sterile marriage arises. A birth rate and de-
mographic processes require new developments, with that 
the area of medicine manage well, however the legal as-
pects of application of programs of assisted reproductive 
technology requires of attention. Reproductive rights are 
the part of natural rights, which have to be settled and 
legally provided. Assisted reproductive technology is the 
one of the significant human achievements and this is an 
effective mechanism of resolving of the problem of infer-
tility. The “social infertility”, which is caused by not med-
ical rate but the absence of the partner is being resolved 
by means of using ART.

ART in practice is ahead of the formation of a legal 
framework in this area. The current regulatory legal acts 
in Ukraine regarding assisted reproductive technologies 
are generally aimed at securing the right to use ART and 
regulating the medical side of this issue, leaving the legal 
aspect without due attention.

The problem of protecting reproductive health and the 
reproductive rights of a person and a citizen, including 
the right to use ART, is the most important area of state 
policy, and it is the state that is charged with the duty of 
its proper legal support.

The legal basis of ART requires subsequent develop-
ment and improvement. Individuals, who require medical 
services from the specialized institutions, which embody 
the ART methods, must find the actual state of Ukrainian 
legislation in this area, which would have unconditional 
feature and exact mechanism of its legal unequivocal ap-
plication. 

Key words: reproductive rights, reproductive health, 
assisted reproductive technologies, infertility, surrogacy.
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БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Традиційно банкрутство, під яким слід розумі-
ти визнану господарським судом неспроможність 
боржника відновити свою платоспроможність за 
допомогою процедури санації та реструктуризації 
та погасити грошові вимоги кредиторів не інакше, 
ніж через застосування ліквідаційної процедури, 
більшою мірою стосувалося суб’єктів господарю-
вання. Однак не лише суб’єкти господарювання, 
але і фізична особа може потрапити у складне фі-
нансове становище з надзвичайних і незалежних 
від неї причин, таких як, наприклад, хвороба, не-
щасний випадок, втрата роботи тощо.

Тривалий час, а саме починаючи з 1992 р., бан-
крутство в Україні регулювалося з позиції фінан-
сової неспроможності суб’єктів господарювання 
задовольнити вимоги кредиторів, можливого 
пошуку шляхів відновлення їх платоспроможно-
сті. Однак нестабільність валютного ринку, не-
досконалість чинного законодавства призводить 
до того, що фізична особа з незалежних від неї 
причин (коливання курсу валют) не в змозі задо-
вольнити вимоги кредиторів. Тому з метою захи-
сту як боржника, так і кредиторів із 21 жовтня 
2019 р. в українському законодавстві запрова-
джено інститут банкрутства фізичних осіб, закрі-
плений у Кодексі з процедур банкрутства, який 
визначає умови та порядок відновлення плато-
спроможності боржника.

Польський законодавець запровадив інститут 
банкрутства фізичних осіб 5 грудня 2008 р. шля-
хом внесення змін до Закону «Про банкрутство» 
від 28 лютого 2003 р. Основною метою запрова-
дження цього інституту було обмеження соціаль-
ного відчуження та створення фізичним особам, 
котрі не здійснюють підприємницьку діяльність, 
можливості для подальшого життя без обтяжень.

І йдеться не про автоматичне списання наявної 
заборгованості у фізичної особи, яка в силу жит-
тєвих обставин виявилася неплатоспроможною, 
а, якщо це буде можливе, про задоволення вимог 
кредиторів (а оскільки, такими кредиторами най-
частіше виступають банки, то і максимальний за-
хист їхніх інтересів). Тому, на думку польських 
дослідників, першочерговою й основною метою 
банкрутства фізичних осіб необхідно вважати 
зменшення або часткове чи повне погашення бор-
гів [1, с. 25–26]. Подібний підхід підтримують 
українські науковці, підкреслюючи, що в зако-

нодавстві про неспроможність насправді йдеться 
не про врятування боржника, а про забезпечення 
майнових інтересів кредиторів шляхом макси-
мального задоволення саме їхніх вимог [2, с. 53].

Необхідно зазначити, що в український юри-
дичній літературі не проведено жодних дослі-
джень регулювання банкрутства фізичних осіб 
у польському праві, а оскільки через євроінте-
граційні процеси у громадян України та Польщі 
можуть виникнути питання щодо неплатоспро-
можності фізичних осіб, вважаємо за необхідне 
дослідити законодавство двох держав у цій сфері.

Відповідно до ст. 115 Кодексу з процедур бан-
крутства (далі – Кодекс) сам боржник – фізична 
особа у разі виникнення обставин, які вказують на 
його неплатоспроможність, звертається із заявою 
до господарського суду про відкриття проваджен-
ня у справі про свою неплатоспроможність. Кре-
дитор у жодному разі не може ініціювати банкрут-
ство фізичної особи.

Господарський суд може прийняти заяву 
у боржника про відкриття провадження у справі 
про неплатоспроможність лише за наявності об-
ставин, перелік яких визначено Кодексом і які 
підтверджують, що боржник не в змозі здійснюва-
ти грошові платежі, тобто якщо він постав перед 
загрозою неплатоспроможності [3, ст. 115]. Слід 
погодитися з тим, що Кодекс не дає відповіді на 
питання, чи може бути підставою для відкриття 
провадження у справі про неплатоспроможність 
фізичної особи лише один із факторів, зазначених 
у ст. 115 Кодексу, чи потрібна виключна сукуп-
ність всіх факторів, визначених у статті [4, с. 178].

Українське законодавство передбачає проце-
дуру відновлення платоспроможності боржника 
шляхом запровадження плану реструктуризації 
боргу фізичних осіб. Реструктуризація може бути 
запроваджена протягом 120 днів із дня відкриття 
провадження у справі про неплатоспроможність, 
у ході якої боржник може дійти згоди із креди-
торами щодо зміни строків виплат чи продажу 
частини майна задля задоволення їхніх вимог. 
Як зазначає О.М. Бірюков, при розробці плану 
реструктуризації боргів мають застосовуватися 
такі способи розв’язання проблем заборгованості: 
зменшення вимог, прощення боргу, а також при-
пинення зобов’язання шляхом заміни первісного 
зобов’язання іншим [5, с. 64].



29Випуск 2(31), 2020

Однак щодо реструктуризації боргів фізичної 
особи український законодавець запровадив пев-
ні обмеження, зокрема не підлягають реструк-
туризації борги боржника щодо сплати алімен-
тів, страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне та інше соціальне страхуван-
ня, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 
тощо [3, ст. 125]. Не реструктуризуються також 
борги за кредитами, отриманими на відпочинок, 
розваги, придбання предметів розкоші тощо. Крім 
цього, діють обмеження щодо строку проведен-
ня реструктуризації, оскільки виконання плану 
реструктуризації боргів не може перевищувати 
5 років. У разі погашення боргів за іпотечними 
кредитами строк виконання плану не може пере-
вищувати 10 років. У разі виконання боржником 
плану реструктуризації боргів господарський суд 
закриває провадження у справі, а боржник вважа-
ється звільненим від боргів.

Якщо в ході розгляду справи про неплато-
спроможність фізичної особи не було застосова-
но реструктуризацію боргів, має місце визнання 
боржника банкрутом і запровадження процедури 
погашення боргів. Погашення відбувається за ра-
хунок коштів, виручених від реалізації ліквідаці-
йної маси боржника. До «ліквідаційної маси» на-
лежить усе майно боржника, що перебуває у його 
власності, окрім житла, яке є єдиним місцем 
проживання сім’ї боржника (квартира загальною 
площею не більше 60 м2 або житловою площею не 
більше 13,65 м2 на кожного члена сім’ї боржника 
чи житловий будинок загальною площею не біль-
ше 120 м2). Окрім того, не включаються до лікві-
даційної маси кошти, які перебувають на рахун-
ках боржника у пенсійних фондах і спеціальних 
фондах соціального страхування.

До ліквідаційної маси не належить майно, 
вказане у Переліку майна, на яке не може бути 
звернуто стягнення відповідно до ст. 55 Закону 
України «Про виконавче провадження» (напри-
клад, предмети щоденного побутового особистого 
вжитку, лікарські засоби тощо) [6]. Досліджуючи 
проблеми формування ліквідаційної маси борж-
ника-фізичної особи, Л.М. Білецька зазначає, що 
не вирішеним залишається питання щодо можли-
вості включення до конкурсної маси майна, яке 
надмірно обтяжене; пов’язане з його особистістю; 
зовсім вилучене з цивільного обороту [7, с. 56].

Польські науковці також при визначенні 
складників ліквідаційної маси звертають ува-
гу на те, що не можуть до неї входити предмети 
особистого вжитку, на які не може бути звернуто 
стягнення згідно із Цивільним процесуальним ко-
дексом Польщі. Порушується питання про те, що 
арбітражний керуючий повинен ознайомитися 
з боржником і оцінити не лише його потреби, але 
і потреби членів його родини; взяти до уваги його 

професію, стан здоров’я, освіту та інші обставини, 
безпосередньо пов’язані з його особою [8, с. 97–98].

Після завершення процедури погашення бор-
гів боржника та закриття провадження у справі 
про неплатоспроможність приймається рішення 
про звільнення боржника – фізичної особи від 
боргів, крім боргів, що виникли з відшкодування 
шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я або смертю фізичної особи; сплати алі-
ментів тощо.

І хоча фізична особа, визнана банкрутом, звіль-
няється від більшості боргів, існує обов’язок такої 
особи протягом 5 років із моменту визнання її бан-
крутом перед укладенням договору позики, кре-
диту, застави або поручительства попереджати в 
письмовому порядку про факт своєї неплатоспро-
можності інші сторони таких договорів, також 
протягом 5 років після визнання фізичної особи 
банкрутом не може бути відкрито провадження 
у справі про неплатоспроможність за її заявою, 
крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в 
повному обсязі. Така особа на 3 роки втрачає свою 
бездоганну ділову репутацію [3, ст. 135].

Розпочати процедуру банкрутства щодо борж-
ника – фізичної особи, за польським законодав-
ством, можливо у разі її неплатоспроможності. 
Боржник є неплатоспроможним, якщо він втратив 
здатність виконувати свої грошові зобов’язання. 
Вважається, що боржник втратив здатність вико-
нувати свої грошові зобов’язання, якщо затримка 
виконання грошових зобов’язань перевищує три 
місяці [9, ст. 4912]. Порушити справу про банкрут-
ство фізичних осіб, котрі не провадять господар-
ську діяльність, може лише сам боржник. З цією 
метою він звертається із заявою до Господарського 
відділення банкрутства районного суду за місцем 
проживання.

Водночас польський Закон «Про банкрутство» 
(далі – Закон) визначає випадки, коли суд відмов-
ляє боржнику у порушенні справи про банкрутство 
фізичної особи, а саме якщо боржник своїми діями 
спричинився до власної неплатоспроможності або 
внаслідок умислу чи внаслідок грубої недбалості 
значно збільшив її ступінь, а також якщо протя-
гом 10 років до дня подачі заяви: 1) щодо боржника 
проводилася процедура банкрутства і проваджен-
ня у справі було припинено з інших причин, ніж 
за заявою боржника; 2) встановлений для борж-
ника план погашення вимог кредиторів не був 
виконаний; 3) боржник, маючи такий обов’язок, 
всупереч положенням закону не звернувся у вста-
новлений строк із заявою про порушення справи 
про банкрутство; 4) юридичні дії боржника були 
визнані такими, що спрямовані на завдання шко-
ди кредиторам, за винятком випадків, коли про-
вадження у справі обґрунтоване міркуваннями 
справедливості або гуманними цілями [9, ст. 4914].
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Слід підкреслити, що провадження у справах 
про банкрутство у всіх випадках призводить до 
втрати всіх накопичених активів, оскільки, як за-
значено у ст. 61 зазначеного Закону, в день оголо-
шення банкрутства активи банкрута переходять 
у ліквідаційну масу, яка служить задоволенню ви-
мог кредиторів банкрута. Однак із цього правила є 
виняток: якщо до складу майна банкрута входить 
квартира або односімейний будинок, у якому про-
живає банкрут, і необхідно задовольнити житло-
ві потреби банкрута та його утриманців, із суми, 
отриманої від їх продажу, банкруту відокремлю-
ється сума, що відповідає середній орендній пла-
ті житла в цій або ж сусідній місцевості на період 
від 12 до 24 місяців [9, ст. 49113].

На відміну від українського законодавця, ко-
трий спочатку врегулював відновлення плато-
спроможності боржника шляхом реструктуриза-
ції боргів, а потім окреслив процедуру визнання 
боржника банкрутом і введення процедури пога-
шення його боргів, хоча зрозуміло, що рішення 
про те, яку з названих процедур застосувати, є 
прерогативою кредиторів, польський законода-
вець спочатку врегулював процедуру погашення 
боргів перед кредиторами.

В ухвалі про затвердження плану погашення 
вимог кредиторів суд визначає, в якому обсязі та 
в який строк, але не більше 36 місяців, банкрут 
зобов’язаний сплатити зобов’язання, визнані 
згідно з переліком вимог кредиторів, не вико-
наних у процесі провадження на підставі плану 
погашення вимог кредиторів, і в якій частині зо-
бов’язання банкрута, що виникли до дати оголо-
шення його банкрутом, будуть припинені після 
виконання плану погашення вимог кредиторів 
[9, ст. 49115].

Зобов’язання, які виникли після оголошення 
банкрутства і не виконані в ході провадження, 
враховуються у плані погашення вимог кредито-
рів у повному обсязі, і їх погашення може бути 
розстрочене на термін, що не перевищує перед-
баченого на виконання плану погашення вимог 
кредиторів. Законодавець у ст. 49115 зазначеного 
Закону гарантував: у період виконання плану по-
гашення вимог кредиторів не допускається пору-
шення виконавчого провадження щодо заборго-
ваності, яка виникла перед затвердженням плану 
погашення вимог кредиторів, за винятком вимог, 
що виникають на підставі зобов’язань щодо спла-
ти аліментів, непрацездатності, каліцтва, смерті, 
штрафів тощо [9, ст. 49121].

Після виконання банкрутом зобов’язань, вста-
новлених планом погашення вимог кредиторів, 
суд ухвалює рішення про затвердження виконан-
ня плану погашення вимог кредиторів і припи-
нення зобов’язань банкрута, які виникли до дати 
оголошення банкрутства і не виконані внаслідок 
виконання плану погашення вимог кредиторів.

У разі, коли особиста ситуація банкрута чітко 
вказує на те, що він не в змозі здійснити жодних 
виплат за планом погашення вимог кредиторів, 
суд може визнати заборгованість банкрута безна-
дійною, і тоді не ухвалюється план погашення ви-
мог кредиторів [10].

Суд за власною ініціативою або за заявою ар-
бітражного керуючого чи кредитора, заслухавши 
банкрута, арбітражного керуючого, а в разі не-
обхідності – також кредиторів, припиняє прова-
дження у справі, якщо банкрут не вкаже або не 
передасть арбітражному керуючому всього майна, 
необхідних документів або належним чином не 
виконуватиме своїх обов’язків [9, ст. 49121].

І хоча у польському праві фактично йдеться про 
оголошення фізичної особи-боржника банкрутом 
і ухвалення плану погашення вимог кредиторів, 
домовленість між банкрутом і кредиторами може 
мати місце за заявою банкрута [11, с. 35], але це 
відбувається в ході здійснення процедури пога-
шення боргів боржника, і спрямована така домов-
леність на уникнення реалізації майна боржника, 
зокрема його житла.

Незважаючи на те, що оголошення банкрутства 
багатьом здається єдиним правильним рішенням, 
коли фізична особа неспроможна погашати борги, 
слід зазначити, що банкрутство може мати нега-
тивні наслідки для самої фізичної особи. Напри-
клад, можуть виникати обмеження щодо укладен-
ня такою особою цивільних договорів тощо.

Наслідком банкрутства фізичної особи може 
бути той факт, що в ситуації, коли фізична осо-
ба – банкрут раптово і без належної підстави при-
пинить свою професійну діяльність, вона може 
ризикувати тим, що буде припинене судове про-
вадження у справі про банкрутство. Внаслідок 
цього у майбутньому будь-яке звільнення з боргу 
буде неможливе. Така фізична особа також буде 
виключена з реєстру неплатоспроможних борж-
ників у Реєстрі національних судів Польщі.

Врегулювавши банкрутство фізичних осіб, 
польський законодавець, з одного боку, зняв бор-
гове навантаження з боржника, який є неплато-
спроможний, шляхом зменшення або часткового 
чи повного погашення боргів, а з іншого – захистив 
кредитора шляхом розстрочки та/або відстрочки 
погашення боргів боржником.

Таким чином, проведений аналіз законодав-
ства України та Польщі з питань банкрутства 
фізичних осіб дає підстави стверджувати, що 
загалом має місце подібність законодавчого вре-
гулювання цього інституту з деякими відмінно-
стями. Так, і український, і польський законода-
вець наділив правом звертатися до суду із заявою 
про відкриття провадження у справі про непла-
тоспроможність лише боржника, тобто кредито-
ри жодним чином не можуть ініціювати такого 
провадження. Надалі саме суд вирішує, чи від-
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кривати провадження у справі про неплатоспро-
можність фізичної особи, чи ні. Український 
законодавець визначив обставини, наявність 
яких є підставою для відкриття провадження у 
справі про неплатоспроможність фізичної особи 
(наприклад, розмір прострочених зобов’язань 
боржника перед кредитором (кредиторами) ста-
новить не менше 30 розмірів мінімальної заро-
бітної плати), натомість польський законодавець 
вказує на обставини, які є підставою для відмови 
у відкритті провадження у справі про неплато-
спроможність фізичної особи (наприклад, борж-
ник своїми діями спричинився до власної непла-
тоспроможності), тобто маємо певні відмінності 
в законодавстві двох країн у підході до відкриття 
провадження у справі про неплатоспроможність 
фізичної особи. У ході розгляду справи про не-
платоспроможність фізичної особи в українсько-
му праві можливе прийняття рішення про схва-
лення плану реструктуризації боргів боржника 
або запровадження процедури погашення боргів 
боржника, в польському законодавстві має місце 
оголошення фізичної особи банкрутом і затвер-
дження плану погашення вимог кредиторів, під 
час виконання якого боржник і кредитор можуть 
дійти порозуміння щодо розстрочки та/або від-
строчки погашення боргів боржником.
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Анотація

Бучинська А. Й. Банкрутство фізичних осіб за за-
конодавством України та Польщі. – Стаття.

У статті досліджуються нормативно-правові підста-
ви застосування процедури банкрутства до фізичних 
осіб за законодавством України та Польщі. Проведений 
аналіз дає підстави стверджувати, що і в українському, 
і в польському законодавстві, врегульовуючи процеду-
ру банкрутства фізичних осіб (споживче банкрутство), 
законодавець, з одного боку, зняв боргове наванта-
ження з боржника, який є неплатоспроможний, шля-
хом зменшення або часткового чи повного погашення 
боргів, а з іншого – захистив кредитора шляхом роз-
строчки та / або відстрочки погашення боргів боржни-
ком. Досліджуючи законодавство України та Польщі 
з питань банкрутства фізичних осіб, можна стверджу-
вати, що загалом має місце подібність законодавчого 
врегулювання цього інституту, хоча напевно можна 
зауважити і про деякі відмінності у регулюванні цих 
правовідносин. Зокрема, і український, і польський 
законодавець наділив правом звертатися до суду із 
заявою про відкриття провадження у справі про непла-
тоспроможність лише боржника, і саме суд приймає 
рішення, чи відкривати провадження у справі про не-
платоспроможність фізичної особи, чи ні. Відмінності 
простежуються у прийнятті рішення про відкриття 
провадження у справі про неплатоспроможність фізич-
ної особи: так, український суддя керується підстава-
ми, які визначив законодавець і наявність яких ста-
новить підґрунтя для відкриття такого провадження, 
натомість польський законодавець вказує на обстави-
ни, що є підставою для відмови у відкритті проваджен-
ня у справі про неплатоспроможність фізичної особи. 
Український законодавець запровадив процедуру від-
новлення платоспроможності боржника шляхом рес-
труктуризації боргів та окреслив процедуру визнання 
боржника банкрутом і введення процедури погашен-
ня його боргів. Рішення про те, яку з названих проце-
дур застосувати, належить кредиторам. У польсько-
му праві фактично йдеться про оголошення фізичної 
особи – боржника банкрутом і ухвалення плану пога-
шення вимог кредиторів, домовленість між банкрутом 
і кредиторами може мати місце, але це відбувається 
в ході здійснення процедури погашення боргів борж-
ника, і спрямована така домовленість на уникнення 
реалізації майна боржника, зокрема його житла.

Ключові слова: банкрутство, неплатоспроможність, 
фізична особа, боржник, банкрут, кредитор, погашен-
ня боргів.

Summary

Buchynska A. Y. Bancruptcy of natural person by 
the legislation of Ukraine and Poland. – Article.

The article examines the legal basis for applying for 
bankruptcy proceedings against natural persons under 
the laws of Ukraine and Poland. The analysis gives 
grounds to assert that in both Ukrainian and Polish legis-
lation regulating the bankruptcy procedure of individuals 
(consumer bankruptcy), the legislator on the one hand 
removed the debt burden from the debtor, which is insol-
vent, by reducing or partial or full repayment of debts, 
and on the other – protected the creditor by installments 
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and/or deferral of debt repayment by the debtor. Examin-
ing the legislation of Ukraine and Poland on bankruptcy 
of natural persons, it can be argued that in general there 
are similarities in the legislative regulation of this insti-
tution, although we can probably see some differences in 
the regulation of these legal relations. In particular, both 
the Ukrainian and Polish legislators have given the right 
to apply to the court to initiate insolvency proceedings 
only against the debtor, and it is the court that decides 
whether or not to open insolvency proceedings against 
an individual. Differences can be traced in the decision 
to open insolvency proceedings against an individual, so 
the Ukrainian judge is guided by the grounds determined 
by the legislator and the existence of which is the basis 
for opening such proceedings, while the Polish legislator 

indicates the circumstances that are grounds for refusing 
to initiate proceedings. case of insolvency of an individ-
ual. The Ukrainian legislator introduced a procedure for 
restoring the debtor’s solvency by debt restructuring and 
outlined the procedure for declaring the debtor bankrupt 
and introducing a procedure for repaying his debts, the 
decision on which of these procedures to apply belongs to 
creditors. In Polish law, it is actually a matter of declar-
ing a natural person-debtor as bankrupt and approving 
a plan to repay creditors’ claims, an agreement between 
the bankrupt and creditors may take place, but this takes 
place during the debtor’s debt repayment procedure, in 
particular, their dwelling.

Key words: bankruptcy, insolvency, natural person, 
debtor, creditor, debt repayment.
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Вільне та безперешкодне вираження своїх пе-
реконань і поглядів та свобода масової інформації 
є важливою запорукою розвитку демократії та 
дотримання принципу верховенства права, істот-
ним фактором, що сприяє побудові правової дер-
жави. Свобода слова є по суті ключовим чинни-
ком, який забезпечує розвиток і прояв людської 
індивідуальності, утвердження самобутності й 
унікальності кожної особистості. Гарантування 
цієї свободи є найважливішою задачею правого 
регулювання в будь-якій державі, включаючи й 
українську. Свобода за політичним змістом має 
вищу природну нормативність, у силу чого га-
рантування свободи становить основну функцію 
конституції як правового джерела, що охороняє 
інтереси громадянського суспільства. Суспіль-
ство зацікавлене в досягненні ідеологічної багато-
манітності отримуваної інформації, а це означає 
вільне здійснення в соціумі різних політичних і 
гуманітарних поглядів, вільне існування думок, 
ідей, можливість без перешкод пропагувати свої 
погляди, позиції за допомогою засобів масової 
інформації, а також привселюдно захищати свої 
ідеологічні принципи [1, c. 294, 296].

Однією з головних світових правничих інститу-
цій, покликаних здійснювати правове регулюван-
ня в цій сфері, є Європейський суд з прав людини. 
Він за час своєї діяльності напрацював усталені 
демократичні підходи, які дозволяють виважено 
вирішувати окремі колізії, що неодмінно виника-
ють при реалізації правовідносин у коментованій 
царині. За позицією ЄСПЛ приписи ст. 10 Кон-
венції про захист прав людини й основоположних 
свобод слід розуміти таким чином, що свобода ви-
раження думки є однією з основних підвалин де-
мократичного суспільства, головною умовою його 
розвитку та підставою самореалізації кожної його 
члена. Безумовно, держави користуються певною 
свободою розсуду для визначення того, чи є необ-
хідним і якою мірою втручання у здійснення сво-
боди вираження думки, особливо в тому, що сто-
сується вибору методів – розумних і відповідних, 
використовуваних властями для забезпечення 
мирного розвитку законної діяльності. Проте ця 
свобода розсуду нерозривно пов’язана з контро-

лем Суду, який повинен упевнитися, що втручан-
ня відповідало законній переслідуваній меті, вра-
ховуючи видатне місце свободи вираження думки 
у світовому демократичному поступі [2, п. 101]. 
На жаль, у національному правовому середовищі 
на завжди органи влади та суди враховують зазна-
чені правові підходи, нехтуючи правами людини 
на свободу вираження та застосовуючи різнома-
нітні види економічного та політичного примусу 
людей, котрі змушені висловлювати погляди, які 
не відповідають їхнім думкам і переконанням. 
Тож досліджуване питання особливо актуаль-
не у світлі тривалого порушення свободи думки, 
причому на всіх рівнях суспільного життя, що є 
надзвичайно великою бідою, яка призводить до 
деформації людини, суспільства, держави та їхніх 
інституцій [3, c. 50].

Питання стосовно регламентації відносин 
у сфері вираження особистих поглядів і проблема-
тика їхнього приведення до рівня світових демо-
кратичних вимог розглядалися такими науковця-
ми, як Н. Виноградова, В. Павловський, І. Бачило, 
Г. Красноступ, Д. Літтл, М. Швець, О. Олійник, 
А. Токарська, В. Погорілко, та ін. Ними були 
досліджені важливі аспекти повноважень особи 
щодо можливості висловлювати власні погляди 
у засобах масової інформації та інших публічних 
майданчиках. Також аналізувалося дотримання 
визначених законом засад обмеження цього пра-
ва громадян. Водночас практично не вивчалися 
питання врахування критеріїв пропорційності 
втручання владних структур у свободу вираження 
думок, що на практиці тягне свавілля та незакон-
не обмеження прав людини у коментованій сфері. 
Потребують подальшого розвитку концептуальні 
напрацювання критеріїв належності обґрунтуван-
ня мотивації прийнятого рішення, з урахуванням 
обґрунтованості врахування чи відхилення тих 
чи інших фактичних обставин та аргументів. Ви-
вчення вказаних аспектів інформаційних відно-
син є метою цієї праці.

Відповідно до усталеної практики Європей-
ського суду з прав людини свобода вираження по-
глядів є одним із засадничих положень демокра-
тичного розвитку держави та соціуму [4, п. 101]. 
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Основоположні принципи стосовно свободи ви-
раження набувають особливого значення, коли 
йдеться про пресу, провідну роль якої у правовій 
державі не слід забувати і применшувати. Хоча 
преса не повинна переступати межі, встановлені 
в інтересах національної безпеки, захисту грома-
дян або для підтримання авторитету правосуддя, 
проте на ній лежить обов’язок повідомляти відо-
мості й ідеї з питань, що становлять суспільний 
інтерес. Якби було інакше, то преса не змогла б 
здійснювати свою основну роль «громадського 
спостерігача» [5, п. 59]. Отже, свобода вираження 
поглядів є одним із важливих чинників сучасного 
суспільства, зокрема це стосується свободи полі-
тичних і громадських дебатів. Це набуває особли-
вого значення для формування пресою, яка має 
легітимний інтерес у повідомленні та висвітленні 
інформації, уваги громадськості до чеснот і недо-
ліків уряду, включаючи можливу його протиза-
конну діяльність.

Але право на свободу вираження не є абсо-
лютним. Ст. 10 Конвенції у своїй першій частині 
гарантує свободу вираження поглядів, у другій – 
визначає випадки, коли така свобода може бути 
обмежена. Обмеження права на вільне висловлю-
вання власних поглядів і позицій не є порушен-
ням Конвенції, якщо ці обмеження були встанов-
лені задля досягнення однієї з цілей, зазначених 
у п. 2 ст. 10. Ст. 18 Конвенції вказує, що обме-
ження, дозволені щодо зазначених прав і свобод, 
не застосовуються для інших цілей, ніж ті, для 
яких вони встановлені. Отже, дуже важливо, 
щоб застосування права на свободу вираження 
не порушувало охоронювані інтереси держави 
та суспільства і права інших людей, адже мож-
ливість гарантування вільного самовираження 
тісно пов’язана із захистом демократії, а вона, 
у свою чергу, мусить забезпечувати повагу до 
прав інших людей. Тож нормативне закріплення 
обмеження права на свободу вираження поглядів 
покликане встановити рівновагу між правами 
осіб, а також між правом особи та інтересами де-
мократичного суспільства у разі, коли між ними 
може виникнути конфлікт [6, с. 12].

Способи обмеження свободи права на само-
вираження можуть бути різними, від заборони 
на вчинення певних виступів чи публікацій до 
притягнення винної особи до адміністративної 
та навіть кримінальної відповідальності. При ви-
значенні відповідності заходу втручання у сво-
боду слід мати на увазі, що гарантії, які держава 
мусить надавати пресі, мають особливе значення. 
Необхідність будь-якого втручання у здійснення 
свободи вираження повинна бути переконливим 
чином встановлена. Звичайно, насамперед наці-
ональні органи влади повинні оцiнити, чи існує 
«невідкладна суспільна потреба», здатна виправ-
дати це втручання, у здійсненні якого вони корис-

туються певною свободою розсуду. Однак у цьому 
разі свобода розсуду держави зіштовхується з ін-
тересами демократичного суспільства в забезпе-
ченні та підтримці свободи преси. Тож у завдання 
Європейського суду з прав людини входить не під-
міна національних судів, а контроль за відповідні-
стю ст. 10 тих рішень, які вони винесли, здійсню-
ючи своє право на розсуд. Для цього суд повинен 
розглянути оскаржуване втручання у світлі всієї 
справи, щоб перевірити, чи були доводи, наведені 
національними властями в його виправдання, до-
статніми і відповідними критеріям п. 2 ст. 10 Кон-
венції [7, п. 47].

Однією з найбільш серйозних і вразливих 
санкцій за порушення суттєвих державних або су-
спільних інтересів зловживаннями у сфері публіч-
ного поширення власних думок є судова заборона 
оприлюднення тієї чи іншої інформації. Дійсно, 
ст. 10 Конвенції своїм текстом не забороняє на-
кладення на публікацію попередніх судових забо-
рон як таких. Таким чином реалізується положен-
ня цієї норми стосовно призначення легітимного 
втручання, зокрема запобігання правопорушен-
ням. Водночас ризики, що випливають із попе-
редніх судових заборон, вимагають ретельного до-
слідження з боку Європейського Суду. Особливо 
це може бути застосовано там, де йдеться про пре-
су, оскільки новини – товар з обмеженим періодом 
часу, і відстрочка публікації, навіть на короткий 
термін, цілком може позбавити відомості всієї цін-
ності та інтересу. Показовою в цьому відношенні 
є справа «Обсервер і Гардіан проти Сполученого 
Королівства», яка розглядалася ЄСПЛ [5]. За фа-
булою цієї справи британські газети опублікували 
статтю колишнього працівника спецслужб, у якій 
він, використовуючи раніше оприлюднені матері-
али, висловлював жорстку критику дій держав-
них компетентних органів. За рішенням владних 
органів публікація була знята й арештована.

При розгляді заяв скаржників ЄСПЛ встано-
вив, що затяжний ефект заборон, накладення 
попереднього обмеження подальшої публікації 
питань, що викликають легітимний інтерес гро-
мадськості, був втручанням у свободу заявників 
із широкими негативними наслідками. Комісія 
повинна перевірити, чи було це втручання ви-
правданим відповідно до ч. 2 ст. 10. Для того, 
аби справедливо та чесно вирішити цей спір, слід 
з’ясувати, чи оскаржуване втручання відповідало 
нагальній соціальній потребі та було пропорцій-
ним досягненню законної мети. Ключовим ас-
пектом, який з’ясовував і вивчав Суд, було дослі-
дження втручання на предмет його відповідності 
нагальній соціальній потребі. Питання не просте, 
бо в розглядуваній ситуації було виявлене істот-
не протистояння двох значних соціальних цін-
ностей – публічного права на вільне поширення 
особистих ідей і переконань та інтересу щодо під-
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тримання авторитету і безсторонності суду. З ве-
ликими труднощами (6 – «за», 5 – «проти») Суд 
дійшов висновку про пріоритет права особи на сво-
боду слова, а відповідне втручання держави було 
визнане незаконним (п. 73–77).

Позаяк конвенційна ст. 10 захищає не лише 
суть ідей і висловленої інформації, але також ту 
форму, в якій вони передаються, при кожному 
розгляді питання про застосування обмежень слід 
розглядати комплект обставин у їхньому співвід-
ношенні. Має бути з’ясовано, чи є причини, ви-
сунуті національним органом, щоб виправдати 
втручання, релевантними та достатніми, чи були 
застосовані засоби пропорційними законній меті, 
яка переслідувалася. Для застосування обмежень 
необхідно переконатися у тому, що національні 
органи влади застосовували стандарти, які відпо-
відали принципам, закладеним у ст. 10 Конвен-
ції, а також у тому, що вони ґрунтувалися на при-
йнятній оцінці відповідних фактів. Оцінка має 
враховувати спосіб публічного вираження думок 
і переконань, їхній зміст, контекст, у якому була 
проведена трансляція та мета програми [8, п. 31]. 
За усталеною правозастосовною практикою ЄСПЛ 
напрацював критерії, згідно з якими може визна-
чатися обґрунтованість втручання у свободу вира-
ження поглядів. За загальним правилом воно є до-
пустимим, якщо механізм подібного обмеження 
права прямо встановлений законом і втручання є 
необхідним у демократичному суспільстві.

Перелік інтересів суспільства, держави та кон-
кретної особи, що можуть порушуватися у зв’язку 
зі зловживанням правом на самовираження, вста-
новлений у ч. 2 конвенційної ст. 10. Таким чином 
втручання у право особи на свободу вираження 
поглядів становитиме порушення ст. 10 Конвен-
ції, якщо воно не підпадатиме під один із винят-
ків, встановлених п. 2 ст. 10 Конвенції. Але лише 
поверхового віднесення категорії до тих, охоро-
на яких може відбуватися за правилом ч. 2 цієї 
норми, не означає легітимності обмежень із боку 
влади. Втручання державних органів повинно 
не лише відбуватися на законних підставах, а і 
передбачати відповідний процесуальний інстру-
ментарій, який чітко визначає межі необхідної 
поведінки як суб’єкта права на вираження, так 
і органів правопорядку. Без такого юридичного 
механізму в суспільстві пануватиме суб’єктивізм 
і свавілля. Основоположною ідеєю запроваджен-
ня цього правила якраз і є мета унеможливлення 
свавільного та незаконного втручання у здійснен-
ня свободи вираження поглядів. Слово «закон» у 
формулюванні «передбачено законом» охоплює 
не лише статути, а і неписане право. Більше того, 
навіть чітко регламентовані законодавчо правила 
можуть бути визнані незастосовуваними, якщо 
вони не відповідають встановленим міжнарод-
но-правовим засадам. Саме з метою запобігання 

несправедливим законам ЄСПЛ вказує, що закон 
має бути загальнодоступним для того, щоб грома-
дянин знав, що за певних обставин застосовується 
саме цей закон. Правова норма не може вважа-
тися законною, доки вона не сформульована до-
статньо чітко, щоб громадянин був спроможний 
регулювати свою поведінку, а також міг у разі на-
дання йому кваліфікованої консультації розумно 
передбачити наслідки, до яких призведе його пев-
на дія [9, п. 47, 49].

Отже, при розгляді спору щодо законності 
втручання у право на висловлення особистих пе-
реконань спочатку необхідно розглянути питан-
ня, чи було втручання у цій справі «встановлене 
законом». Коли буде визнано, що втручання не є 
законним, цього достатньо, щоб визнати дії дер-
жави-відповідача неправомірними. Натомість, 
коли для обмеження існують належні юридичні 
підстави, це ще не означає, що втручання дер-
жави в особі її органів контролю або суду було 
правомірним. Підлягають окремому з’ясуванню 
також інші чинники, які визначають подібний 
результат: чи переслідувало обмеження ціль, що 
є легітимною відповідно до п. 2 ст. 10, та чи було 
воно «необхідним у демократичному суспільстві» 
задля досягнення зазначеної мети [9].

Із викладеного можемо зробити певні висно-
вки. Свобода слова є визначальним чинником, 
який впливає на формування активного грома-
дянського суспільства. Для практичної реалізації 
цієї свободи неодмінною передумовою є доступ до 
засобів масової інформації, що дозволить особі, 
зокрема через критику посадових осіб чи їхньої 
політики, формувати суспільні погляди та гро-
мадську думку. Але важливо не припуститися 
порушень приватних прав інших осіб чи інтересів 
держави. Питання, пов’язані з колізією зазначе-
них суспільних інтересів, не такі вже й прості. 
Вони потребують ретельного з’ясування, в т. ч. і 
на рівні судового розгляду, співмірності права на 
свободу слова з державними обмеженнями, що 
можуть застосовуватися. Мають використовува-
тися критерії, розроблені та широко застосовува-
ні міжнародною спільнотою: обмеження повинно 
бути передбачене законом, відповідати принци-
пам передбачуваності та прозорості, переслідува-
ти одну із легітимних цілей, бути прийнятним і 
необхідним у суспільстві.
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Анотація

Гуйван П. Д. Правові передумови обмеження пра-
ва на висловлювання власних думок. – Стаття.

Стаття присвячена дослідженню актуального пи-
тання щодо правового регулювання підстав і порядку 
державного втручання у право особи на вираження сво-
їх думок, поглядів і переконань. Підкреслюється, що 
відповідне право особи не є абсолютним, але його обме-
ження припускається виключно у випадках, коли ко-
ристування ним порушує права інших людей, створює 
небезпеку для охоронюваних законом державних чи 
громадських інтересів. У роботі аналізується практи-
ка однієї з головних світових правничих інституцій, 
покликаних здійснювати правове регулювання в цій 
сфері – Європейського суду з прав людини. Він за час 
своєї діяльності напрацював усталені демократичні 
підходи, які дозволяють виважено вирішувати окремі 
колізії, що неодмінно виникають при реалізації пра-
вовідносин у коментованій царині. За позицією ЄСПЛ, 
попри те, що держава користується певною свободою 
розсуду для визначення того, чи є необхідним і якою 
мірою втручання у здійснення свободи вираження дум-
ки, ця діяльність мусить відбуватися з урахуванням 
визначального значення свободи слова у суспільстві. 
Встановлено, що в національному правовому середо-
вищі на завжди органи влади та суди враховують євро-
пейські правові підходи та нехтують правами людини 
на свободу вираження.

Окремо в роботі розглянуті основоположні принци-
пи стосовно свободи вираження, що набувають значен-
ня, коли йдеться про пресу, провідну роль якої у право-
вій державі не слід забувати і применшувати. Вивчені 
напрацьовані усталеною правозастосовною практикою 
ЄСПЛ критерії, згідно з якими може визначатися об-

ґрунтованість втручання у свободу вираження погля-
дів. За загальним правилом воно є допустимим, якщо 
механізм подібного обмеження права прямо встанов-
лений законом, і втручання є необхідним у демокра-
тичному суспільстві. Оцінені деякі способи обмежень 
свободи преси, наголошується, що за їхнього запрова-
дження мусить бути з’ясоване питання, чи існує «не-
відкладна суспільна потреба», здатна виправдати це 
втручання. Питання не просте, бо в кожній окремій 
ситуації існує протистояння двох значних соціальних 
цінностей – публічного права на вільне поширення 
особистих ідей і переконань та держави або приватних 
осіб. Вирішувати його слід з урахуванням суспільних 
пріоритетів, застосовуючи принципи справедливості та 
напрацювання світової демократичної практики.

Ключові слова: свобода слова, легітимність втру-
чання, вираження поглядів.

Summary

Guyvan P. D. Legal preconditions for restricting the 
right to express one’s opinions. – Article.

This article is devoted to the research of the topical 
issue of legal regulation of the grounds and procedure 
for state intervention in the right of a person to express 
their opinions, views and beliefs. It is emphasized that 
the relevant right of a person is not absolute. But its re-
striction is allowed only in cases where its use violates 
the rights of others, creates a danger to the legally pro-
tected state or public interests. The paper analyzes the 
practice of one of the world’s major legal institutions 
designed to regulate in this area, the European Court of 
Human Rights. During his career, he developed well-es-
tablished democratic approaches that allow for a bal-
anced resolution of individual conflicts that inevitably 
arise in the implementation of legal relations in the com-
mented area. According to the ECtHR, despite the fact 
that the state enjoys a certain discretion to determine 
whether and to what extent, interference with the ex-
ercise of freedom of expression, this activity must take 
into account the crucial importance of freedom of speech 
in society. It has been established that in the national 
legal environment, the authorities and courts take into 
account European legal approaches and neglect human 
rights to freedom of expression.

Separately, the paper examines the basic principles 
of freedom of expression, which are important when it 
comes to the press, whose leading role in the rule of law 
should not be forgotten and underestimated. The criteria 
developed by the established law enforcement practice of 
the European Court of Human Rights, according to which 
the validity of interference with freedom of expression 
can be determined, have been studied. As a general rule, 
it is permissible if the mechanism of such a restriction 
of law is directly established by law and interference is 
necessary in a democratic society. Some ways of restrict-
ing the freedom of the press have been assessed, and it is 
emphasized that their introduction must clarify wheth-
er there is an “urgent public need” that can justify this 
intervention. The question is not simple, because in each 
situation there is a confrontation of two significant social 
values – the public right to free dissemination of personal 
ideas and beliefs and the state or individuals. It should be 
solved taking into account social priorities, applying the 
principles of justice and the development of world demo-
cratic practice.

Key words: freedom of speech, legitimacy of interven-
tion, expression of views.
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старший викладач кафедри цивільного права і процесу
Національної академії внутрішніх справ

ПРАВО ВІТЧИМА, МАЧУХИ НА ВИХОВАННЯ ПАСИНКА, ПАДЧЕРКИ  
ЗА СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Конвенція ООН про права дитини, яку було 
прийнято в 1989 р. та ратифіковано Україною 
в 1991 р., проголошує, що для повноцінного роз-
витку дитині найкраще зростати в сім’ї, в ат-
мосфері щастя, любові та взаєморозуміння [1]. 
Сім’я є природним середовищем для фізичного, 
духовного, інтелектуального, культурного, со-
ціального розвитку дитини, її матеріального за-
безпечення [2]. Інститут сім’ї ми сприймаємо за 
першооснову нашого буття, за обов’язкову ланку 
нашої життєдіяльності, розвитку і функціонуван-
ня в суспільстві.

Дослідники підкреслюють, що сім’ї належить 
основна роль у формуванні моральних засад, жит-
тєвих принципів дитини. Велике значення для її 
емоційної врівноваженості та психічного здоров’я 
має стабільність сімейного середовища [3, с. 144]. 
Тому й держава забезпечує пріоритет сімейного 
виховання [4].

На жаль, останнім часом дедалі більше поши-
рюється таке негативне явище, як «криза сім’ї», 
що проявляється в різних сферах: духовній, мо-
ральній, соціальній, виховній, правовій та ін. 
На кризове становище вказує також нестабіль-
ність інституту сім’ї: простежується стійка тен-
денція розпаду сім’ї та сімейних стосунків, ство-
рення нових сімей через незначний період часу. 
Має місце виникнення нових сімейних відносин 
за участю нерідних батьків і дітей. Все це викли-
кає потребу, серед іншого, відповідного правового 
регулювання особистих і майнових правовідносин 
за участю вітчима, мачухи та пасинка, падчерки.

Тема особистих немайнових прав батьків і дітей 
не є новою для науки сімейного права. Такі вчені, 
як С.П. Індиченко, В.І. Борисова, В.С. Гопанчук, 
І.В. Жилінкова, О.Ю. Казанцева, О.М. Калітенко, 
Л.В. Красицька, Н.М. Крестовська, Б.К. Левків-
ський, В.П. Мироненко, Л.В. Ольховик, Г.О. Рез-
нік, З.В. Ромовська, Л.А. Савченко, І.Л. Сердеч-
на, Я.М Шевченко та ряд інших приділили увагу 
розгляду широкого спектру питань щодо змісту 
прав батьків, видів і їхніх ознак, підстав виник-
нення та припинення. Проте проблематика права 
вітчима, мачухи (нерідних батьків) на вихован-
ня пасинка, падчерки (нерідних дітей) залиша-
ється малодослідженою, оскільки розглядається 
в загальному вигляді й у сукупності із правами й 
обов’язками інших членів сім’ї.

Метою статті є з’ясування поняття та змісту 
права вітчима, мачухи на виховання пасинка, 
падчерки, а також питання щодо правового ре-
гулювання цього права за сімейним законодав-
ством України.

У чинному сімейному законодавстві України, 
крім виховання дитини у сім’ї у класичному розу-
мінні, чітко врегулюванні ще й такі форми сімей-
ного виховання, як: усиновлення; встановлення 
опіки та піклування; прийомна сім’я; дитячий бу-
динок сімейного типу; патронат. Суб’єктами, на 
яких покладено право й одночасно обов’язок вихо-
вання, закон називає батьків, близьких родичів ди-
тини, прийомних батьків, батьків-вихователів, па-
тронатних вихователів, а також вітчима, мачуху.

Розглядаючи це питання, слід наголосити на 
тому, що сімейні правовідносини за участю вітчи-
ма, мачухи складаються у сім’ях, створених на 
основі повторного шлюбу жінки та чоловіка, або 
так званих змішаних, відтворених чи реструкти-
ризованих сім’ях. Йдеться саме про ті відносини, 
де фактичну функцію батька, матері щодо вихо-
вання дитини перебирає на себе вітчим, мачуха. 
У цьому сенсі не можемо не погодитися із З.В. Ро-
мовською, котра, характеризуючи роль фактич-
них вихователів у житті дитини, зазначала, що, 
незважаючи на те, що «як тільки не називають 
мачуху та вітчима, нерідко саме вони ставали во-
істину матір’ю чи батьком для дитини» [5, c. 380].

Варто також вказати, що виховання в таких 
змішаних (реструктуризованих) сім’ях є певним 
викликом для сучасного суспільства, оскільки 
умови проживання та виховання дитини суттєво 
змінено. І, як наслідок, виникає безліч питань і 
проблем, які породжують певні ризики для нор-
мального, гармонійного та повноцінного зростан-
ня і розвитку дитини.

Правовою основою регулювання особистих не-
майнових прав батьків і дітей є Сімейний кодекс 
України. Відповідні норми задекларовані у гла-
ві 13 СК України [4]. Але, як зауважує О. Оні-
щук, ані у сімейному кодексі, ані в іншому нор-
мативно-правовому акті не міститься визначення 
батьківських прав. Більше того, батьківські пра-
ва розглядаються у невід’ємному взаємозв’язку 
з батьківськими обов’язками, і більшість бать-
ківських прав виводяться крізь призму обов’яз-
ків [6, с. 27].
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Характеризуючи сімейні правовідносини між 
вітчимом, мачухою та пасинком, падчеркою, 
І.В. Апопій стверджує, що, коли йдеться про ви-
ховання дитини, законодавець передбачив це саме 
як право вітчима, мачухи, на відміну від усинов-
лювача, опікуна та піклувальника, для яких ви-
ховання дитини є обов’язком. Автор також ствер-
джує, що усиновлювач, опікун і піклувальник 
свідомо та добровільно шляхом вчинення певних 
юридичних дій покладають на себе відповідаль-
ність за дитину, а вітчим, мачуха набувають свого 
правового статусу автоматично після реєстрації 
шлюбу з батьком, матір’ю дитини. Тобто добро-
вільно приймають права й обов’язки подружжя, а 
додатково отримують ще і права й обов’язки щодо 
пасинка, падчерки [7].

У такому контексті ми не можемо повністю 
погодитися з думкою І.В. Апопій, оскільки із за-
значеного вбачається, що у повторному шлюбі ос-
новною є побудова шлюбно-сімейних відносин із 
новими чоловіком, дружиною, а наявність дитини 
(дітей) від попереднього шлюбу – це вимушена об-
ставина, яка тягне за собою виникнення додатко-
вих прав і обов’язків вітчима, мачухи.

Ст. 260 СК України закріплено право вітчима, 
мачухи брати участь у вихованні малолітніх, непо-
внолітніх пасинка, падчерки за умови проживан-
ня їх однією сім’єю. У науковій літературі обґрун-
товується положення, що підставою виникнення 
правовідносин між вітчимом (мачухою) і дитиною 
є фактичні дії, які свідчать про прийняті першим 
на себе обов’язків по вихованню [8, с. 189]. Більш 
того, ст. 260 СК України не вказує на таку обов’яз-
кову умову, як спільне проживання з батьком, 
матір’ю дитини, зазначаючи лише обов’язкове 
проживання однією сім’єю з дитиною. Тому ми 
можемо припустити, що у разі тимчасової відсут-
ності або навіть смерті батька, матері дитини пра-
во вітчима, мачухи на виховання дитини залиша-
ється за останніми як за особами, котрі фактично 
замінюють батька чи матір.

На наш погляд, чинна норма СК України про-
писана законодавцем дещо поверхнево, оскільки 
очевидним є лише факт спільного проживання 
з дитиною, а право на виховання виражається 
лише в особистому ставленні вітчима, мачухи до 
виконання батьківських функцій. Виявляється, 
що для реалізації виховної функції вітчимом, ма-
чухою достатнім може бути проведення бесіди ви-
ховного характеру, виявлення звичайного інтере-
су щодо повсякденних справ дитини у школі або у 
колі друзів чи однокласників, звичайна прогулян-
ка. З одного боку, вітчим, мачуха у таких простих 
діях взяли на себе батьківську функцію, а з іншо-
го – чи є підстави вважати також взяття на себе 
саме права на виховання дитини, адже правом 
на виховання охороняється винятково важливий 
інтерес батьків, особливо цінне немайнове бла-

го – спілкування з дітьми, можливість особистого 
впливу на них [9, с. 155].

Дуже вдалою уявляється позиція О.Ю. Казан-
цевої, яка підкреслює, що зазначені особи, навіть 
проживаючи разом із дитиною, не володіють пра-
вом і не зобов’язуються сімейним законодавством 
до її виховання [10, с. 20]. Хоча в науковій літе-
ратурі також припускається, що соціальний бать-
ко (в нашому випадку – вітчим, мачуха) виконує 
ті самі батьківські функції, може мати таке саме 
емоційне ставлення до нерідної дитині, що і біоло-
гічний батько [11, с. 174–188].

Отже, для визначення права на виховання ди-
тини вітчимом, мачухою необхідно виокремити 
такі умови: укладення між вітчимом, мачухою 
та біологічною матір’ю, батьком дитини шлюбу і 
спільне проживання, спільне виховання й утри-
мання дітей як рідних, так і пасинка, падчерки.

Вказані умови є обов’язковими і несуть відпо-
відне правове навантаження тільки у своїй єдно-
сті. Як стверджує М.В. Бориславська, укладення 
шлюбу – це лише умова можливості проживання 
мачухи, вітчима із дитиною, але не їхній обов’я-
зок. Спільне проживання може і не мати місце або 
настати через деякий проміжок часу після укла-
дення шлюбу. Підставою для виникнення відно-
син зі спільного проживання мачухи, вітчима з 
падчеркою, пасинком є їхнє реальне проживання 
у межах однієї сім’ї [12, с. 57]. У цьому контексті 
ми вважаємо думку вченої цілком справедливою, 
оскільки в ній відтворюються ознаки сім’ї, закла-
дені в норму ч. 2. ст. 3 СК України – сім’ю складають 
особи, які спільно проживають, пов’язані спіль-
ним побутом, мають взаємні права й обов’язки [4].

Крім того, у змішаних сім’ях характер сімей-
ного правовідношення визначається якраз тим, 
в якій саме якості особа виступає у цьому право-
відношенні [8, с. 69–70].

Існування права батьків на виховання 
Є.М. Ворожейкін відносить до беззаперечних по-
нять у галузі сімейного права. Батьки – природні 
опікуни своїх дітей, і тому здійснюють права, ви-
конують покладені на них обов’язки без особли-
вого на те повноваження [8, с. 186]. Більш того, 
ще ст. 99 Руської Правди закріплювала, що якщо 
після смерті батька в сім’ї залишалися діти і мати 
знову виходила заміж, то опікуном міг бути віт-
чим або один із близьких родичів; опікуну пере-
давалося у тимчасове користування майно дітей 
при свідках; у статті регламентувалися права й 
обов’язки опікуна [13]. Ось чому батьки сприйма-
ють ці права як власне благо, яким можна розпо-
ряджатися на власний розсуд [14, с. 19].

У юридичній літературі спостерігаються різні 
підходи та критерії у визначенні поняття права на 
виховання. На наш погляд, це зумовлено тим, що 
право на виховання є комплексним, збірним по-
няттям, оскільки містить широке коло повнова-
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жень, реалізація яких спрямована на забезпечен-
ня проголошеного законодавством права кожної 
дитини на сімейне виховання. Навіть якщо брати 
до уваги лише сімейно-правову сферу, як зазна-
чала О.М. Нечаєва, право на виховання включає 
в себе два різновиди прав залежно від того, хто є їх 
носієм – батьки чи діти [15, ст. 36].

Досліджуючи можливість права вітчима, ма-
чухи на виховання пасинка, падчерки, ми може-
мо стверджувати, що це право є суб’єктивним. 
Суб’єктивне право – це надана особі законом мож-
ливість певної поведінки, а також можливість 
вимагати відповідної поведінки від іншої осо-
би [16, с. 226–227]. Адже, як зазначає Р.О. Сте-
фанчук, коли ми певну правову можливість опо-
середковуємо поняттям «суб’єктивне цивільне 
право», то це означає, що вона відповідно до прин-
ципу «юридичної синхронності» має усі підстави 
бути забезпеченою юридичним обов’язком дотри-
мання та не порушення цього права, а невиконан-
ня цього обов’язку спричинить появу відповідних 
правових наслідків у вигляді юридичної відпові-
дальності [17, с. 109].

Тому вбачається, що право на виховання у ві-
тчима, мачухи виникає одночасно з моментом 
виникнення в особи цього суб’єктивного права і 
незалежно від того, чи бажає уповноважена особа 
його здійснення [18, с. 15–16]. Водночас згідно із 
СК України за наявності у вітчима, мачухи відпо-
відного суб’єктивного права на виховання пасин-
ка, падчерки вони можуть обрати варіант мож-
ливої поведінки [19, с. 148] – реалізувати дане 
законом право на виховання або ні.

Право неповнолітнього на належне виховання 
в сім’ї, по суті справи, єдине, ні з чим незрівнянне 
право особистого характеру. Головна особливість 
цього права полягає у тому, що самостійно реалі-
зувати надану можливість духовно розвиватися 
найбільш сприятливим шляхом дитина не може. 
Це право реалізовують батьки, виконуючи відпо-
відні обов’язки. Ми поділяємо думку О.Ю. Казан-
цевої, яка підкреслює, що «обов’язок батьків по 
вихованню дітей кореспондує праву самих дітей 
на отримання сімейного виховання. У суб’єктив-
ному праві дітей на виховання «центр тяжіння» 
знаходиться у праві-вимозі від зобов’язаних осіб 
вчиняти різноманітні виховні дії» [10, с. 20].

Жодне із передбачених законом особистих 
прав не знає такого тісного переплетіння, як бать-
ківське право на виховання: право на виховання 
є одночасно обов’язком, а обов’язок виступає пра-
вом. У цьому розумінні Я. Шевченко підкреслює: 
«Поєднання права й обов’язку батьків щодо вихо-
вання дитини викликане особливостями дитини 
як суб’єкта сімейно-правових відносин, особли-
востями її становища у сім’ї, особливостями її 
особистості, котра перебуває у процесі фізичного, 
психічного і морального формування. Роз’єднува-

ти право й обов’язок батьків неможливо – за зміс-
том вони однакові, а вираження, з одного боку, 
в праві, а з іншого – в обов’язку становить сутність 
відносин між батьками і дітьми» [20, с. 128]. По-
дібної позиції дотримується й О.Ю. Казанцева, 
зазначаючи: «Тільки теоретично можливе роз-
ділення прав та обов’язків батьків. У житті вони 
проявляються як єдиний виховний процес у сім’ї, 
який організовується і здійснюється батьками. 
Оскільки одні і ті самі суб’єкти виступають і як 
правомочні, і як зобов’язані у виховній сфері, то 
практично неможливо виділити, коли вони здій-
снюють своє право, а коли виконують обов’яз-
ки» [10, с. 20].

З огляду на зазначене правове регулювання 
особистих немайнових відносин за участю вітчи-
ма, мачухи, а саме право на виховання пасинка, 
падчерки має дуже важливе значення та вимагає 
юридичного закріплення на рівні закону. Отже, 
дослідження питання права вітчима, мачухи 
на  виховання пасинка, падчерки дає підстави для 
таких висновків:

Норма ст. 260 СК України «Право мачухи, ві-
тчима брати участь у вихованні пасинка, падчер-
ки» не відображає повною мірою сутність законо-
давчо закріплених ознак сімейних правовідносин, 
оскільки містить лише право мачухи, вітчима 
брати участь у вихованні пасинка, падчерки, не 
покладаючи на них відповідний обов’язок. В осно-
ву такого висновку покладена неможливість від-
межування права й обов’язку в контексті розгля-
ду права на виховання як особистого права.

Свобода вибору у реалізації суб’єктивного сі-
мейного права вітчима, мачухи на виховання па-
синка, падчерки не гарантує дитині достатній рі-
вень всебічного, повного розвитку і виховання, що 
порушує пріоритет сімейного виховання. А реалі-
зація чи здійснення відповідного права залежить 
лише від рівня особистої відповідальності вітчи-
ма, мачухи перед нерідними дітьми.

У зв’язку з цим пропонуємо ст. 260 СК Украї-
ни викласти у такому вигляді: «Права й обов’яз-
ки мачухи, вітчима щодо виховання пасинка, 
падчерки», а зміст зазначеної норми – у такій 
редакції: «Мачуха, вітчим, які проживають одні-
єю сім’єю з малолітніми, неповнолітніми пасин-
ком, падчеркою, мають права й обов’язки щодо 
їх виховання та захисту відповідно до положень 
ст. 262 цього Кодексу».
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Анотація

Калінюк А. Л. Право вітчима, мачухи на вихован-
ня пасинка, падчерки за сімейним законодавством 
України. – Стаття.

У статті досліджуються питання права вітчима, 
мачухи на виховання пасинка, падчерки відповідно 
до чинного сімейного законодавства України. Автором 
підкреслюється важливість пріоритету сімейного ви-
ховання як основного чинника гармонійного, повного 
та всебічного розвитку дитини.

Акцентовано увагу на проблемі здійснення права 
на виховання відповідними суб’єктами сімейних пра-

вовідносин у відтворених (змішаних) сім’ях, де фак-
тичні функції щодо виховання дитини поряд із біоло-
гічними батьками покладаються і на вітчима, мачуху.

Проаналізовано наукову літературу з досліджу-
ваної проблеми, визначено особливості змісту права 
на виховання вітчимом, мачухою пасинка, падчерки.

Автором обґрунтовується положення про те, що 
право вітчима, мачухи на виховання пасинка, падчер-
ки є суб’єктивним сімейним правом, оскільки ст. 260 
Сімейного кодексу України вітчиму, мачусі законом 
надана можливість певної поведінки – право брати 
участь у вихованні пасинка, падчерки. Водночас згідно 
із Сімейним кодексом України за наявності у вітчима, 
мачухи відповідного суб’єктивного права на виховання 
пасинка, падчерки вони самостійно, на свій розсуд, мо-
жуть обрати для себе варіант можливої поведінки – ре-
алізувати дане законом право на виховання або ні.

Наголошується, що право на виховання – по суті 
одне із найважливіших особистих прав дитини, яке 
вона реалізувати самостійно не може. Це право реа-
лізовують у життя батьки у поєднанні з відповідним 
обов’язком щодо належного виховання дитини.

Зроблено висновок, що норма ст. 260 Сімейного ко-
дексу України не повною мірою відображає суть і зна-
чення права на виховання, покладених на вітчима, мачу-
ху, а тому потребує подальшого доопрацювання і зміни.

Автором запропоновано внести зміни до ст. 260 
Сімейного кодексу України і викласти її у такому 
вигляді: «Права й обов’язки мачухи, вітчима щодо 
виховання пасинка, падчерки», а зміст зазначеної 
норми – у такій редакції: «Мачуха, вітчим, які про-
живають однією сім’єю з малолітніми, неповнолітніми 
пасинком, падчеркою, мають права й обов’язки щодо 
їх виховання та захисту відповідно до положень ст. 262 
цього Кодексу».

Ключові слова: вітчим, мачуха, пасинок, падчерка, 
особисті права, право на виховання.

Summary

Kaliniuk A. L. The right of the stepfather, stepmoth-
er to upbringing a stepson, stepdaughter with current 
family law of Ukraine. – Article.

The article analyzes the right of the stepfather, step-
mother to upbringing a stepson, stepdaughter in accord-
ance with current family law of Ukraine. The author 
emphasizes the importance of the priority of family up-
bringing as the main factor in the harmonious, complete 
and comprehensive development of a child.

Emphasis is placed on the problem of exercising the 
right to upbringing by the relevant subjects of family 
relations in blended (mixed) families, where the actual 
functions of upbringing a child along with the biological 
parents are entrusted to the stepfather, stepmother.

The scientific literature on the problem under study is 
analyzed and the emphasis is on peculiarities of the con-
tent of the stepfather’s, stepmother’s right to bring up a 
stepson, stepdaughter.

The author substantiates the position that step-
father’s, stepmother’s right to bring up allows a step-
father, stepmother certain behavior – the right to par-
ticipate in upbringing of a stepson, stepdaughter. At the 
same time, according to the Family Code of Ukraine, if 
a stepfather, stepmother has the appropriate subjective 
right to bring up a stepson, stepdaughter, they can, at 
their own discretion, choose a possible behavior – to exer-
cise the legal right to upbringing or not.

The author emphasizes that the right to upbringing 
is, in fact, one of the most important personal rights of a 
child, which they cannot exercise on their own. This right 
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is exercised by the parents in conjunction with the rel-
evant responsibility for the proper upbringing of a child.

It is concluded that the norm of Article 260 of the 
Family Code of Ukraine does not fully reflect the essence 
and importance of the right to upbringing imposed on a 
stepfather, stepmother, and therefore needs further re-
finement and change.

The author proposes to amend Article 260 of the 
Family Code of Ukraine and to state it in the following 

edition: “Rights and duties of the stepmother, stepfather 
concerning education of a stepson, stepdaughter”, and 
the content of specified norm – as follows: “the step-
mother, stepfather living in one family with little, minor 
stepsons, stepdaughters have rights and responsibilities 
for their upbringing and protection in accordance with 
the provisions of Article 262 of this Code”.

Key words: stepfather, stepmother, stepson, step-
daughter, personal rights, right to upbringing.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У БІОМЕДИЧНІЙ СФЕРІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Постановка проблеми. Сфера біомедичних 
досліджень і надання біобанківських послуг як 
для приватного зберігання та використання, так 
і в порядку донорства в Україні активно розви-
вається. Натомість нормативно-правові акти, що 
регулюють ці відносини, характеризуються фра-
гментарністю та неузгодженістю. Тим не менше, 
також можна простежити і позитивні зміни, зо-
крема у сфері трансплантації, що пов’язано із на-
бранням з 1 січня 2019 р. нового Закону України 
«Про застосування трансплантації анатомічних 
матеріалів людині» (далі – Закон про трансплан-
тацію). Євроінтеграційні процеси мають значний 
вплив на розвиток українського законодавства у 
біомедичній сфері, а саме згідно зі ст. 428 Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовари-
ством з атомної енергії і їхніми державами-члена-
ми, з іншої сторони, від 27 червня 2014 р. «Укра-
їна поступово наближує своє законодавство та 
практику до принципів aquis ЄС, зокрема у сфері 
інфекційних хвороб, служб крові, трансплантації 
тканин і клітин <…> Перелік відповідних актів 
aquis ЄС визначено у Додатку XLI до цієї Угоди». 
Також ст. 427, ч.1 п. d передбачає співробітництво 
у сфері якості та безпеки субстанцій людського 
походження, зокрема крові, тканин і клітин.

Оцінка стану літератури. Різні аспекти про-
блематики визначення ступеня адаптації чинно-
го законодавства у сфері біомедицини до вимог 
права ЄС досліджували А.А. Герц, В.М. Коссак, 
Р.А. Майданик, Х.М. Насадюк, Р.О. Стефанчук, 
І.Я. Сенюта, Х.Р. Терешко, проте існує необхід-
ність аналізу проблемних питань приведення у 
відповідність законодавства України до європей-
ських стандартів у контексті діяльності зі ство-
рення та використання біобанків в Україні.

Мета і завдання. На підставі аналізу положень 
відповідних Директив ЄС та їх зіставлення із чин-
ним законодавством України визначити ступінь 
імплементації норм права ЄС у національне зако-
нодавство України та виокремити ті питання, які 
ще потребують уніфікації.

Виклад основного матеріалу. Угода про асо-
ціацію України з ЄС встановлює необхідність 
уніфікації умов легітимізації результатів науко-
вих досліджень у сфері біології та медицини [1]. 

Положення глави 22 «Громадське здоров’я» Роз-
ділу 5 Угоди про асоціацію вимагають адаптації 
положень національного законодавства до стан-
дартів ЄС у сфері біомедичних досліджень. Від-
повідно до вимог у сфері трансплантації та вико-
ристання людських тканин і клітин поставлено 
також низку завдань, які мають на меті привести 
національне законодавство цієї сфери у відповід-
ність до норм і стандартів, що діють у ЄС. Серед 
них можна назвати такі: встановлення стандартів 
якості та безпеки для донорства, отримання, пере-
вірки, обробки, консервації, зберігання та розпов-
сюдження людських тканин і клітин; визначення 
уповноваженого державного органу, відповідаль-
ного за якість і безпеку трансплантації тканин і 
клітин людини; встановлення вимог до діяльно-
сті (в т. ч. технічних) щодо придбання, отриман-
ня, тестування, обробки, зберігання і розподілу 
тканин і клітин людини відповідно до стандартів 
ЄС; приведення у відповідність із нормами ЄС лі-
цензійних умов і процедур ліцензування й акре-
дитації установ, що працюють із тканинами і клі-
тинами людини; врегулювання питання імпорту/
експорту тканин і клітин; узгодження положень 
чинного національного законодавства з положен-
нями Директиви в частині створення «установ 
тканин» і встановлення вимог до їхньої акредита-
ції, призначення персоналу, надання дозволу або 
ліцензування; посилення санкцій за порушення 
законодавства в галузі донорства і трансплантації 
тканин і клітин людини; забезпечення ефективно-
го державного нагляду та контролю за діяльністю 
установ, що працюють із тканинами та клітина-
ми людини; формування механізму періодичної 
звітності щодо якості та безпеки трансплантації 
тканин і клітин людини; створення механізму від-
стеження переміщення тканин і клітин від доно-
ра до реципієнта і навпаки; узгодження чинного 
національного законодавства з положеннями Ди-
рективи в частині технічних вимог щодо донор-
ства, отримання та тестування людських тканин і 
клітин; розроблення і здійснення заходів з метою 
стимулювання добровільного та безоплатного до-
норства тканин і клітин.

Імплементації підлягають норми Директи-
ви 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради від 31 березня 2004 р. про встановлення 
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стандартів якості та безпеки для донорства, заго-
тівлі, перевірки, обробки, консервації, зберігання 
та розподілу людських тканин і клітин [2]; Дирек-
тиви Комісії 2006/17/ЄС від 8 лютого 2006 р. про 
виконання Директиви 2004/23/ЄС Європейського 
Парламенту і Ради щодо певних технічних вимог 
до надання, отримання і тестування тканин і клі-
тин людини [3]; Директиви Комісії 2006/86/ЄС 
від 24 жовтня 2006 р. про виконання Директиви 
Європейського Парламенту та Ради 2004/23/ЄС 
стосовно вимог до можливості відстеження, пові-
домлення про серйозні негативні реакції та події, 
а також стосовно певних технічних вимог до коду-
вання, обробки, консервування, зберігання та роз-
поділу тканин і клітин людини [4], які поступово 
імплементуються в норми національного законо-
давства України.

Цим процесом керує Міністерство охорони здо-
ров’я України, яке розробило план імплементації 
вищезазначених Директив. Основними завдання-
ми цього плану є узгодження положень чинного 
законодавства України з положеннями Директив 
і впровадження організаційних заходів із метою 
забезпечення встановлення технічних вимог, 
стандартів якості та безпеки збору, тестування, 
обробки, зберігання та розподілу людських тка-
нин і клітин, забезпечення якості та безпеки люд-
ських тканин і клітин, запровадження системи 
якості для установ, які працюють із людськими 
тканинами та клітинами, відстеження та інфор-
мування про серйозні негативні реакції та явища 
при використанні людських тканин і клітин.

З метою гарантування високого рівня безпе-
ки та якості людських тканин і клітин необхідно 
впровадити належні умови ліцензування й ефек-
тивного нагляду за дотриманням ліцензійних 
умов, професійної підготовки працівників, під-
вищення їхнього професійно-кваліфікаційного 
рівня. Сьогодні в Україні процес нагляду за без-
пекою застосування людських тканин і клітин 
повною мірою законодавчо не врегульований і не 
впроваджений.

Директива № 2004/23/ЄС є «базовою», а 
дві інші – прийняті Європейською Комісією на її 
виконання. Директива № 2004/23/ЄС встанов-
лює уніфіковані рамки для забезпечення високих 
стандартів якості та безпеки донорства тканин і 
клітин при їх заготівлі, перевірці, обробці, кон-
сервації, зберіганні та розподілі. Метою Директи-
ви є застосування всіх можливих засобів захисту 
у цих процесах, щоб уникнути перенесення інфек-
ційних захворювань при донорстві. Загалом Ди-
ректива встановлює мінімальні стандарти, тобто 
Держави-члени ЄС можуть запроваджувати більш 
строгі вимоги. Директива № 2004/23/ЄС має об-
межений обсяг регулювання:

 – стосуються тільки людських тканин і клітин 
(в т. ч. периферичної крові, стовбурових клітин, 

репродуктивних клітин, пуповинної крові) та ви-
ключно їхнього застосування на людях;

 – не застосовується до крові та продуктів кро-
ві (крім зазначеного вище), трансплантації люд-
ських органів чи їх частин, а також використання 
органів і клітин тварин.

Директива спрямована на заохочення безкош-
товного та добровільного донорства, впроваджен-
ня прозорих стандартів доступу до тканин і клітин 
(ст. 13). Донорство, проте, не повинне мати на меті 
одержання прибутку, а будь-яка компенсація за 
надання клітин або тканин виплачується за чітко 
визначених умов і може покривати лише витрати, 
пов’язані з донорством. Директива також встанов-
лює жорсткі вимоги до конфіденційності даних – 
таким чином, щоб донор і реципієнт не могли бути 
ідентифіковані. Таємниця донорства може бути 
розкритою лише щодо донорів репродуктивних 
клітин (ст. 14).

Донор або інші особи, які надають згоду від 
його імені (наприклад, родичі), перед відбором 
тканин або клітин обов’язково повинні бути про-
інформовані про мету донорства, ризики, пов’яза-
ні з ним, конфіденційність даних та інші важливі 
аспекти, перелік яких встановлений у Додатку 
до Директиви.

Також Директива встановлює необхідність 
створення так званих «установ тканин» (tissue 
establishments), системи їхньої акредитації та лі-
цензування, а також системи повідомлення про 
серйозні негативні випадки та реакції при відборі, 
перевірці, обробці, консервації, зберіганні та роз-
поділі тканин або клітин.

Останній важливий аспект, який впроваджує 
Директива, – це створення системи для іденти-
фікації людських тканин і клітин для їхнього 
подальшого простеження із присвоєнням іденти-
фікаційних кодів донорського матеріалу, а також 
єдиної Європейської системи кодування, що доз-
волятиме відстежити тканини та клітини в межах 
ЄС і зберігати інформацію про головні характери-
стики та властивості тканин і клітин (ст. 25).

Водночас ст. 28 Директиви № 2004/23/ЄС вста-
новлює обов’язок Європейської Комісії розробити 
ряд технічних стандартів для її імплементації: на-
приклад, щодо системи якості «установ тканин», 
критерії відбору донора, процедур заготівлі, об-
робки і тестування тканин і клітин тощо. Саме 
на виконання цієї вимоги були прийняті Дирек-
тива Комісії № 2006/17/ЄС та Директива Комісії 
№ 2006/86/ЄС. Директива Комісії № 2006/17/
ЄС встановлює технічні стандарти щодо заготів-
лі людських тканин та клітин, критеріїв відбору 
донорів, лабораторних тестів, що вимагаються від 
донорів, процедури прийняття придбаних тканин 
і клітин «установою тканин», вимог до безпосе-
реднього надання реципієнтові специфічних тка-
нин і клітин. Директива імплементує міжнародні 
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документи в цій сфері – Конвенцію про права лю-
дини та біомедицину 1997 р., додаткові протоколи 
до неї та рекомендації ВООЗ.

Директива Комісії № 2006/86/ЄС встановлює 
детальні вимоги до акредитації, призначення, 
надання дозволу або ліцензування «установ тка-
нин», зокрема щодо їхньої організації та управ-
ління, персоналу, використовуваних обладнання 
та матеріалів, устаткування та приміщень, доку-
ментації та реєстрації даних, а також встановлює 
вимогу формування системи аудиту якості та без-
пеки. Також Директива Комісії встановлює умови 
якості та безпеки тканин і клітин людини під час 
кодування, обробки, консервування, зберігання 
та розподілу між установами з охорони здоров’я, 
де їх застосовуватимуть до організму людини. 
Крім того, Директива встановлює форми звітності 
та термінових повідомлень про серйозні негатив-
ні випадки та реакції й деталізує інформацію, що 
міститься у Європейській системі кодування.

Відповідно до плану імплементації основним 
нормативно-правовим кроком для імплемента-
ції Директив в українське законодавство стало 
прийняття нової редакції Закону про трансплан-
тацію. Варто звернути увагу на те, що ст. 3 Зако-
ну про трансплантацію виключає зі сфери його 
регулювання питання трансплантації репродук-
тивних клітин, аутотрансплантації та діяльності 
банків пуповинної крові, що теж входить в обсяг 
регулювання Директиви.

Сьогодні у Верховній Раді України зареєстро-
вані два альтернативні законопроєкти «Про допо-
міжні репродуктивні технології» № 8629 і № 8629-
1, які були розглянуті Комітетом Верховної Ради 
з питань охорони здоров’я 23 квітня 2019 р. [5; 6]. 
Ці законопроєкти покликані врегулювати питан-
ня трансплантації та донорства статевих залоз, 
репродуктивних клітин і живих ембріонів, які 
сьогодні виключені зі сфери регулювання Зако-
ну про трансплантацію та врегульовані наказом 
МОЗ України від 09 вересня 2013 р. № 787 про 
затвердження Порядку застосування допоміж-
них репродуктивних технологій в Україні, проте 
ще потребують значного доопрацювання [7]. Зро-
блено висновок про необхідність імплементації у 
спеціальне законодавство в цій сфері положень 
міжнародно-правових актів, а саме: Ов’єдської 
Конвенції про захист прав і гідності людини щодо 
застосування біології та медицини (далі – Кон-
венція про права людини та біомедицину) Ради 
Європи від 4 квітня 1997 р., підписаної Україною 
22 березня 2002 р. [8] щодо допустимості вибору 
статі майбутньої дитини та забезпечення реаліза-
ції принципу заборони комерціалізації людського 
тіла та його частин. Зауважено, що у жодному із 
запропонованих законопроєктів не було сформо-
вано дієвих правових механізмів для вирішення 
питання щодо забезпечення захисту ембріонів, зо-

крема від їхнього створення із дослідницькою чи 
комерційною метою. Також ці законопроєкти не 
встановлюють чітких умов й порядку подальшого 
використання / застосування невикористаних із 
репродуктивною метою ембріонів і їхню утиліза-
цію. Підкреслено неузгодженість норм цих зако-
нопроєктів зі ст. 290 Цивільного кодексу України 
[9] щодо донорства ембріонів, оскільки такий вид 
донорства взагалі не передбачений нормою про 
право на донорство повнолітніх, дієздатних осіб.

Положення ст. 2, 13, 23 Директиви 2004/23 ЄС 
щодо конфіденційності враховано зокрема у ново-
му законі про трансплантацію, постанові Кабінету 
Міністрів України «Про заходи щодо організації 
діяльності закладів охорони здоров’я та наукових 
установ, пов’язаної з трансплантацією органів, 
тканин і клітин» від 5 вересня 2007 р. № 1100, на-
казі Міністерства охорони здоров’я України «Про 
надання живим родинним донором гомотран-
сплантата для трансплантації» від 10 квітня 
2012 р. № 250 [10].

В «Інструкції щодо вилучення анатомічних 
утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів 
у донора-трупа», затвердженій наказом Мініс-
терства охорони здоров’я України від 25 вересня 
2000 р. № 226 [11], враховано положення ст. 2, 16, 
20, 28 Директиви 2004/23/ЄС щодо системи яко-
сті, включаючи навчання. Проте потребують до-
даткового врегулювання питання стосовно вимог 
і процедури забору тканин та клітин у біобанки 
тканин і клітин людини.

Положення ст. 31 розділу VII Директи-
ви 2004/23/ЄС враховано у «Порядку перевезення 
анатомічних матеріалів людини в межах України 
та вивезення їх за межі України», затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни від 04 травня 2000 р. № 96 [12] та «Переліку 
анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та 
фрагментів і фетальних матеріалів, дозволених до 
вилучення у донора-трупа і мертвого плоду люди-
ни», затвердженому наказом Міністерства охоро-
ни здоров’я України від 25 вересня 2000 р. № 226, 
зареєстроваому в Міністерстві юстиції України 
11 жовтня 2000 р. за № 701/4922 [11].

Частково враховано положення ст. 3 розді-
лу 1 Директиви 2004/23/ЄС щодо консервації 
в «Умовах забезпечення збереження анатомічних 
матеріалів під час їх перевезення», затверджених 
наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 25 вересня 2000 р. № 226 [11].

Попередня редакція закону про транспланта-
цію у ст. 17 лише містила декларативну норму, 
яка передбачала, що відомості про реципієнтів, 
осіб, котрі заявили про свою згоду або незгоду 
стати донорами у разі смерті, є конфіденційними, 
але не регулювала процедури, яка б забезпечувала 
дотримання цих вимог, ані порядку формування 
відповідних реєстрів. Після прийняття у 2018 р. 
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нової редакції Закону про трансплантацію [13] 
та набрання ним законної сили з 1 січня 2019 р. 
питання забезпечення конфіденційності, що доти 
були не врегульовані належним чином, були зако-
нодавчо закріплені у ст. 11 цього закону. Ця  стат-
тя врегулювала створення Державних інформа-
ційних систем трансплантації, зокрема Єдиної 
державної інформаційної системи трансплантації 
органів та тканин і Державної інформаційної сис-
теми трансплантації гемопоетичних стовбурових 
клітин, врегулювавши інформаційне забезпечен-
ня надання медичної допомоги із застосуванням 
трансплантації та здійснення діяльності, пов’я-
заної із трансплантацією. На основі названих сис-
тем повинні бути сформовані бази даних і реєстри, 
що повною мірою відповідатиме вимогам європей-
ського законодавства щодо створення системи ко-
дування, яка дасть змогу відстежувати тканини і 
клітини на всіх стадіях трансплантації.

Вимоги ст. 7 розділу ІІ Директиви 2004/23/ЄС 
враховано у наказі Міністерства охорони здоров’я 
України 10 липня 2014 р. № 481 «Про затвер-
дження Порядку забору та тимчасового зберіган-
ня пуповинної (плацентарної) крові та / або пла-
центи» [14].

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Чинне законодавство України потребує 
узгодження зі ст. 16 Директиви 2004/23/ЄС щодо 
проведення попереднього обов’язкового медично-
го огляду живого донора та ст. 28 цієї ж Директи-
ви в контексті доповнення критеріїв відбору до-
норів тканин і клітин та проведення необхідних 
лабораторних перевірок. Водночас потребує до-
опрацювання в частині встановлення вимог відпо-
відно до ст. 28 розділу VI Директиви 2004/23/ЄС 
щодо процесу підготовки тканин, їхньої обробки 
та розподілу прямої поставки окремих тканин і 
клітин реципієнту.

Потребують приведення у відповідність 
до ст. 4 розділу І Директиви 2004/23/ЄС накази 
Міністерства охорони здоров’я України:

від 11 грудня 2006 р. № 812 «Про затверджен-
ня Положення про Координаційний центр тран-
сплантації органів, тканин і клітин» [15];

від 10 жовтня 2007 р. № 630 «Про затвер-
дження Порядку проведення клінічних випро-
бувань тканинних і клітинних трансплантатів та 
експертизи матеріалів клінічних випробувань й 
унесення змін до Порядку проведення клінічних 
випробувань лікарських засобів та експертизи ма-
теріалів клінічних випробувань, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 13 лютого 2006 р. № 66, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 10 березня 2006 р. за 
№ 252/12126» [16];

від 2 березня 2016 р. № 285 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження господарської ді-
яльності з медичної практики» [17];

від 20 квітня 2012 р. № 276 «Про затвердження 
Переліку тканин і клітин людини, з якими дозво-
лена діяльність банків пуповинної крові, інших 
тканин і клітин людини» [18].

Отже, українське законодавство необхідно 
привести у відповідність до Директив у тому, що 
стосується запровадження системи якості в уста-
новах, які працюють із людськими тканинами 
та клітинами, включаючи навчання персоналу, 
процедури повідомлення про серйозні негативні 
випадки та реакції, інформування донорів і їх об-
стеження перед забором тканин або клітин. Крім 
того, необхідно доповнити критерії відбору до-
норів, доопрацювати стандарти щодо підготовки 
тканин і клітин, їхньої обробки та розподілу пря-
мої поставки окремих тканин і клітин реципієнту.

Імплементація положень директив ЄС і вико-
ристання позитивного законотворчого досвіду іно-
земних держав гарантуватиме дотримання цілей 
Директив, якими передбачена необхідність вста-
новлення технічних вимог, стандартів якості та 
безпеки збору, тестування, обробки, зберігання та 
розподілу людських тканин і клітин, забезпечен-
ня якості та безпеки людських тканин і клітин, 
запровадження системи якості для установ, які 
працюють із людськими тканинами і клітинами; 
забезпечить реалізацію законодавчих, інституцій-
них, організаційних і технічних змін із метою під-
вищення рівня безпеки людських тканин і клітин, 
відстеження та повідомлення про серйозні побічні 
реакції та події й узгодження положень чинного 
законодавства України з положеннями Директив 
щодо якості людських тканин і клітин; сприяти-
ме забезпеченню належних вимог ліцензування, 
інспектування та контролю у сфері забезпечення і 
використання людських тканин і клітин та діяль-
ності щодо створення та використання біобанків.
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Анотація

Квіт Н. М. Правове регулювання відносин у біоме-
дичній сфері в контексті євроінтеграції. – Стаття.

Стаття присвячена аналізу проблемних питань 
приведення у відповідність законодавства України 
до європейських стандартів у контексті діяльності зі 
створення та використання біобанків в Україні. На під-
ставі аналізу положень відповідних Директив ЄС і їх 
зіставлення із чинним законодавством України визна-
чено ступінь імплементації норм права ЄС у національ-
не законодавство України та виокремлено питання, які 
ще потребують уніфікації.

Автор наголошує на важливості прийняття нової 
редакції Закону про трансплантацію, як норматив-
но-правового кроку для імплементації Директив 
в українське законодавство. Виключення ст. 3 Закону 
про трансплантацію зі сфери його регулювання питан-
ня трансплантації репродуктивних клітин, аутотран-
сплантації та діяльності банків пуповинної крові, що 
входить в обсяг регулювання Директиви, не сприяє 
процесу адаптації українського законодавства до євро-
пейських стандартів.

Аналізуючи правове регулювання репродуктивної 
медицини одного із видів діяльності управителів біо-
банків в Україні, зроблено наголос на тому, що сьогод-
ні ані в чинному законодавстві, ані в законопроєктах 
не сформовано дієвих правових механізмів для вирі-
шення питання щодо забезпечення захисту ембріонів, 
зокрема від їхнього створення із дослідницькою чи ко-
мерційною метою, не встановлено чітких умов і поряд-
ку подальшого використання / застосування невико-
ристаних із репродуктивною метою ембріонів і їхньої 
утилізації.

Зроблено висновок про те, що українське законо- 
давство необхідно привести у відповідність до Дирек-
тив в тому, що стосується запровадження системи 
якості в установах, які працюють із людськими ткани-
нами та клітинами, включаючи навчання персоналу, 
процедури повідомлення про серйозні негативні ви-
падки та реакції, інформування донорів і їх обстежен-
ня перед забором тканин або клітин. Також необхідно 
доповнити критерії відбору донорів, доопрацювати 
стандарти підготовки тканин і клітин, їхньої обробки 
та розподілу прямої поставки окремих тканин і клітин 
реципієнту.

Ключові слова: правове регулювання, біобанк, без-
пека тканин і клітин, право ЄС, євроінтеграція.

Summary

Kvit N. M. Legal regulation of relations in the bio-
medical sphere in the context of European integration. – 
Article.

The article is devoted to the analysis of problematic 
issues of bringing the legislation of Ukraine in line with 
European standards in the context of activities for the 
creation and use of biobanks in Ukraine. Based on the an-
alysis of the provisions of the relevant EU Directives and 
their comparison with the current legislation of Ukraine, 
the degree of implementation of EU law into the national 
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legislation of Ukraine is determined and issues that still 
need unification are identified.

The author emphasizes the importance of adopting a 
new version of the Law on Transplantation as a legal step 
for the implementation of the Directives in Ukrainian 
legislation. In this case, the exclusion in Art. 3 of the Law 
on Transplantation in the field of its regulation of repro-
ductive cell transplantation, autotransplantation and the 
activities of umbilical cord blood banks, which is included 
in the scope of regulation of the Directive does not con-
tribute to the process of adapting Ukrainian legislation to 
European standards.

Analyzing the legal regulation of reproductive medi-
cine in one of the activities of biobank managers in 
Ukraine, it is emphasized that today neither the current 
legislation nor the draft laws have effective legal mechan-
isms to address the protection of embryos, in particular 

from their creation with research or There are no clear 
conditions for the commercial use and procedure for fur-
ther use / use of embryos not used for reproductive pur-
poses and their disposal.

It is concluded that Ukrainian legislation needs to be 
brought in line with the Directives regarding the imple-
mentation of a quality system in institutions working 
with human tissues and cells, including staff training, 
procedures for reporting serious adverse events and re-
actions, informing donors and their examination before 
sampling of tissues or cells. It is also necessary to supple-
ment the criteria for donor selection, to refine the stan-
dards for the preparation of tissues and cells, their pro-
cessing and distribution of direct delivery of individual 
tissues and cells to the recipient.

Key words: legal regulation, biobank, tissue and cell 
safety, EU law, European integration.
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ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ І ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ  
І ЙОГО ВПЛИВ НА ІНШІ ВИДИ ДОГОВОРІВ

Постановка проблеми. Договір як загальний і 
понадгалузевий інструмент узгодження суспіль-
ної діяльності широко й активно використовуєть-
ся різними правовими галузями, а від визначення 
галузевої належності конкретних договорів зале-
жать юридичні наслідки їх укладення, способи 
захисту прав сторін. Базуючись на нормах цивіль-
ного права, договори, тим не менше, є суттєво не-
однорідними.

На це звертали увагу науковці О. Беляневич, 
С. Бервено, Н. Кузнєцова, О.Дзера, Р. Стефанчук 
В. Мамутов, О. Старцева, В. Щербина та багато 
інших.

Мета статті полягає у зіставленні цивільного і 
господарсько-правового договору й уточненні дея-
ких критеріїв їх розмежування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічні відносини вимагають від права, а кон-
кретніше – від договірного права більш гнучкого 
застосування нових непойменованих, змішаних 
договорів і вдосконалення наявних договірних 
конструкцій [1, с. 43]. У питанні розмежування 
цивільних і гоподарських договорів автор дотри-
мується думки, так само, як частина сучасних 
представників господарського права, що госпо-
дарській договір є різновидом цивільно-правової 
угоди, тобто за своєю природою є погодженою 
дією двох або більше сторін, спрямованою на на-
буття, зміну або припинення цивільних прав та 
обов’язків [2, с. 21].

Всі майнові відносини, організовані на договір-
них засадах, умовно можна розділити на три ос-
новні групи, які становлять відповідні договори.

Ординарні (прості) цивільно-правові догово-
ри – договори фізичних осіб між собою або з юри-
дичними особами, укладені для особистих потреб, 
що не характеризуються як споживчі (правиль-
ніше було б назвати споживацькими договори, 
в яких стороною є споживач, щоб відмежувати їх 
від термінологічно усталених відносин споживчої 
кооперації, але задля уникнення негативних ко-
нотацій, які несе в собі прикметник «споживаць-
кий», назвемо їх споживчими). Наприклад, орди-
нарним є договір придбання житла у власність у 
інших фізичних осіб, або коли фізична особа дає 
приватні уроки на оплатній основі та використо-
вує їх як засіб існування, або якщо автор літера-

турного твору укладає з видавництвом договір на 
право публікації його твору й отримує авторський 
гонорар.

Такі договори характеризує задоволення осо-
бистої життєвої потреби хоча б у однієї сторони 
та її нестандартизований або несистематичний 
характер. Їх укладання регулюється нормами Ци-
вільного кодексу України [3]. Обсяг прав і обов’яз-
ків сторін такого договору є рівним.

В основу цього виду договорів пропонуємо по-
класти задоволення потреби в індивідуалізовано-
му товарі або послузі (якщо сторони є приватними 
особами) або реалізацію чи придбання виробів, 
напівфабрикатів, різних заготовок, об’єктів права 
інтелектуальної власності суб’єктами господарю-
вання у приватних осіб або як індивідуалізованих 
об’єктів (інтелектуальної власності, майна, що 
було у вжитку), або як стандартизованих (заку-
півля молока, грибів, ягід, лікарських рослин), 
що вимірюються родовими ознаками та кількіс-
ними характеристиками, але які реалізуються на 
непрофесійній основі. У такому вигляді ми маємо 
справу з «чистим» цивільно-правовим договором, 
що не регулюється нормами інших галузей. Зви-
чайно, господарська діяльність суб’єкта госпо-
дарювання – сторони договору підпорядкована 
різним спеціальним правилам, але вони не мають 
значення для сторони – приватної особи.

Споживчі цивільно-правові договори уклада-
ються між споживачем і продавцем (виконавцем), 
котрий є суб’єктом господарювання, що оперує 
на ринку стандартизованих товарів і послуг, про 
якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалі-
зується продукція.

Ці договори мають виражений публічний ха-
рактер, що передбачає пропозицію про придбання 
товару чи послуги невизначеному колу суб’єктів 
для задоволення їхніх особистих потреб на єди-
них умовах для визначених категорій спожива-
чів. Для їх регулювання використовується як 
Цивільний, так і Господарський кодекси та інші 
законодавчі акти. Принаймні, так стверджує спе-
ціальний закон [4] – встановлюючи у ч. 1 ст. 2, що 
законодавство про захист прав споживачів скла-
дається і з Господарського кодексу України. Вод-
ночас закон загальний, яким є сам Господарський 
кодекс України, в ч. 3 ст. 175 заперечує можли-
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вість віднесення будь-яких зобов’язань, стороною 
в яких є громадянин (ще однин невдалий термін), 
до господарських [5]. Але ми однозначно на боці 
Господарського кодексу, оскільки в контексті від-
несення тих чи інших відносин до господарських 
характер спеціального закону має саме цей зако-
нодавчий акт.

Для прикладу. Придбання того ж житла, але 
не у фізичної особи – власника, а у забудовника 
багатоквартирного будинку, котрий пропонує 
такі квартири для придбання, є споживчим дого-
вором. Придбання фізичною особою автомобіля, 
що був у вжитку, у юридичної особи є ординарним 
договором, а придбання нового автомобілю у диле-
ра – споживчим.

Якщо репетитор реєструється як фізична осо-
ба – підприємець (суб’єкт господарювання), бажа-
ючи здійснювати освітні послуги на професійній 
основі, його уроки стають послугою для спожива-
чів і будуть об’єктом споживацького договору.

Особливістю таких договорів є надання законо-
давцем численних переваг у правах споживачу і 
покладення відповідних обов’язків щодо їх забез-
печення на виробника (виконавця). Це робиться з 
метою захисту споживача, який не може і не пови-
нен розбиратися в усіх особливостях того чи іншо-
го товару чи послуги та через свою необізнаність 
не повинен ставати об’єктом маніпуляції з боку 
виробника (виконавця). Так менший обсяг мож-
ливостей і компетентності споживача компенсу-
ється більшим обсягом прав.

Попри норму про подвійне підпорядкування 
обом кодексам, нам у такому виді договорів вбача-
ється лише цивільно-правове регулювання. Його 
цілком достатньо, оскільки споживач завжди в 
цих відносинах перебуває у своєму цивільному 
праві, і те, що договір є публічним, обмежує лише 
продавця, споживача ж лише управнює стосовно 
того, використовувати це правило аби укласти до-
говір чи не використовувати, якщо пропозиція ви-
робника його не влаштовує. Та і взагалі, цивільне 
право має у своєму арсеналі низку обмежень дого-
вірної свободи, із яких публічність договору – не 
виняткове і не єдине, є ще договір про приєднан-
ня, попередній договір, договір з особою, котра 
виграла прилюдні (електронні) торги; також на-
зиваються типовий договір і договір за державним 
замовленням [6, с. 142], хоча останні обмеження, 
на нашу думку, вже явно належать до господар-
сько-правового інструментарію.

Звичайно, є певні правила, що стандартизу-
ють товари, ставлять вимоги щодо їх безпечності 
та якості, але такі самі показники якості можуть 
застосовуватися і в договорах між приватними 
особами – наприклад, правила про агрохімічну 
паспортизацію при оренді земельних ділянок. А це 
показник, що наявність спеціальних правил щодо 
об’єкта договору не робить договір господарським. 

Із боку цивільного права «значення предмета до-
говору полягає у визначенні не лише кола май-
нових об’єктів, але і закономірностей діяльності 
суб’єктів права із приводу цих об’єктів» [7, с. 185].

Згідно із пропонованою класифікацією госпо-
дарський договір має місце там, де його сторони 
мають на меті господарську діяльність. Корені 
такого підходу, як справедливо зазначено в літе-
ратурі, сягають періоду до незалежності України, 
поставивши під сумнів універсальність і самодо-
статність цивільного договору як єдиного інстру-
менту врегулювання майнових відносин [8, с. 72].

Розглянемо це положення детальніше на при-
кладі того, що пропонується вважати «чистими» 
господарськими договорами.

Господарські договори – це договори між 
суб’єктами господарювання щодо забезпечення 
їхньої господарської діяльності, які є третім ви-
дом договірних відносин. Такі відносини регу-
люються нормами Господарського і Цивільного 
кодексу, численними актами законодавства у 
відповідних сферах – промисловості, енергетики, 
фінансів, сільського господарства тощо. Сторони 
цих договорів є професійними учасниками відпо-
відних ринків, зареєстрованими у встановленому 
порядку. Права їхніх учасників захищаються ок-
ремим спеціалізованим судом – господарським – і 
на однакових, достатньо суворих засадах, оскіль-
ки професійні учасники господарських відносин 
не можуть посилатися на складність і специфіч-
ність законодавства, багатовимірність і ризикова-
ність самої діяльності та вимагати до себе на цій 
підставі особливого ставлення з боку законодавця 
і суду, адже, приймаючи для себе рішення про 
зайняття такою діяльністю, вони заздалегідь ак-
цептують і всі пов’язані з її здійсненням ризики. 
Господарський договір, як зазначається, завжди 
укладається із господарською (комерційною) ме-
тою для досягнення необхідних сторонам госпо-
дарських і комерційних результатів. Суб’єктами 
майново-господарських зобов’язань, відповід-
но, є суб’єкти господарювання і негосподарюючі 
суб’єкти – юридичні особи [9, с. 145] при здійс-
ненні господарської діяльності [10, с. 117]. Крім 
того, він поєднує майнові й організаційні елемен-
ти, наявні та необхідні до врахування публічні 
інтереси [11, с. 45], хоча ці два критерії дещо аб-
страктні, з огляду на те, що і не господарський до-
говір може укладатися з організованим суб’єктом, 
і цивільний договір, навпаки, не може укладатися 
з метою, яка суперечить інтересам держави і су-
спільства, а отже, враховує публічний інтерес.

Тобто для віднесення договорів до господар-
ських є основний критерій – змістовний і додатко-
вий – суб’єктний, що верифікує безпомилкове від-
несення певного договору до числа господарських.

Висновки. Майнові відносини опосередкову-
ються трьома видами договорів – ординарним, 
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споживчим і господарським, які поділяються за 
критеріями мети, сторін і предмету. Ці критерії 
є нерозривними, тому що статус суб’єкта договір-
них відносин є визначальним для мети договору.

Так, суб’єкт, якого створено для господарської 
діяльності, має на меті тільки господарську діяль-
ність. Водночас мета приватної особи щодо задо-
волення своїх потреб дозволяє класифікувати тип 
договору тільки у зв’язці із суб’єктом, котрий зна-
ходиться на «протилежному кінці». Ящо там теж 
приватна особа, договір є ординарним. Якщо там го-
сподарюючий суб’єкт – договір може бути або орди-
нарним, якщо предмет не є стандартизованим това-
ром або послугою, або споживчим, якщо навпаки.

Потенційно в цей же ряд можна додати трудовий 
договір, оскільки при застосуванні всіх перерахо-
ваних критеріїв буде виявлятися його специфіка.

Не вбудуються в цей ряд колективні трудові 
договори, оскільки не є майновими і ті адміні-
стративні договори, які майновими не є. Що сто-
сується майнових адміністративних договорів, 
то ризикнемо припустити, що їхня управлінська 
мета є паралельною майновій, а отже, такий до-
говір може бути одночасно ординарним адміні-
стративним (викуп земельної ділянки для громад-
ських і державних потреб у приватної особи) або 
господарським адміністративним (зобов’язання 
із дослідно-промислової експлуатації родовища 
корисних копалин), а отже, адміністративний 
характер договору не скасовує його місця у кла-
сифікації майнових договорів, а є лише ознакою 
відповідного майнового договору. Водночас не-
майновий адміністративний договір є родовим по-
нятям, відмінним від майнових договорів взагалі.
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Анотація

Піддубний О. Ю. До питання про розмежування 
цивільних і господарських договорів і його вплив на 
інші види договорів. – Стаття.

Статтю присвячено традиційній проблемі розмежу-
вання цивільного та господарсько-правового договору і 
можливому впливу такого розмежування на розуміння 
місця інших видів договорів із погляду низки універ-
сальних критеріїв.

Пропонується всі майнові договори поділити на три 
види – ординарний, споживчий і господарський. Вра-
ховуючи, що всі три види є цивільно-правовими у своїй 
основі, але споживчий і господарський договори відріз-
няються як між собою, так і щодо базового цивільного 
договору, запропоновано присвоїти йому типологіч-
не найменування «ординарний» на противагу іншим 
двом, котрі мають свої особливості.

Як риса, яка є універсальною для всіх запропонова- 
них видів, висувається їх майновий характер і визна-
чається, що він є родовим. Іншою спільною рисою всіх 
майнових договорів є їхня цивільно-правова основа. 
Отже, всі означені договори є насамперед цивіль-
но-правовими. Згідно з авторською класифікацією із 
застосуванням запропонованих критеріїв до цивіль-
но-правових належать ординарний і споживчий дого-
вір, що існують як понятя одного порядку з господар-
ським договором. Підтримується думка науковців, які 
стверджують, що господарський договір є також різно-
видом цивільно-правового договору, але має додаткову 
господарсько-правову специфіку.

Специфіка господарського договору вбачається авто-
ру у господарській діяльності й одночасно у її суб’єк-
тах, для яких така діяльність є єдиною можливою.

Для розмежування ординарних і споживчих дого-
ворів, за авторським твердженням, неможливо обійти-
ся без критерію предмету договору, а саме стандартизо-
ваного чи індивідуального товару або послуги. Також 
для споживчих договорів відзначається дисбаланс 
у правах і обов’язках сторін, що створює достатньо під-
став, щоб розглядати такі договори як самостійне яви-
ще одного класифікаційного порядку з ординарним і 
господарським договорами.

Аналізується можливий вплив такої класифікації 
на місце трудового й адміністративного договору. Вста-
новлено, що останній залежно від наявності чи від-
сутності майнового характеру може виступати як са-
мостійне родове поняття або бути ознакою майнового 
договору.

Ключові слова: цивільний договір, господарський 
договір, ординарний договір, споживчий договір, адмі-
ністративний договір.
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Summary

Piddubnui O. Y. The question of the distinction bet- 
ween civil and commercial contracts and its impact 
on other types of contracts. – Article.

The article deals with the traditional problem of dif-
ferentiating between civil and commercial law and the 
possible impact of such differentiation on the under-
standing of the place of other types of contracts in terms 
of a number of universal criteria.

It is proposed to divide all existing property contracts 
into three types – ordinary, consumer and economic. 
Given that all three types are civil in nature, but consum-
er and business contracts are different both in relation 
to the basic civil agreement, it is proposed to give it the 
typological name “ordinary” as opposed to the other two, 
which have their own peculiarities.

As a trait that is universal to all the proposed species, 
their property character is put forward and determined 
to be generic. Another common feature of all property 
contracts is their civil legal basis. Therefore, all of these 
contracts are first and foremost civil. According to the 
author’s classification for the application of the proposed 
criteria to civil law are ordinary and consumer contract, 

which exist as concepts of the same order with the eco-
nomic contract. This supports the view of scientists who 
claim that the economic agreement is also a type of civil 
contract, but has additional economic and legal specifics.

Specificity of the economic agreement is visible to the 
author in the economic activity and at the same time in its 
subjects for which such activity is the only possible one.

To distinguish ordinary and consumer contracts by 
copyright, it is impossible to do without the criterion of 
the object of the contract, namely, a standardized or in-
dividual product or service. Consumer contracts are also 
marked by an imbalance in the rights and obligations of 
the parties, which creates sufficient grounds to consider 
such contracts as an independent phenomenon of a single 
classification procedure with ordinary and business con-
tracts.

The possible impact of this classification on the place 
of employment and administrative contract is analyzed. 
It is established that the latter, depending on the presence 
or absence of property character, can act as an independ-
ent generic concept, or be a sign of a property contract.

Key words: civil contract, economic agreement, ordin-
ary contract, consumer agreement, administrative con-
tract.



52 Прикарпатський юридичний вісник

© К. В. Гнатенко, 2020

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 349.3
DOI https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i2(31).564

К. В. Гнатенко
orcid.org/0000-0002-9092-7429

кандидат юридичних наук,
головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення та контролю  

у сфері нотаріату 
управління з питань нотаріату

Головного територіального управління юстиції у Харківській області

ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – ОСНОВА ГАЛУЗІ ПРАВА  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постановка проблеми. Останніми роками 
в Україні дедалі більшого значення набуває соці-
альне забезпечення громадян, адже за нових со-
ціально-політичних та економічних умов постала 
нагальна потреба в належному фінансовому забез-
печенні громадян і гарантуванні їм гідного рівня 
життя. Як зазначає О.М. Ярошенко, це рівень, 
який виходить із того, що права людини є найви-
щою соціальною цінністю. Саме гідність дає змо-
гу людині відчувати самоповагу й усвідомлювати 
власну суспільну цінність [1, c. 115].

Зростання ролі соціального забезпечення при-
звело до того, що в національній правовій систе-
мі України почала виокремлюватися нова галузь 
права – право соціального забезпечення. Як слуш-
но вказує Т.З. Герасимів, комплексна розробка 
галузі права соціального забезпечення на сучасно-
му етапі передбачає конкретні засоби виявлення 
сутності, структури й функцій соціального забез-
печення, обґрунтування можливих форм кодифі-
кації законодавства про соціальне забезпечення, 
встановлення принципів права соціального за-
безпечення, складу і змісту його галузевих функ-
цій, аналіз головних рис методу, наукову будову 
структури галузі тощо [2].

Сьогодні право соціального забезпечення є од-
нією із ключових галузей права, оскільки його 
норми спрямовані на реалізацію одного з най-
важливіших конституційних прав людини – со-
ціального забезпечення, передбаченого ст. 46 Ос-
новного Закону [3], в якій гарантується право на 
соціальний захист, що включає право громадян 
на забезпечення у разі повної, часткової або тим-
часової втрати працездатності, втрати годуваль-
ника, безробіття з незалежних від них обставин, 
а також у старості та в інших випадках, передба-
чених законом. Тобто цією нормою Конституція 

України проголосила право громадян на соці-
альний захист і встановила основні гарантії його 
реалізації, відображені в законодавчих та інших 
нормативно-правових актах права соціального 
забезпечення як самостійної галузі у системі ві-
тчизняного права. І саме конституційні приписи 
стали основою подальшого його розвитку в умовах 
становлення України як соціальної та правової 
держави. Втім, проголошене, але не реалізоване 
на практиці право на соціальне забезпечення від-
даляє державу від курсу демократичних перетво-
рень і суспільного благополуччя. Для ефективної 
та дієвої реалізації права на соціальне забезпечен-
ня населення встановлюється система принципів, 
на якій ґрунтується соціальне забезпечення.

Мета статті – проаналізувати принципи соці-
ального забезпечення як основу формування та 
розвитку галузі права соціального забезпечення, 
на підставі чого зробити відповідні висновки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прин-
ципи права соціального забезпечення були предме-
том дослідження багатьох вчених: Н.Б. Болотіної, 
Т.З Гарасиміва, О.В. Москаленко, А.М. Лушні-
кова, М.В. Лушнікової, Б.І. Сташківа, О.М. Яро-
шенко та ін. Проте, як вважають І.М. Сирота й 
А.О. Гудзь, це не позбавляє їх можливості бути 
представленими по-новому, з огляду на ті процеси, 
які відбуваються всередині системи соціального 
захисту на сучасному етапі, адже навіть класичні 
твердження із плином часу можуть набувати но-
вого забарвлення, притаманного сучасним прин-
ципам права соціального забезпечення [4, c. 62].

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
теми принципів завжди викликало науковий інте-
рес через свою фундаментальність, що спричини-
ло існування неабиякої кількості тлумачень цієї 
правової категорії, різних за змістом класифіка-



53Випуск 2(31), 2020

цій, активної дискусії щодо окремих аспектів цьо-
го питання. Посилює таку цікавість і відсутність 
дефініції на законодавчому рівні, невизначеність 
чіткого переліку принципів.

У наукових джерелах існує чимало концепту-
альних підходів до визначення юридичної приро-
ди принципів соціального забезпечення, які, хоч 
і відрізняються за своїм тлумаченням, однак є то-
тожними за змістом. Одні науковці розглядають 
їх як основні керівні положення (ідеї), що віддзер-
калюють сутність, найважливіші особливості й оз-
наки, загальну спрямованість норм права соціаль-
ного забезпечення, а також стратегічні напрями 
соціальної політики держави в реалізації соціаль-
но-економічних прав і свобод людини [5, с. 143]; 
інші – як основні ідеї, вихідні начала, положен-
ня, відображені у самих правових актах, які ре-
гулюють соціальне забезпечення. Вони визнача-
ють сутність і напрям розвитку правових норм у 
конкретній сфері суспільних відносин [6, с. 70].

Принципи права соціального забезпечення ма-
ють відповідати характеру суспільних відносин 
у сфері соціального забезпечення, що склалися у 
суспільстві, а отже, їх виникнення та існування 
зумовлені об’єктивними чинниками. З іншого 
боку, вони формуються під впливом суб’єктивних 
чинників, оскільки є породженням суспільної сві-
домості. У разі суттєвої зміни суспільних відносин 
у сфері соціального забезпечення виникає потреба 
у зміні змісту визнаних принципів права соціаль-
ного забезпечення. Відповідні положення фор-
муються у правосвідомості людей з урахуванням 
практики роботи органів соціального забезпечен-
ня та напрацювань учених. Визнані положення 
(ідеї) включаються до змісту принципів і фіксу-
ються в нормативних актах. Певні ідеї включа-
ються до правових актів поетапно з урахуванням 
економічного становища України [7, с. 233–234].

Як зазначає В.О. Гончаров, принципи права 
соціального забезпечення відіграють важливу 
роль у становленні й розвитку соціального забез-
печення, а саме: а) служать засадами об’єднання 
окремих правових норм у єдину логічну систему; 
б) дають змогу вирізнити специфічні ознаки від-
повідної галузі; в) дають можливість ретельно і 
змістовно усвідомити смисл конкретної норми, що 
стосується соціального забезпечення, й визначити 
загальну спрямованість і головні тенденції його 
розвитку; г) допомагають правильно розуміти сут-
ність законодавства про соціальне забезпечення 
та його взаємозв’язок з економікою, соціальною 
політикою держави, правосвідомістю громадян; 
д) виступають підґрунтям для здійснення тлума-
чення правових норм, особливо у випадках, коли 
нормативні акти містять суперечності [8, c. 40].

Тобто принципи соціального забезпечення слу-
гують основою формування та розвитку галузі 
права соціального забезпечення, виступають ви-

хідними ідеями й орієнтиром побудови узгодже-
ної системи галузевих норм права і гарантій їх 
здійснення, що сприяє ефективній реалізації кон-
ституційних прав людини та громадянина у сфері 
соціального забезпечення.

Загальновідомим є поділ усіх юридичних прин-
ципів залежно від сфери охоплення на загально-
правові, міжгалузеві, галузеві та внутрішньога-
лузеві. Отже, поряд із загальними принципами 
права, притаманними і праву соціального забез-
печення, є галузеві правові принципи, які висту-
пають характерними ознаками усіх тих процесів, 
трансформацій, перетворень, що відбуваються на 
цьому етапі історичного розвитку всередині кон-
кретної галузі права. Так, галузеві принципи пра-
ва властиві не всьому праву, а окремим його галу-
зям або лише одній галузі [3, c. 64].

У свою чергу, усі принципи права соціально-
го забезпечення Н.В. Сухицька пропонує умовно 
поділити на три групи: 1) єдині принципи права 
соціального забезпечення – такі, які характери-
зують усю галузь загалом (принцип соціального 
страхування, принцип допомоги, принцип соці-
ального забезпечення, принцип соціальної солі-
дарності тощо); 2) змістовні – тобто такі, за допо-
могою яких розкривається зміст права людини на 
соціальний захист у разі настання тих чи інших 
соціальних ризиків (принцип всезагальності со-
ціального захисту; економічної та наукової об-
ґрунтованості соціальних стандартів; заборона 
дискримінації та створення рівних прав і можли-
востей; універсальності (всебічності) соціального 
захисту; диференціація умов і рівня соціального 
захисту; незменшуваності обсягів і змісту соціаль-
них виплат за прийняття нових законодавчих ак-
тів; гарантування державою встановлених прав); 
3) формальні – ті, що характеризують якість юри-
дичного механізму реалізації та забезпечення зга-
даного права (принцип реальності проголошених 
прав; юридичної ясності; захисту законних споді-
вань; збереження прав у сфері соціального захи-
сту; судового захисту) [9, с. 56].

Що стосується їх законодавчого визначення, то 
в загальному вигляді принципи права соціального 
забезпечення не сформульовано ні в Конституції 
України, ні в законодавстві про соціальне забезпе-
чення. Хоча Концепцією соціального забезпечен-
ня населення України було запропоновано такі 
головні принципи: 1) соціальне забезпечення по-
ширюється тільки на громадян, які працюють за 
наймом, членів їхніх сімей і непрацездатних осіб. 
На громадян, котрі самостійно забезпечують себе 
роботою, включаючи підприємців, осіб, зайнятих 
творчою діяльністю, членів кооперативів, фер-
мерів, поширюються лише ті соціальні гарантії, 
у фінансуванні яких вони беруть участь; 2) ди-
ференційований підхід до різних соціально-демо-
графічних груп населення залежно від ступеня їх 
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економічної самостійності, працездатності, мож-
ливостей підвищення рівня матеріального добро-
буту. За умов ринкової економіки джерелом під-
вищення добробуту громадян має стати ефективна 
праця, трудова активність і підприємницька іні-
ціатива. Тому для працездатної частини населен-
ня пріоритетне значення має захист їх основних 
прав у галузі праці за різних форм власності та 
соціальне страхування на випадок втрати роботи, 
при досягненні пенсійного віку, тимчасовій чи 
постійній втраті працездатності. Для непрацез-
датних громадян гарантується матеріальне забез-
печення та соціальне обслуговування за рахунок 
соціального страхування і виплат із державного 
та місцевих бюджетів. Як для працездатних, так і 
для непрацездатних громадян забезпечується ди-
ференційована за групами населення підтримка 
рівня їх доходів в умовах інфляційних процесів; 
3) перерозподіл економічної відповідальності за 
реалізацію соціальних гарантій між державою, 
підприємствами та громадянами. Держава має за-
безпечувати за рахунок бюджетних коштів лише 
мінімально гарантований рівень медичного, куль-
турного, побутового і соціального обслуговуван-
ня населення і, насамперед, найменш соціально 
захищених громадян. У зв’язку із роздержав-
ленням і приватизацією житлово-комунального 
господарства, закладів освіти та культури соці-
альні гарантії громадян на послуги цих галузей 
визначатимуться відповідними актами законо-
давства; 4) визначення рівня соціальних гарантій 
на підставі соціальних нормативів. Найважливі-
ші нормативи – рівень прожиткового мінімуму, 
мінімальні розміри заробітної плати та пенсій, а 
також розміри соціальної допомоги – повинні за-
тверджуватися державою; 5) відповідність форм 
соціального забезпечення населення ступеню роз-
витку ринкових відносин в економіці [10].

Втім, як зазначалося вище, за суттєвої зміни 
суспільних відносин у сфері соціального забезпе-
чення виникає потреба у зміні змісту визнаних 
принципів права соціального забезпечення. Тобто 
останні повинні формуватися поетапно залежно 
від економічного становища в Україні. Отже, нині 
до основних принципів соціального забезпечення 
слід віднести: всебічність (універсальність) соці-
ального забезпечення; рівність прав і можливо-
стей, заборону дискримінації; соціальну справед-
ливість; єдність і диференціацію у соціальному 
забезпеченні населення України; цільове й ефек-
тивне використання коштів державних і недер-
жавних соціальних фондів; незменшуваність 

змісту й обсягу соціальних виплат і послуг; дер-
жавну гарантованість установлених прав у сфері 
соціального забезпечення; солідарність і субси-
дування у соціальному забезпеченні; прозорість, 
своєчасність і повноту соціального забезпечення 
населення; забезпечення рівня життя, не нижчого 
за прожитковий мінімум, встановлений законом; 
урахування вимог норм міжнародних договорів 
України у сфері соціального забезпечення.

Висновки. На підставі викладеного можемо 
констатувати, що принципи соціального забезпе-
чення – це основоположні ідеї, керівні положення 
й основні начала, засновані на міжнародних стан-
дартах у галузі соціальної політики та закріплені 
в нормах національного законодавства, які втілю-
ють науково обґрунтовані розробки та ідеологічно 
закріплені концепції в галузі соціального забезпе-
чення і сприяють більш ефективному та соціально 
справедливому розподілу державних грошових 
коштів і коштів недержавних соціальних фондів 
між громадянами, котрі в установленому законом 
порядку набувають право на отримання соціаль-
ного забезпечення в одній або декількох формах.
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Анотація

Гнатенко К. В. Принципи соціального забезпечен-
ня – основа галузі права соціального забезпечення. – 
Стаття.

У статті розглянуто принципи соціального забезпе-
чення як основу формування та розвитку галузі пра-
ва соціального забезпечення, яка сьогодні є однією з 
ключових галузей права, оскільки її норми спрямовані 
на реалізацію одного з найважливіших конституцій-
них прав людини – права на соціальний захист. Втім, 
проголошене, але не реалізоване на практиці, воно від-
даляє державу від курсу демократичних перетворень 
і суспільного благополуччя. Для ефективної й дієвої 
реалізації цього права встановлюється система прин-
ципів, на якій ґрунтується соціальне забезпечення. 
Принципи права соціального забезпечення визначено 
як основоположні ідеї, керівні положення й основні 
начала, засновані на міжнародних стандартах у галузі 
соціальної політики та закріплені в нормах національ-
ного законодавства, які втілюють у собі науково обґрун-
товані розробки та ідеологічно закріплені концепції 
в галузі соціального забезпечення та сприяють більш 
ефективному та соціально справедливому розподілу 
державних грошових коштів і коштів недержавних со-
ціальних фондів між громадянами, котрі в установле-
ному законом порядку набувають право на отримання 
соціального забезпечення в одній або декількох формах.

Зазначено, що у разі суттєвої зміни суспільних 
відносин у сфері соціального забезпечення виникає 
потреба у зміні змісту визнаних принципів права со-
ціального забезпечення. Тобто останні повинні форму-
ватися поетапно залежно від економічного становища 
в Україні. Отже, до основних принципів соціального 
забезпечення запропоновано віднести: всебічність (уні-
версальність) соціального забезпечення; рівність прав 
і можливостей, заборону дискримінації; соціальну 
справедливість; єдність і диференціацію у соціально-
му забезпеченні населення України; цільове й ефек-
тивне використання коштів державних і недержавних 
соціальних фондів; незменшуваність змісту й обсягу 
соціальних виплат і послуг; державну гарантованість 
установлених прав у сфері соціального забезпечення; 
солідарність і субсидування у соціальному забезпе-
ченні; прозорість, своєчасність і повноту соціального 
забезпечення населення; забезпечення рівня життя, 
не нижчого за прожитковий мінімум, встановлений 
законом; урахування вимог норм міжнародних догово-
рів України у сфері соціального забезпечення.

Ключові слова: держава, населення, соціальні пра-
ва, право на соціальний захист, принципи, право соці-
ального забезпечення.

Summary

Gnatenko K. V. Principles of social security – the ba-
sis of the field of social security law. – Article.

The article considers the principles of social security 
as a basis for the formation and development of social se-
curity law, which today is one of the key branches of law, 
as its rules are aimed at implementing one of the most im-
portant constitutional human rights – the right to social 
protection. However, proclaimed, but not implemented in 
practice, it distances the state from the directed course of 
democratic transformation and social welfare. For the ef-
fective and efficient realization of this right, a system of 
principles is established, on the basis of which social secu-
rity is based. The principles of social security law are de-
fined as basic ideas, guidelines and basic principles based 
on international standards in the field of social policy and 
enshrined in national legislation, which embody scientif-
ically sound developments and ideologically established 
concepts in the field of social security and promote more 
effective and socially fair distribution of state funds and 
non-state social funds among citizens who in the manner 
prescribed by law acquire the right to receive social secu-
rity in one or more forms.

It is noted that with a significant change in social rela-
tions in the field of social security there is a need to change 
the content of the recognized principles of social security 
law. That is, the latter should be formed in stages depend-
ing on the economic situation in Ukraine. Thus, current-
ly the main principles of social security are proposed to 
include: comprehensiveness (universality) of social secu-
rity; equality of rights and opportunities, prohibition of 
discrimination; social justice; unity and differentiation in 
social security of the population of Ukraine; targeted and 
effective use of state and non-state social funds; immu-
tability of the content and volume of social benefits and 
services; state guarantee of established rights in the field 
of social security; solidarity and subsidies in social secu-
rity; transparency, timeliness and completeness of social 
security; ensuring a standard of living not lower than the 
subsistence level established by law; taking into account 
the requirements of international treaties of Ukraine in 
the field of social security.

Key words: state, population, social rights, right to 
social protection, principles, right to social security.
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ГІДНА ОПЛАТА ПРАЦІ – НЕОБХІДНИЙ АТРИБУТ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Постановка проблеми. Ст. 1 Основного Закону 
країни проголошено, що Україна є суверенною і 
незалежною, демократичною, соціальною, право-
вою державою. Людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканість і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і 
свободи людини та їхні гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави, яка відповідає 
перед людиною за свою діяльність. Утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави (ст. 3) [1]. Важливе місце 
в системі конституційних прав людини та гро-
мадянина посідають соціально-економічні права 
та свободи у сфері власності, підприємництва, 
праці, відпочинку, соціального захисту, охорони 
здоров’я, які дають можливість людині задоволь-
няти свої потреби й інтереси, а також визнаються 
суспільством, державою та міжнародною спільно-
тою. Провідна роль серед соціально-економічних 
прав людини належить праву на оплату праці, 
завдяки якому людина забезпечує існування себе 
та своєї сім’ї. Так, ч. 4 ст. 43 Конституції України 
закріплюється право на заробітну плату, не ниж-
чу за визначену законом, а ч. 7 гарантовано, що 
право на своєчасне отримання винагороди за пра-
цю захищається законом. У самому змісті пра-
ва на оплату праці проголошено, що кожен має 
право на оплату праці, яке включає можливість 
заробляти собі на життя працею. Тобто для того, 
щоб забезпечити собі та своїй родині гідне життя, 
людина повинна працювати та залежно від свого 
внеску в трудову діяльність отримувати винаго-
роду – заробітну плату. Тільки через гідну оплату 
праці й удосконалення механізму її регулювання 
можна рухатися вперед шляхом прогресу і процві-
тання держави.

Мета статті. У розрізі вищенаведеної пробле-
матики розглянути гідну оплату праці як шлях до 
розвитку економіки та зростання трудових дохо-
дів зайнятого населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Правовим засадам реалізації права на оплату 
праці приділялася увага в роботах таких нау-
ковців, як В. Божко, Н. Болотіна, В. Вегера, 
Ю. Верес, О. Гаєва, Н. Гетьманцева, К. Довбиш, 
О. Процевський, К. Севастьяненко, О. Соколо-
ва, Н. Хуторян, Г. Чанишева, О. Ярошенко та ін. 

Окремі аспекти концепції гідної праці розгляда-
лися у дослідженнях фахівців у галузі трудового 
права М. Маковецької, Г. Капліної, Т. Коляди, 
Л. Костіної, К. Теличко та ін.

Виклад основного матеріалу. У соціально-еко-
номічному розвитку будь-якої сфери економічної 
діяльності важливу роль відіграє оплата праці, 
яка належить до фундаментальних складників 
умов трудової діяльності працівників. Саме за-
робітна плата визначає найбільш вагомі параме-
три умов праці, тому найважливішою складовою 
частиною концепції гідної праці є забезпечення 
справедливої та задовільної винагороди за трудо-
ву діяльність найманих працівників, що має за-
безпечуватися інструментами державної соціаль-
ної політики [2]. Ст. 2 КЗпП України закріпила як 
принцип трудового права України право кожного 
працівника на одержання роботи з оплатою праці 
не нижчою за встановлений державою мінімаль-
ний розмір. Держава надає мінімальному розмі-
ру оплати праці значення соціального стандарту, 
функція якого полягає в тому, щоб забезпечити 
відповідно до зобов’язань, взятих на себе за Між-
народним пактом про економічні, соціальні та 
культурні права, реалізацію кожним працівни-
ком права на гідний життєвий рівень [3, с. 287].

Концепція гідної праці відображена у міжна-
родних нормах, що стосуються прав людини та со-
ціально-трудової сфери. Так, у Загальній деклара-
ції прав людини проголошено: «Кожен працюючий 
має право на справедливу і задовільну винагороду, 
яка забезпечує гідне людини існування, її самої 
та її сім’ї та яка в разі необхідності доповнюєть-
ся іншими засобами соціального забезпечення». 
Тобто в цьому положенні метою заробітної плати є 
забезпечення гідного існування людини та її сім’ї.

Важливе значення для громадян України ма-
ють акти Європейського Союзу щодо гарантій пра-
ва людини на працю після того, як Україна прого-
лосила курс на членство в ЄС і підписала в 2014 р. 
Угоду про асоціацію України з Європейським Сою-
зом. Провідне місце в гарантуванні права людини 
на працю в ЄС посідає Хартія Співтовариства про 
основні соціальні права працівників, прийнята 
Главами держав або урядів держав – членів Євро-
пейського Співтовариства на зустрічі у Страсбурзі 
9 грудня 1989 р. Головною метою прийняття Хар-
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тії Співтовариства про основні соціальні права 
працівників було сприяння поліпшенню життя 
й умов праці працівників. За ст. 4 Хартії Співто-
вариства про основні соціальні права працівни-
ків кожна особа вільна обирати та працювати за 
спеціальністю відповідно до регламентів, що ре-
гулюють кожний вид діяльності. А ст. 5 цього до-
кумента гарантовано, що всі види зайнятості під-
лягають справедливій винагороді. Із цією метою 
згідно з положеннями, які застосовуються в кож-
ній країні, працівникам забезпечується справед-
лива заробітна плата, тобто заробітна плата, до-
статня для забезпечення їм гідного рівня життя; 
відповідно до умов зайнятості працівники, крім 
тих, що працюють на основі безстрокового контр-
акту на умовах повного робочого часу, отримують 
пропорційну винагороду; заробітна плата може 
бути утримана, вилучена або передана лише від-
повідно до національного законодавства. Подібні 
положення мають передбачати заходи, які дають 
змогу зацікавленому працівникові продовжувати 
користуватися необхідними засобами існування 
для нього та його сім’ї [4].

Значну увагу запровадженню концепції гідної 
праці та заробітної плати приділяє Міжнародна 
організація праці. У пілотній програмі МОП із 
реалізації концепції гідної праці термін «гідна 
праця» визначається як «праця, яка приносить 
адекватний дохід і залишає час для інших сторін 
життя, надає надійність сім’ї, шанує права люди-
ни, надає право голосу і відкриває дорогу соціаль-
ній інтеграції. Гідна праця – це шлях, що сполу-
чає економічні та соціальні цілі» [5]. МОП сприяє 
запровадженню принципів гідної праці в Україні. 
Так, у квітні 2016 р. Україна і МОП підписали 
Меморандум про взаєморозуміння щодо реаліза-
ції Програми гідної праці для України на період 
2016–2019 рр. [6], у якій значна увага приділе-
на висвітленню проблем оплати праці в Україні. 
Зокрема, головна мета Програми – забезпечення 
повної, продуктивної, безпечної зайнятості з гід-
ною оплатою праці шляхом реалізації спільних 
дій соціальних партнерів, з одного боку, та Між-
народної організації праці – з іншого. У Програмі 
відзначається, що заохочення гідної праці є клю-
човим компонентом політики й основним завдан-
ням соціальних партнерів. Ця програма гідної 
праці передбачала, що Міжнародна організація 
праці продовжить надання Україні технічної до-
помоги для досягнення повної зайнятості населен-
ня шляхом розвитку малого і середнього бізнесу та 
підвищення рівня кваліфікації зайнятих людей, 
що забезпечить розвиток економіки та зростання 
трудових доходів зайнятого населення.

Як бачимо, міжнародні договори є одним із 
найбільш дієвих інструментів забезпечення реа-
лізації конституційного права людини на оплату 
працю в Україні, в них установлюються важли-

ві гарантії реалізації цього права, а також дієві 
шляхи його захисту. Встановлені в міжнародних 
актах стандарти реалізації права на оплату праці 
є загальноприйнятими міжнародним співтовари-
ством вимогами до всіх країн щодо забезпечення 
свободи праці, належних, безпечних і здорових 
умов праці, гідної винагороди, рівності прав чоло-
віків і жінок у сфері праці, а також судового захи-
сту й інших гарантій.

Як зазначає Т.А. Коляда, проаналізувавши 
міжнародні нормативно-правові акти та норма-
тивно-правові акти національного трудового за-
конодавства, концепція гідної праці спрямована 
на забезпечення високого рівня і якості життя 
людини, що характеризуються добробутом, до-
ступністю соціальних благ, соціальним статусом 
у рамках стратифікації суспільства. Концепція 
гідної праці охоплює чотири компоненти, а саме: 
зайнятість, права, захист, діалог. Зайнятість пе-
редбачає гідну оплату праці (гідні засоби існуван-
ня), справедливі та безпечні умови праці, охорону 
здоров’я і праці на робочому місці, доступність 
продуктивної та значимої праці, перспективи осо-
бистісного розвитку. Права працівників у сфері 
зайнятості передбачають наявність розвинено-
го трудового законодавства, що ґрунтується на 
принципі верховенства права, а також охоплюють 
право об’єднань, право слова, право на професійну 
освіту і профорієнтацію, ґендерну рівність, пра-
во ведення колективних переговорів, відсутність 
будь-яких форм дискримінації, примусової та ди-
тячої праці. Соціальний захист має забезпечувати 
інтереси працівників у разі втрати або зниження 
доходів через безробіття або травмування, перед-
бачає право на соціальне, медичне та пенсійне 
страхування і забезпечення. Соціальний діалог 
зумовлює можливість представництва працівни-
ків і роботодавців на рівні певних організацій, а 
також спільного пошуку й ухвали рішень у разі 
виникнення виробничих конфліктів [7].

У наукових джерелах також приділяється ува-
га цій проблематиці, однак існують різні підходи 
до розуміння цього явища. Одні вчені під гідною 
заробітною платою розуміють такий її рівень, що 
здатен забезпечити економічну свободу працюю-
чій людині та її сім’ї; створює базові основи для 
систем соціального страхового захисту і соціаль-
ного забезпечення; дає можливість людині розви-
ватися, відпочивати, користуватися досягнення-
ми цивілізації, відповідає поняттю справедливого 
розподілу результатів праці; заробляється в умо-
вах, які не принижують гідність людини; вирішує 
проблему матеріальної бази для розширеного від-
творення населення країни, забезпечення еконо-
міки кваліфікованими трудовими ресурсами [8]. 
Інші пропонують категорію «гідна оплата праці» 
розглядати у двох аспектах: 1) як певний рівень 
оплати праці окремих працівників, що забезпе-
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чує нормальне відтворення робочої сили та мож-
ливості розвитку людського потенціалу родини 
працівника, є адекватним його трудовим зусил-
лям і здобутій кваліфікації; 2) як відповідну си-
стему оплати праці, яка забезпечує дотримання 
соціально-трудових прав найманих працівників, 
є справедливою та здійснюється з використанням 
сучасних досягнень організації заробітної плати 
на підприємствах і в установах.

До основних параметрів системи гідної опла-
ти праці запропоновано віднести: а) достатній рі-
вень заробітної плати для задоволення дійсних 
потреб працівника та його родини, що забезпечує 
розширене відтворення населення і робочої сили, 
стимулює до ефективної праці та професійного 
зростання; б) забезпечення поступового зростання 
номінальної заробітної плати на основі підвищен-
ня продуктивності праці й ефективності органі-
зації виробництва; в) підтримку реального рівня 
заробітної плати та забезпечення його зростання, 
недопущення зниження купівельної спроможно-
сті; г) неухильне дотримання законодавства в ор-
ганізації оплати праці, забезпечення офіційної 
виплати її повного обсягу без тіньової складової 
частини; д) відповідність розміру заробітної пла-
ти обсягам і складності виконаної роботи, рівню 
кваліфікації працівника; е) своєчасну виплату 
заробленого трудового доходу, недопущення за-
боргованості з оплати праці; є) прозору та зрозу-
мілу систему організації оплати праці, прийнятну 
(допустиму) міжпосадову і міжгалузеву дифе-
ренціацію рівня заробітної плати; ж) застосуван-
ня сучасних прогресивних форм і систем оплати 
та стимулювання праці, механізмів соціального 
партнерства в організації заробітної плати [2, с. 8].

Сьогодні можна стверджувати, що в нашій дер-
жаві реалізується концепція гідної оплати пра-
ці – право кожного на винагороду за працю без 
дискримінації та не нижчу за встановлену за мі-
німальний розмір праці. Водночас ця концепція 
спрямована не на забезпечення життя, а швидше 
на «виживання». З цих позицій є актуальним за-
кріплення у вітчизняному законодавстві поняття 
«гідна оплата праці», характерними рисами якої 
є: рівень заробітної плати, відповідність світовим 
стандартам, вартості життя та робочої сили; спра-
ведлива заробітна плата щодо інших працівників; 
відповідність заробітної плати кількості та якості 
праці; своєчасна виплата.

Висновки. Підтримуючи позиції інших дослід-
ників цієї проблематики, можемо констатувати, 
що інститут оплати праці є одним із основних ін-
ститутів трудового права, спрямованих на забез-
печення права працівників на гідне життя. Заро-
бітна плата є провідним інструментом соціальної 
політики, яка зумовлює рівень соціальності су-
спільства, здатності держави підтримувати рівень 
якості життя соціуму загалом і кожної людини 

зокрема. Держава виступає гарантом реалізації 
права на оплату праці. Переконані, що запрова-
дження в Україні концепції гідної заробітної пла-
ти необхідне та вигідне для всіх суб’єктів еконо-
мічної діяльності: для найманих працівників, 
котрі за рахунок цього зможуть отримати достат-
ні кошти для задоволення своїх потреб, можливо-
стей людського розвитку та забезпечення високої 
якості життя і суспільного статусу; для роботодав-
ців, для яких гідна оплата праці сприятиме фор-
муванню висококваліфікованого кадрового ядра, 
підвищенню якості та продуктивності праці, ло-
яльності персоналу, розвитку соціального парт-
нерства та підвищенню конкурентоспроможності; 
для держави запровадження гідної оплати праці 
забезпечить зростання рівня та якості життя насе-
лення, формування середнього класу, підвищення 
рівня соціальної стабільності в суспільстві, роз-
ширення ємності внутрішнього ринку.
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Анотація

Марченко Ю. І. Гідна оплата праці – необхідний 
атрибут соціальної держави. – Стаття.

У статті розглянуто гідну оплату праці як шлях 
до розвитку економіки та зростання трудових доходів 
зайнятого населення. Зазначено, що інститут оплати 
праці є одним із основних інститутів трудового пра-
ва, спрямованих на забезпечення права працівників 
на гідне життя. Заробітна плата є провідним інстру-
ментом соціальної політики, яка зумовлює рівень соці-
альності суспільства, здатності держави підтримувати 
рівень якості життя соціуму загалом і кожної людини 
зокрема. Держава виступає гарантом реалізації права 
на оплату праці. Міжнародні договори є одним із най-
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більш дієвих інструментів забезпечення реалізації кон-
ституційного права людини на оплату працю в Україні, 
в них установлюються важливі гарантії реалізації цьо-
го права, а також дієві шляхи його захисту.

Зроблено висновок, що запровадження в Україні 
концепції гідної заробітної плати необхідне та вигідне 
для всіх суб’єктів економічної діяльності: для найма-
них працівників, які за рахунок цього зможуть отрима-
ти достатні кошти для задоволення своїх потреб, мож-
ливостей людського розвитку та забезпечення високої 
якості життя і суспільного статусу; для роботодавців, 
для яких гідна оплата праці сприятиме формуванню 
висококваліфікованого кадрового ядра, підвищенню 
якості та продуктивності праці, лояльності персона-
лу, розвитку соціального партнерства та підвищенню 
конкурентоспроможності; для держави запроваджен-
ня гідної оплати праці забезпечить зростання рівня та 
якості життя населення, формування середнього кла-
су, підвищення рівня соціальної стабільності в суспіль-
стві, розширення ємності внутрішнього ринку.

Запропоновано закріпити у вітчизняному законо- 
давстві поняття «гідна оплата праці», характерними 
рисами якої мають бути: відповідність світовим стан-
дартам, вартості життя та робочої сили; справедлива 
заробітна плата щодо інших працівників; відповід-
ність кількості та якості праці; своєчасна виплата.

Ключові слова: працівник, соціальна, держава, гід-
на оплата праці, національне законодавство, міжна-
родні норми.

Summary

Marchenko Y. I. Decent wages – a necessary attri- 
bute of the welfare state. – Article.

The article considers a decent wage as a way to eco-
nomic development and growth of labor income of the 

employed population. It is noted that the institution of 
wages is one of the main institutions of labor law, aimed 
at ensuring the right of workers to a dignified life. Wages 
are the leading instrument of social policy, which deter-
mines the level of sociality of society, the ability of the 
state to maintain the quality of life of society, including 
everyone. At the same time, the state acts as a guarantor 
of the right to remuneration. It is emphasized that inter-
national agreements are one of the most effective tools for 
ensuring the implementation of the constitutional human 
right to remuneration in Ukraine, they establish import-
ant guarantees for the implementation of this right, as 
well as effective ways to protect it.

It is concluded that the introduction of the concept 
of a decent wage in Ukraine is necessary and beneficial 
for all economic entities: for employees who will be able 
to obtain sufficient funds to meet their needs, human de-
velopment opportunities and ultimately – to ensure high 
quality. life and social status; for employers for whom a 
decent salary will contribute to the formation of a highly 
qualified staff, improve the quality and productivity of 
labor, staff loyalty, the development of social partnership 
and increase competitiveness; for the state – the introduc-
tion of decent wages will increase the level and quality of 
life of the population, the formation of the middle class, 
increase the level of social stability in society, expand the 
capacity of the domestic market.

It is proposed to enshrine in domestic legislation the 
concept of “decent wages”, the characteristics of which 
should be: the level of wages meets world standards, cost 
of living and labor; fair wages to other employees; wages 
correspond to the quantity and quality of labor; wages are 
paid on time.

Key words: worker, social, state, decent pay, national 
legislation, international norms.
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СІМ’Я ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН  
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ

Реформування національного законодавства 
у сфері соціального забезпечення зумовлює необ-
хідність удосконалення правового регулювання 
як соціально-забезпечувальних, так і інших від-
носин у галузі надання державних соціальних 
допомог. Обов’язковим структурним елементом 
таких правовідносин є суб’єкти, зокрема сім’ї, які 
отримують і забезпечують надання державної со-
ціальної допомоги.

Визначення правового статусу сімей із діть-
ми як колективного суб’єкта соціально-забезпе-
чувальних правовідносин є доволі актуальним і 
дискусійним. Незважаючи на чималу кількість 
наукових публікацій у цій сфері, сформулюва-
ти єдиний підхід поки не вдалося. Найгостріша 
полеміка ведеться із приводу визнання сім’ї як 
цілісного суб’єкта галузевих правовідносин чи 
належності прав і обов’язків у сфері соціального 
забезпечення окремому члену сім’ї.

У юридичній літературі визначена пробле-
матика відображена у працях: К.В. Бориченко, 
О.І. Кульчицької, Л.В. Кулачок, С.М. Синчук, 
І.М Сироти, С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка, 
О.М. Пономаренко, М.В. Філліпової, О.Г. Чут-
чевої. Незважаючи на наявність широкого кола 
теоретичних авторських обґрунтувань, єдності 
щодо розуміння змісту поняття сім’ї як окремого 
суб’єкта права соціального забезпечення немає.

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності сім’ї 
як колективного суб’єкта соціально-забезпечу-
вальних правовідносин у сфері державних соці-
альних допомог і визначенні характерних ознак її 
правосуб’єктності.

Наявні в науці права соціального захисту на-
укові погляди на визначення суб’єктного скла-
ду отримувачів допомог на дітей не дають одно-
значної відповіді на поставлене вище питання. 
Вважається, що до такого складу варто віднести: 
1) сім’ю з дітьми загалом, 2) батьків чи одного із 
них або осіб, які їх замінюють, 3) саму дитину (ді-
тей), 4) дитину (дітей) і, наприклад, матір, котра 
отримує допомогу для одиноких матерів.

Наукову позицію щодо визнання суб’єктами 
правовідносин у сфері державних соціальних до-
помог виключно членів сім’ї розділяють: В.В. Ан-
дріїв, Є.Г. Азарова, С.М. Прилипко, О.М. Ярошен-

ко та ін. Так, на думку О.М. Пономаренко, навіть 
у тих випадках, коли в законодавстві йдеться про 
права та й сім’ї, вони виникають у конкретних її 
членів, які й є суб’єктами галузевих правовідно-
син, а не сім’ї як колективного суб’єкта [1, с. 11].

На користь визнання сім’ї як колективно-
го суб’єкта спрямовані наукові праці О.І. Куль-
чицької, Л.В. Кулачок, С.М. Синчук, І.М Сироти, 
М.В. Філліпової, котрі доводять, що право на до-
помогу у сфері соціального забезпечення виникає 
лише за умови виховання дитини у в сім’ї, а соці-
альні кошти, які отримує сім’я, є власністю сім’ї, 
а не дитини [2, с. 55]. С.М. Синчук вважає, що за 
сучасних умов є всі правові передумови для ви-
знання сім’ї правосуб’єктною у правовідносинах 
соціального забезпечення. Авторка зазначає, що 
сім’я як цілісний суб’єкт реалізовує право на со-
ціальний захист, якщо наслідки соціального ри-
зику є спільними для всіх її членів, а також коли 
соціального ризику зазнав один із її членів, однак 
наслідки є вагомими для всієї сім’ї та породжують 
спільну соціальну потребу [3, с. 210].

Проводячи аналіз ряду законодавчих актів, 
які містять положення щодо порядку надання 
соціального забезпечення сім’ям, варто зробити 
висновок, що коли говориться про сферу соціаль-
ного страхування, то суб’єктами соціально-забез-
печувальних правовідносин виступає здебільшого 
окремий член сім’ї, а у сфері надання державних 
соціальних допомог законодавець виділяє сім’ю 
як колективного суб’єкта, закріплюючи її права 
та гарантії у сфері соціального захисту.

Сім’я як цілісний суб’єкт соціально-забез-
печувальних правовідносин згадується у Зако-
нах України: «Про державні соціальні допомо-
ги сім’ям з дітьми» № 2811-ХІІ від 21 листопада 
1992 р. [4], «Про соціальну допомогу малозабезпе-
ченим сім’ям» № 1768-ІІІ від 01 червня 2000 р. [5], 
«Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи» № 796-XII від 28 лютого 1991 р.[6] і під-
законних актах: Постановах КМУ № 250 від 13 бе-
резня 2019 р. «Деякі питання надання соціальної 
підтримки багатодітним сім’ям» [7], № 268 від 
28 лютого 2011 р. «Про виплату одноразової ви-
нагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання 
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України «Мати-героїня», та одноразової матері-
альної допомоги особам, які постраждали від тор-
гівлі людьми» [8], № 324 від 6 серпня 2014 р. «Про 
порядок виплати одноразової грошової допомоги 
особам, які отримали тяжкі тілесні ушкоджен-
ня під час участі у масових акціях громадсько-
го протесту, що відбулися у період з 21 листо-
пада 2013 по 21 лютого 2014 рр.» [9], № 505 від 
1 жовтня 2014 р. «Про надання щомісячної адрес-
ної допомоги внутрішньо переміщеним особам 
для покриття витрат на проживання, в тому числі 
на оплату житлово-комунальних послуг» [10].

У теорії права колектив осіб може виступати 
суб’єктом певних правовідносин за наявності пра-
восуб’єктності. Питання виникнення галузевої 
правосуб’єктності таких учасників правовідносин 
завжди має дискусійних характер, оскільки спір-
ним є момент виникнення права та дієздатності.

Правоздатною у сфері соціального забезпе-
чення є сім’я починаючи із моменту її створен-
ня. Відповідно до сімейного законодавства сім’я 
створюється на підставі шлюбу, кровного спорід-
нення, усиновлення, а також на інших підста-
вах, не заборонених законом і таких, що не супе-
речать моральним засадам суспільства [11, ст. 3]. 
Законодавство у сфері соціального забезпечення 
наділяє ознаками галузевої правосуб’єктності 
ті сім’ї, факт створення яких не завжди можна 
підтвердити актами громадянського стану. Пра-
вові положення Закону «Про соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» відносять до суб’єк-
тів соціально-забезпечувальних правовідносин 
сім’ю, яка може підтвердити факт спільного про-
живання, ведення господарства та наявності вза-
ємних прав і обов’язків.

Нині єдиною законною можливістю визнання 
факту спільного проживання та ведення господар-
ства є рішення суду, прийняття якого може зайня-
ти тривалий період часу. У такому разі доречними 
є правові положення окремих європейських дер-
жав, де факт наявності сімейних відносин підтвер-
джується нотаріально посвідченим договором, 
який укладається жінкою та чоловіком, котрі про-
живають однією сім’єю, але без реєстрації шлюбу. 
Такі законодавчі нововведення були б доречними і 
для України, оскільки внесуть чіткість і пришвид-
шать процедуру встановлення факту виникнення 
галузевої правосуб’єктності сім’ї, яка має право 
на отримання державної соціальної допомоги.

Що стосується правоздатності сімей із дітьми 
як отримувачів ряду державних соціальних допо-
мог, то згідно із Законом України «Про державні 
соціальні допомоги сім’ям з дітьми» сім’єю з діть-
ми є поєднане родинними зв’язками та зобов’я-
заннями щодо утримання коло осіб, у якому вихо-
вуються рідні, усиновлені діти, а також діти, над 
якими встановлено опіку чи піклування, прийом-
ні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу [4, ст. 2], 

тобто фактом створення такої сім’ї є момент появи 
на утриманні та вихованні дитини.

Другим не менш важливим елементом право-
суб’єктності сім’ї є галузева дієздатність такого 
учасника соціально-забезпечувальних правовід-
носин. Питання моменту виникнення галузевої 
правосуб’єктності є об’єктом багатьох наукових 
досліджень. Так, відповідно до наукової позиції 
К.В. Бориченко момент виникнення дієздатності 
повністю збігається з моментом виникнення пра-
воздатності. Ця обставина пояснюється тим, що 
здатність набувати та здійснювати права, а також 
створювати і виконувати юридичні обов’язки у 
сфері соціального захисту в особи, а отже, і сім’ї, 
виникає одночасно з моментом впливу на неї соці-
ального ризику. Соціальні ж ризики у сфері соці-
ального захисту сімей із дітьми завжди пов’язані 
з утриманням і вихованням дитини [12, с. 136]. 
Така позиція вбачається обґрунтованою не пов-
ною мірою, оскільки, якщо говориться про допо-
могу для одинокої матері чи допомогу малозабез-
печеним сім’ям із дітьми, то факт утримання чи 
виховання дітей не дозволяє реалізувати право на 
отримання такої державної соціальної допомоги.

Більш переконливою є думка С.М. Синчук, ко-
тра зазначає, що галузева дієздатність сім’ї вини-
кає з моменту настання обставин соціального ри-
зику, яка зумовлює реалізацію права на соціальне 
забезпечення. Водночас автор виділяє і додаткові 
умови, за яких сім’я може реалізувати надане їй 
право на соціальний захист, до яких, наприклад, 
відносить відсутність додаткових джерел для іс-
нування, не вчинення протягом 12-ти місяців пе-
ред зверненням за наданням допомоги покупки, 
що перевищує 10-тикратну величину прожит-
кового мінімуму на сім’ю [3, с. 210]. Наведення 
таких додаткових умов дієздатності сім’ї у сфері 
соціального забезпечення є не зовсім правильним, 
оскільки вони можуть лише обмежувати реаліза-
цію права особи на отримання конкретного виду 
державної соціальної допомоги, у цьому разі допо-
моги по малозабезпеченості, але аж ніяк не впли-
вають на момент виникнення галузевої дієздат-
ності сім’ї загалом. Крім того, набуття галузевої 
дієздатності у сфері соціального забезпечення не 
варто пов’язувати лише із моментом виникнення 
обставин соціального ризику. У доктрині права 
соціального забезпечення ризик є чинником ре-
гулювання системи соціального захисту на втрату 
постійного джерела доходу. Виникнення право-
відносин соціального забезпечення пов’язується 
не лише із втратою доходів, а із настанням склад-
них життєвих і юридично значимих обставин. 
До складних життєвих обставин насамперед нале-
жить малозабезпеченість, а юридично значимими 
обставинами є народження, усиновлення дитини, 
встановлення над нею опіки чи піклування, досяг-
нення дітьми відповідного віку, що дає право на 
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отримання одноразової винагороди жінкам, яким 
присвоєно почесне звання України «Мати-геро-
їня» та ін. Варто зауважити, що настання галу-
зевої правосуб’єктності зовсім не залежить від 
отримуваних сім’єю доходів. Отже, галузева дієз-
датність сім’ї у сфері надання державних соціаль-
них допомог виникає з моменту настання малоза-
безпеченості чи юридично значимих обставин, не 
пов’язаних із отримуваним сім’єю доходом.

У науковій полеміці наявна позиція, що сім’я 
набуває статусу суб’єкта соціально-забезпечу-
вальних правовідносин у разі, якщо вона відпо-
відає таким ознакам: 1. соціальна потреба, яка 
виникає внаслідок впливу на сім’ю соціального 
ризику, є спільною, а тому недоцільно здійсню-
вати соціальне забезпечення щодо кожного її 
члена окремо; 2. соціального ризику зазнав один 
із членів сім’ї, однак його наслідки є вагомими 
для всієї сім’ї та породжують спільну соціальну 
потребу [3, с. 210].

Проте, якщо ми говоримо про сім’ю, до скла-
ду якої входять діти, то варто також виділити і 
додаткові особливості правосуб’єктності таких 
сімей: 1) наявність дітей; 2) встановлений пра-
вовий зв’язок між дитиною та суб’єктами, котрі 
здійснюють за нею догляд (кровний зв’язок, уси-
новлення, встановлення опіки чи піклування, 
передання дитини до прийомної сім’ї чи дитячих 
будинків сімейного типу); 3) спільне проживання 
дитини з особами, які здійснюють догляд за нею, 
проте останній критерій не є обов’язковим, адже 
відповідно до ст. 4 Закону України «Про соціаль-
ну допомогу малозабезпеченим сім’ям» до складу 
сім’ї включаються незалежно від місця прожи-
вання (перебування) або реєстрації діти, котрі на-
вчаються за денною формою навчання у закладах 
загальної середньої, професійної (професійно-тех-
нічної), фахової передвищої та вищої освіти до до-
сягнення 23 років і не мають власних сімей [5].

Що стосується першої ознаки – наявності ді-
тей, то варто відзначити, що у Законі «Про дер-
жавні соціальні допомоги сім’ям з дітьми» ди-
тиною вважається особа віком до 18 років, якщо 
згідно із законом вона не набуває прав повноліт-
ньої раніше. Відповідно до Закону «Про соціаль-
ну допомогу малозабезпеченим сім’ям» дитиною 
може бути визнана й особа старшого віку за умови 
навчання чи інвалідності.

Характеристика другої ознаки сімей із дітьми 
дозволяє виділити декілька типів цього колектив-
ного суб’єкта.

Кровний зв’язок за народженням свідчить про 
традиційний тип сім’ї, що складається з бать-
ків і дитини (дітей). Батьками дитини і відповід-
но членами сім’ї є не тільки чоловік і жінка, які 
перебувають у зареєстрованому шлюбі, але й ті 
особи, котрі спільно проживають у фактичних 
шлюбних відносинах. Підтвердженням цього є 

ст. 181 Закону України «Про державні соціальні 
допомоги сім’ям з дітьми», згідно із якою жінка, 
що має дітей від особи, з якою вона не перебува-
ла і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з 
якою вона веде спільне господарство, разом про-
живає і виховує дітей, права на одержання допо-
моги, встановленої на дітей одиноким матерям, 
не має [4, ст. 181]. Крім того, до зазначеного типу 
сімей можуть бути віднесені неповні сім’ї, де ди-
тина виховується одним із подружжя: одинокою 
матір’ю, одиноким батьком.

Іншим типом сім’ї з дітьми, наближеним до 
розглянутого вище, є сім’я, заснована на право-
вому зв’язку усиновленої дитини з усиновлюва-
чем. Право на допомогу при усиновленні дитини 
має особа, котра є громадянином України, постій-
но проживає на її території й усиновила дитину 
з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьків-
ського піклування (якщо усиновлювачами є по-
дружжя – один із них на їхній розсуд) [4, ст. 121]. 
Варто зауважити, що такий вид допомоги прирів-
нюється до допомоги у зв’язку із народженням 
дитини, оскільки виплачується у такому самому 
розмірі та призначається, якщо звернення за при-
значенням надійшло не пізніше дванадцяти міся-
ців із дня набрання законної сили рішенням про 
усиновлення дитини.

Наступним типом сім’ї з дітьми є сім’я, в якій 
спільно проживають опікун (піклувальник) і ди-
тина, над якою встановлено опіку чи піклування. 
Інститут опіки і піклування має комплексний ха-
рактер, оскільки знаходиться у сфері сімейного, 
цивільно-правового й адміністративно-правового 
регулювання. Досить важливим є той факт, що 
надана державна допомога вважається власністю 
не всієї сім’ї, а власністю дитини, над якою вста-
новили опіку чи піклування.

Правовий зв’язок між дорослою особою та дити-
ною також виникає у разі, коли дитина передаєть-
ся на виховання до прийомної сім’ї чи до дитячого 
будинку сімейного типу. Ці правовідносини реа-
лізуються на підставі договору між відповідними 
особами й органами опіки та піклування. Держав-
на соціальна допомога призначається і виплачу-
ється щомісяця у грошовій формі батькам-вихо-
вателям на кожну дитину-вихованця і прийомним 
батькам на кожну прийомну дитину [13].

Виходячи із вищенаведеного, сім’я з дітьми є 
самостійним суб’єктом галузевих правовідносин, 
що складається з осіб (мінімум двох), які спільно 
проживають, крім випадку навчання дитини до 
досягнення нею 23 років, одним із яких виступає 
неповнолітня особа чи особа віком до 23 років, а 
також повнолітня особа, котра спільно проживає 
із батьками на підставі факту встановлення інва-
лідності, іншими є особи, які здійснюють турботу 
про дитину та перебувають із нею у відповідному 
правовому зв’язку.
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Анотація

Сокол М. В. Сім’я як суб’єкт соціально-забезпечу-
вальних правовідносин у сфері державних соціальних 
допомог. – Стаття.

Стаття присвячена дослідження правового статусу 
сім’ї, в т. ч. сім’ї з дітьми як суб’єкта соціально-забезпе-
чувальних правовідносин у сфері надання державних 
соціальних допомог. Проводячи аналіз ряду законодав-
чих актів, які містять положення щодо порядку надан-
ня соціального забезпечення сім’ям, зроблено висновок, 
що коли йдеться про сферу соціального страхування, 
то суб’єктами соціально-забезпечувальних правовідно-
син виступає здебільшого окремий член сім’ї, а у сфері 
надання державних соціальних допомог законодавець 
виділяє сім’ю як колективного суб’єкта, закріплю-
ючи її права та гарантії у сфері соціального захисту.

Визначено та проаналізовано особливості право-
суб’єктності цих учасників соціально-забезпечуваль-
них правовідносин. Встановлено факт виникнення 
права та дієздатності сімей. Правоздатність сім’ї 
як колективного суб’єкта соціального-забезпечуваль-
них правовідносин виникає з моменту її створення. 
Юридичними фактами, які підтверджують цю дію, є 
акти громадянського стану, наприклад, взяття шлюбу, 
усиновлення дитини, а також рішення суду та нотарі-
ально посвідчений договір між чоловіком і жінкою, що 
встановлює факт наявності сімейних правовідносин 
(спільне проживання, спільне ведення господарства 
та взаємні права й обов’язки). Правоздатність сімей 
із дітьми виникає з моменту появи на утриманні та 
вихованні у сім’ї дитини. У свою чергу, галузева дієз-
датність такого суб’єкта у сфері надання державних 
соціальних допомог виникає з моменту настання ма-
лозабезпеченості чи юридично значимих обставин, 
не пов’язаних із отримуваним сім’єю доходом.

Зроблено висновок, що додатковими особливостя-
ми правосуб’єктності сімей із дітьми є: 1) наявність 
дітей; 2) встановлений правовий зв’язок між дитиною 
та суб’єктами, які здійснюють за нею догляд (кровний 
зв’язок, усиновлення, встановлення опіки чи піклу-
вання, передання дитини до прийомної сім’ї чи дитя-
чих будинків сімейного типу); 3) спільне проживання 
дитини з особами, котрі здійснюють догляд за нею, 
проте останній критерій не є обов’язковим для всіх 
правовідносин.

Сформульовано дефініцію сім’ї з дітьми як само-
стійного суб’єкта галузевих правовідносин: особи (мі-
німум двоє), які спільно проживають, крім випадку 
навчання дитини до досягнення нею 23 років, однією 
з яких виступає неповнолітня особа чи особа віком 
до 23 років, а також повнолітня особа, котра спільно 
проживає із батьками на підставі факту встановлен-
ня інвалідності, інші особи, що здійснюють турботу 
про дитину та перебувають із нею у відповідному пра-
вовому зв’язку.

Ключові слова: державні соціальні допомоги, со-
ціально-забезпечувальні правовідносини, сім’я, сім’я 
з дітьми, правосуб’єктність.
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Summary

Sokol M. V. The family as a subject of social securi-
ty legal relations in the field of state social benefits. –  
Article.

The article is devoted to the study of the legal status of 
the family, including families with children as a subject 
of social security relations in the field of state social bene-
fits. Analyzing a number of legislative acts that contain 
provisions on the procedure for providing social security 
to families, it was concluded that when it comes to the 
field of social insurance, the subjects of social security re-
lations is mostly a single family member, and in the field 
of providing state social benefits legislator distinguishes 
the family as a collective entity, enshrining its rights and 
guarantees in the field of social protection.

The peculiarities of the legal personality of the data 
of the participants of social security legal relations are 
determined and analyzed. The fact of origin of the right 
and legal capacity of families is established. The legal cap-
acity of the family as a collective subject of social security 
relations arises from the moment of its creation. Legal 
facts confirming this action are acts of civil status, such 
as marriage, adoption of a child, as well as court decisions 
and a notarized agreement between a man and a woman 
establishing the existence of family relations (cohabit-

ation, joint management and mutual rights and duties). 
The legal capacity of families with children arises from 
the moment of the child’s maintenance and upbringing in 
the family. In turn, the sectoral capacity of such an entity 
in the field of state social assistance arises from the mo-
ment of poverty or legally significant circumstances that 
are not related to the income received by the family.

It is concluded that additional features of the legal 
personality of families with children are: 1) the presence 
of children; 2) a legal relationship has been established 
between the child and the subjects caring for him / her 
(blood relationship, adoption, establishment of guardian-
ship or custody, transfer of the child to a foster family or 
family-type orphanages); 3) cohabitation of the child with 
the persons who take care of him, but the latter criterion 
is not mandatory for all legal relations.

The definition of a family with children as an in-
dependent subject of sectoral legal relations, which is a 
person (at least two) who live together, except for the edu-
cation of a child under 23 years of age, one of which is a 
minor or a person under 23 years, as well as an adult who 
lives with his parents on the basis of the fact of disability, 
others are persons who care for the child and are in a rel-
evant legal relationship with her.

Key words: state social benefits, social security legal 
relations, family, family with children, legal personality.
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ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ФОРМА  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 46  
Конституції України [1] громадяни мають право 
на соціальний захист, що включає право на забез-
печення їх у разі повної, часткової або тимчасової 
втрати працездатності, годувальника, безробіття 
з незалежних від них обставин, а також у старо-
сті та в інших передбачених законом випадках. 
Це право гарантується загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням за рахунок 
страхових внесків громадян, підприємств, уста-
нов та організацій, а також бюджетних та інших 
джерел соціального забезпечення, створенням 
мережі державних, комунальних, приватних за-
кладів для догляду за непрацездатними. Реаліза-
ція такого права на практиці – це забезпечення 
достатнього рівня добробуту громадянам держа-
ви, що відповідає міжнародним умовам, а саме 
ст. 22 Загальної декларації прав людини 1948 р. 
і ст. 9 Міжнародного пакту про економічні, соці-
альні та культурні права 1966 р., з яких випли-
ває, що держави визнають право кожної людини 
на соціальний захист, включаючи соціальне стра-
хування. Останнє є важливою частиною соціаль-
ного захисту населення, центром якого є людина 
та її потреби, а якість їх задоволення впливає на 
соціально-економічний розвиток держави. Стра-
хування створює умови для відтворення робочої 
сили та захисту громадян у разі настання певних 
страхових випадків: втрати працездатності, втра-
ти годувальника, безробіття, нещасного випадку 
на виробництві тощо.

Мета статті – розглянути загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування як одну із форм 
соціального захисту таких суб’єктів соціального 
забезпечення, як особи із сімейними обов’язками, 
на підставі чого зробити відповідні висновки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Со-
ціальне страхування завжди перебувало у цен-
трі уваги вчених-правознавців. Різні його ас-
пекти досліджували В.М. Андріїв, Д.В. Божко, 
Н.Б. Болотіна, К.В. Бориченко, О.С. Бурлака, 
О.В. Москаленко, О.В. Пономаренко, С.М. При-
липко, І.М. Сирота, Б.І. Сташків, О.Г. Чутчева, 
О.М. Ярошенко та ін.

Виклад основного матеріалу. Однією з органі-
заційно-правових форм соціального захисту осіб 

із сімейними обов’язками є загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, яке здійсню-
ється в рамках загальнообов’язкового державного 
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності, від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності, а також 
пенсійного страхування.

Суть будь-якого виду страхування полягає 
у зменшенні й компенсації ризику матеріальних 
втрат шляхом розподілу його негативних наслід-
ків між всіма суб’єктами, схильними до певних 
видів ризику. Ризик у соціальній сфері вини-
кає, коли має місце невизначеність: а) немає од-
нозначних чітких уявлень про процеси і явища; 
б) відбуваються постійні зміни умов діяльності – 
переорієнтація виробництва, кон’юнктури рин-
ку та ін.; в) неможливо встановити й точно спро-
гнозувати наслідки впливу на об’єкти та явища 
певних чинників (науково-технічного прогресу, 
стихійного лиха, поведінки конкурентів і спожи-
вачів), оцінити майбутній розвиток подій; г) бра-
кує повної інформації про внутрішні й зовнішні 
умови прийняття рішень або існує неточна чи су-
перечлива інформація щодо об’єкта (явища) і його 
середовища; д) існує певна асиметрія належних 
відомостей, тобто нерівний ступінь поінформова-
ності суб’єктів про умови їхньої діяльності; е) ви-
никає множинна критеріальність і конфліктність 
в оцінці рішень, коли доводиться свідомо йти на 
компроміси [2]. У цих цілях суб’єкти формують 
матеріальні ресурси для їх цільового використан-
ня за настання страхового випадку, тобто події, з 
настанням якої виникає право застрахованої особи 
на отримання матеріального забезпечення або со-
ціальних послуг, передбачених законами України 
з окремих видів загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування. До таких випадків, із 
настанням яких надаються матеріальне забезпе-
чення та соціальні послуги, належать: а) тимчасо-
ва непрацездатність; б) вагітність і пологи; в) ін-
валідність; г) хвороба; д) досягнення пенсійного 
віку; е) смерть годувальника; є) безробіття; ж) со-
ціальні послуги; інші матеріальні витрати; пов’я-
зані з певними обставинами; з) нещасний випадок 
на виробництві; и) професійне захворювання.
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Тимчасова непрацездатність – це непрацездат-
ність особи внаслідок захворювання, травми або 
з інших причин, що не залежить від факту втра-
ти працездатності (пологів, карантину, догляду за 
хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний ха-
рактер під впливом лікування та реабілітаційних 
заходів, триває до відновлення працездатності або 
встановлення групи інвалідності, а в разі інших 
причин – до закінчення причин відсторонення від 
роботи. Метою надання матеріальної допомоги по 
тимчасовій непрацездатності є заміна втраченого 
з поважних причин заробітку. Як зазначає Д. Бож-
ко, загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування у зв’язку з тимчасовою втратою працез-
датності – це гарантована державою система прав 
та обов’язків, що передбачає у випадках тимчасо-
вої непрацездатності, вагітності й пологів, смерті, 
перенесених захворювань і травм у порядку, в роз-
мірах і на умовах, установлених законодавством, 
матеріальне забезпечення й надання соціальних 
послуг за рахунок коштів Фонду соціального 
страхування України, що формуються шляхом 
сплати страхових внесків, а також із інших перед-
бачених законом джерел [3, c. 123]. До суттєвих 
ознак загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності дослідниця відносить: а) це орга-
нізаційно-правова форма соціального забезпечен-
ня осіб, які тимчасово втратили працездатність; 
б) воно зумовлено тимчасовою непрацездатністю – 
обставиною, внаслідок якої застрахована особа або 
члени її сім’ї можуть втратити засоби для свого іс-
нування і змушені отримувати матеріальне забез-
печення й соціальні послуги; в) становить систе-
му прав та обов’язків у відповідній сфері; г) при 
страхуванні реалізацію застрахованими особами 
своїх прав у цій царині гарантує держава; ґ) воно 
полягає в наданні матеріального забезпечення й 
соціальних послуг у випадках, порядку, в розмі-
рах і на умовах, установлених законодавством; 
д) обов’язок із надання застрахованим особам ма-
теріального забезпечення й соціальних послуг бере 
на себе Фонд соціального страхування України.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання» [4] видами матеріального забезпечення та 
соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тим-
часовою втратою працездатності є: допомога по 
тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд 
за хворою дитиною); допомога по вагітності та поло-
гах; допомога на поховання (крім поховання пенсі-
онерів, безробітних та осіб, які померли від нещас-
ного випадку на виробництві); оплата лікування в 
реабілітаційних відділеннях санаторно-курортно-
го закладу після перенесених захворювань і травм.

Так, згідно із ч. 3 ст. 22 указаного Закону допо-
мога по тимчасовій непрацездатності по догляду 
за хворою дитиною віком до 14 років виплачується 

застрахованій особі з першого дня за період, про-
тягом якого дитина за висновком лікаря потребує 
догляду, але не більш як за 14 календарних днів. 
Якщо ж дитина потребує стаціонарного лікуван-
ня, то допомога виплачується застрахованій особі 
з першого дня за весь час перебування у стаціонарі 
разом із хворою дитиною. Застрахованим особам, 
які працюють на сезонних і тимчасових роботах, 
у разі хвороби дитини віком до 14 років допомо-
га по тимчасовій непрацездатності призначається 
і виплачується не більше як за 75 календарних 
днів протягом календарного року. Втім, згідно із 
ч. 6 вказаної статті допомога по тимчасовій непра-
цездатності по догляду за хворою дитиною віком 
до 14 років і в разі захворювання матері або іншої 
особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною 
віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком 
до 18 років, не надається, якщо застрахована осо-
ба перебувала тоді у щорічній (основній чи додат-
ковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку 
із навчанням або творчій відпустці.

Іншим видом матеріального забезпечення та 
соціальних послуг за страхуванням у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності, на якому 
також слід акцентувати увагу, є допомога по ва-
гітності та пологах. Підставою для призначення 
цієї допомоги виступає особливий стан жіночого 
організму, пов’язаний із виконанням нормальної 
фізіологічної функції – пологів. Так, відповідно до 
ч. 1 ст. 25 Закону України «Про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування» допомога 
по вагітності та пологах надається застрахованій 
особі у формі матеріального забезпечення, яке 
компенсує втрату заробітної плати (доходу) за пе-
ріод відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. 
Допомога по вагітності та пологах застрахованій 
особі виплачується за весь період відпустки у зв’яз-
ку з вагітністю та пологами, тривалість якої ста-
новить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі 
ускладнених пологів або народження двох чи 
більше дітей – 70) календарних днів після пологів.

Згідно з листом Міністерства праці та соці-
альної політики України від 23 травня 2008 р. за 
№ 273/020/99-08 [5] із дня, зазначеного у листку 
непрацездатності, виданого у зв’язку з вагітністю 
та пологами, застрахована особа перебуває у від-
пустці у зв’язку з вагітністю та пологами, і саме 
з цього дня у застрахованої особи виникає право 
на одержання допомоги по вагітності та пологах. 
Таким чином, страховий випадок у застрахованої 
особи виникає із дня надання відпустки у зв’язку 
з вагітністю та пологами за медичним висновком, 
зазначеним у листку непрацездатності, а не з дня, 
коли застрахована особа вирішила припинити 
працювати і піти у зазначену відпустку за влас-
ною заявою. Скористатися своїм правом на мате-
ріальне забезпечення, тобто звернутися по при-
значення допомоги, чи продовжувати працювати 
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ще деякий час після надання відпустки у зв’яз-
ку з вагітністю та пологами – застрахована особа 
вирішує особисто. У будь-якому випадку, у разі 
звернення такої особи по призначення допомоги, 
розрахунковим періодом, за який обчислюється 
середня заробітна плата для розрахунку допомоги 
по вагітності та пологах, відповідно до Порядку 
обчислення середньої заробітної плати (доходу) 
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 
26 вересня 2001 р., № 1266 [6] зі змінами, є остан-
ні 12 календарних місяців (із першого до першого 
числа), що передують місяцю, в якому настав стра-
ховий випадок, тобто місяцю, в якому у застрахо-
ваної особи настало право на відпустку у зв’язку 
з вагітністю та пологами за медичним висновком.

Дуже цікавим і позитивним щодо тривалості 
відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами є за-
рубіжний досвід, наприклад, заслуговує на ува-
гу досвід Франції, за законодавством якої вста-
новлено диференціацію тривалості оплачуваної 
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а 
отже, і розміру відповідної допомоги залежно від 
кількості дітей у родині. Так, відповідно до зако-
нодавства Франції допомога у зв’язку з вагітністю 
і пологами виплачується у розмірі 100% доходу 
жінки протягом 6 тижнів (42 календарних дні) до 
та 10 тижнів (70 календарних днів) після народ-
ження першої дитини, 8 тижнів (56 календарних 
днів) до та 18 тижнів (126 календарних днів) після 
народження другої та наступних дітей [7, с. 120].

Підтримуючи позиції інших науковців із дослі-
джуваної проблематики, пропонуємо запровадити 
відповідний зарубіжний досвід, і до законодавства 
нашої держави і встановити диференціацію трива-
лості оплачуваної відпустки у зв’язку з вагітністю 
та пологами не тільки залежно від категорії жінок 
(чорнобильці), складності пологів, народжувано-
сті одночасно декількох дітей, а й від кількості ді-
тей у родині. Зокрема, визначити, що допомога у 
зв’язку з вагітністю і пологами виплачується про-
тягом 70 календарних днів до та 56 календарних 
днів після народження першої дитини; 84 кален-
дарних дні до та 70 календарних днів після народ-
ження другої дитини; 98 календарних днів до та 
84 календарних днів після народження третьої та 
наступної дитини (за наявності на утриманні від-
повідно однієї чи більше дітей) [8, c. 168].

Важливою ознакою матеріального забезпе-
чення та соціальних послуг у рамках загаль-
нообов’язкового державного соціального стра-
хування у сфері соціального захисту осіб із 
сімейними обов’язками є джерела їх фінансуван-
ня, основними з яких відповідно до ст. 20 Основ 
законодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування [9] є внески ро-
ботодавців і застрахованих осіб. До формування 

коштів Фонду соціального страхування України 
за ст. 11 Закону України «Про загальнообов’язко-
ве державне соціальне страхування» залучають-
ся також суми фінансових санкцій, застосованих 
до підприємств, установ, організацій і фізичних 
осіб – підприємців за порушення встановленого 
порядку сплати страхових внесків, штрафів за 
недотримання законодавства про соціальне стра-
хування, а також суми адміністративних штра-
фів, накладених відповідно до закону на посадо-
вих осіб і громадян за такі порушення; доходи від 
розміщення тимчасово вільних коштів, у т. ч. ре-
зерву коштів Фонду; добровільні внески та інші 
надходження відповідно до закону.

За чинним національним законодавством єди-
ним критерієм, від якого залежить розмір допо-
моги по тимчасовій непрацездатності, є страховий 
стаж особи, причому вказаний розмір не залежить 
від тривалості непрацездатності. Визнаючи, що 
кожна людина має відповідні права на соціальний 
захист і охорону здоров’я, забезпечення їх належ-
ної реалізації є пріоритетним напрямом діяльно-
сті суспільства й держави.

Висновки. Підводячи підсумок вищенаведе-
ному, слід зазначити, що загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування як форма соці-
ального захисту осіб із сімейними обов’язками є 
основною матеріальною гарантією реалізації їх-
нього права на соціальний захист у разі тимчасо-
вої втрати ними працездатності. Це система прав, 
обов’язків і гарантій, яка передбачає надання со-
ціального захисту осіб із сімейними обов’язками, 
що включає матеріальне забезпечення у зв’язку 
з вагітністю та пологами, а також у разі хвороби 
дитини, догляду за дитиною віком до 3 років або 
дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хворо-
би матері або іншої особи, котра доглядає за цією 
дитиною, втратою годувальника та соціальні по-
слуги за рахунок грошових фондів, що формують-
ся шляхом сплати страхових внесків власником 
або уповноваженим ним органом, громадянами, 
а також бюджетних та інших джерел, передба-
чених законом. Його головна суть і призначення 
зводяться до отримання застрахованою особою в 
разі настання страхового випадку від страховика 
матеріального забезпечення і соціальних послуг 
за рахунок страхувальника.
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Анотація

Сохань М. Ю. Загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування як форма соціального захисту осіб 
із сімейними обов’язками. – Стаття.

У статті розглянуто загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування як одну із форм соціального за-
хисту таких суб’єктів соціального забезпечення, як осо-
би із сімейними обов’язками, на підставі чого зроблено 
відповідні висновки. Зроблено висновок, що загально-
обов’язкове державне соціальне страхування як форма 
соціального захисту осіб із сімейними обов’язками є 
основною матеріальною гарантією реалізації їхнього 
права на соціальний захист у разі тимчасової втрати 
ними працездатності. Це система прав, обов’язків і га-
рантій, яка передбачає надання соціального захисту 
осіб із сімейними обов’язками, що включає матеріаль-
не забезпечення у зв’язку з вагітністю та пологами, 
а також у разі хвороби дитини, догляду за дитиною ві-
ком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 18 років 
у разі хвороби матері або іншої особи, котра доглядає 
за цією дитиною, втратою годувальника та соціальні 
послуги за рахунок грошових фондів, що формують-
ся шляхом сплати страхових внесків власником або 
уповноваженим ним органом, громадянами, а також 
бюджетних та інших джерел, передбачених законом. 
Його головна суть і призначення зводяться до отриман-
ня застрахованою особою в разі настання страхового 
випадку від страховика матеріального забезпечення і 
соціальних послуг за рахунок страхувальника.

Зазначено, що важливою ознакою матеріального 
забезпечення та соціальних послуг у рамках загаль-

нообов’язкового державного соціального страхування 
у сфері соціального захисту осіб із сімейними обов’яз-
ками є джерела їх фінансування, основними з яких від-
повідно до чинного законодавства є внески роботодав-
ців і застрахованих осіб. Єдиним критерієм, від якого 
залежить розмір допомоги по тимчасовій непрацез-
датності, законодавство визнає страховий стаж особи, 
причому вказаний розмір не залежить від тривалості 
непрацездатності. Визнаючи, що кожна людина має 
відповідні права на соціальний захист і охорону здо-
ров’я, забезпечення їх належної реалізації є пріоритет-
ним напрямом діяльності суспільства й держави.

Ключові слова: держава, сім’я, соціальний захист, 
соціальне страхування, тимчасова непрацездатність, 
соціальні послуги, матеріальне забезпечення.

Summary

Sokhan M. Yu. Compulsory state social insurance 
as a form of social protection for persons with family  
responsibilities. – Article.

The article considers the obligatory state social insur-
ance as one of the forms of social protection of such sub-
jects of social security as persons with family responsibil-
ities, on the basis of which the corresponding conclusions 
are made. It is concluded that compulsory state social 
insurance as a form of social protection of persons with 
family responsibilities is the main material guarantee of 
the realization of their right to social protection in case of 
temporary disability. It is a system of rights, responsibil-
ities and guarantees, which provides for the provision of 
social protection for persons with family responsibilities, 
including material support in connection with pregnancy 
and childbirth, as well as in case of illness, care for a child 
under three years or a disabled child under the age of 18 
in case of illness of the mother or other person caring for 
this child, loss of a breadwinner and social services at the 
expense of funds formed by paying insurance premiums 
by the owner or his authorized body, citizens and budget 
and other sources provided by law. Its main essence and 
purpose are reduced to receipt by the insured person in 
case of an insured event from the insurer of material sup-
port and social services at the expense of the insured.

It is noted that an important feature of material secu-
rity and social services in the framework of compulsory 
state social insurance in the field of social protection of 
persons with family responsibilities are their sources of 
funding, the main of which, according to current legisla-
tion are contributions of employers and insured persons. 
The only criterion on which the amount of temporary dis-
ability benefits depends is recognized by law as the per-
son’s insurance record, and this amount does not depend 
on the duration of disability. Recognizing that everyone 
has the appropriate rights to social protection and health 
care, ensuring their proper implementation is a priority 
of society and the state.

Key words: state, family, social protection, social in-
surance, temporary disability, social services, material 
security.
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ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Пocтaнoвкa проблеми. Океан життєво необ-
хідний для добробуту та процвітання людства. 
Для досягнення амбіцій світового співтовариства, 
викладених у Цілях сталого розвитку, необхід-
но розширити використання океану для вироб-
ництва продуктів харчування, енергії, сировини 
та транспорту. Проведення цих заходів має бути 
узгоджене на постійній основі з екологічними 
цілями щодо сприяння зменшенню глобального 
потепління та деградації довкілля. Забезпечення 
так званого «здоров’я» Світового океану є одні-
єю із пріоритетних Цілей сталого розвитку. Так, 
відповідно до завдань ООН зусиллями провідних 
країн світу до 2020 р. планується надати 100 млрд 
доларів країнам задля впровадження у них за-
ходів для боротьби зі зміною клімату. Крім того, 
ООН взяла на себе зобов’язання допомагати най-
менш розвиненим країнам у розробці механізмів 
пом’якшення гостроти та послаблення наслідків 
змін клімату.

Тож метою статті є визначення особливостей 
впровадження сталого розвитку й управління Сві-
товим океаном і його ресурсами.

Результати дослідження. Згідно із Цілями ста-
лого розвитку № 14 збереження та раціональне 
використання океанів, морів і морських ресур-
сів має відбуватися в інтересах сталого розвитку. 
Так, до 2025 р. стоїть завдання суттєво скороти-
ти будь-яке забруднення морського середовища. 
А вже до 2020 р. треба вжити заходів для того, 
щоб забезпечити раціональне використання, за-
хист і відновлення морських екосистем. Одним 
із завдань цієї цілі є мінімізація і ліквідація на-
слідків закислення океану шляхом впровадження 
інноваційних технологій і наукового співробітни-
цтва. Власне, ООН планує, що до 2030 р. будуть 
проводитися розширені наукові дослідження з ме-
тою поліпшення екологічного стану океанського 
та морського середовища.

Окремим пунктом серед завдань винесено, що 
до 2020 р. необхідно нарешті врегулювати видобу-

ток морських біоресурсів і припинити незаконний 
рибний промисел. До 2020 р. принаймні 10% при-
бережних і морських районів мають бути охопле-
ними природоохоронними заходами.

Сьогодні Світовий океан є основоположним ре-
сурсом для сталого розвитку суспільства, підтри-
мання здоров’я біосфери. Але тиск, який чинить 
людство на глобальні ресурси, настільки потуж-
ний, що навіть величезні океани зазнають впливу, 
і нам терміново потрібна нова парадигма управ-
ління океанськими ресурсами за умов зростаючої 
невизначеності. Недавній Лісабонський форум [1] 
прагнув визначити принципи, на яких може ба-
зуватися така нова парадигма. Крім того, під час 
форуму було встановлено п’ять основних проблем, 
що стоять перед впровадженням сталого розвитку 
та безпечного управління Світовим океаном: пе-
релов риби, викиди в океан і його розливи, руй-
нування прибережних екосистем, забруднення 
наземного простору та зміна клімату. Вони варію-
ються від традиційних питань управління океан-
ськими ресурсами до ширших питань управління 
екологічною та соціальною системою. Перелов 
рибних ресурсів, як відомо, стійкий до традицій-
них підходів управління ресурсами [2], але саме 
ці проблеми стають складнішими та важчими для 
управління. Невизначеності, традиційні для «ра-
ціональних» підходів до управління, що базують-
ся на принципі передбачуваності, стають непра-
цездатними, оскільки традиційні підходи сталого 
управління Світовим океаном також прагнуть іг-
норувати справедливість розподілу океанських 
ресурсів та обмежувати участь окремих суб’єктів 
у процесі прийняття рішень, мають обмежений 
авторитет і не мають підтримки для їх реалізації 
серед дедалі ширшого кола зацікавлених держав.

Перелов рибних ресурсів вважається найпро-
стішою проблемою сталого розвитку Світового 
океану із вище перелічених. Він може слугувати 
прикладом вирішення всіх проблем у цій сфері. 
Так, із 200 основних рибних запасів, що станов-
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лять 77% світових морських посадків, 35% нині 
класифікуються як перелов. Нині надмірний ви-
лов зменшує виробництво рибної продукції як 
їжі, обмежує економічну продуктивність рибного 
господарства, обмежує існування та рекреаційне 
використання, зменшує генетичне різноманіття й 
екологічну стійкість [3].

Перелов має кілька причин, які залежать від 
управління риболовлею. Риболовля часто трак-
тується як право без супутніх обов’язків. Право 
ловити рибу надається будь-кому, а людей заохо-
чують відкритим доступом до такої діяльності. 
Навіть за контрольованого доступу до риболовлі 
рішення щодо управління рибним господарством 
часто приймаються без урахування усіх джерел 
екологічної інформації, зосереджуються на гру-
пах користувачів, а не на державних власниках, 
не враховують усіх витрат і переваг. Дотримання 
правил і норм вилову за такого виду діяльності 
низьке, а тиск у галузі управління рибним госпо-
дарством із боку держави призводить до прийняття 
рішень, помилково зорієнтованих на принцип об-
меження ризику, а не на принцип обережності [4].

Тож ключовим фактором для досягнення стало-
го управління та розвитку Світовим океаном є інте-
грований (через дисципліни, групи зацікавлених 
сторін і поколінь) підхід, заснований на парадиг-
мі «адаптивного управління» задля вироблення 
єдиної морської політики [4]. У рамках цієї пара-
дигми шість принципів втілюють основні критерії 
сталого управління та розвитку Світовим океаном:

Принцип 1. Відповідальність. Доступ до водних 
(у т. ч. морських) ресурсів несе суттєві обов’язки 
щодо їх використання екологічно стійким, еконо-
мічно ефективним і соціально справедливим спо-
собом. Індивідуальні та корпоративні обов’язки та 
стимули повинні бути узгоджені між собою та із 
широкими соціальним та екологічним ефектом.

Принцип 2. Колективна відповідність. Еколо-
гічні проблеми рідко обмежуються територією од-
нієї країни. Потрібно: 1) прийняття рішень щодо 
порядку видобування та використання природних 
ресурсів віднести до інституційних рівнів органів 
державної влади, які максимально сприяють еко-
логічному вкладу; 2) забезпечити доступ і відкри-
тість екологічної інформації між інституційними 
рівнями органів державної влади; 3) врахувати 
право власності; 4) інтерналізувати витрати та пе-
реваги. Відповідно, управління матиме найбільш 
релевантну інформацію, зможе швидко й ефек-
тивно реагувати на масштаби екологічного впливу 
й екологічних наслідків.

Принцип 3. Принцип обережності. За умови 
невизначеності потенційно незворотних впливів 
на навколишнє середовище рішення щодо вико-
ристання ресурсів Світового океану повинні бути 
орієнтовані на принцип обережності. Тягар дока-
зування повинен перекладатися на тих суб’єктів, 

чия діяльність потенційно може завдати шкоди 
навколишньому середовищу.

Принцип 4. Адаптивне управління. З огляду 
на те, що в управлінні ресурсами навколишнього 
середовища завжди існує певний рівень невизна-
ченості, керівництво органів державної влади по-
винно постійно збирати та інтегрувати відповідну 
екологічну, соціальну й економічну інформацію 
з метою адаптаційного вдосконалення.

Принцип 5. Повний розподіл витрат. Усі вну-
трішні та зовнішні витрати й доходи, включаючи 
ті, що мають соціальний та екологічний харак-
тер, альтернативні рішення щодо використання 
екологічних ресурсів повинні бути визначені та 
розподілені.

Принцип 6. Принцип участі. Усі зацікавлені 
сторони повинні брати участь у формуванні та ре-
алізації політики раціонального використання та 
сталого управління ресурсами Світового океану. 
Повна обізнаність та участь зацікавлених сторін 
сприяє надійним, прийнятим правилам, які на-
лежним чином визначають відповідні обов’язки 
та відповідальність у разі їх порушення.

Таким чином, стале управління та розвиток Сві-
тового океану вимагає постійної, відкритої участі 
із залученням усіх основних зацікавлених суб’єк-
тів (держав, конгломерацій рибного господарства 
тощо). Так, наприклад, ефективні інституціо-
нальні стратегії мають включати багато лісабон-
ських принципів одночасно. Вони лише є вихід-
ними точками для берегової та спільно керованої 
риболовлі; управління рибним господарством за 
окремими видами; прогнозування екологічного 
впливу у відносно невеликих масштабах або роз-
роблення моделі індивідуальних стимулів тощо.

Описаному підходу відповідають два прикла-
ди – система Нового Південного Уельсу (Австра-
лія) та система спільного управління, що розро-
бляється у штаті Мен [5].

Понад 3 млрд людей залежать від морських і при-
бережних ресурсів. Крім того, океани мають вирі-
шальне значення для глобальної продовольчої без-
пеки та здоров’я людини. Вони також є основним 
регулятором глобального клімату, забезпечують 
нас водою та киснем. Нарешті, океани є середо-
вищем життя великої кількості біорізноманіття.

Важливість Світового океану для досягнен-
ня Цілей сталого розвитку широко визнана 
міжнародною спільнотою і відображена у гла-
ві 17 Порядку денного 21, Йоганнесбурзькому 
плані імплементації та окремих рішеннях, при-
йнятих Комісією з питань сталого розвитку. Оцін-
ка екосистеми тисячоліття підкреслює, що всі 
люди залежать від екосистем Землі та її ресурсів.

У підсумковому документі «Ріо-20» «Майбут-
нє, якого ми хочемо» держави-члени закликали 
до цілісних та інтегрованих підходів до сталого 
розвитку, які дозволять людству жити в гармо-
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нії із природою та відновити здоров’я та ціліс-
ність екосистеми Землі. У цьому контексті вони 
підкреслили важливість «збереження та сталого 
використання океанів і морів та їх ресурсів для 
сталого розвитку, в т. ч. завдяки їх внеску в лікві-
дацію бідності, стійке економічне зростання, про-
довольчу безпеку та створення стійких засобів до 
існування та гідної праці».

Відповідно, пропозиція Відкритої робочої гру-
пи з цілей сталого розвитку, подана Генеральною 
Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй у серпні 
2014 р., містила мету цілі сталого розвитку № 14, 
спрямовану на «Збереження та стале використан-
ня океанів, морів та морських ресурсів для стало-
го розвитку». Питання, пов’язані з океанами та 
морями, розглядаються в 10 цілях, передбачених 
ЦСР, а також у багатьох інших пов’язаних із цим 
ЦСР відповідно до Порядку денного сталого роз-
витку до 2030 р., підсумкового документа саміту 
Організації Об’єднаних Націй.

Висновки. Таким чином, для того, щоб ресур-
си Світового океану успішно сприяли добробуту 
людини, необхідна цілісність екосистеми за на-
лежного функціонування біогеохімічних і фізич-
них процесів. Зв’язок між океанами, морями та 
морськими ресурсами та добробутом людини не є 
однобічним. Хоча збільшення добробуту людини 
часто створюється ціною цілісності екосистеми, 
воно також може потенційно зменшити негатив-
ний антропогенний вплив на морське середовище, 
наприклад, завдяки більш раціональному вико-
ристанню ресурсів, змінам структури виробни-
цтва, споживання, удосконалення управління та 
контролю людської діяльності. Для цього потріб-
не хороше управління та сприятливе середовище.

Для зменшення негативного антропогенного 
впливу на морське середовище потрібне належ-
не міжнародне регулювання, а також здійснення 
адекватних заходів, наприклад, більш раціональ-
не використання ресурсів, зміна способів вироб-
ництва, зменшення споживання, вдосконалення 
міжнародного співробітництва, правового регу-
лювання, управління та контроль діяльності кож-
ного. Проекти та заходи повинні бути розроблені 
та реалізовані на інтегрованому та міжгалузевому 
рівні відповідно до екосистемного підходу та із за-
лученням усіх зацікавлених сторін.

З метою запобігання цим негативним проявам 
Цілі сталого розвитку окреслюють глобальні прі-
оритети та прагнення на період до 2030 р. Ці Цілі 
втілюють безпрецедентну можливість подолати 
крайні формі бідності та скерувати світ на сталий 
шлях розвитку. Саме поліпшення роботи зі збере-
ження та раціонального використання океанів і 
їх ресурсів шляхом дотримання норм міжнарод-
ного права, закріплених у Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй з морського права, як зазначе-
но в п. 158 документа «Майбутнє, якого ми праг-

немо», закладає юридичну базу для збереження 
та раціонального використання Світового океану 
і його ресурсів.
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Анотація

Данелія Т. С. Принципи сталого розвитку Світово-
го океану. – Стаття.

Актуальність статті зумовлена тим, що для досяг-
нення амбіцій світового співтовариства, викладених 
у Цілях сталого розвитку, необхідно розширити вико-
ристання океану для виробництва продуктів харчу-
вання, енергії, сировини та транспорту. Проведення 
цих заходів має бути узгоджено на постійній основі з 
екологічними цілями щодо сприяння зменшенню гло-
бального потепління та деградації довкілля. Забезпе-
чення так званого «здоров’я» Світового океану є одні-
єю із пріоритетних Цілей сталого розвитку. У статті 
аналізуються основні положення та принципи, які 
сприяють сталому управлінню та розвитку Світового 
океану та його складників згідно із Цілями сталого роз-
витку ООН. З’ясовано, що стале управління і розвиток 
Світового океану вимагає постійної, відкритої участі 
із залученням усіх основних зацікавлених суб’єктів 
(держав, конгломерацій рибного господарства тощо). 
Так, наприклад, ефективні інституціональні стратегії 
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мають включати багато лісабонських принципів одно-
часно. Вони лише є вихідними точками для берегової 
та спільно керованої риболовлі; управління рибним 
господарством за окремими видами; прогнозування 
екологічного впливу у відносно невеликих масштабах 
або розроблення моделі індивідуальних стимулів тощо. 
Зроблено висновок, що зв’язок між океанами, морями 
та морськими ресурсами та добробутом людини не є 
однобічним. Хоча збільшення добробуту людини часто 
створюється ціною цілісності екосистеми, воно також 
може потенційно зменшити негативний антропоген-
ний вплив на морське середовище, наприклад, завдяки 
більш раціональному використанню ресурсів, змінам 
структури виробництва, споживання, удосконален-
ню управління та контролю людської діяльності. Для 
цього потрібне хороше управління та сприятливе сере-
довище. Для зменшення негативного антропогенного 
впливу на морське середовище потрібне належне між-
народне регулювання, а також здійснення адекватних 
заходів, наприклад, більш раціональне використання 
ресурсів, зміна способів виробництва, зменшення спо-
живання, вдосконалення міжнародного співробітни-
цтва, правового регулювання, управління та контроль 
діяльності кожного. Проекти та заходи повинні бути 
розроблені та реалізовані на інтегрованому та міжгалу-
зевому рівні відповідно до екосистемного підходу та із 
залученням усіх зацікавлених сторін.

Ключoві cлoвa: Світовий океан, океан, море, мор-
ські ресурси, морське середовище, охорона та захист 
Світового океану, Конвенції ООН про морське право, 
Цілі сталого розвитку ООН.

Summary

Daneliia T. S. Principles of sustainable development 
of the World Ocean. – Article.

The relevance of the article is that in order to achieve 
the ambitions of the world community set out in the Sus-
tainable Development Goals, it is necessary to expand the 
use of the ocean for the production of food, energy, raw 
materials and transport. These measures must be con-

sistent with environmental goals to help reduce global 
warming and environmental degradation. Ensuring the 
so-called “health” of the world’s oceans is one of the prior-
ity goals of sustainable development. The article analyzes 
the main provisions and principles that contribute to the 
sustainable management and development of the World 
Ocean and its components in accordance with the UN Sus-
tainable Development Goals. It has been found that the 
sustainable management and development of the world’s 
oceans requires constant, open participation with the 
involvement of all major stakeholders (states, fisheries 
conglomerates, etc.). For example, effective institutional 
strategies must incorporate many of the Lisbon principles 
simultaneously. They are only starting points for: coast-
al and jointly managed fishing; fishery management by 
individual species; forecasting environmental impact on 
a relatively small scale or developing a model of individ-
ual incentives, etc. It is concluded that the relationship 
between oceans, seas and marine resources and human 
well-being is not one-sided. Although increasing human 
well-being is often at the cost of ecosystem integrity, it 
can also potentially reduce the negative anthropogenic 
impact on the marine environment, for example through 
more sustainable use of resources, changes in production, 
consumption, improved management and control of hu-
man activities. For this to happen, good governance and 
a supportive environment are needed. Reducing the neg-
ative anthropogenic impact on the marine environment 
will require appropriate international regulation, as well 
as adequate measures, such as more sustainable use of 
resources, changes in production methods, reduced con-
sumption, improved international cooperation, legal reg-
ulation, management and control of each. Projects and 
activities should ideally be developed and implemented at 
an integrated and cross-sectoral level, in accordance with 
the ecosystem approach and with the involvement of all 
stakeholders.

Key words: World Ocean, ocean, sea, marine resourc-
es, marine environment, protection and protection of 
the World Ocean, UN Convention on the Law of the Sea, 
UN Sustainable Development Goals.
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ПРОБЛЕМИ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ЕКОЛОГІЧНИХ СПОРІВ

Ст. 16 Конституції України проголошує 
обов’язком держави забезпечення екологічної 
безпеки та підтримання екологічної рівноваги на 
території України [1]. Судова влада в цьому зо-
бов’язанні відіграє важливу роль через механізм 
впливу судів у вирішенні справ у сфері охорони 
навколишнього середовища, з одного боку, і мож-
ливості захисту громадянами своїх екологічних 
прав та інтересів – з іншого. За сучасних умов у су-
спільстві зростає розуміння необхідності захисту 
екологічних прав громадян, гарантування такого 
права й можливості його реалізації. У свою чергу, 
актуалізація питань, пов’язаних із реалізацією 
громадянами правомочностей щодо володіння, 
користування й розпорядження об’єктами еко-
логічного права, викликала суттєве збільшення 
кількості звернень до державницьких структур 
про захист цих прав.

Науковим підґрунтям для написання стат-
ті послужили праці таких українських науков-
ців у галузі екологічного та земельного права, 
як М.В. Шульга [3], Л.В. Лейба, Ю.А. Краснова, 
Я.В. Кравець, Р.А. Гольонко, М.В. Черкашина, 
Ю.Г. Масікевич [14].

Згідно із Законом України «Про охорону на-
вколишнього природного середовища» охорона 
навколишнього природного середовища, раціо-
нальне використання природних ресурсів, забез-
печення екологічної безпеки життєдіяльності лю-
дини – невід’ємна умова сталого економічного та 
соціального розвитку України. Держава гарантує 
своїм громадянам реалізацію екологічних прав, 
наданих їм законодавством [2].

З урахуванням підвищеного інтересу громад-
ськості до екологічної ситуації в Україні протягом 
останніх років виникає значна кількість спорів. 
У зв’язку із цим особливої уваги набуває діяль-
ність судів, яка має забезпечувати громадянам 
право на судовий захист.

На думку Ю. Краснової, сучасна судова систе-
ма України має бути перебудована на новий лад – 
швидкий та ефективний розгляд природоохорон-
них спорів, що включатиме: 1) розумні (з погляду 
можливості доведення причинно-наслідкового 
зв’язку) строки розгляду справ; 2) вплив судових 
рішень на подальше вдосконалення екологічної 
політики держави [12]. Однією з найбільших пе-

решкод у швидкому й ефективному розгляді при-
родоохоронних справ у судах сьогодні є:

1) відсутність узагальнення судової практики 
з розгляду екологічних спорів;

2) розгляд екологічного спору із застосуванням 
принципу підсудності;

3) перевантаженість судів іншими категоріями 
справ;

4) відсутність професійної кваліфікації суддів 
у розгляді екологічних спорів;

5) недостатня активність громадськості щодо 
питань захисту порушених екологічних прав;

6) обов’язковість різних експертиз, що підтвер-
джують причинно-наслідковий зв’язок.

Як не дивно, усі вище перелічені проблеми ви-
рішуються найпростішим шляхом – напрацьова-
ним механізмом узагальнення судової практики з 
екологічних спорів, як це зроблено, зокрема, в Єв-
ропейському суді з прав людини. Цей орган роз-
глядає справи про: 1) небезпечні види промисло-
вої діяльності; 2) вплив промислових викидів на 
здоров’я людей; 3) вплив природних катастроф на 
людей і їхнє майно; 4) доступ до суду в контексті 
оскарження дозволів щодо екологічно небезпеч-
ної діяльності; 5) невиконання остаточних судо-
вих рішень про припинення екологічно небезпеч-
ної діяльності; 6) екологічні ризики та доступ до 
інформації; 7) промислове забруднення; 8) вплив 
антен мобільного зв’язку; 9) шумове забруднен-
ня; 10) вплив містобудівної діяльності; 11) по-
водження з відходами; 12) забруднення питної 
води; 13) попередження про надзвичайні ситуа-
ції; 14) відшкодування шкоди, заподіяної силами 
природи. Вітчизняна судова практика показує, 
що рішення у таких категоріях справ будуть вино-
ситися судами різної підсудності.

Аналіз судової практики та наукових джерел 
свідчить про відсутність єдиного бачення меж дис-
креційного повноваження та меж судового контр-
олю у спорах із суб’єктами владних повноважень, 
що має наслідком прийняття судом рішень, які не 
досягають тієї мети, задля якої такі спори були 
ініційовані [14].

Також ефективність судочинства ставиться 
під сумнів, оскільки суд не намагається реалізу-
вати ч. 2 ст. 245 Кодексу адміністративного судо-
чинства України [5], а саме: зобов’язати суб’єкта 
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владних повноважень прийняти певне рішення 
чи вчинити якусь дію. Суди зазвичай визнають рі-
шення чи дії суб’єктів владних повноважень, що 
порушують права, свободи чи інтереси позивача, 
протиправними, проте далі суд відмовляє у від-
новленні порушеного права.

Так, у Постанові Верховного Суду Украї-
ни (далі – ВСУ) від 12 квітня 2018 р. у справі 
№ 826/8803/15 [6] суд вказав, що: судочинство 
повинне здійснювати контроль за діяльністю 
влади, але не перебирати на себе функції влади. 
В іншій справі ВСУ [7] розширив завдання судо-
чинства та вийшов за межі суто контролю за діями 
суб’єкта владних повноважень і зобов’язав відпо-
відача вчинити дії – видати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря. Судді 
аргументували: «Адміністративний суд з ураху-
ванням фактичних обставин зобов’язаний здійс-
нити ефективне поновлення порушених прав, а 
не лише констатувати факт наявності неправо-
мірних дій. Для цього адміністративний суд наді-
лений відповідними повноваженнями. Зокрема, 
ч. 4 ст. 245 КАС України визначено, що суд може 
зобов’язати відповідача – суб’єкта владних повно-
важень прийняти рішення на користь позивача, 
якщо для його прийняття виконано всі умови, ви-
значені законом, і прийняття такого рішення не 
передбачає права суб’єкта владних повноважень 
діяти на власний розсуд».

У подібній справі, предметом якої був дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря та дії відповідача – видавника цього дозволу 
щодо порушення порядку розгляду скарги МБО та 
не вчинення дій для анулювання дозволу на вики-
ди, суд першої інстанції та апеляційний суд [8; 9] 
дійшли висновку, що вчинення дій зі скасування 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря стаціонарними джерелами на-
лежить до дискреційних повноважень дозвільного 
органу, котрий його видав, тому відсутні підстави 
для задоволення позовної вимоги про визнання 
протиправним і скасування дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами. ВСУ під час перегляду 
цієї справи в касаційному порядку дійшов таких 
висновків [10]: суб’єктом звернення до суду з по-
зовом про застосування заходу реагування у виді 
анулювання документа дозвільного характеру 
може виступати відповідний дозвільний орган, і 
цьому зверненню має передувати встановлення 
фактів, які законом визначені як підстава для 
анулювання такого документа, зокрема подання 
недостовірної інформації, що є можливим лише за 
наслідками проведення відповідної перевірки.

Крім того, в цій справі інтереси позивача було 
захищено лише частково, у вигляді визнання про-
типравною бездіяльності відповідача щодо нена-
лежного розгляду скарги позивача про наявність 

недостовірних відомостей у дозволі на викиди. 
Вимоги щодо оскарження дозволу на викиди було 
визнано судом передчасними через необхідність 
попереднього встановлення Державною екологіч-
ною інспекцією факту наявності недостовірних ві-
домостей у спірному дозволі на викиди внаслідок 
проведення нею перевірки. Так, ВСУ [10] вказав: 
«Такі вимоги є передчасними, оскільки наданню 
правової оцінки правомірності видачі оскаржува-
ного дозволу має передувати відповідна перевір-
ка з боку суб’єкта владних повноважень стосов-
но наведених у скарзі позивача відомостей». Суд 
підтримав позицію відповідача про те, що вста-
новлення факту недостовірних даних у дозволі на 
викиди не може мати місце силами самого відпові-
дача чи в залі судового засідання.

Іншу позицію висловив ВСУ у справі щодо 
скасування реєстрації декларації про початок 
виконання будівельних робіт за позовом заступ-
ника прокурора м. Одеси до Державної архітек-
турно-будівельної інспекції України [11]. У цій 
справі суд підтвердив, що наявності листа проку-
рора до відповідача з описом недостовірних даних 
достатньо, щоб у відповідача виник обов’язок ска-
сування реєстрації декларації про початок вико-
нання будівельних робіт. Суд погодився, що ска-
сування реєстрації декларації не є дискреційним 
повноваженням відповідача, а прийняття рішен-
ня про покладення на нього обов’язку скасувати 
реєстрацію декларації не відповідає критерію 
ефективності судового захисту [11, п. 52–53].

Ці рішення судів свідчать про неоднакові під-
ходи до висновків судів щодо доказової бази для 
підтвердження наявності факту подання недосто-
вірних відомостей. Цей факт ускладнює процеду-
ру захисту екологічних прав громадян.

В останні роки значно посилилася роль еко-
логічних громадських організацій в участі у су-
дових спорах. Через їхню активну громадську 
позицію та участь у вирішенні екологічних про-
блем окремі представники бізнесу намагаються 
вплинути на припинення діяльності НУО шля-
хом зловживання правом захисту честі, гідності 
й ділової репутації.

Саме така ситуація склалася у процесі захисту 
права на безпечне для життя і здоров’я довкілля 
та права на участь у процесі прийняття важли-
вих рішень мешканців екологічною громадською 
організацією «Екологія і світ». Керівництво на-
фтобази подало позов до суду про спростування 
неправдивої, на їхню думку, інформації, поши-
реної екологічним активістом, і відшкодування 
шкоди, заподіяної честі, гідності та діловій репу-
тації, у розмірі 15 000 грн. Позивач просив через 
суд визнати такою, що не відповідає дійсності, 
статтю екологічного активіста, хоч стаття мала 
загальний оціночний характер і відображала 
глибоку занепокоєність екологічного ентузіаста 
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складною екологічною ситуацією, яка склалася 
на території його селища. Незважаючи на нега-
тивний результат у суді першої інстанції, апеля-
ційний суд визнав наші доводи та направив спра-
ву на новий розгляд до районного суду, де вона 
нарешті була успішно вирішена на користь еко-
логічного активіста [13].

Серед громадських правозахисних екологічних 
організацій найбільших успіхів у справі захисту 
екологічних прав людини добилися «Екоправо- 
Київ», «Екоправо-Харків», «Екологія – Право – 
Людина», Харківська правозахисна група тощо.

За роки незалежності в Україні створена фун-
даментальна законодавча база в галузі захисту 
довкілля й екологічних прав людини. Незважаю-
чи на наявність нормативно-правового підґрунтя, 
питання захисту екологічних прав громадян у су-
дах належно ще не поширені та мають переваж-
но епізодичний характер. На цьому етапі не вре-
гульована маса питань щодо повноважень суду 
в екологічних спорах. Саме тому актуальним є 
створення спеціалізованого екологічного суду 
з розгляду справ щодо порушення природоохорон-
ного законодавства й екологічних прав громадян.

Отже, проблема забруднення навколишньо-
го природного середовища в Україні стоїть дуже 
гостро, та відкритими лишаються багато питань, 
зокрема судовий захист екологічних прав. Але 
посилення впливу активістів на екологічну ситу-
ацію в Україні та розвиток правової обізнаності 
громадян України у цій сфері призведе до подаль-
шого вивчення зазначеної тематики та вирішення 
багатьох проблем у майбутньому.
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Анотація

Єрмолаєва Т. В. Проблеми розгляду судами еколо-
гічних спорів. – Стаття.

У статті нами було досліджено питання ефективнос-
ті правосуддя в екологічних справах. Аналіз судової 
практики та наукових джерел свідчить про відсутність 
єдиного бачення меж дискреційного повноваження та 
меж судового контролю у спорах із суб’єктами владних 
повноважень, що має наслідком прийняття судом рі-
шень, які не досягають тієї мети, задля якої такі спори 
були ініційовані. У роботі окреслено основні проблеми 
забезпечення права на екологічну безпеку в національ-
них судах України. До таких слід віднести: Велику Па-
лату Верховного Суду, Касаційний адміністративний 
суд у складі Верховного Суду, Касаційний господар-
ський суд у складі Верховного Суду, Касаційний кри-
мінальний суд у складі Верховного Суду, Касаційний 
цивільний суд у складі Верховного Суду.

Серед таких проблем необхідно виділити відсутність 
узагальнення судової практики з розгляду екологічних 
спорів, розгляд екологічного спору із застосуванням 
принципу підсудності, перезавантаженість судів інши-
ми категоріями справ, відсутність професійної кваліфі-
кації суддів у розгляді екологічних спорів, недостатню 
активність громадськості у питаннях захисту поруше-
них екологічних прав, обов’язковість різних експер-
тиз, що підтверджують причинно-наслідковий зв’язок, 
відсутність спеціального Екологічного суду.

Досліджено судову практику Європейського суду 
з прав людини, досліджено різноманіття видів судової 
практики. Зроблено акцент на важливості забезпечен-
ня звернення до суду правозахисних громадських орга-
нізацій. Зокрема, згадано такі організації, як «Екопра-
во-Київ», «Екоправо-Харків», «Екоправо-Львів» 
(з 2005 р. ЕПЛ – «Екологія – Право –Людина»), Харків-
ська правозахисна група тощо. Наголошено на важли-
вості розв’язання проблем захисту природного довкіл-
ля й екологічних прав.

Ключові слова: екологічні спори, екологічні права, 
охорона навколишнього природного середовища.



76 Прикарпатський юридичний вісник

Summary

Yermolaieva T. V. Problems of court consideration of 
environmental disputes. – Article.

In this article, we have examined the effectiveness of 
justice in environmental matters. An analysis of case law 
and scientific sources shows that there is no common vi-
sion on the limits of discretion and limits of judicial con-
trol in disputes with subjects of power, which results in 
the court making decisions that do not achieve the pur-
pose for which such disputes were initiated. The paper 
outlines the main problems of ensuring the right to envi-
ronmental safety in the national courts of Ukraine. These 
include: the Grand Chamber of the Supreme Court, the 
Administrative Court of Cassation of the Supreme Court, 
the Commercial Court of Cassation of the Supreme Court, 
the Criminal Court of Cassation of the Supreme Court, 
and the Civil Court of Cassation of the Supreme Court.

Such problems include the lack of generalization of ju-
dicial practice in environmental disputes, environmental 

litigation using the principle of jurisdiction, overburden-
ing of courts with other categories of cases, lack of profes-
sional qualifications of judges in environmental disputes, 
insufficient public activity to protect violated environ-
mental rights, mandatory various types of examinations 
that confirm the causal link and as the main problem – the 
lack of a special Environmental Court.

The case law of the European Court of Human Rights 
has been studied, a variety of types of case law have been 
studied. Emphasis is placed on the importance of ensuring 
the appeal to the court of human rights NGOs. In particu-
lar, such organizations as “Eco-right-Kyiv”, “Eco-right-
Kharkiv”, “Eco-right-Lviv” (since 2005 EPL – “Ecology – 
Pavo – Lyudina”), Kharkiv human rights group, etc. were 
mentioned. The importance of solving problems related to 
the protection of the natural environment and environ-
mental rights was emphasized.

Key words: environmental disputes, environmental 
rights, environmental protection.
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РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
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Постановка проблеми. Діяльність Національ-
ної поліції як суб’єкта сектору безпеки й оборо-
ни здійснюється виключно в межах, визначених 
чинним національним законодавствам, більшу 
частину якого складають норми адміністратив-
ного права, тобто адміністративного законодав-
ства. ураховуючи те, що Національна поліція як 
суб’єкт сектору безпеки і оборони має діяти лише 
у спосіб, передбачений адміністративним законо-
давством, якість і повнота останнього набуває од-
ного з першорядних значень, зокрема має прямий 
вплив на ефективність виконуваних вказаним 
суб’єктом завдань. Проте сьогодні з упевненістю 
не можна стверджувати, що адміністративне зако-
нодавство, яке регламентує діяльність Національ-
ної поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони, 
є досконалим, що вимагає розроблення дієвих 
шляхів його розвитку. У зв’язку із чим убачається 
актуальним питання про основні напрямки роз-
витку адміністративного законодавства в частині 
вдосконалення діяльності Національної поліції 
як суб’єкта сектору безпеки і оборони.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання про поняття, сутність, зміст і значення 
адміністративного законодавства, а також про 
діяльність Національної поліції та шляхи її вдо-
сконалення досліджували у своїх працях такі вче-
ні, як В.Б. Авер’янов, О.І. Безпалова, Ю.П. Би-
тяк, А.В. Галюк, О.Ю. Джафарова, О.Ю. Дрозд, 
Н.Ю. Задирака, В.Б. Пчелін, О.Ю. Салманова та 
інші. Проте, незважаючи на велику кількість на-
укових напрацювань, вони стосуються або загаль-
них положень розвитку адміністративного зако-
нодавства, або адміністративно-правових засад 
діяльності Національної поліції України, які не 
пов’язані з представленою тематикою. 

Метою статті є здійснення аналізу наукових 
підходів до трактування поняття «адміністратив-
не законодавство», а також нормативно-правових 

актів, які регулюють діяльність Національної 
поліції, та визначення основних напрямків роз-
витку адміністративного законодавства в частині 
вдосконалення діяльності Національної поліції 
як суб’єкта сектору безпеки і оборони.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зазначимо, що термін «адміністративне законо-
давство» не знайшов свого закріплення на рівні 
відповідного нормативно-правового акта. Немає 
єдності щодо його розуміння й серед учених-пра-
вознавців. При цьому окремі з учених вважають, 
що вказаною категорією слід охоплювати лише 
підзаконні нормативно-правові акти. Напри-
клад, у дослідженні, що присвячено адміністра-
тивно-правовим засадам діяльності Національ-
ної поліції України щодо запобігання та протидії 
наркоманії на регіональному рівні, А.В. Галюк 
вказує на те, що адміністративне законодавство 
складають підзаконні нормативно-правові акти, 
які регламентують відповідну сферу суспіль-
них відносин [1, с. 77]. Дана позиція, вважаємо, 
є дещо вузькою, оскільки не повністю враховує 
всі аспекти й особливості адміністративно-пра-
вових норм. Зокрема, цілком слушною виглядає 
позиція Н.Ю. Задираки, яка вважає, що питан-
ня джерел права завжди були актуальними для 
адміністративного права, оскільки ця галузь, на 
відмінну від багатьох інших, не має єдиного коди-
фікованого акта. Норми адміністративного права 
містяться в нормативних актах, які приймаються 
парламентом, Президентом, урядом, центральни-
ми та місцевими органами виконавчої влади, ор-
ганами місцевого самоврядування тощо [2, с. 13]. 
Авторський колектив підручнику «Адміністра-
тивне право України. Академічний курс» вказує 
на те, що адміністративне законодавство є систе-
мою нормативно-правових актів, в яких містить-
ся найбільш загальні й важливі адміністратив-
но-правові норми. Тому воно охоплює не всі 
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нормативно-правові акти, а лише відповідні акти 
Верховної Ради, Президента України і Кабінету 
Міністрів України, тобто ті нормативно-право-
ві акти, дія яких поширюється на всю територію 
країни. Є вагомі підстави додати до цього пере-
ліку також нормативно-правові акти міністерств 
та інших центральних органів виконавчої влади 
(тобто так зване відомче законодавство), але лише 
в тих випадках, коли вони визначають права і 
обов’язки громадян і підлягають реєстрації у вста-
новленому законом порядку [3, с. 147]. На думку 
О.Ю. Дрозда, адміністративне законодавство – це 
галузь законодавства (частина цілого), в офіцій-
них письмових джерелах якої закріплені й тому 
знаходять зовнішнє вираження основні положен-
ня адміністративного права. Відтак, підкреслює 
науковець, систему адміністративного законо-
давства становлять: Конституція України; зако-
ни України; міжнародні договори України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України; постанови Верховної Ради України; ука-
зи Президента України; постанови та розпоря-
дження Кабінету Міністрів України [4, с. 211].

Із наведеного слідує, що з огляду на специфі-
ку адміністративного права взагалі, адміністра-
тивно-правових норм зокрема до складу адміні-
стративного законодавства, в тому числі того, що 
становить правову основу діяльності Національ-
ної поліції України як суб’єкта сектору безпеки 
й оборони, може бути віднесено значну кількість 
нормативно-правових актів – від Конституції 
України та чинних міжнародних договорів до чис-
ленних підзаконних нормативно-правових актів. 
Аналіз можливих варіантів розвитку всіх норма-
тивно-правових актів, що входять до складу адмі-
ністративного законодавства, положеннями якого 
врегульовано досліджувану сферу суспільних від-
носин, вимагає проведення не одного комплексно-
го наукового дослідження. Саме тому в контексті 
досліджуваного питання зосередимо свою увагу 
лише на основоположних із зазначених актах. 
Так, встановлюючи можливі шляхи розвитку ад-
міністративного законодавства, що є норматив-
ною основою діяльності Національної поліції як 
суб’єкта сектору безпеки і оборони України, в пер-
шу чергу, увагу необхідно приділити положенням 
одного з основних законодавчих актів, який ви-
значає правові засади та принципи національної 
безпеки і оборони, цілі й основні засади держав-
ної політики, що гарантуватимуть суспільству і 
кожному громадянину захист від загроз – Закону 
України «Про національну безпеку України» від 
21 червня 2018 року. Згідно із приписами вка-
заного нормативно-правового акта Національна 
поліція України є однією з основних складових 
сектору безпеки й оброни (ч. 2 ст. 12). При цьому 
в преамбулі Закону вказано, що його положення, 
зокрема, визначають і розмежовують повнова-

ження державних органів у сферах національної 
безпеки і оборони [5]. З огляду на що в положен-
нях Закону України «Про національну безпеку 
України» повинно бути чітко окреслено повнова-
ження всіх суб’єктів сектору безпеки й оборони, 
в тому числі Національної поліції України. 

Разом із тим, про Національну поліцію Укра-
їни в положеннях Закону України «Про націо-
нальну безпеку України» згадується, окрім вище-
наведеного, ще п’ять разів – ч. 2 ст. 7, ч. ч. 3, 4, 
9 ст. 18, п. 1 ч. 2 ст. 29 [5]. При цьому такі згадки 
або мають декларативний характер, або дублю-
ють положення основного нормативно-правового 
акта, який визначає організаційно-правові засади 
діяльності Національної поліції України, – Зако-
ну України «Про Національну поліцію» від 2 лип-
ня 2015 року [6]. Так, прикладом першого випад-
ку можуть слугувати приписи ч. 9 ст. 18 Закону 
України «Про національну безпеку України», від-
повідно до яких повноваження Національної 
поліції України визначаються законодавством 
України [5]. За способом викладення норматив-
ного матеріалу вказаний правовий припис є блан-
кетним, оскільки має відсилання до іншого нор-
мативно-правового акта. Про окремі з переваг 
представленого способу викладення нормативно-
го матеріалу нами наголошувалося раніше, однак 
у даному випадку вважаємо, що його використан-
ня є недопустимим. Зокрема, використання дано-
го способу по відношенню до визначення повно-
важень Національної поліції України, як і будь 
якого іншого суб’єкта сектору безпеки й оброни, 
суперечить «духу» даного нормативно-правового 
акта, оскільки одним з основних його завдань, як 
слідує з його преамбули, є саме визначення обся-
гу таких повноважень. При цьому, якщо проана-
лізувати «законодавство України», положення 
якого повинні в такому випадку визначати повно-
важення Національної поліції України як сектору 
безпеки й оборони, побачимо, що й тут буде мати 
місце невизначеність. Так, у положеннях Закону 
України «Про Національну поліцію» згадки про 
сектор безпеки й оброни зустрічаються три рази – 
п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 97, проте в них йдеться про осо-
бливості надання одноразової грошової допомоги 
в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності 
поліцейського під час здійснення заходів із забез-
печення національної безпеки й оброни [6]. У По-
ложенні «Про Національну поліцію», що затвер-
джено постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 жовтня 2015 року № 877 , взагалі відсутні 
будь-які згадки про Національну поліцію України 
як суб’єкта сектору безпеки й оборони. 

Також слід наголосити на недопустимості ви-
користання по відношенню до визначення по-
вноважень державних органів, у тому числі На-
ціональної поліції України як суб’єкта сектору 
безпеки й оборони, категорії «законодавство». 
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При цьому відмітимо, що хоча в положеннях від-
повідних нормативно-правових актів активно 
використовується зазначена категорія, сутність 
її в них не розкривається. Аналіз фахової юри-
дичної літератури свідчить про те, що категорію 
«законодавство» використовують у декількох 
значеннях: у вузькому – це система нормативних 
актів, якими регулюються суспільні відносини; 
у широкому – система законів та інших норма-
тивних актів, що приймаються Верховною Радою 
України та вищими органами виконавчої вла-
ди – постанови Верховної Ради України, укази 
Президента України, постанови та декрети Кабі-
нету Міністрів України; у найширшому – систе-
ма законів і постанов Верховної Ради України, 
указів Президента України, постанови, декретів 
і розпоряджень Кабінету Міністрів України, а 
також нормативних актів міністерств і відомств, 
місцевих рад і місцевих державних адміністра-
цій [7, с. 499]. Більш того, як зауважує Л.В. Мо-
гілевський, із приводу наведених положень не-
обхідно зробити уточнення в частині того, що, 
окрім системи законів, вузьке розуміння катего-
рії «законодавства» передбачає також включен-
ня до нього системи міжнародно-правових актів, 
що ратифіковані Верховною Радою України або 
іншим чином легалізовані на території Украї-
ни [8, с. 302]. Окрім цього, слід навести позицію 
О.Ю. Дрозда, відповідно до якої термін «законо-
давство» досить широко використовується у пра-
вовій системі в основному у значенні сукупності 
законів та інших нормативно-правових актів, 
які регламентують ту чи іншу сферу суспільних 
відносин і є джерелами певної галузі права. Уче-
ний наголошує на тому, що в законах залежно від 
важливості та специфіки суспільних відносин, 
що регулюються, цей термін вживається в різних 
значеннях: в одних маються на увазі лише зако-
ни; в інших, передусім кодифікованих, в поняття 
«законодавство» включаються як закони та інші 
акти Верховної Ради України, так і акти Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України, а в де-
яких випадках – також і нормативно-правові акти 
центральних органів виконавчої влади [4, с. 210]. 
Тобто категорія «законодавство» є доволі об’єм-
ною за своєю суттю й в окремих випадках може 
включати у свій зміст будь-які нормативно-пра-
вові акти, в тому числі підзаконного характеру. 

Із аналізу наведених позицій слідує, що зако-
нодавець, вказуючи в ч. 9 ст. 18 Закону України 
«Про національну безпеку України» те, що повно-
важення Національної поліції України визнача-
ються законодавством України [5], не виключає 
можливість закріплення таких повноважень на 
рівні підзаконних нормативно-правових актів, що 
є недопустимим з огляду на декілька причин. Так, 
слід зазначити, що вичерпний перелік основних 
повноважень Національної поліції України закрі-

плено в ст. 23 Закону України «Про Національну 
поліцію». І хоча в переліку основних повноважень 
відсутні згадки про діяльність Національної полі-
ції як суб’єкта сектору безпеки й оборони, серед 
них є ті, що тісно пов’язані з реалізацією поліці-
єю правового статусу такого суб’єкта, наприклад: 
вживає заходів, спрямованих на усунення загроз 
життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній без-
пеці, що виникли внаслідок учинення криміналь-
ного, адміністративного правопорушення; вжи-
ває заходів для забезпечення публічної безпеки і 
порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, 
на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських і 
річкових портах, інших публічних місцях; спри-
яє забезпеченню відповідно до закону правового 
режиму воєнного або надзвичайного стану, зони 
надзвичайної екологічної ситуації у разі їх ого-
лошення на всій території України або в окремій 
місцевості; виконує в межах компетенції запити 
органів правопорядку (правоохоронних органів) 
інших держав або міжнародних організацій полі-
ції відповідно до закону та міжнародних договорів 
України; тощо [6]. 

Слід відмітити й те, що, закріпивши перелік 
основних повноважень Національної поліції як 
вичерпний, законодавець окремою нормою визна-
чив її додаткові повноваження. Так, відповідно 
до ст. 24 Закону України «Про Національну полі-
цію» виконання інших (додаткових) повноважень 
може бути покладено на поліцію виключно зако-
ном [6]. Із цього приводу у фахових наукових дже-
релах відмічається той факт, що в процесі станов-
лення та розвитку Національної поліції України, 
соціальних та економічних змін в країні, може 
виникнути необхідність у покладанні на полі-
цію інших (додаткових) повноважень [9, с. 110]. 
При цьому, як цілком слушно підкреслює автор-
ський колектив науково-практичного комента-
ря до Закону України «Про Національну полі-
цію», повноваження органів і підрозділів поліції 
не може бути розширено жодним підзаконним 
нормативно-правовим актом. Ці питання мають 
врегулюватися лише Верховною Радою України 
шляхом ухвалення законів [10, с. 108]. Із чого слі-
дує, що законодавець обмежив визначення повно-
важень Національної поліції лише рівнем законів 
України. Таке положення справ цілком відпові-
дає конституційним приписам. 

Що стосується дублювання законодавчих по-
ложень, що визначають правовий статус Наці-
ональної поліції України як суб’єкта сектору 
безпеки й оборони, то в якості їх прикладу мож-
на навести приписи ч. 3 ст. 18 Закону України 
«Про Національну безпеку України», відповідно 
до яких діяльність Національної поліції Украї-
ни спрямовується та координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра внутрішніх 
справ України [5]. Аналогічні приписи містять-
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ся в ч. 2 ст. 1 Закону України «Про Національну 
поліцію» [6]. Також в якості прикладу можна на-
вести приписи ч. 4 ст. 18 Закону України «Про на-
ціональну безпеку України», відповідно до яких 
Національна поліція України є центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує громадську 
безпеку і порядок, охорону прав і свобод людини, 
інтересів суспільства і держави, протидію злочин-
ності, а також надає визначені законом послуги 
з допомоги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги [5]. У зазна-
ченому випадку фактично наводяться загальні 
завдання Національної поліції України, що отри-
мали своє нормативне закріплення в ч. 1 ст. 2 За-
кону України «Про Національну поліцію» [6]. 

Отже, з позиції визначення повноважень На-
ціональної поліції України як суб’єкта сектору 
безпеки й оборони адміністративне законодавство 
потребує свого розвитку, що може бути здійснено 
шляхом внесення змін, принаймні, у два норма-
тивно-правових акта. По-перше, вважаємо, що 
свого редагування потребує ст. 24 Закону України 
«Про Національну поліцію», яка визначає додат-
кові повноваження поліції, зокрема її слід допов-
нити ч. 2, яку пропонуємо викласти в такій ре-
дакції: «Поліція здійснює повноваження суб’єкта 
сектору безпеки й оборони, передбачені Законом 
України «Про національну безпеку України». 
У свою чергу, Закон України «Про національ-
ну безпеку України» доповнити ст. 18-1, в якій 
детально визначити правовий статус, зокрема 
повноваження, Національної поліції України як 
суб’єкта сектору безпеки й оборони. При цьому 
з тексту Закону України «Про національну без-
пеку України» необхідно виключити положення, 
що дублюють приписи Закону України «Про На-
ціональну поліцію». 

Говорячи про можливі шляхи розвитку адмі-
ністративного законодавства в частині вдоскона-
лення діяльності Національної поліції України 
як суб’єкта сектору безпеки й оборони, необхід-
но вказати на аспекти, які мають безпосередній 
вплив на таку діяльність. Зокрема, увагу необхід-
но звернути на той факт, що окремі з напрямків 
здійснення громадського контролю за діяльністю 
Національної поліції України як суб’єкта сектору 
безпеки й оборони можуть бути обмежені. 

Так, відповідно до п. 1 ч. 2 Закону України 
«Про національну безпеку України» громадським 
об’єднанням, зареєстрованим у встановленому 
законом порядку, гарантується відповідно до 
Конституції України та законів України, а та-
кож статутних положень можливість отримува-
ти в установленому порядку від державних ор-
ганів, зокрема від керівників складових частин 
сектору безпеки і оборони, інформацію з питань 
діяльності складових сектору безпеки й оборони, 

крім інформації з обмеженим доступом [5]. Із чого 
слідує, що законодавець передбачає обмеження 
щодо здійснення громадського контролю, в тому 
числі за діяльністю Національної поліції України 
як суб’єкта сектору безпеки й оборони, у випадку 
коли мова йде про оперування інформацією з об-
меженим доступом. 

Порядок здійснення та забезпечення права 
кожного на доступ до інформації, що знаходиться 
у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації та інформації, 
що становить суспільний інтерес визначено в поло-
женнях Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13 січня 2011 року. Як встановле-
но в ч. 2 ст. 6 вищенаведеного нормативно-право-
вого акта, обмеження доступу до інформації здійс-
нюється відповідно до закону за умов дотримання 
сукупності таких вимог: виключно в інтересах 
національної безпеки, територіальної цілісності 
або громадського порядку з метою запобігання за-
ворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 
населення, для захисту репутації або прав інших 
людей, для запобігання розголошенню інформа-
ції, одержаної конфіденційно, або для підтриман-
ня авторитету та неупередженості правосуддя; 
розголошення інформації може завдати істотної 
шкоди цим інтересам; шкода від оприлюднення 
такої інформації переважає суспільний інтерес в її 
отриманні. Також у ст. ст. 7–9 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» наводиться 
детальне визначення й особливості кожного з різ-
новидів інформації з обмеженим доступом [11]. 

Отже, як слідує з комплексного аналізу 
п. 1 ч. 2 ст. 10 Закону України «Про національ-
ну безпеку України», положень Закону України 
«Про інформацію» та Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації», окремі напрямки 
здійснення громадського контролю за діяльністю 
Національної поліції України як суб’єкта сектору 
безпеки й оборони можуть бути обмежені у зв’яз-
ку з оперуванням інформацією з обмеженим до-
ступом – конфіденційною, службовою та таємною 
інформацією. Разом із тим слід відмітити те, що 
ч. 1 ст. 10 Закону України «Про національну без-
пеку України» вже містить дещо інші обмеження 
щодо здійснення громадського контролю, зокре-
ма, встановлює, що його сфера може бути обмеже-
на виключно Законом України «Про держану та-
ємницю». Аналіз приписів Закону України «Про 
державну таємницю» від 21 січня 1994 року свід-
чить про те, що він регулює суспільні відносини, 
пов’язані з віднесенням інформації до державної 
таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її 
матеріальних носіїв та охороною державної таєм-
ниці з метою захисту національної безпеки Укра-
їни [12]. При цьому слід відмітити, що державна 
таємниця або ж секретна інформація є різновидом 
таємної інформації. 
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З огляду на вищенаведені положення можна 
стверджувати про те, що ч. 1 ст. 10 Закону Укра-
їни «Про національну безпеку України» не уз-
годжується з положеннями п. 1 ч. 2 ст. 10 даного 
нормативно-правового акта, оскільки в останній 
із вказаних норм міститься більш розширений 
перелік різновидів інформації, по відношенню 
до якої може бути обмежена сфера громадського 
контролю, в тому числі за діяльністю Національ-
ної поліції як суб’єкта сектору безпеки й оборони. 
Ураховуючи те, що за своєю суттю інформація 
з обмеженим доступом є більш широкою катего-
рією, аніж таємна інформація, з метою уніфіка-
ції положень Закону України «Про національну 
безпеку України» [5], необхідно внести зміни до 
ч. 1 ст. 10 даного нормативно-правового акта, зо-
крема її друге речення викласти в такій редакції: 
«Сфера громадського контролю може бути обме-
жена виключно з питань доступу до інформації 
з обмеженим доступом». 

Висновки. Отже, сьогодні можна назвати знач-
ну кількість нормативно-правових актів, які 
у своїй сукупності складають адміністративне 
законодавство, що регламентує діяльність Націо-
нальної поліції України як суб’єкта сектору безпе-
ки й оброни. Аналіз лише основних із таких актів 
свідчить про те, що вказане законодавство потре-
бує свого розвитку в частині вдосконалення діяль-
ності Національної поліції України як суб’єкта 
сектору безпеки й оборони. Зокрема, в першу чер-
гу, необхідно належним чином визначити право-
вий статус вказаного суб’єкта як у положеннях 
Закону України «Про національну безпеку Укра-
їни», так і в Законі України «Про Національну 
поліцію». Також задля підвищення ефективності 
здійснення громадського контролю за діяльністю 
Національної поліції України як суб’єкта секто-
ру безпеки й оборони свого перегляду потребують 
приписи, що встановлюють обмеження в даній 
сфері суспільних відносин. Звичайно, вказані 
пропозиції щодо розвитку адміністративного за-
конодавства є лише одними з багатьох, що можуть 
бути запропоновані, проте лише їх урахування 
має значно вплинути на вдосконалення діяльності 
Національної поліції України як суб’єкта сектору 
безпеки й оборони.
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Анотація
Безега В. В. Розвиток адміністративного законодав-

ства в частині вдосконалення діяльності Національної 
поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони. – Стаття.

Метою статті є здійснення аналізу наукових під-
ходів до трактування поняття «адміністративне 
законодавство», а також нормативно-правових актів, 
які регулюють діяльність Національної поліції, та 
визначення основних напрямків розвитку адміністра-
тивного законодавства в частині вдосконалення діяль-
ності Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки 
і оборони. У статті з’ясовано, що діяльність Національ-
ної поліції як суб’єкта сектору безпеки й оборони 
здійснюється виключно в межах, визначених чинним 
національним законодавствам, більшу частину якого 
складають норми адміністративного права, тобто ад-
міністративного законодавства. З урахуванням того, 
що Національна поліція як суб’єкт сектору безпеки і 
оборони має діяти лише у спосіб, передбачений адміні-
стративним законодавством, наголошено на тому, що 
якість і повнота останнього набуває одне з першоряд-
них значень, зокрема має прямий вплив на ефектив-
ність виконуваних вказаним суб’єктом завдань. З’я-
совано, що з огляду на специфіку адміністративного 
права взагалі, адміністративно-правових норм зокре-
ма, до складу адміністративного законодавства, в тому 
числі того, що становить правову основу діяльності 
Національної поліції України як суб’єкта сектору без-
пеки й оборони, може бути віднесено значну кількість 
нормативно-правових актів – від Конституції України 
та чинних міжнародних договорів до численних під-
законних нормативно-правових актів. Наведено під-
ходи вчених правознавців щодо розуміння сутності 
адміністративного законодавства, здійснено їх аналіз 
і співвідношення. Проведено аналіз основних норма-
тивно-правових актів, що становлять адміністративне 
законодавство, на якому ґрунтується діяльність Наці-
ональної поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони. 
Проведений аналіз дозволив виявити недоліки тако-
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го законодавства, внаслідок чого були запропоновані 
можливі шляхи його розвитку в частині вдосконален-
ня діяльності Національної поліції як суб’єкта сектору 
безпеки і оборони. Обґрунтовано необхідність внесення 
змін і доповнень до Законів України «Про Національну 
поліцію» та «Про національну безпеку України» в ча-
стині вдосконалення правового статусу Національної 
поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони, також 
підвищення ефективності її діяльності в цій сфері. 

Ключові слова: розвиток, адміністративне 
законодавство, Національна поліція, суб’єкт сектору 
безпеки і оборони, вдосконалення діяльності Націо-
нальної поліції. 

Summary

Bezeha V. V. Development of administrative legisla-
tion in terms of improving the activities of the National 
Police as a subject of the security and defense sector. – 
Article.

The purpose of the article is to analyze scientific ap-
proaches to the interpretation of the concept of “adminis-
trative legislation”, as well as regulations governing the 
activities of the National Police, and identify the main 
directions of administrative legislation to improve the 
National Police as a security and defense sector. In the 
article, it has been clarified that the activities of the Na-
tional Police as a subject of the security and defense sec-
tor are carried out exclusively within the limits set by the 
current national legislation, most of which are the rules 
of administrative law, namely administrative law. Given 
that the National Police, as a subject of the security and 

defense sector, should act only in the manner prescribed 
by administrative law, it has been emphasized that the 
quality and completeness of the latter is of paramount 
importance, in particular has a direct impact on the ef-
fectiveness of object of tasks. It was found that given the 
specifics of administrative law in general, administrative 
law in particular, in the administrative legislation, in-
cluding what constitutes the legal basis of the National 
Police of Ukraine as a subject of the security and defense 
sector, can be attributed to a significant the number of 
normative legal acts – from the Constitution of Ukraine 
and current international treaties to numerous bylaws. 
The approaches of legal scholars to the understanding of 
the essence of administrative legislation have been given, 
their analysis and correlation have been carried out. The 
analysis of the main normative legal acts that make up the 
administrative legislation, on which the activity of the 
National Police as a subject of the security and defense 
sector is based, has been carried out. The analysis revealed 
the shortcomings of such legislation, as a result of which 
possible ways of its development, have been suggested in 
terms of improving the activities of the National Police 
as a subject of the security and defense sector. It has been 
reasoned the need to amend the Laws of Ukraine “On the 
National Police” and “On National Security of Ukraine” 
in terms of improving the legal status of the National Po-
lice as a subject of the security and defense sector, as well 
as increase the efficiency of its activities in this area.

Key words: development, administrative legislation, 
National Police, security and defense sector entity, im-
provement of the National Police.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ФІНТЕХ 
 НА ПРИКЛАДІ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ – ЕМІТЕНТІВ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

Активний розвиток фінтех-індустрії та фін-
тех-стартапів в останнє десятиліття актуалізував 
необхідність нормативно-правового врегулюван-
ня сфери фінансових технологій.

Питання розвитку фінансових технологій за-
галом і їх нормативно-правового регулювання 
зокрема через його актуальність є об’єктом до-
слідження багатьох вітчизняних і зарубіжних 
вчених та практиків, серед яких: Л. Дудинець 
[5], Н. Пантєлєєва [8], С. Паперник та О. Моло-
тай [9], Г. Поченчук [10], С. Шкарлет, М. Дубина 
й О. Жук [11], М. Яценко й А. Бондаренко [12], 
Д. Паніна [7], В. Вайпан, Є. Губін і М. Єгорова 
[1], В. Загойті [6], А. Діденко [14], П. Гупта [17], 
Ф. Годіно [16], М. МакКеффрі й А. Шифф [18], 
Ч. Тейлор, К. Уілсон, Е. Холтінен та А. Морозова 
[19], М. Амстад [13] та ін. Тим не менш, з огляду 
на динамічний розвиток галузі фінтех питання її 
нормативно-правового регулювання не може вва-
жатися вирішеним навіть за наявності ґрунтов-
них досліджень, а специфічні особливості фінан-
сових технологій потребують більш детального 
вивчення з метою створення якісної екосистеми 
для їхнього подальшого розвитку.

Як зазначає дослідник питання норматив-
но-правового регулювання системи електронних 
платежів Д.С. Паніна [7], у світовій практиці сьо-
годні склалися два основні підходи: ліберальний і 
нормативний, відображені у формуванні трьох ос-
новних моделей електронних платежів: азійській, 
європейській та американській, кожна з яких має 
свої особливості.

Найбільш жорсткою політикою регулювання 
відрізняється азійська модель, у рамках якої за-
фіксована державна монополія на випуск елек-
тронних грошей (наприклад, Сінгапур і Тайвань) 
та обмежений доступ для іноземних компаній до 
системи електронних платежів (Китай) із метою 
усунення внутрішніх і зовнішніх загроз для наці-
ональної платіжної системи, протидії відмиванню 
доходів, отриманих злочинним шляхом, і міні-
мізації вірогідності реалізації імпортованих роз-
рахунково-платіжних ризиків. Так, на території 
Китаю передбачена єдина легальна можливість 
для здійснення іноземних транзакцій – через єди-
ну систему електронних платежів China Unionpay 
Data, а іноземні компанії не можуть створювати 
платіжні системи й емітувати платіжні картки 

самостійно – відповідна діяльність можлива лише 
за умови залучення китайських компаній.

Таким чином, досвід азійських країн, який 
у повному обсязі відображає нормативний і ме-
ханістичний підходи до правового регулювання 
галузі фінтех, свідчить про доцільність створен-
ня регульованого ринку електронних платіжних 
послуг за умови дійсно ефективного державного 
регулювання, що передбачає створення законо-
давчої бази та відповідних заходів податкового 
стимулювання, а це сприятиме інтенсивному роз-
витку ринку електронних платіжних систем.

Полярні думки щодо застосування підходів до 
нормативно-правового регулювання галузі фінтех 
(на прикладі електронної індустрії) простежують-
ся у США, де відбувається активна взаємодія офі-
ційних банків із небанківськими (нефінансовими) 
посередниками у сфері електронних розрахунків 
і платежів. Законодавством передбачена участь 
небанківських установ як посередників (пла-
тіжних агентів) на американському платіжному 
ринку, що відображено у можливості інвестицій-
ної участі банків і банківських холдингів у капі-
талі небанківських емітентів карт зі збереженою 
вартістю загального призначення. Таким чином, 
у США більш прийнятним традиційно вважається 
ліберальний підхід. Обґрунтуванням цієї позиції 
виступає об’єктивна реальність динамічного роз-
витку системи електронних платежів як складної 
структури, розвиток якої вимагає постійного за-
лучення інновацій. Відповідно, функція держави 
повинна фокусуватися лише на створенні умов 
для розвитку конкуренції [7].

Країни Європейського Союзу на етапі започат-
кування галузі фінтех і створення відповідних 
правових норм також більшою мірою дотримува-
лися нормативного підходу до правового регулю-
вання, застосовуючи жорсткий нагляд за емісією 
та обігом електронних грошей.

У цьому контексті доречно навести й іншу 
класифікацію, котру поділяють дослідники ме-
ханізмів нормативно-правового регулювання фін-
теху В.О. Вайпан, Є.П. Губін, М.О. Єгорова [1] та 
В.Л. Загойті [6], за якою також виділяють два під-
ходи до нормативно-правового регулювання впро-
вадження і застосування фінансових інновацій: 
превентивний і вичікувальний. Перший підхід – 
превентивний, заснований на використанні про-
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гнозних результатів. Зазначений підхід доцільно 
дослідити на показовому прикладі еволюції нор-
мативно-правового регулювання заснування та ді-
яльності установ-емітентів електронних грошей, 
починаючи з першої редакції Директиви Європей-
ського парламенту і Ради ЄС (Директива 2000/46/
ЄС) від 18 вересня 2000 р. про заснування, регу-
лювання та пруденційний нагляд за діяльністю 
установ, які емітують електронні гроші [15], при-
йнятої з метою досягнення необхідної гармоніза-
ції законодавства для забезпечення взаємного 
визнання дозволу та пруденційного нагляду за 
установами, котрі емітують електронні гроші, що 
робить можливим надання єдиної ліцензії, визна-
ної в усьому Співтоваристві та розробленої для за-
безпечення довіри суб’єктів фінансових відносин 
і застосування принципу пруденційного нагляду 
в державах-членах ЄС.

Наведена редакція Директиви (2000/46/ЄС) 
визначає протиправність діяльності з випуску 
електронних грошей суб’єктами, які не є кре-
дитними установами за визначенням Директиви 
2000/12/ЄС, і забороняє в особі держав-членів 
ЄС будь-яким іншим особам чи установам випуск 
електронних грошей. Кредитною установою за ви-
значенням Директиви Європейського Парламен-
ту та Ради ЄС «Щодо започаткування діяльності 
кредитних установ та її ведення» від 20 березня 
2000 р. (Директиви 2000/12/ЄС) [2] є суб’єкт під-
приємницької діяльності, діяльність котрого по-
лягає в отриманні від громадськості депозитів або 
інших коштів на зворотній основі та надання кре-
дитів за свій власний рахунок.

Директива (2000/46/ЄС) надає норматив-
но-правову дефініцію поняттю «установа, яка 
емітує електронні гроші» та визначає її як під-
приємство або будь-яку іншу юридичну особу, 
крім кредитної установи, визначеної у пп. (а) 
ст. 1 п. 1 Директиви 2000/12/ЄС, що видає пла-
тіжні засоби у формі електронних грошей. По-
няття «електронні гроші» визначено як грошову 
вартість, яка:

 – зберігається на електронному пристрої;
 – видається при отриманні грошових коштів 

на суму не меншої вартості;
 – приймається як платіжний засіб іншими 

підприємствами, ніж емітент.
Ст. 1 п. 4 та п. 5 аналізованої Директиви забо-

роняє особам чи підприємствам, котрі не є кре-
дитними установами за визначенням Директиви 
2000/12/ЄС, ведення діяльності з випуску елек-
тронних грошей. Інша ділова діяльність установ, 
які емітують електронні гроші (окрім випуску 
електронних грошей), обмежується до таких на-
прямів діяльності:

 – надання тісно пов’язаних фінансових і нефі-
нансових послуг, таких як: адміністрування елек-
тронних грошей шляхом виконання оперативних 

та інших допоміжних функцій, пов’язаних із їх 
видачею, видача й адміністрування інших пла-
тіжних засобів, але виключаючи надання будь-
якої форми кредитування;

 – зберігання даних на електронному пристрої 
від імені інших підприємств чи державних установ.

Установи, які емітують електронні гроші, 
згідно з першою редакцією Директиви не повин-
ні мати жодних фондів в інших підприємствах, 
за винятком випадків, коли ці підприємства ви-
конують оперативні чи інші допоміжні функції, 
пов’язані з електронними грошима, виданими або 
розподіленими відповідною установою.

Еволюція правовідносин із випуску й обігу 
електронних грошей призвела до відповідних змін 
нормативно-правового регулювання діяльності 
установ-емітентів електронних грошей. У подаль-
шій редакції Директиви установам-емітентам вже 
дозволено випускати засоби платежу, включаю-
чи електронні гроші, й управляти ними, а також 
здійснювати таку діяльність на території всього 
Співтовариства на основі взаємного визнання і 
всеохоплюючої системи пруденційного нагляду, 
яка застосовується до них згідно із Директивами 
ЄС з питань банківської діяльності відповідно до 
п. 5 Додатка 1 до Директиви 2000/12/ЄС.

Передбачено введення особливого порядку 
пруденційного нагляду за установами-емітента-
ми електронних грошей, який, хоч і приведений у 
відповідність із порядком пруденційного нагляду, 
що застосовується до інших кредитних установ, 
все ж відрізняється від нього, і це є виправданим 
і бажаним, оскільки сам по собі випуск електро-
нних грошей, враховуючи їх специфічний харак-
тер як електронного замінника монет і банкнот, 
не включає в себе приймання вкладів згідно зі 
ст. 3 Директиви 2000/12/ЄС [3].

Вказана редакція Директиви (2000/46/ЄС) за-
значає необхідність забезпечення регулятивної 
основи електронної торгівлі, яка швидко розвива-
ється, у більш широкому контексті, що допоможе 
повною мірою виявити потенційні переваги елек-
тронних грошей і, зокрема, уникнути затримки 
впроваджень технологічних нововведень. Тому ця 
Директива вводить технологічно нейтральну пра-
вову основу, яка гармонізує пруденційний нагляд 
за установами-емітентами електронних грошей у 
межах, необхідних для забезпечення їх фінансово 
надійного та розсудливого функціонування і, зо-
крема, їх фінансової цілісності.

Аналізовані Директиви втратили чинність на 
основі Директиви 2009/110/ЕС «Щодо започат-
кування та здійснення діяльності установами-е-
мітентами електронних грошей і пруденційний 
нагляд за ними, що вносить зміни до Директив 
2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС і скасовує Директи-
ву 2000/46/ЕС» від 16 вересня 2009 р. [4], тим не 
менш, проведений аналіз нормотворчості є доціль-
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ним із погляду простеження еволюції розвитку 
підходів до нормативно-правового регулювання 
та контролю у галузі фінтех. Чинна редакція при-
ведена у відповідність із сучасними вимогами роз-
витку фінтеху і свідчить про застосування іншого 
підходу до нормативного-правового регулювання 
впровадження та застосування фінансових інно-
вацій – вичікувального, який полягає у вдоскона-
ленні нормативно-правового регулювання об’єкта 
внаслідок звершення відповідних змін внутріш-
нього об’єктивного та зовнішнього галузевого 
середовища. Адже, як зазначено в наведеній ре-
дакції Директиви, її було ухвалено у відповідь на 
появу нових попередньо оплачених продуктів для 
здійснення електронних платежів, із чого можна 
зробити висновок, що процес формування чинних 
правових норм із регулювання та контролю емісії 
електронних грошей у країнах ЄС має послідкові 
ознаки та є результатом еволюції самої галузі фін-
теху, зокрема інструментарію обігу електронних 
засобів платежу з метою стабілізації внутрішньо-
го ринку та забезпечення належного рівня пруден-
ційного нагляду.

Значною перевагою чинної редакції Директиви 
є спрощення вимог до діяльності установ-емітен-
тів електронних грошей щодо розміру уставного 
капіталу, рівень якого був знижений із 1 млн євро 
до 350 тис. євро, та фіксацією права повернення 
користувачем грошових коштів у будь-який мо-
мент часу, чого не передбачалося в перших редак-
ціях Директиви.

Удосконалено визначення і самого поняття 
«електронні гроші» з огляду на необхідність вве-
дення чіткої та нейтральної з технологічного по-
гляду дефініції, що повинна передбачати всі ва-
ріанти емісії постачальником платіжних послуг 
попередньо оплаченого засобу розрахунку в обмін 
на грошові кошти, який можна використовувати 
для оплати. Це передбачає наявність грошової 
вартості, що зберігається або на платіжному при-
строї, який знаходиться у розпорядженні власни-
ка електронних грошей, або на віддаленому сер-
вері й управління яким здійснюється власником 
електронних грошей через передбачений для цьо-
го спеціальний рахунок.

Директивою вводиться обов’язкова вимога 
щодо необхідності достатньо широкого визначен-
ня з метою уникнення затримки у впровадженні 
технологічних нововведень та охоплення не тіль-
ки всіх видів електронних грошей, наявних на 
сучасному ринку, а також і тих продуктів, які мо-
жуть з’явитися у майбутньому, що знову підтвер-
джує застосування другого аналізованого підходу 
до регулювання впровадження і застосування фі-
нансових інновацій – вичікувального.

Значна увага чинною Директивою приділена 
питанню захисту користувачів і забезпеченню на-
дійності у роботі установ-емітентів електронних 

грошей, запроваджуючи обов’язок передбачення 
та впровадження додаткових методів розрахунку 
поточного капіталу, також обов’язок для уста-
нов-емітентів електронних грошей зберігати кош-
ти власників електронних грошей окремо від ко-
штів установи-емітента, призначених для інших 
видів діяльності. Директивою встановлені імпе-
ративні норми щодо дотримання установами-емі-
тентами електронних грошей чинного законодав-
ства у сфері контролю за відмиванням грошей і 
фінансуванням тероризму.

Таким чином, відповідно до об’єктивних про-
цесів динамічного розвитку фінансових техноло-
гій законодавство ЄС із нормативно-правового ре-
гулювання галузі фінтех пом’якшує початковий 
превентивний (нормативний, механістичний) під-
хід до правового регулювання аналізованої сфери 
шляхом прийняття поправок ліберального харак-
теру, що зумовлено втратою актуальності почат-
кових нормативно-правових норм.

Висновки. Проведений аналіз еволюції нор-
мативно-правового регулювання діяльності уста-
нов-емітентів електронних грошей свідчить про 
неоднозначність окремих підходів до регулюван-
ня впровадження і застосування фінансових ін-
новацій, адже через стрімкий розвиток об’єкта 
дослідження та регуляції – фінтеху – необхідно 
вказати про особливу складність (майже немож-
ливість) впровадження відповідних законодавчих 
змін, що може призвести до надмірного контролю 
компетентних органів за галуззю, стримування її 
розвитку, особливо у разі застосування механіс-
тичного, нормативного та превентивного підходів 
(за різними класифікаціями) до нормативно-пра-
вового врегулювання об’єкта дослідження.

Загалом проведене дослідження підходів до 
нормативно-правового регулювання та контролю 
галузі фінтех на прикладі нормативно-правового 
регулювання діяльності установ-емітентів елек-
тронних грошей засвідчило наявність певних фак-
торів, які найбільшою мірою впливають на специ-
фіку процесу нормативно-правового регулювання 
та визначення того чи іншого підходу до нього.
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Анотація

Бухарін Г. О. Дослідження підходів нормативно- 
правового регулювання галузі фінтех на прикладі 
регулювання діяльності установ – емітентів електро-
нних грошей. – Стаття.

У статті визначено дієві підходи до нормативно-пра-
вового регулювання галузі фінтех та обґрунтовано 
доцільність їх подальшого застосування у нормотвор-
чій діяльності та правозастосовній практиці. Підходи 
до нормативно-правового регулювання галузі фінтех 
були розглянуті на прикладі діяльності установ-емі-
тентів електронних грошей, наведені та проаналізовані 
класифікації підходів і критерії, за якими вони фор-
муються. Світова практика нормативно-правового ре-
гулювання та контролю галузі фінтех, незважаючи 
на достатню інноваційність аналізованого феномену, є 
досить розгалуженою та відрізняється специфічними 
особливостями в різних країнах впровадження.

З метою аналізу особливостей механізмів норматив-
но-правового регулювання та контролю галузі фінтех 
розглянуто існування традиційного механістичного 
підходу як відображення механістичної концепції пра-
вового регулювання щодо більшості правовідносин, 
які виникають у сфері фінтеху, що є доречним на по-
чатковому етапі розвитку фінтех-правовідносин. Тим 
не менш, зважаючи на стрімкий розвиток фінтех-інду-
стрії та пов’язаних із нею специфічних правовідносин, 
констатовано застосування системного підходу до нор-
мативно-правового регулювання та контролю галузі 
фінтех як більш дієвого, що врахує об’єктивні процеси 
самоорганізації та саморегулювання сучасних систем, 
розвиток різноманіття системоутворюючих зв’язків та 
інтенсивної інтеграції правових норм і правовідносин 
як прояву інтегративної юриспруденції.

Представлені моделі електронних платежів: 
азійська, європейська й американська, кожна зі своїми 
специфічними особливостями, перевагами та недолі-
ками. Досліджена еволюція нормативно-правового ре-
гулювання галузі фінтех на прикладі діяльності уста-
нов-емітентів електронних грошей відповідно до змін, 
внесених до Директив ЄС про започаткування та здійс-
нення діяльності установами-емітентами електронних 
грошей і пруденційний нагляд за ними, а також відпо-
відна еволюція прав та обов’язків суб’єктів із надання 
фінансових послуг у країнах ЄС. Доведено доцільність 
застосування системного підходу до нормативно-пра-
вового регулювання галузі фінтех як такого, що вра-
ховує об’єктивні процеси самоорганізації та саморе-
гулювання сучасних систем, розвиток різноманіття 
системоутворюючих зв’язків та інтенсивну інтеграцію 
правових норм і правовідносин як прояву інтегратив-
ної юриспруденції з метою забезпечення формування 
та розвитку якісної екосистеми фінтеху в рамках со-
ціологічної юриспруденції з урахуванням соціальних, 
економічних та інформаційних аспектів розвитку 
суспільних відносин у динаміці.

Ключові слова: фінтех, нормативно-правове регу-
лювання, підходи до нормативно-правового регулю-
вання, електронні гроші, електронні платежі.
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Summary

Bukharin H. O. Research of approaches of legal regu- 
lation of the fintech industry on the example of regula-
tion of the business of electronic money institutions. – 
Article.

In the context of global financial globalization, rapid 
information and technological development along with 
the absence of an effective system of regulators for coor-
dinating the activities of the world economic and finan-
cial institutions on the issues of forecasting directions 
of economic development, risks of crisis manifestations, 
etc., new financial services institutions are formed and 
developed, which in turn actualizes the need to determine 
their legal status and create a balanced regulatory frame-
work of their activities. The article discusses approach-
es to the legal regulation of the fintech industry on the 
example of the business of electronic money institutions, 
presents and analyzes the classifications of approaches 
and the criteria by which they are formed. Existing elec-
tronic payment models are presented: Asian, European 
and American – each with its own specific features, their 

advantages and disadvantages are identified. The evolu-
tion of the legal regulation of the fintech industry as an 
example of the business of electronic money institutions 
has been investigated, in line with the changes made to the 
EU Directives on the establishment and implementation 
of electronic money institutions and prudential supervi-
sion, as well as the corresponding evolution of rights and 
responsibilities of financial services entities in the EU. 
The expediency of applying a systematic approach to the 
legal regulation of the fintech industry as one that takes 
into account the objective processes of self-organization 
and self-regulation of modern systems, the development 
of a variety of system-forming relationships and the in-
tensive integration of legal norms and relationships as a 
manifestation of integrative jurisprudence, and with the 
aim to develop qualitative ecosystem of fintech within the 
framework of sociological jurisprudence taking into ac-
count social, economic and informational aspects of social 
relationship development in dynamics has been proven.

Key words: fintech, legal regulation, approaches to 
legal regulation, electronic money, electronic payments.
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ

Постановка проблеми. Однією з найпотуж-
ніших загроз країні сьогодні є значна корумпо-
ваність всіх щаблів українського суспільства. 
Боротьба з цим негативним явищем почала 
стрімко розвиватися після Революції Гідності, 
одним із досягненням якої було знищення ко-
рупційного режиму колишнього президента 
Януковича і становлення курсу розвитку Укра-
їни за моделлю європейських країн. Означе-
не викликало проведення цілої низки реформ, 
найбільш важливою з яких стала антикоруп-
ційна реформа. Саме в межах шляхів реаліза-
ції антикорупційної діяльності було створено 
Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру 
(далі – САП) як самостійний структурний під-
розділ Генеральної прокуратури України. Ство-
рення зазначеного підрозділу має важливе зна-
чення, оскільки, як відомо, корупція гальмує 
еволюцію правової системи, унеможливлюючи 
наближення України до передових світових 
показників рівня життя. Відсутність дієвих 
важелів боротьби з корупцією, поширення ко-
рупціогенних ризиків практично на всі сфери 
суспільного життя, лояльне ставлення частини 
громадян до вказаного явища призвели до того, 
що корупційна діяльність на всіх щаблях влади 
паралізувала проведення реформ, визначених 
керівництвом держави як пріоритет розвитку. 
Тож боротьба з корупцією – один із пріоритетів 
у роботі органів прокуратури України загалом і 
кожного прокурора зокрема [1, с. 145]. З огляду 
на це безперечним є той факт, що створення САП 
стало зрозумілим і логічним кроком законодав-
ця на шляху подолання корупції в нашій країні. 
Вона наділена особливим правовим статусом.

Стан дослідження. Проблема діяльності САП 
викликає неабиякий інтерес у вітчизняних прав-
ників. Зокрема, їй приділяли увагу: О.В. Зайчук, 
О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, О.О. Тихоми-
ров, М.М. Мікуліна, Ю.А. Іванов, А.М. Михнен-
ко, О.В. Руснак, А.М. Мудров, Ю.Г. Масікевич, 
О.В. Шестопалов, А.А. Негадайло, О.М. Головко, 
І.М. Погрібний, О.В. Волошенюк та багато інших. 
Втім, незважаючи на чималу кількість розробок, 
у науковій літературі відсутні комплексні дослі-
дження, присвячені особливостям адміністратив-
но-правового статусу САП.

Мета статті – з’ясувати особливості адміні-
стративно-правового статусу САП.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи 
особливості адміністративно-правового статусу 
САП, насамперед слід звернути увагу на правові 
засади діяльності цього органу. Так, у своїй ді-
яльності САП керується Конституцією України, 
Законами України «Про прокуратуру», «Про за-
побігання корупції», іншими актами законодав-
ства України, міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, наказами Генерального прокурора, Рег-
ламентом Офісу Генерального прокурора, цим 
Положенням, а також враховує практику застосу-
вання законодавства Верховним Судом, рішення 
Європейського суду з прав людини. Свою роботу 
САП організовує у взаємодії з іншими структур-
ними підрозділами Офісу Генерального проку-
рора, прокуратурами всіх рівнів, Національним 
антикорупційним бюро України (далі – НАБУ), 
Національною академією прокуратури України 
(Тренінговим центром прокурорів України), пра-
воохоронними, іншими державними органами [2].

Не можна не відзначити, що Законом України 
«Про прокуратуру» визначено принципи діяль-
ності прокуратури, в т. ч. й антикорупційної. 
До таких засад слід віднести [3]: верховенства 
права та визнання людини, її життя і здоров’я, 
честі та гідності, недоторканності та безпеки 
найвищою соціальною цінністю; законності, 
справедливості, неупередженості й об’єктив-
ності; територіальності (територіальність оз-
начає існування розгалуженої системи органів 
прокуратури); презумпції невинуватості; неза-
лежності прокурорів; політичної нейтральності 
прокуратури; недопустимості незаконного втру-
чання прокуратури в діяльність органів зако-
нодавчої, виконавчої та судової влади тощо [3]. 
Тож наведені вище принципи діяльності САП, 
на нашу думку, підкреслюють найбільш важ-
ливі аспекти діяльності цього департаменту Ге-
неральної прокуратури України. Їх дотримання 
має важливе значення з погляду: а) ефективного 
вирішення справ про корупційні правопорушен-
ня; б) забезпечення законності діяльності про-
куратури; в) підвищення рівня довіри населення 
до прокуратури взагалі та САП зокрема.

© Д. О. Іщук, 2020
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Наступним кроком у вивченні питання, пред-
ставленого у дослідженні, буде розгляд завдань і 
функцій САП, перелік яких визначено у п. 3 По-
ложення про САП Генеральної прокуратури Укра-
їни [2], зокрема до них належать: 1. Здійснення 
нагляду за додержанням законів під час проведен-
ня оперативно-розшукової діяльності, досудово-
го розслідування кримінальних правопорушень 
НАБУ. 2. Виконання вимог закону під час при-
ймання, реєстрації, розгляду та вирішення заяв 
і повідомлень про кримінальні правопорушення, 
своєчасне внесення відомостей до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань. 3. Забезпечення 
швидкого, повного та неупередженого розсліду-
вання НАБУ кримінальних правопорушень та 
оскарження незаконних судових рішень на ста-
дії досудового розслідування і судового розгляду. 
4. Запобігання незаконному притягненню особи 
до кримінальної відповідальності та необґрунто-
ваному застосуванню до неї заходів процесуально-
го примусу, виконання вимог закону про невідво-
ротність відповідальності за вчинене кримінальне 
правопорушення. 5. Забезпечення підозрюваним, 
обвинуваченим безоплатної правової допомоги у 
випадках, передбачених Кримінальним процесу-
альним кодексом України. 6. Підтримання публіч-
ного обвинувачення в суді у кримінальних про-
вадженнях, що розслідувалися НАБУ; тощо [2].

Незважаючи на те, що законодавець визначив 
перелік функцій і завдань, у науковій літературі 
вчені пропонують власне бачення щодо їх пере-
ліку та класифікації. Так, Н. Рибалка функції 
прокуратури поділяє на такі: 1) загальні функції 
управління, властиві всій системі управління за-
галом та окремим її ланкам; 2) спеціальні функції 
управління, які забезпечують організуючий вплив 
на окремі сфери соціальної діяльності, що сприяє 
виконанню різних видів робіт у цих сферах; 3) за-
безпечуючі (допоміжні) функції управління, які 
обслуговують процеси реалізації загальних і спе-
ціальних функцій [4, с. 213]. Слід навести науко-
ву позицію С. Циганюка, котрий доводить, що ос-
новними адміністративно-правовими функціями 
САП є: представницька – щодо взаємодії з публіч-
ними та приватними особами; організаційно-пра-
вова – щодо розпорядчо-виконавчої адміністра-
тивної діяльності управлінь (відділів) регіональної 
та відповідних місцевих прокуратур; кадрова – 
щодо відбору, призначення і звільнення з посад 
прокурорів регіональних і місцевих прокуратур, 
притягнення їх до дисциплінарної відповідаль-
ності; навчальна – щодо підвищення кваліфікації 
прокурорів; контрольна – щодо ведення й аналізу 
статистичних даних, узагальнення практики за-
стосування законодавства та інформаційно-аналі-
тичного забезпечення прокурорів [5, с. 329–330].

На основі аналізу основних завдань можна 
зробити висновок, що САП є елементом системи 

прокуратури України, утвореним із метою за-
безпечення діяльності НАБУ та Національного 
агентства з питань запобігання корупції, завдан-
ня якої зумовлені необхідністю виконання загаль-
них функцій прокуратури у специфічній сфері ан-
тикорупційної діяльності.

Визначаючи особливості адміністративно-пра-
вового статусу САП, слід приділити увагу її ор-
ганізаційній структурі. До складу САП входять: 
1) управління процесуального керівництва, під-
тримання публічного обвинувачення та представ-
ництва в суді у складі: першого відділу процесу-
ального керівництва, підтримання публічного 
обвинувачення та представництва в суді; другого 
відділу процесуального керівництва, підтриман-
ня публічного обвинувачення та представництва 
в суді; третього відділу процесуального керівни-
цтва, підтримання публічного обвинувачення та 
представництва в суді; четвертого відділу проце-
суального керівництва, підтримання публічного 
обвинувачення та представництва в суді; п’ятого 
відділу процесуального керівництва, підтриман-
ня публічного обвинувачення та представництва в 
суді; шостого відділу процесуального керівництва, 
підтримання публічного обвинувачення та пред-
ставництва в суді; 2) аналітично-статистичний від-
діл; 3) відділ документального забезпечення [2].

Окрему увагу, на нашу думку, у досліджен-
ні особливостей адміністративно-правового ста-
тусу САП слід звернути на питання кадрового 
забезпечення. У цьому контексті наведемо нау-
кову позицію В.Є. Вандіна, який у своїй дисер-
таційній праці вказав, що в Антикорупційній 
стратегії України виокремлено більш детальні 
засади формування персоналу спеціалізованих 
антикорупційних органів: створення системи 
доброчесної та професійної публічної служби; 
прозорий конкурсний відбір основного персона-
лу з метою зменшення ризиків протиправного 
впливу на прийняття рішень і підбір кваліфіко-
ваних кадрів, які відповідають стандартам до-
брочесності; врегулювання проблеми конфлікту 
інтересів, прозорості доходів і видатків публіч-
них службовців; з метою ліквідації корупціоген-
них чинників у вигляді «корупційних альянсів» 
місцевих органів виконавчої влади, прокурату-
ри, поліції та судів підлягають зміні принципи 
формування територіальної мережі органів про-
куратури [6, с. 83–84]. Що ж стосується безпо-
середньо чинного законодавства, то відзначимо, 
що засади проведення конкурсу на посаду проку-
рорів визначаються ст. 81 Закону України «Про 
прокуратуру». Так, відповідно до вказаного нор-
мативного акта призначення прокурорів САП 
здійснюється керівником САП за результатами 
відкритого конкурсу, який проводить конкурс-
на комісія у складі керівника САП і визначених 
ним і Генеральним прокурором осіб [3].
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Призначення на адміністративну посаду в 
САП здійснюється за результатами відкритого 
конкурсу. Організація та проведення конкурсу 
здійснюються конкурсною комісією, до складу 
якої входять: 1) чотири особи, визначені Радою 
прокурорів України; 2) сім осіб, визначених Вер-
ховною Радою України. Членами конкурсної ко-
місії повинні бути особи, котрі мають бездоганну 
ділову репутацію, високі професійні та моральні 
якості, суспільний авторитет, а також значний 
досвід діяльності у сфері запобігання або проти-
дії корупції. Не можуть бути членами конкурсної 
комісії державні службовці або особи, що займа-
ють політичні посади, депутати Верховної Ради 
України та місцевих рад, військовослужбовці, 
працівники правоохоронних органів, а також чле-
ни політичних партій [3]. Кандидатура, відібрана 
конкурсною комісією на посаду керівника САП, 
подається на розгляд Генерального прокурора.  
Відібрані конкурсною комісією кандидати на 
кожну з адміністративних посад, передбачених 
п. 4 і 5 ч. 3 ст. 39 окресленого вище Закону, пода-
ються на розгляд керівника САП для подальшого 
призначення на адміністративну посаду [3].

У рамках розгляду кадрового забезпечення 
слід звернути увагу на те, що прокурори повинні 
здійснювати свою діяльність відповідно до Кодек-
су професійної етики та поведінки прокурорів. 
Завданнями вказаного Кодексу є: забезпечення 
компетентного й ефективного здійснення проку-
рорами своїх професійних обов’язків на підста-
ві додержання принципів верховенства права, 
законності, справедливості, неупередженості, 
визначення морально-етичних стандартів вну-
трішньої та зовнішньої комунікації; підвищен-
ня авторитету органів прокуратури та сприяння 
зміцненню довіри громадян до них; створення 
умов для розвитку у прокурорів почуття спра-
ведливості, відповідальності, відданості справі, 
додержання загальнолюдських моральних цін-
ностей, запобігання проявам корупції; форму-
вання принципової морально-правової позиції 
у взаєминах із громадянами, колегами, керівни-
ками та підлеглими [7]. Тож відповідно до вказа-
ного документа прокурор діє на підставі закону, 
неупереджено, незважаючи на приватні інтере-
си, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої 
ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди 
чи переконання. Прокурору слід уникати особи-
стих зв’язків, фінансових і ділових взаємовідно-
син, які можуть вплинути на неупередженість і 
об’єктивність виконання професійних обов’язків, 
скомпрометувати звання прокурора, не допускати 
дій, висловлювань і поведінки, що можуть заш-
кодити його репутації та авторитету прокурату-
ри, викликати негативний суспільний резонанс. 
Поза службою поводитися коректно і пристойно. 
При з’ясуванні будь-яких обставин із представ-

никами правоохоронних і контролюючих орга-
нів не використовувати свій службовий статус, 
у т. ч. посвідчення прокурора, з метою впливу 
на посадових осіб [7].

Окремо слід звернути увагу на те, що анти-
корупційна діяльність САП здійснюється за до-
помогою широкого арсеналу методів, основни-
ми з яких є: соціально-політичні (посилення 
боротьби з негативним впливом деліктогенних 
факторів, підвищення суспільно-політичної ак-
тивності громадян, посилення та розвиток профі-
лактичної функції колективів та інших соціаль-
них груп); економічні (мінімізація негативного 
впливу деліктогенних факторів економічного ха-
рактеру у сфері запобігання та протидії корупції, 
удосконалення системи економічного аналізу та 
звітності, фінансового контролю тощо); соціаль-
но-психологічні (вплив на суспільну та індивіду-
альну свідомість суб’єктів відповідальності за ко-
рупційні правопорушення з метою формування 
законослухняної поведінки); культурно-виховні 
(підвищення рівня моральної та правової культу-
ри громадян, формування в них поваги до соці-
альних, правових та інших норм); адміністратив-
но-правові (переконання та примус) [8, с. 117].

Таким чином, проведений аналіз показав, що 
створення в України САП було викликано вимо-
гою суспільства щодо боротьби з корупційними 
правопорушеннями серед державних службовців 
найвищого рівня. Закріплення особливого статусу 
САП у структурі органів прокуратури зумовлено 
специфічними завданнями, які покладаються на 
цей орган, і обмеженням впливу на прокурорів 
цієї прокуратури з боку керівництва Генеральної 
прокуратури [9].

Висновки. Завершуючи, слід відзначити, що 
ключовими особливостями адміністративно-пра-
вового статусу САП є те, що вона, хоч і незалежна 
у своїй діяльності, однак є відокремленою лан-
кою (структурним підрозділом Генеральної про-
куратури) та має власну структуру, відокремлене 
розташування тощо; характеризується специфіч-
ним порядком відбору кадрів, законодавчими 
обмеженнями впливу Генеральної прокуратури 
на діяльність САП, однак такий плив не можна 
назвати повністю виключним; наділена широким 
колом повноважень щодо реалізації державної ан-
тикорупційної політики, а також щодо виявлення 
порушників антикорупційного законодавства та 
створення умов для попередження виникнення 
корупційних правопорушень у державі; у своїй ді-
яльності використовує низку спеціальних форм і 
методів протидії та запобігання корупції; реалізує 
правоохоронну функцію держави.

Наведені вище особливості дають змогу кон-
статувати, що адміністративно-правовий статус 
САП становить узагальнену наукову категорію, 
яка не тільки визначає положення окресленого 
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суб’єкта у системі спеціалізованих органів дер-
жави у сфері протидії корупції, а й чітко та зміс-
товно окреслює її місце у структурі Генеральної 
прокуратури України.
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Анотація

Іщук Д. О. Особливості адміністративно-правового 
статусу Спеціалізованої антикорупційної прокурату-
ри. – Стаття.

У статті на основі аналізу поглядів науковців і норм 
чинного законодавства України з’ясовано особливості 
адміністративно-правового статусу Спеціалізованої ан-
тикорупційної прокуратури, який становить узагаль-
нену наукову категорію, що не тільки визначає поло-
ження окресленого суб’єкта у системі спеціалізованих 
органів держави у сфері протидії корупції, а й чітко та 
змістовно окреслює його місце у структурі Генеральної 
прокуратури України. З’ясовано, що Спеціалізована 
антикорупційна прокуратура є елементом системи 
прокуратури України, утвореним із метою забезпечен-
ня діяльності Національного антикорупційного бюро 
України та Національного агентства з питань запобі-
гання корупції, завдання якого зумовлені необхідністю 
виконання загальних функцій прокуратури у специ-
фічній сфері антикорупційної діяльності. Визначено, 
що антикорупційна діяльність Спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури здійснюється за допомогою 
широкого арсеналу методів, основними з яких є: со-
ціально-політичні; економічні; соціально-психоло-
гічні; культурно-виховні; адміністративно-правові. 

Зроблено висновок, що ключовими особливостями ад-
міністративно-правового статусу Спеціальної антико-
рупційної прокуратури є те, що вона, хоч і незалежна 
у своїй діяльності, є відокремленою ланкою (структур-
ним підрозділом Генеральної прокуратури), однак має 
власну структуру, відокремлене розташування тощо; 
характеризується специфічним порядком відбору ка-
дрів, законодавчими обмеженнями впливу Генераль-
ної прокуратури на свою діяльність, однак такий плив 
не можна назвати повністю виключним; наділена ши-
роким колом повноважень щодо реалізації державної 
антикорупційної політики, а також щодо виявлення 
порушників антикорупційного законодавства та ство-
рення умов для попередження виникнення корупцій-
них правопорушень у державі; у своїй діяльності вико-
ристовує низку спеціальних форм і методів протидії та 
запобігання корупції; реалізує правоохоронну функ-
цію держави.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, 
завдання, функції, Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура, організаційна структура.

Summary

Ishchuk D. O. Features of the administrative and le-
gal status of the Specialized Anti-Corruption Prosecu-
tor’s Office. – Article.

The article, based on the analysis of scientific views 
of scientists and the norms of the current legislation of 
Ukraine, clarifies the features of the administrative and 
legal status of the Specialized Anti-Corruption Prosecu-
tor’s Office. It is argued that the administrative and legal 
status of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s 
Office is a generalized scientific category that defines 
not only the position of the outlined entity in the system 
of specialized state bodies in the field of anti-corruption, 
but also clearly and meaningfully outlines its place in the 
Prosecutor General’s Office. It was found that the Special-
ized Anti-Corruption Prosecutor’s Office is an element of 
the Prosecutor’s Office of Ukraine system established to 
ensure the activities of the National Anti-Corruption Bu-
reau of Ukraine and the National Agency for Prevention 
of Corruption. It is determined that the anti-corruption 
activities of the Specialized Anti-Corruption Prosecu-
tor’s Office are carried out using a wide arsenal of meth-
ods, the main of which are the following: socio-political; 
economic; socio-psychological; cultural and educational; 
administrative and legal. It is concluded that the key fea-
tures of the administrative and legal status of the Special 
Anti-Corruption Prosecutor’s Office are: although it is 
independent in its activities, the anti-corruption pros-
ecutor’s office is a separate unit (structural unit of the 
Prosecutor General’s Office), but has its own structure, 
separate location, etc.; characterized by a specific order 
of personnel selection; there are legislative restrictions 
on the influence of the Prosecutor General’s Office on 
the activities of the Special Anti-Corruption Prosecutor’s 
Office, but such a trend cannot be called completely ex-
clusive; endowed with a fairly wide range of powers to im-
plement state anti-corruption policy, as well as to identify 
violators of anti-corruption legislation and create condi-
tions to prevent the occurrence of corruption offenses in 
the state; in its activity uses a number of special forms 
and methods of counteracting and preventing corruption; 
implements the law enforcement function of the state.

Key words: administrative and legal status, tasks, 
functions, Specialized anti-corruption prosecutor’s of-
fice, organizational structure.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ У ФІСКАЛЬНІЙ СФЕРІ  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Ефективне публічне адміністрування у 
фіскальній сфері є надзвичайно важливим. Дер-
жава не може існувати без відповідного забезпе-
чення фінансовими ресурсами, тому реалізація 
політики у сфері регулювання доходів і видатків 
для будь-якої держави є невід’ємним елементом її 
функціонування.

Розвиток системи органів публічної адміні-
страції у фіскальній сфері передбачає здійснення 
належного урядування, адже громадяни України 
здійснюють владу «безпосередньо і через органи 
державної влади й органи місцевого самовряду-
вання» [1]. У цьому аспекті важливою є наявність 
певного балансу між довірою громадян до органів 
державної влади й органів державної влади до 
громадян. Держава має «запровадити внутрішні 
процедури, які посилюють прозорість і ясність 
дій органів державної влади, мінімізують ризик 
помилок і сприяють юридичній визначеності» [2].

Будучи діяльністю уповноважених органів дер-
жавної влади, спрямованою на виконання завдань 
і функцій держави, публічне адміністрування у 
фіскальній сфері залежить не лише від правового 
регулювання суспільних відносин, що виникають 
під час реалізації політики у сфері регулювання 
доходів і видатків держави, але й від інтерпрета-
ції норми права контролюючими органами, дій 
посадових осіб таких органів державної влади, які 
її реалізують і діяльність яких не позбавлена сут-
тєвих недоліків. Незважаючи на те, що «органи 
державної влади та їхні посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України» [1], на практиці виникає чимало публіч-
но-правових спорів у фіскальній сфері, пов’яза-
них із застосуванням правових норм.

Проблемам визначення сутності публічно-пра-
вового спору, розгляду публічно-правових спорів 
у порядку адміністративного судочинства, розгля-
ду окремих публічно-правових спорів у фіскаль-
ній сфері були присвячені багато праць учених. 
Так, зокрема, О.І. Корчинський і Н.Б. Писаренко 
досліджували правові засади організації адміні-
стративного судочинства [3; 4], О.Ю. Щербакова, 
В.О. Курило – окремі аспекти вирішення подат-
кових публічно-правових спорів [5; 6], О.В. Рой – 
правові акти суб’єктів владних повноважень як 

предмету публічно-правового спору [7]. Однак низ-
ка питань про публічно-правові спори у фіскаль-
ній сфері залишаються не вирішеними.

Реформування, розвиток і модернізація сис-
теми публічного адміністрування у фіскальній 
сфері зумовлює необхідність пошуку забезпечен-
ня оптимального балансу публічних і приватних 
інтересів, адже саме публічні та приватні інтереси 
сприяють виникненню, зміні та розвитку суспіль-
них відносин у державі. Особливістю фінансових 
правовідносин є те, що дії фізичних і юридичних 
відносин направлені насамперед на реалізацію пу-
блічного інтересу, що виникає у зв’язку з появою 
публічних і приватних потреб. Виконуючи свій 
конституційний обов’язок по сплаті податків і 
зборів, юридичні та фізичні особи не лише забез-
печують надходження до державного та місцевого 
бюджетів, але й отримують певні блага для задово-
лення публічних і приватних потреб. Саме «права 
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави» [1], й одним 
із головним обов’язків держави є «утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини» [1], тобто 
держава має забезпечити створення таких умов, 
за яких задовольняються інтереси суспільства.

Виходячи з конституційного права кожного на 
«оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, посадових і службових осіб» [1], 
можна констатувати той факт, що публічно-пра-
вові спори у фіскальній сфері – це юридичні кон-
флікти, які виникають у зв’язку з реалізацією пу-
блічної влади у цій сфері [8, c. 6], сторонами яких 
є фізичні та юридичні особи і суб’єкт, наділений 
публічно-владними повноваженнями. До таких 
публічно-владних повноважень слід віднести пов-
новаження щодо правового регулювання, надан-
ня адміністративних послуг, здійснення нагляду 
та контролю, управління об’єктами, а також інші 
повноваження щодо вирішення питань про пра-
ва, свободи, інтереси фізичних, юридичних осіб, 
за винятком законодавчих, а також повноважень 
щодо здійснення правосуддя [8, c. 15].

Публічно-правові спори у фіскальній сфері 
завжди пов’язані з наявністю суперечностей між 
суб’єктами цих правових відносин щодо реаліза-
ції їхніх прав, свобод, інтересів, а також обов’яз-
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ків [8, c. 10], тобто предметом таких спорів є рі-
шення, дії чи бездіяльність органів державної 
влади, що реалізують політику у сфері регулюван-
ня доходів і видатків держави.

Відповідно до Класифікатора категорій адмі-
ністративних справ, затвердженого рішенням 
Ради суддів адміністративних суддів від 31 жовт-
ня 2013 р. № 114, до публічно-правових спорів 
у фіскальній сфері віднесено «спори із приводу 
реалізації публічної фінансової політики», «спо-
ри із приводу адміністрування податків, зборів, 
а також контролю за дотриманням вимог податко-
вого законодавства», «спори із приводу реалізації 
державної політики у сфері економіки щодо мит-
ної справи» [9].

До спорів із приводу реалізації публічної фі-
нансової політики слід віднести спори щодо ва-
лютного регулювання і валютного контролю, спо-
ри щодо грошового обігу та розрахунків в Україні, 
спори, що виникають у бюджетній системі та в бю-
джетному процесі, спори, пов’язані з державним 
боргом, спори у сфері фінансових послуг, спори 
у сфері державного фінансового контролю, спори 
щодо процедур здійснення контролю Рахунковою 
палатою. До спорів із приводу адміністрування 
податків, зборів, а також контролю за дотриман-
ням вимог податкового законодавства слід відне-
сти спори щодо реалізації податкового контролю, 
щодо погашення податкового боргу, щодо адміні-
стрування окремих податків і зборів, а також за 
зверненням податкових органів (визнання оспо-
рюваних правочинів недійсними та застосування 
визначених законодавством заходів, пов’язаних 
із визнанням правочинів недійсними, стягнення в 
дохід держави коштів, отриманих за нікчемними 
договорами, припинення юридичної особи (при-
пинення підприємницької діяльності фізичної 
особи – підприємця)) [9].

Кількість позовних заяв і справ із приводу спо-
рів у фіскальній сфері, що надходять до судів різ-
них інстанцій, щороку зростає. Так, наприклад, 
кількість позовних заяв і справ, які надійшли до 
місцевих адміністративних судів у 2019 р., стано-
вила 14 140 у сфері публічної фінансової політики 
та 37 983 у сфері податків і зборів, що становить 
6% і 17% від всієї кількості справ відповідно. 
Кількість позовних заяв і справ, що надійшли до 
окружних адміністративних судів у 2019 р., ста-
новила 12 237 у сфері публічної фінансової полі-
тики та 33 815 у сфері податків і зборів – 8% і 21% 
від всієї кількості справ відповідно. Упродовж 
2019 р. апеляційні адміністративні суди перегля-
нули 5 886 рішень (постанов) із приводу реалізації 
державної політики у сфері економіки та публіч-
ної фінансової політики, з яких змінено чи скасо-
вано 1 707 і 10 815 рішень із приводу податків і 
зборів, із яких змінено чи скасовано 2 383 рішень. 
Крім того, до Касаційного адміністративного 

суду як касаційної інстанції у 2019 р. надійшло 
13 965 скарг і справ зі спорів, що виникають у сфе-
рі податків і зборів, і 4 373 у сфері реалізації пу-
блічної фінансової політики. І серед цієї кілько-
сті касаційних скарг переглянуто 5 183 рішення 
у сфері податків і зборів і 3 820 рішень у сфері пу-
блічної фінансової політики, кожне третє та кожне 
друге відповідно з яких змінено чи скасовано [10].

Таким чином, аналіз статистичних даних ді-
яльності адміністративних судів в Україні дає 
можливість зробити висновки, що майже трети-
ну всіх справ, які розглядаються в порядку адмі-
ністративного судочинства, становлять саме пу-
блічно-правові спори у фіскальній сфері. Спорів 
із приводу адміністрування податків, зборів пла-
тежів, а також контролю за дотриманням вимог 
податкового законодавства виникає найбільше.

Наявність такої кількості різних спорів 
у фіскальній сфері, що виникають між юридични-
ми та фізичними особами із суб’єктами владних 
повноважень, зумовлює особливості розгляду цієї 
категорії публічно-правових спорів. Ці спори не 
завжди вдається вирішити оперативно, а судові 
процеси можуть бути досить тривалими і затягну-
тися на роки. Водночас іншою особливістю адмі-
ністративного судочинства у публічно-правових 
спорах у фіскальній сфері є те, що для повного, 
всебічного й об’єктивного розгляду таких спорів 
судді мають не лише володіти юридичними знан-
нями, а й розуміти особливості бухгалтерського та 
податкового обліку, валютного і грошового обігу, 
бюджетного процесу та фінансових послуг. Аналіз 
судових рішень у цій сфері свідчить і про те, що 
сформувати судову практику надзвичайно важко, 
враховуючи постійні зміни до чинного законодав-
ства. Так, наприклад, податкове законодавство 
щорічно змінюється, прогалин у податковому за-
конодавстві виникає тим більше, чим динамічні-
ше розвиваються суспільні відносини [11, c. 14], 
а це істотно впливає на судочинство.

На нашу думку, до основних проблем виник-
нення публічно-правових спорів у фіскальній 
сфері можна віднести неоднозначне застосуван-
ня норм права, процедурні порушення контро-
люючими органами, недотримання посадовими 
особами контролюючих органів норм чинного за-
конодавства при здійсненні ними своїх повнова-
жень. Так, наприклад, одним із предметів публіч-
но-правових спорів в оподаткуванні є порушення 
порядку призначення та проведення перевірок, 
оскарження наказів на призначення перевірок, 
оскарження результатів перевірок, зокрема по-
даткових повідомлень-рішень [12–14].

Крім того, під час вирішення спорів виникає 
багато питань з оцінкою відомостей, які нада-
ються контролюючими органами, часто ці відо-
мості не повною мірою відображають всю інфор-
мацію, необхідну для розгляду. Так, наприклад, 
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покладення обов’язку доказування на контролю-
ючі органи їх рішень у спорах із приводу адміні-
стрування податків, зборів, а також контролю за 
дотриманням вимог податкового законодавства 
нерідко призводить до того, що в розглядуваній 
адміністративним судом справі не вистачає всіх 
необхідних доказів, і суду доводиться діяти без 
максимально повної інформації щодо дій плат-
ника податків і його контрагентів. Як результат, 
ускладнюється сам процес доказування і вияв-
лення вчинених платником податків зловживань, 
що мають податкові наслідки [11, c. 6]. Вважаємо, 
що для повного, всебічного й об’єктивного розгля-
ду такої категорії справ на законодавчому рівні 
слід передбачити можливість судді мати доступ 
до державних реєстрів у зв’язку із розглядом кон-
кретної справи.

Також часто до судів продовжують надходити 
справи, у яких уже є напрацьована чітка право-
ва позиція, а це свідчить про те, що контролюючі 
органи не використовують у своїй повсякденній 
діяльності судову практику, яку необхідно врахо-
вувати і яка може сприяти регулюванні суспіль-
них відносин у фіскальній сфері. Так, наприклад, 
у судовій практиці є безліч однотипних рішень, 
коли судові органи скасовували рішення контро-
люючих органів із посиланням на презумпцію 
правомірності рішення платника податку. Саме 
принцип презумпції правомірності рішень плат-
ника податків є не лише механізмом забезпечен-
ня балансу між інтересами держави та платника 
податків при застосуванні норм права, а й універ-
сальним способом подолання певних колізій між 
нормами ПК України [15, c. 138]. Водночас окре-
мі платники податків, зловживаючи своїми пра-
вами на оскарження рішень і дій контролюючих 
органів, використовують процедуру саме судового 
оскарження для ухилення від виконання своїх 
податкових обов’язків перед бюджетом внаслідок 
автоматичного переведення таких зобов’язань 
у статус неузгоджених із початком процедури 
оскарження [11, c. 15].

Привертає увагу також проблема, коли схожі 
спори або спори, що виникли з аналогічних підстав 
з одним і тим самим суб’єктом владних повнова-
жень чи його відокремленими структурними під-
розділами, що регулюються одними й тими самими 
нормативно-правовими актами та містять анало-
гічні вимоги, на практиці вирішуються по-різному. 
Враховуючи той факт, що КАС України передбаче-
но існування типових і зразкових адміністратив-
них справ, Верховний Суд України ухвалив лише 
17 рішень у зразкових справах, серед яких 4 рі-
шення із приводу реалізації державної політики у 
сфері економіки та публічної фінансової політики 
та 4 рішення із приводу адміністрування подат-
ків, зборів, платежів, а також контролю за дотри-
мання вимог податкового законодавства [16, с. 4]. 

Для прикладу можна навести зразкові справи Вер-
ховного Суду України із приводу адміністрування 
податків, зборів, платежів, а також контролю за 
дотримання вимого податкового законодавства, а 
саме: справу № 812/292/18 (Пз/9901/22/18) [17] 
про скасування рішення щодо застосування 
штрафних санкцій і застосування пені за неспла-
ту або несвоєчасну сплату єдиного внеску та спра-
ву № 520/3939/19 (Пз/9901/10/19) [18] про опо-
даткування самозайнятої особи, яка одночасно 
зареєстрована як фізична особа – підприємець. 
У цих справах Верховний Суд України визначив 
«ознаки типових справ, обставини зразкової спра-
ви, що зумовлюють типове застосування норм ма-
теріального права та порядок застосування таких 
норм; обставини, які можуть впливати на інше за-
стосування норм матеріального права, ніж у зраз-
ковій справі» [17; 18].

Погоджуємося із думкою Н.Б. Писаренко, за 
якою правосуддя в адміністративних справах має 
бути доступним, у розгляді справ адміністратив-
них суд повинен застосовувати закон однаково для 
всіх, а остаточні рішення не можуть братися під 
сумнів і мають неухильно виконуватися [4, c. 7]. 
Вважаємо, що розгляд більшої кількості зразко-
вих справ і прийняття по таких справах рішень 
може сприяти швидкому розгляду справ адміні-
стративними судами, а існування єдиної судової 
практики підвищить задоволеність громадян ді-
яльністю судів, створить підґрунтя до поновлення 
довіри до суду, адже сьогодні громадяни України 
найчастіше недовіру висловлюють саме державно-
му апарату (чиновникам) (77%) і судовій системі 
загалом (76%), місцевим судам (71%), Верховно-
му Суду (64%) [19]. Адміністративне судочинство 
повинно прагнути досягти певних стандартів і вті-
лювати їх у життя [3, с. 156].

Складність розгляду публічно-правових спорів 
у фіскальній сфері також пов’язана з наявністю 
численних прогалин у матеріальному праві, що 
перешкоджають ефективній діяльності адміні-
стративних судів щодо захисту прав, свобод та 
інтересів фізичних, юридичних осіб у сфері пу-
блічно-правових відносин, змушують суддів за-
повнювати ці прогалини безпосередньо у своїх рі-
шеннях без достатнього законодавчого підґрунтя; 
призводять до необґрунтованих і неправосудних 
рішень і загалом спричиняють неоднорідність і 
суперечливість судової практики [8, c. 17]. Ефек-
тивність правосуддя в адміністративних справах 
залежить від того, наскільки точно і реально ви-
значені в законі його завдання і цілі, і від того, чи 
достатньо процесуальних та інших засобів (гаран-
тій) для їх досягнення [20, c. 3].

Отже, як висновок, варто зазначити, що для 
підвищення ефективності діяльності адміністра-
тивних судів і забезпечення прав, свобод та інте-
ресів фізичних і юридичних осіб у публічно-пра-
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вових відносинах у фіскальній сфері необхідно 
вдосконалювати не лише чинне законодавство 
у напрямку створення несуперечливого матері-
ального та процесуального права, але й формувати 
єдину судову практику для правильного й об’єк-
тивного вирішення всіх публічно-правових спорів.
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Анотація

Іщук Л. П. Особливості розгляду публічно-пра-
вових спорів у фіскальній сфері в адміністративному  
судочинстві. – Стаття.

Стаття присвячена дослідженню особливостей 
розгляду публічно-правових спорів у фіскальній сфе-
рі в адміністративному судочинстві. Зазначено, що 
публічне адміністрування у фіскальній сфері зале-
жить не лише від правового регулювання суспільних 
відносин, які виникають під час реалізації політики 
у сфері регулювання доходів і видатків держави, але  
і від інтерпретації норми права контролюючими орга-
нами, дій посадових осіб таких органів державної вла-
ди, які її реалізують і діяльність яких не позбавлена 
суттєвих недоліків.

Проведено аналіз статистичних даних діяльно-
сті адміністративних судів дав можливість зробити 
висновок, що майже третину всіх справ, які розгля-
даються в таких судах всіх інстанцій, становлять пу-
блічно-правові спори у фіскальній сфері. Виділено різ-
новиди публічно-правових спорів у фіскальній сфері, 
до яких віднесено спори із приводу реалізації публіч-
ної фінансової політики, із приводу адміністрування 
податків, зборів, а також контролю за дотриманням 
вимог податкового законодавства, із приводу реаліза-
ції державної політики у сфері економіки щодо мит-
ної справи.

Акцентовано увагу на основних проблемах 
виникнення таких публічно-правових спорів, до яких 
віднесено: неоднозначне застосування норм права, про-
цедурні порушення контролюючими органами, недо-
тримання посадовими особами контролюючих органів 
норм чинного законодавства при здійсненні ними своїх 
повноважень, неврахування контролюючими органа-
ми напрацьованої чіткої правової позиції судової прак-
тики, існування невеликої кількості типових і зразко-
вих справ. Особливостями ж розгляду визначено те, 
що спори не завжди вирішуються оперативно, а судові 
процеси можуть бути тривалими, для повного, всебіч-
ного й об’єктивного розгляду таких спорів судді мають 
володіти не лише юридичними знаннями, а й розумі-
ти особливості бухгалтерського та податкового обліку, 
валютного і грошового обігу, бюджетного процесу та 
фінансових послуг. Сформувати судову практику над-
звичайно важко з огляду на постійні зміни до чинного 
законодавства у фіскальній сфері.
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Автор дійшов висновку, що для підвищення ефек-
тивності діяльності адміністративних судів і забез-
печення прав, свобод та інтересів фізичних і юридич-
них осіб у публічно-правових відносинах у фіскальній 
сфері необхідно вдосконалювати не лише чинне 
законодавство в напрямку створення несуперечливого 
матеріального та процесуального права, але й формува-
ти єдину судову практику для правильного й об’єктив-
ного вирішення всіх публічно-правових спорів.

Ключові слова: публічно-правовий спір, фіскаль-
на сфера, адміністративне судочинство, спори із 
приводу реалізації публічної фінансової політики, 
спори із приводу адміністрування податків, зборів, 
а також контролю за дотриманням вимог податкового 
законодавства, спори із приводу реалізації державної 
політики у сфері економіки щодо митної справи.

Summary

Ishchuk L. P. The peculiarities of consideration of dis-
putes in the fiscal field in administrative proceedings. – 
Article.

The article is devoted to the investigation of peculi-
arities of consideration of disputes in the fiscal field in 
administrative proceedings. It is noted that public admin-
istration in the fiscal field depends not only on the legal 
regulation of public relations resulting from the imple-
mentation of the State’s revenue and expenditure policy 
but also on the interpretation of the rule of law by the 
supervisory authorities, the actions of officials of such 
State authorities are carried out in a manner that is not 
without significant shortcomings.

An analysis of the statistical data on the activities of 
the administrative courts led to the conclusion that al-
most one-third of all cases are disputes in the fiscal filed, 
which give rise to certain features of their consideration. 
It is allocated the varieties of disputes in the fiscal field, 

which include disputes over the implementation of public 
financial policy, disputes over the administration of tax-
es, fees, as well as the control of compliance with the re-
quirements of tax legislation, disputes over the implemen-
tation of state economic policy with regard to customs.

It is focused the attention on the main problems of 
the emergence of disputes and specificities of the judicial 
proceedings. Such problems include the ambiguous appli-
cation of the law, procedural violations by the superviso-
ry authorities, non-compliance by the officials of the su-
pervisory authorities with the law in the exercise of their 
powers, the failure of the supervisory authorities to take 
into account the clear legal position of the jurisprudence 
and the existence of a small number of typical and exem-
plary cases. The specificities of the judicial proceedings 
are that disputes are not always resolved expeditiously 
and trials can be lengthy, judges must possess not only 
the legal knowledge but understand also the peculiarities 
of tax accounting, currency and monetary circulation, 
budget process and financial services, also it is hard to 
form a judicial practice, given the constant changes in the 
current fiscal legislation.

It is concluded that in order to enhance the efficiency 
of the administrative courts and to safeguard the rights, 
freedoms, and interests of natural and legal persons in 
fiscal relations it is necessary to improve not only exist-
ing legislation in the direction of creating coherent sub-
stantive and procedural law but also to establish a uni-
form judicial practice for a correct and objective decision 
by all in disputes.

Key words: public dispute, fiscal field, administrative 
proceedings, disputes over the implementation of public 
financial policy, disputes over the administration of tax-
es, fees, as well as control over compliance with tax legis-
lation, disputes over the implementation of state policy in 
the field of economics on customs affairs.
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ПРИРОДНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ ЛЕГІТИМНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Актуальність теми. На основі концепції легі-
тимності влади, яку розробили та систематизу-
вали представники Нового часу, у ХІХ ст. були 
представлені дві основні моделі легітимності дер-
жавної влади: природно-правова модель і модель 
легітимності представників теорії юридичного по-
зитивізму.

Значний внесок у формування правової теорії 
легітимності зробили представники школи при-
родного права, які на початок ХІХ ст. доповнили 
та розвинули правову концепцію Г. Гроція, надав-
ши їй більш практичного застосування. В основу 
природно-правової доктрини легітимності була 
покладена ідея природного права (природних прав 
людини). Саме ця ідея стала тим критерієм легі-
тимності, на основі якого оцінювалася діяльність 
державної влади, її рішення та закони [1, с. 106].

Виклад основного матеріалу. Принципово важ-
ливе значення для розвитку теорії правової дер-
жави мала творчість І. Канта. Як і багато інших 
тогочасних мислителів, він вважав, що держава 
прийшла на зміну природному станові, у якому не 
було ніякої гарантії законності. Моральний борг, 
почуття поваги до природного права спонукають 
людей полишити цей стан і шляхом суспільного 
договору перейти до життя у громадянському су-
спільстві, державі. Суспільний договір укладають 
між собою морально розвинені люди, тому держа-
ві забороняється поводитися з ними як з істотами, 
що не знають морального закону і не можуть самі 
обрати правильну лінію поведінки. Зі свого боку, 
народ повинен підпорядковуватися державі, вста-
новленим нею законам.

І. Кант у низці своїх трактатів послідовно від-
творює структурні рівні порядку суспільства, 
пов’язані із природою людини. Борг, виражений 
у моральному законі, з’являється як апріорний 
факт чистого розуму і є підставою морального по-
рядку. Без моральної основи неможливо, на дум-
ку І. Канта, вибудувати політичний порядок.

Справжню свободу, вважав І. Кант, люди ді-
стають лише в державі. Однак нерідко свобода 
переростає у свавілля. Сукупність умов, які об-
межують свавілля одного стосовно інших, І. Кант 
називає правом. Здійснення права вимагає, щоб 
воно було загальнообов’язковим. Для цього по-
трібно наділити право силою примусу, що може 

зробити лише держава. І. Кант визначає державу 
як «об’єднання множинності людей, підпорядко-
ваних правовим законам» [2, с. 233].

Призначення держави він пов’язує не із прак-
тичними потребами членів суспільства, а із пра-
вом – державний устрій повинен максимально 
відповідати вимогам досконалого права.

Висунення й обґрунтування І. Кантом твер-
джень про те, що кожна людина є абсолютною і 
самодостатньою цінністю, що індивіди відмов-
ляються від необмеженої та свавільної свободи 
природного стану на користь справжньої свободи 
у правовому стані, що призначення держави поля-
гає в досконалому праві, максимальній відповід-
ності державного устрою принципам права тощо, 
дають підстави вважати його одним із творців тео-
рії правової держави.

Так поступово сформувалася теорія правової 
держави, сенс якої полягає в обґрунтуванні не-
обхідності зв’язати державу правом, установити 
правові межі її могутності та тим самим захисти-
ти громадян від можливого свавілля з боку держа-
ви, не допустити виродження держави в тиранію. 
Згідно з теорією правової держави закон мусить 
бути єдиним для всіх – і для держави, і для грома-
дян – і мати правовий характер, тобто відповідати 
високим моральним вимогам. Державне правлін-
ня, засноване на законах, може мати й деспотич-
ний характер, якщо закони не відповідають ви-
могам моральності, гуманізму, демократизму 
і справедливості та спрямовані лише на захист 
державної влади.

На думку І. Канта, громадський порядок, за-
снований на пануванні верховної влади над грома-
дянами, не може бути стійким і довговічним. Від-
повідно до І. Канта виявляється неспроможною 
ідея порядку суспільства, заснована на народному 
суверенітеті, не пов’язаному із правовою держа-
вою. Ця ідея приховує у собі небезпеку найбіль-
шого деспотизму [3, с. 79].

Держава, за В. Гумбольдтом, повинна обмежу-
ватися винятково встановленням зовнішньої та 
внутрішньої безпеки. Будь-яке сприяння добробу-
ту громадян із боку держави неможливе без втру-
чання її у всі галузі людського життя. А подібне 
втручання, як боявся В. Гумбольдт, обмежить осо-
бисту свободу і перешкодить своєрідному розвит-
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ку індивіда. Вищу мету, яка повинна визначати 
межі діяльності держави, філософ бачив в універ-
сальному розвитку індивідуальності [4, c. 131].

Сам термін «правова держава» з’явив-
ся в XIX ст. у німецькій літературі у працях 
К.Т. Велькерах і Р. Моля. Створення юридично 
завершеного поняття «правова держава» пов’язу-
ють з ім’ям Р. Моля. У 1829 р. він дав визначен-
ня правової держави як конституційної держави, 
яка повинна спиратися на закріплені в конститу-
ції права і свободи громадян, на забезпечення су-
дового захисту особи [5, c. 164].

Надалі ідея легітимності логічно розвинулася 
у державно-правових поглядах відомого україн-
ського вченого-юриста, представника соціологіч-
ної школи права, професора Київського універси-
тету Б.О. Кістяківського. Учений висловлює свої 
погляди про народний суверенітет через призму 
вчення про правову (конституційну) державу. Ос-
тання, на його переконання, ґрунтується на осно-
ві гармонійного поєднання двох основоположних 
принципів – прав і свобод людини та народного 
суверенітету: «У правовій державі влада повинна 
бути організована так, щоб вона не пригнічувала 
особистість; у ній як окрема особистість, так і су-
купність особистостей – народ – повинні бути не 
тільки об’єктом влади, але і її суб’єктом» [6, c. 330].

Як зазначав Б.О. Кістяківський, у конститу-
ційній державі влада безпосередньо пов’язана з 
народом, оскільки сам народ бере безпосередню 
участь в організації влади та створенні її органів. 
У конституційній державі уряд і народ не можуть 
протиставлятися як щось протилежне та вороже 
один одному. Водночас вони не зливаються пов-
ністю і не уособлюють щось нероздільно існуюче. 
Навпаки, державна влада в конституційній дер-
жаві залишається цілісною, неподільною владою і 
зберігає своє власне, самостійне значення та існу-
вання. Але ця влада солідарна з народом, оскіль-
ки їхні завдання та цілі одні і ті самі, їхні інтереси 
значною мірою спільні: «Єдність влади з народом 
є завжди ціллю й основною метою будь-якого кон-
ституційного уряду» [6, c. 331].

Визначний внесок у формування легітимності 
публічної влади здійснили французькі мислителі 
ХІХ ст. Б. Констан, Ф. Гізота, А. де Токвіль. Вони 
одними з перших запровадили у політико-право-
вий лексикон поняття «легітимність» у його су-
часному розумінні.

Основне питання їх інтелектуальних пошу-
ків зводилося до такого: чи завжди воля народу, 
про яку писав їхній співвітчизник Ж.-Ж. Руссо, 
має легітимний характер і як зробити управління 
суспільством ефективним, зберігши свободу й ос-
новні правові гарантії громадян? Так, Б. Констан, 
Ф. Гізо й А. де Токвіль вважали, що політична 
влада – це явище соціальне, адже індивіди всту-
пають у відносини один з одним не завдяки юри-

дичним законам, а навпаки, закони є продуктом 
суспільних відносин [7, c. 62].

На переконання Б. Констана, не народний су-
веренітет, а права та свободи людини є основним 
мірилом легітимності. Саме останні виступають 
тим критерієм, на основі якого можна констату-
вати легітимний характер влади. «Наділіть носі-
їв виконавчої влади правом зазіхати на індивіду-
альну свободу, і ви знищите всі гарантії, які були 
першою умовою і єдиною ціллю об’єднання людей 
під владою законів» [8, c. 180].

На думку філософа, всі громадяни незалеж-
но від волі державної влади володіють індивіду-
альними правами, які передбачають: особисту 
свободу, свободу совісті, свободу думки та слова,  
право власності.

Відстоюючи у своїх працях ідею про те, що 
права та свободи людини є основним критерієм 
легітимності державної влади і що будь-яке без-
законня щодо особистих прав, навіть те, що санк-
ціоноване народним суверенітетом, не має нічого 
спільного з легітимацією, Б. Констан закладав ос-
нови ліберально правової концепції легітимності 
влади, котра стала популярною в ХІХ ст. не лише 
у Франції, а й у інших країнах Європи [7, c. 64].

На думку Ф. Гізо, єдиним джерелом легіти-
мності за природою є розум, істина та справедли-
вість, легітимність влади перебуває поза межами 
суспільства, а верховна влада не має політичної 
природи. Принципово важливий елемент кон-
цепції Ф. Гізо – твердження про неможливість 
пізнання абсолютної істини, внаслідок якої єдино 
легітимна влада не зможе повністю бути втілена 
на землі у тій чи іншій формі правління [9, c. 515].

Абсолютної суверенної влади, так само як і 
абсолютної легітимності, не існує, незважаючи 
на те, що правителі часто намагаються досяг-
ти за допомогою сили такого земного правління. 
«Жоден народ не визнав владу лише через її силу, 
він хотів вірити в її легітимність, божественність. 
Жодна влада не задовольняється лише однією 
силою; вона потребувала того, щоб її визнали ле-
гітимною та божественною. Що ще потрібно для 
того, щоб довести, що суверенітет належить од-
ній тільки істині, справедливості, одному лише 
Богу» [9, c. 515].

Ф. Гізо спробував запропонувати свою теорію 
легітимності, яка б не ґрунтувалася ні на принципі 
народного суверенітету Ж.-Ж. Руссо, ні на прин-
ципі особистої свободи Б. Констана. Джерелом 
легітимності є не суспільні відносини, а вищий 
Розум, яким є Бог. Суть політичної легітимності 
Ф. Гізо характеризує у такий спосіб: «Вона є не 
що інше, як презумпція моральної легітимності; 
презумпція, яка встановлюється щодо державної 
влади за двох умов. Перша – щоб вона певною мі-
рою задовольняла головні нагальні потреби, тобто 
щоб вона володіла певною частиною дійсної легі-
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тимності; друга – щоб через певний час публічно 
влада отримала схвалення».

Аналізуючи концепцію легітимності держав-
ної влади, необхідно згадати вчення ще одного 
французького мислителя А. де Токвіля, викладе-
не у відомій праці «Про демократію в Америці». 
Він вважав, що для сучасних демократій надзви-
чайно важливо, щоб такий принцип не порушу-
вав особисті права та свободи особи: «Тому саме 
за часів демократії справжні поборники свободи й 
величі людини мають негайно і рішуче перешко-
дити тому, аби суспільна влада могла принести 
в жертву окремі права кількох громадян в ім’я 
реалізації своїх глобальних задумів» [10, c. 571].

Як саме необхідно будувати відносини у демо-
кратичному суспільстві, А. де Токвіль коротко ви-
клав в одній зі своїх тез: необхідно надати держав-
ній владі доволі широкі, але зрозумілі й визначені 
повноваження; дати приватним особам конкретні 
права й гарантувати їм незаперечну змогу кори-
стуватися цими правами.

Важливим суб’єктом легітимації державної 
влади та гарантом прав і свобод людини є грома-
дянське суспільство. Через політичні асоціації, 
незалежну пресу органи самоврядування в демо-
кратичному суспільстві (А. де Токвіль має на увазі 
США) представляють інтереси народу перед вла-
дою і контролюють її. Особливе місце у формуван-
ні демократичного суспільства з високим рівнем 
культури належить релігії. Вона є «охоронцем 
моралі», яка є «кращим охоронцем права і запо-
рукою свободи» [7, c. 67].

Тобто вищенаведене дає нам змогу зробити 
висновок, що вчення А. де Токвіля виокремлю-
ється серед інших представників французької 
політико-правової думки тим, що він вважає 
громадянське суспільство не лише індикатором 
легітимності влади, але і її джерелом, рушійною 
силою, яка безпосередньо впливає на формування 
державної влади та здійснення контролю за нею.

Дослідників соціологічної школи права, ні-
мецьких державознавців Р. Ієрінга і Г. Єллінека, 
по праву можна вважати творцями правової теорії 
легітимності.

Відповідно до вчення Р. Ієрінга основне покли-
кання держави – здійснення суспільного приму-
су, оскільки держава, за словами вченого, є «ор-
ганізацією соціального примусу». Метою такого 
примусу, як це випливає з праці «Мета в праві», – 
забезпечення суспільних інтересів, і досягнення 
цієї мети покладається на державну владу та пра-
во. У цьому контексті Р. Ієрінг детально аналізує 
сутність державної влади та порядок її застосу-
вання. Для реалізації державної мети державна 
влада повинна стояти вище за всі інші влади через 
те, що наділена найбільшою силою: «Безсилля, 
неміч державної влади – смертельний гріх держа-
ви...» [11, с. 285].

Засобом здійснення примусу державною вла-
дою є право, яке, за визначенням дослідника, є 
«сукупністю діючих у державі примусових норм».

Державна влада та право тісно взаємозв’яза-
ні між собою: влада набуває реальної сили лише 
завдяки праву, тоді як право набуває своєї реа-
лізації лише через діяльність держави. Більше 
того, Р. Ієрінг висловлює твердження, притаман-
не представникам саме юридичного позитивізму, 
про те, що «держава є єдиним джерелом права».

Головна мета державної влади відповідно до 
ідей німецького вченого – здійснення примусу, 
або реалізація права, натомість метою права є за-
доволення інтересів індивідів всередині суспіль-
ства. Право – це юридично захищений інтерес, 
тому при захисті будь-яких інтересів першочер-
гово вирішується питання узгодженості інтересів 
індивіда та суспільства.

Отож, у державно-правовій доктрині Р. Ієрін-
га держава посідає домінуюче місце щодо права: 
по-перше, право виявляється зобов’язаним дер-
жаві не лише своїм походженням, а й способом 
існування; по-друге, право є фактично тотожним 
закону; по-третє, право зводиться до сукупності 
примусових норм і є «політикою влади».

За допомогою права державна влада здійснює 
процес панування однієї групи людей над іншою, 
що набуває легального характеру. Найвищий рі-
вень владарювання заснований на двосторонній 
обов’язковій силі правової норми, таке влада-
рювання передбачає, що державна влада визнає 
прийняті нею правові норми обов’язковими і для 
самої себе. Саме наведена умова забезпечує право-
мірний характер державної влади, оскільки «хто 
узгоджує свої дії з вимогами права або закону, 
той діє правомірно, законно, легально, в іншому 
разі – протиправно, протизаконно, незаконно, не-
легально» [11, с. 307].

Всі ці поняття можна застосовувати як до дер-
жавної влади, так і до підданих. Р. Ієрінг ототож-
нює правомірність (легітимність) із законністю 
(легальністю), оскільки легальна влада, тобто 
така, що діє в межах чинного закону, є одночасно 
і легітимною (правомірною).

Ще одним представником теорії юридичного по-
зитивізму, у працях якого проблема легальності та 
легітимності державної влади стала однією із клю-
чових, є німецький вчений-державознавець Георг 
Єллінек. До речі, першість у використанні понят-
тя «легітимність» («правомірність») у державно-
му праві Німеччини належить саме Г. Єллінеку.

На думку німецького вченого, право необхід-
но розглядати одночасно і як сукупність норм, 
що спираються на зовнішній примус, і як норми, 
які є загальновизнаними, а тому і гарантовани-
ми суспільством. Інакше кажучи, право досягає 
своєї мети як через мотивацію, побудовану на 
почутті страху перед можливим застосуванням 
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санкцій, так і через повагу до нього як до «етич-
ного мінімуму». По суті, Г. Єллінек закладав ос-
нови інтегративної теорії право розуміння, яка 
намагалася примирити між собою позитивне та 
природне право [12, с. 35].

Г. Єллінек пропонує свою власну концепцію 
легітимності публічної влади та права, що сфор-
мувалася на основі критики попередньої теорії ле-
гітимації, протагоністами якої були прихильники 
династії Бурбонів у Франції. Він, по суті, розвиває 
її. У Г. Єллінека «легітимність» означає правомір-
ність у природно-правовому сенсі, тобто відповід-
ність соціальної практики уявленням більшості її 
суб’єктів про справедливість або розумність такої 
практики. «Зерно істини, – пише автор, – містить у 
собі і теорія легітимізму, яка виводить право із три-
валого визнання фактичних відносин» [13, с. 342].

Джерелом легітимності державної влади та пра-
ва, на думку вченого, можуть бути не лише тради-
ції та звичаї, а й уявлення про природно-правовий 
порядок чи про природне право. У силу своєї вну-
трішньої справедливості та моральності уявлення 
про таке право завжди міститься у психіці люди-
ни, тому завдяки своєму моральному потенціалу 
воно завжди залишається дієвим. Уявлення про 
природне право енергійно сприяє легалізації на-
віть найглибших і швидко здійснюваних перетво-
рень державного і правового ладу. Переконання в 
розумності нового порядку створює уявлення про 
його правомірність. Цим можна пояснити примус, 
що довго тривати не може, тому що він набуває ха-
рактеру звичайно-правового, або ж цей виключно 
зовнішній порядок руйнується. Саме усвідомлен-
ня фактично існуючого порядку правовим надає 
державній владі легітимний (правомірний) харак-
тер і робить її стійкою та тривалою: «Державна 
влада повинна – не рахуючи перехідних епох – спи-
ратися на переконання народу в її правомірності, 
що стосується будь-якої форми держави, не ви-
ключаючи і необмеженої монархії» [13, с. 410].

Нормативісти (легісти), погляди яких най-
більш повно викладені у працях Г. Кельзена, вза-
галі ототожнювали поняття «легітимність» і «ле-
гальність» і вважали, що будь-яка легальна влада 
автоматично є і легітимною.

Найвідоміший представник правового позити-
візму, родоначальник «чистого вчення про право» 
Г. Кельзен розглядає державу як нормативний пра-
вопорядок і трактує легітимність як відповідність 
дії влади формальній правовій нормі. Для Г. Кель-
зена характерне зміщення центру ваги у розумінні 
права з волі суверена на суспільне визнання правил 
поведінки. Правові норми наділяються властиві-
стю легітимності, обґрунтованості, виражаються 
у ставленні до них громадян. Він виводить право 
не з волі держави, а з «основної норми». «Згідно з 
основною нормою державного правопорядку ефек-
тивний уряд – це той уряд, який на підставі чинної 

конституції створює дієві загальні та індивідуальні 
норми. Його можна вважати легітимним урядом 
держави», – писав Г. Кельзен [14, c. 226].

Питання легітимності державної влади висвіт-
лене у працях ще одного німецького юриста, соціо-
лога Макса Вебера. Саме він застосував системний 
аналіз легітимності як фундаментальної власти-
вості влади загалом, так і державної влади зокре-
ма. Будучи яскравим представником юридичного 
позитивізму, М. Вебер у своєму аналізі державної 
влади, подібно до Г. Єллінека, вчення якого мало 
на нього неабиякий вплив, поєднував як юриспру-
денцію, так і соціологію.

М. Вебер у праці «Господарство і суспільство» 
визначає три «ідеальні типи» легітимності вла-
ди, наголошуючи, що поняття «легітимна влада» 
й «авторитет» – синоніми. Учений вводить у соці-
ологію поняття «визнання» і перетворює його на 
категорію «орієнтація на іншого», що виявилося 
визначальним моментом соціальної дії. Сучас-
не суспільство, приймаючи правила легітимації 
влади, передбачає можливість різного розуміння 
її сенсів, де кожен із них може бути соціально ви-
знаним, що означає – цінним та авторитетним.

Вчений виділяє особливу форму влади – пану-
вання, під яким розуміється здатність забезпечу-
вати порядок і підкорення шляхом застосування 
чи загрози застосування фізичного чи психічно-
го насилля. У структурі панування вчений роз-
різняє три елементи: пануючу меншість, апарат 
управління та підпорядковану пануванню мен-
шості масу [15, с. 18].

М. Вебер виділяє три джерела легітимності 
влади: традицію, харизму та раціональність. 
Ним було виділено три чисті типи легітимного па-
нування: традиційне, харизматичне та раціональ-
но-правове.

З цього приводу М. Вебер у своїй праці «Госпо-
дарство та суспільство» пише таке: «Існує три чи-
сті типи легітимного панування. Їх легітимність 
може бути: 1) раціонального характеру, тобто базу-
ватися на вірі в легальність встановленого поряд-
ку і законність здійснювання панування на основі 
цієї легальності (легальне панування); 2) тради-
ційного характеру, тобто заснована на звичайній 
вірі у святість традицій і вірі в легітимність авто-
ритету, що побудований на цих традиціях; 3) ха-
ризматичного характеру, тобто базуватися на не-
абияких проявах святості або геройської сили, чи 
зразковості особистості та створеному цими про-
явами порядку (харизматичне панування)» [16].

Як вважав М. Вебер, основними засадами ра-
ціонально-правової легітимності є такі: а) будь-
які закони приймаються і можуть за бажанням 
змінюватися із дотриманням певних формальних 
процедур; б) члени об’єднання, яке здійснює вла-
ду, можуть обиратися або ж призначатися, саме це 
об’єднання та всі його частини є підприємствами; 
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в) окремі гетерономні й гетерокефальні підпри-
ємства такого роду називають органами влади, 
або владними установами; г) управлінський штаб 
складається із чиновників, що призначаються ке-
рівництвом, а підлеглі вважаються членами влад-
ного об’єднання (тобто громадянами) [17, с. 121].

Таким чином, за легального типу панування 
джерелом легітимності виступає інтерес, що ра-
ціонально стимулює людей підкорятися не особі 
керівника, а праву, в рамках якого обираються і 
діють представники влади в демократичних дер-
жавах. Це безособовий (деперсоніфікований) фор-
мально-правовий принцип, якому підкоряються 
не лише керовані, але і керівники (чиновники, 
бюрократія).

Наступним типом легітимного панування є 
традиційний тип, який заснований на вірі у зви-
чай, у священну дію спрадавна існуючих порядків 
і влад. Такий тип схожий на стосунки в патріар-
хальній сім’ї, де традиції добровільного підпоряд-
кування старшим особливо міцні та стійкі. Тра-
диційне панування характерне для феодальної 
Європи і Сходу, для монархічних форм правління. 
Але Вебер вважав, що і для Заходу, для стабіль-
ності демократії корисне збереження монарха, що 
підкріплює авторитет держави багатовіковими 
традиціями шанування влади [18, c. 175].

Третім ідеальним типом легітимного пануван-
ня у класифікації М. Вебера є харизматичне па-
нування. Харизматичний (від грецьк. charisma – 
божественний дар) тип влади ґрунтується на вірі 
у виняткові якості керівника, дані йому зверху – 
Богом або природою. Прикладом може бути попу-
лярність генерала Ш. де Голля у Франції, який 
перший почав використовувати поняття «легіти-
мність» щодо політичної влади. Зазвичай, коли 
сьогодні застосовується поняття «харизма», воно 
тлумачиться виключно як специфічна здатність 
особи концентрувати навколо себе політичну 
енергію і тим самим спрямовувати маси на певні 
дії. Однак насправді для М. Вебера харизматичне 
панування – це не просто зв’язок «вождь – послі-
довники», але й доволі складна управлінська тех-
нологія, яка передбачає постійне збереження та 
підтримання харизми.

Саме тому за умов харизматичної легітимності 
ми часто спостерігаємо формування різноманіт-
них культів особистості, що не стільки породжу-
ються марнославством чи будь-якими іншими 
індивідуальними властивостями харизматичного 
лідера, як постають результатом об’єктивної не-
обхідності політико-технологічного підтримання 
харизми, котра, по суті, виступає основою як ле-
гітимності лідера, так і легітимності тих рішень, 
що ним приймаються.

Вклад М. Вебера у систематизацію легіти-
мності державної влади важко переоцінити, він 
вивів теорію легітимації влади на новий науковий 

рівень. У цьому сенсі цілком слушною видаєть-
ся теза В.А. Бачиніна, який зазначає, що незва-
жаючи на те, що сам термін «легітимність дер-
жавної влади» доволі активно використовувався 
ще у XVII – XVIII ст. (насамперед варто згадати 
французьку політичну традицію, де саме через ви-
знання легітимності королівської влади робилися 
теоретичні спроби обґрунтувати її незмінність), 
концептуально розроблене це поняття лише в до-
слідженнях М. Вебера [19, с. 126].

Проблема легітимності державної влади була 
також предметом розгляду російських та україн-
ських дослідників. Видатний російський юрист 
М.М. Коркунов, котрий розробив психологічну 
теорію права, вважав, що однією з основних опор 
будь-якої державної влади є почуття законності. 
Він писав: «Авторитет наказів влади базується 
завжди, зрештою, на визнанні їх обов’язковості 
з боку суспільства. Кожен окремий громадянин 
змушений підкорятися наказам органів влади не 
лише тому, що той, хто наділений владою, цього 
вимагає, але й тому, що все суспільство визнає ці 
накази обов’язковими» [20, с. 286].

На думку вченого, державна влада не є безу-
мовною й абсолютною, тому, усвідомивши необ-
хідність їй підкорятися, людина одночасно усві-
домлює, що органи державної влади зобов’язані у 
процесі здійснення своїх функцій дотримуватися 
юридичних норм, які розмежовують інтереси вла-
ди й інтереси особи й суспільства. У конституцій-
но-правовій демократичній державі вся повнота 
влади належить народу, котрий не лише формує, 
але й здійснює контроль за публічною владою. 
Характерною ознакою такої держави є злиття 
суб’єкта й об’єкта владних відносин в одне полі-
тичне ціле, оскільки народ як єдине джерело вла-
ди є водночас і владарюючим, і підвладним.

Розглянувши модель представників теорії 
юридичного позитивізму, доходимо висновку, 
що найповніше проблема легітимності державної 
влади була висвітлена основоположниками соціо-
логічної школи права.
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Анотація

Кравченко Т. А. Природно-правова модель легіти-
мності державної влади. – Стаття.

У статті розглядаються природно-правові моде-
лі легітимності державної влади. Досліджуються дві 
основні моделі легітимності державної влади: природ-
но-правова модель і модель легітимності представни-
ків теорії юридичного позитивізму, детально проана-
лізовані концепції кожної з цих моделей. З’ясовано, 
що принципово важливе значення для розвитку теорії 
правової держави мала творчість І. Канта. Як і багато 
інших тогочасних мислителів, він вважав, що держава 
прийшла на зміну природному станові, в якому не було 
ніякої гарантії законності. Моральний борг, почуття 
поваги до природного права спонукають людей поли-
шити цей стан і шляхом суспільного договору перейти 
до життя у громадянському суспільстві, державі. Сус-
пільний договір укладають між собою морально розви-
нені люди, тому державі забороняється поводитися з 
ними як з істотами, котрі не знають морального закону і 
не можуть самі обрати правильну лінію поведінки. Ви-
значено, що висунення й обґрунтування І. Кантом твер-
джень про те, що кожна людина є абсолютною і само-
достатньою цінністю, що індивіди відмовляються від 
необмеженої та свавільної свободи природного стану 

на користь справжньої свободи у правовому стані, що 
призначення держави полягає в досконалому праві, 
максимальній відповідності державного устрою прин-
ципам права тощо дають підстави вважати його одним 
із творців теорії правової держави. Доходимо висновку, 
що найповніше проблема легітимності державної вла-
ди була висвітлена основоположниками соціологічної 
школи права. Характерними ознаками концепції легі-
тимності державної влади соціологічної школи права є 
ототожнення поняття «легітимність» і «легальність»: 
вважається, що будь-яка легальна влада автоматично 
є і легітимною; лише легальна, раціональна влада має 
легітимний характер; влада належить народу, який 
не лише формує, але і здійснює контроль за публічною 
владою, влада і народ виступають як єдине політичне 
ціле. Державна влада не є безумовною й абсолютною, 
тому, усвідомивши необхідність їй підкорятися, люди-
на одночасно усвідомлює, що органи державної влади 
зобов’язані у процесі здійснення своїх функцій дотри-
муватися юридичних норм, які розмежовують інтереси 
влади й інтереси особи та суспільства.

Ключові слова: державна влада, легітимність, демо-
кратія, публічна влада, державні гарантії, права і сво-
боди людини, законність, джерела права.

Summary

Kravchenko T. A. Natural-legal model of legitimacy 
of state power. – Article.

In article natural and legal models of legitimacy of the 
government are considered. Two main models of legitima-
cy of the government are investigated: the natural and 
legal model and model of legitimacy of representatives of 
the theory of legal positivism, detail analyzed concepts of 
each of these models. It was found that the work of I. Kant 
was of fundamental importance for the development of 
the theory of the rule of law. Like many other thinkers of 
the time, he believed that the state replaced the natural 
state, in which there was no guarantee of legitimacy. Mor-
al duty, a sense of respect for natural law motivate people 
to leave this state and through a social contract to move 
to life in civil society, the state. The social contract is 
concluded between morally developed people, so the state 
is forbidden to treat them as beings who do not know the 
moral law and can not choose the right course of action. It 
is determined that I. Kant’s statement and substantiation 
of claims that each person is an absolute and self-suffi-
cient value, that individuals refuse unlimited and arbi-
trary freedom of natural state in favor of true freedom 
in the legal state, that the purpose of the state is perfect 
law, maximum compliance state system, the principles of 
law, etc., give reason to consider him one of the main cre-
ators of the theory of the rule of law. As a result, we draw 
the conclusion that most fully the problem of legitimacy 
of the government was covered by founders of sociological 
school of the law. Characteristic signs of the concept of 
legitimacy of the government of sociological school of law 
is the identification of the concept “legitimacy” and “le-
gality” it is considered that any legal power automatically 
is also legitimate; only the legal, rational power has legiti-
mate character; the power belongs to the people which not 
only create, but also exercises control of the public power, 
the power and the people act as uniform political whole. 
The state power is not insane, absolutely, therefore, hav-
ing grasped the need to grow up, people immediately learn 
how to organize the power of the state in the process of 
building up their functions to achieve the norm.

Key words: government, legitimacy, democracy, pub-
lic power, state guarantees, rights and freedoms of the 
person, legality, sources of law.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ  
ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

Значущість питання захисту осіб з інвалідністю 
від інфекційних хвороб у контексті його правово-
го регулювання очевидна та визнана. Тим паче 
тепер – за умов коронавірусної хвороби. Свідоме 
досить високою мірою проблемами зазначеної ка-
тегорії населення суспільство зіштовхнулося з від-
сутністю належного правового та соціального за-
хисту осіб з інвалідністю в час інфекційної кризи.

Зазначена категорія населення вкрай уразлива 
перед такими захворюваннями через суб’єктив-
ні й об’єктивні чинники, серед яких проблеми зі 
здоров’ям, зумовлені інвалідністю, бар’єрність 
зовнішнього середовища, зубожіння, часткове 
чи повне нехтування їхніми потребами на етапах 
прийняття відповідних рішень щодо інфекційних 
хвороб і їх реалізації тощо.

Реалії сьогодення дають можливість окресли-
ти проблематику з питання захисту осіб з інвалід-
ністю від інфекційних хвороб. Слід наголосити, 
що наукові дослідження за задекларованою те-
мою відсутні. Водночас тією чи іншою мірою пи-
тань захисту населення від інфекційних хвороб 
у своїх працях торкалися Р. Гревцова, О. Губано-
ва, Л. Жаліло, В. Кий-Кокарєва, О. Кононенко, 
А. Котвіцька, І. Кубарєва, В. Москаленко, Я. Ра-
диш, І. Солоненко, І. Старченко та ін.

Ураховуючи зазначене, маємо за мету визначи-
тися зі змістом державної політики щодо захисту 
осіб з інвалідністю від інфекційних хвороб, а осо-
бливо з недоліками законодавчого забезпечення 
цієї сфери.

Красномовно про проблему захисту осіб з інва-
лідністю за умов інфекційних захворювань гово-
рить заява Верховного комісара ООН із прав люди-
ни Мішель Бачелет: «Люди з інвалідністю менше за 
інших захищені від COVID-19. Введені обмеження, 
включаючи ізоляцію, створюють для них значно 
більше труднощів… За умов пандемії люди з інва-
лідністю не почуваються в безпеці у своїх власних 
будинках, оскільки через заходи ізоляції вони поз-
бавлені повсякденної підтримки і послуг. А деякі 
з них сильно страждають через самоізоляцію» [1].

Сьогодні існує безліч проблемних питань, 
пов’язаних із забезпеченням прав і законних 

інтересів осіб з інвалідністю під час пандемій. 
Серед них такі: 1) чи враховано та яким чином 
питання інвалідності у спеціальному законодав-
стві; 2) чи передбачено в місцевих програмах за-
ходи, у т. ч. матеріального характеру, з надання 
допомоги особам з інвалідністю, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, під час інфек-
ційних криз; 3) чи можливо особі з інвалідністю 
з порушеннями зору, слуху, психічними розла-
дами та розумовою відсталістю отримати в до-
ступних форматах інформацію про інфекційні 
хвороби, їх спалахи та боротьбу з такими хво-
робами, про захист від них і відповідну допомо-
гу; 4) де та яким чином отримуватиме необхідну 
медичну допомогу особа з інвалідністю з ураху-
ванням бар’єрності зовнішнього середовища, 
фінансової неспроможності та необхідності са-
моізоляції; 5) який рівень обізнаності медичного 
персоналу з надання медичних послуг особам з ін-
валідністю, хворим на інфекційні хвороби; 6) чи 
ведеться статистика щодо ураження осіб з інва-
лідністю інфекційними захворюваннями; 7) хто 
доглядатиме за особою з інвалідністю в разі, коли 
захворіє відповідальна за такий догляд особа? 
Перелік таких проблем невичерпний.

Причиною виникнення та існування цих і без-
лічі інших проблем у досліджуваній сфері вва-
жаємо недосконалу державну політику захисту 
населення від інфекційних хвороб загалом та осіб 
з  інвалідністю зокрема. На нашу думку, держав-
на політика відповідного спрямування є сукупні-
стю цілей, заходів, рішень і дій із публічного адмі-
ністрування розвитку країни у напрямі реалізації 
виробленого політичного курсу з метою досягнен-
ня конкретної політичної мети щодо захисту на-
селення від інфекційних хвороб з урахуванням 
питання інвалідності.

Переконані, що ефективність і результатив-
ність державної політики за будь-яким напрямом 
значною мірою залежить від політичної волі, яка 
є рушійною силою у прийнятті тих чи інших рі-
шень, оскільки спрямована на перетворення дійс-
ності в інтересах і цілях суспільства в рамках за-
конодавчого поля.
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Зосередившись на аналізі нормативно-право-
вих актів із досліджуваного питання, вважаємо 
цілком обґрунтованим висновок стосовно того, що 
національне законодавство у сфері захисту насе-
лення від інфекційних хвороб не витримує жодної 
критики на предмет врахування потреб осіб з ін-
валідністю.

Основними нормативно-правовими актами 
в досліджуваній галузі, які теоретично мали б 
містити норми-гарантії щодо захисту осіб з інва-
лідністю від інфекційних хвороб, є такі: Консти-
туція України (ст. 49) [2], Основи законодавства 
України про охорону здоров’я [3], Закони Укра-
їни «Про захист населення від інфекційних хво-
роб» [4], «Про забезпечення санітарного та епіде-
міологічного благополуччя населення» [5], «Про 
затвердження Загальнодержавної програми іму-
нопрофілактики та захисту населення від інфек-
ційних хвороб на 2009–2015 рр.» [6], постанова 
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 р. 
№ 893 «Про затвердження Правил санітарної охо-
рони території України» [7], накази Міністерства 
охорони здоров’я України від 17 травня 2019 р. 
№ 1126 «Про затвердження Порядку організації 
проведення епідеміологічного нагляду за грипом 
та гострими респіраторними вірусними інфекці-
ями, заходів з готовності в міжепідемічний пе-
ріод і реагування під час епідемічного сезону за-
хворюваності на грип та ГРВІ» [8], від 10 січня 
2006 р. № 1 «Про затвердження Форм первинної 
облікової документації з інфекційної, дерматове-
нерологічної, онкологічної захворюваності та ін-
струкцій щодо їх заповнення» (зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 р. за 
№ 686/12560) [9] тощо.

Так, Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я не містять гарантій щодо забез-
печення прав і потреб осіб з інвалідністю під час 
здійснення заходів із запобігання інфекційним 
захворюванням, небезпечним для населення [3].

Водночас питання інвалідності у профільно-
му Законі України «Про захист населення від ін-
фекційних хвороб» [4] згадується лише в нормі 
п. 1 ч. 2 ст. 39, якою регламентовано розмір дер-
жавних страхових виплат медичним працівни-
кам державних і комунальних закладів охорони 
здоров’я в разі встановлення групи інвалідності 
протягом одного календарного року, яка настала 
внаслідок захворювання коронавірусною хворо-
бою (COVID-19), за умови, що таке захворювання 
пов’язане з виконанням професійних обов’язків 
в умовах підвищеного ризику зараження.

Певний підтекст відповідного змісту можна 
знайти в абз. 5 і 6 ст. 5 цього Закону [4], у яких 
зазначено, що органи місцевого самоврядування 
у сфері захисту населення від інфекційних хвороб 
забезпечують доступність і безоплатність надання 
медичної допомоги хворим на інфекційні хворо-

би у державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я; забезпечують відповідно до законодав-
ства громадян пільгових категорій лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення 
для лікування і профілактики інфекційних хво-
роб. Незрозуміло, про яку доступність ідеться та 
яких громадян пільгових категорій зазначена га-
рантія стосується. Загальновідомо, що рівень, для 
прикладу, архітектурної доступності медичних 
закладів є вкрай низьким. Тож постає питання, 
наскільки реалістичною є гарантія безоплатного 
проведення медичних оглядів та обстежень осіб 
з інвалідністю, хворих на інфекційні хвороби, 
у державних і комунальних закладах охорони здо-
ров’я та державних наукових установах лікування.

Також слід зазначити, що в ч. 6 ст. 12 Закону 
України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб» [4] визначено умови проведення профі-
лактичних щеплень особам, визнаним в установ-
леному законом порядку недієздатними й обме-
жено дієздатними. Значна частина таких осіб має 
інвалідність унаслідок психічних чи інтелекту-
альних порушень.

Водночас статті цього спеціального Закону 
України [4], у яких ідеться про органи державної 
влади, не містять окремих положень, які б стосу-
валися повноважень щодо забезпечення захисту 
осіб з інвалідністю від інфекційних хвороб.

Жодної вимоги у ст. 31 Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб» [4] і 
стосовно доступності для осіб з інвалідністю об-
серваторів, тимчасових закладів охорони здоров’я 
(спеціалізованих шпиталів).

У Законі України «Про забезпечення санітар-
ного та епідеміологічного благополуччя населен-
ня» [5] питання інвалідності згадується лише раз 
у ст. 48, в якій закріплено норму про відшкодуван-
ня збитків громадянам у разі порушення санітар-
ного законодавства, що призвело і до інвалідності. 
Що стосується надважливих питань публічного 
адміністрування відносин у регламентованій зга-
даним Законом сфері, здійснення державного са-
нітарно-епідеміологічного нагляду в Україні, то 
вони не включають питань інвалідності усупереч 
тому, що повною мірою стосуються прав та інтере-
сів відповідної категорії осіб.

Хоча в Загальнодержавній програмі імунопро-
філактики та захисту населення від інфекційних 
хвороб на 2009–2015 рр. [6] і було зазначено, що 
інфекційні хвороби є однією з основних причин 
інвалідності населення в усьому світі, а також од-
нією з цілей визначено забезпечення епідемічного 
благополуччя населення шляхом зниження рівня 
інвалідності внаслідок інфекційних хвороб, проте 
жоден захід згаданої Програми не стосувався осіб 
з інвалідністю.

У Правилах санітарної охорони території Укра-
їни, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
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України від 22 серпня 2011 р. № 893 [7], як ос-
новному документі, яким визначається механізм 
здійснення організаційних медико-санітарних,  
санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактич-
них і протиепідемічних заходів, спрямованих 
на запобігання занесенню та поширенню на те-
риторію України інфекційних хвороб, взагалі 
не йдеться про забезпечення прав і законних інте-
ресів осіб з інвалідністю.

Сьогодні за умов поширеності коронавірус-
ної хвороби не відома чисельність осіб з інвалід-
ністю, котрі захворіли, одужали та померли від 
COVID-19. Також відсутня статистика про ще-
плення осіб з інвалідністю проти інфекційних хво-
роб. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 
від 10 січня 2006 р. № 1 «Про затвердження Форм 
первинної облікової документації з інфекційної, 
дерматовенерологічної, онкологічної захворюва-
ності та інструкцій щодо їх заповнення» (зареє-
стровано в Міністерстві юстиції України 8 черв-
ня 2006 р. за № 686/12560) [9] також не містить 
жодної згадки про осіб з інвалідністю. Тож немає 
статистики – немає проблеми. Те саме стосується 
і Порядку організації проведення епідеміологіч-
ного нагляду за грипом і гострими респіраторни-
ми вірусними інфекціями, заходів із готовності в 
міжепідемічний період і реагування під час епіде-
мічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ [8].

Окремо слід зазначити, що в разі загрози чи 
виникнення або поширення інфекційних хвороб 
для осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху 
та психічними розладами й розумовою відсталі-
стю особливу небезпеку несе інформаційна бар’єр-
ність, адже відсутність інформації про епідемічну 
ситуацію обеззброює і тим самим наражає на ще 
більший ризик захворювання.

Усупереч цьому поза увагою в нормативно-пра-
вових актах у сфері захисту населення від інфек-
ційних хвороб залишилися питання інформуван-
ня осіб з інвалідністю про епідемічну ситуацію 
та здійснювані протиепідемічні заходи (тож під 
сумнівом реалізація особами з інвалідністю права 
на отримання достовірної інформації щодо епі-
демічної ситуації в Україні через засоби масової 
інформації, інтернет-ресурси та в органах влади, 
працівники яких, для прикладу, не володіють на-
віть азами жестової мови. Дещо краща ситуація 
з телевізійними ЗМІ); врахування потреб зазна-
ченої категорії населення під час планування та 
здійснення організаційних, фінансових та інших 
заходів, спрямованих на запобігання, профілак-
тику, боротьбу, ліквідацію епідемій і спалахів ін-
фекційних хвороб тощо.

Національна рада України з питань телеба-
чення і радіомовлення, з огляду на надзвичайну 
ситуацію, викликану пандемією COVID-19, від 
якої вже померли тисячі людей у всьому світі, 

висловила сподівання на соціальну відповідаль-
ність вітчизняних медіа і рекомендувала мовни-
кам за  можливості забезпечити субтитрування 
та/або сурдопереклад випусків новин та офіцій-
них виступів представників органів влади з пи-
тань, які стосуються поширення коронавірусу 
COVID-19, а також запроваджених в Україні захо-
дів протидії йому [10].

Як свідчить практика, відсутність деталізації 
питання інвалідності в законодавстві рівноцінна 
нехтуванню прав і потреб осіб відповідної катего-
рії. Вважаємо, що такий стан справ зумовлений 
відсутністю політичної волі та пасивністю грома-
дянського суспільства. Як наслідок, на практиці 
в умовах інфекційних криз представники зазначе-
ної категорії осіб не можуть реалізувати консти-
туційне право на охорону здоров’я. Окрім того, 
в умовах пандемій потреби осіб з інвалідністю 
ігноруються не лише у сфері охорони здоров’я, а 
й у всіх сферах їх життєдіяльності.

Тому залишається сподіватися, що потреби 
осіб з інвалідністю враховуватимуться в умовах 
загрози або виникнення інфекційних хвороб не-
залежно від того, чи відповідні питання відобра-
жені в нормах і положеннях національного зако-
нодавства в цій сфері. Особливо коли йдеться про 
хворих на соціально небезпечні інфекційні хворо-
би осіб, значна кількість яких має інвалідність,  
зокрема, для прикладу, носіїв туберкульозу.

Однак той факт, що норма ст. 25 Закону 
України «Про захист населення від інфекцій-
них хвороб» [4] про право осіб, які хворіють на 
туберкульоз в активній формі, на першочергове 
поліпшення житлових умов у порядку, встановле-
ному законодавством, є мертвою, вселяє сумніви 
щодо якості й ефективності захисту населення від 
інфекційних хвороб, тим паче осіб з інвалідністю.

Особи з інвалідністю потерпають як безпосеред-
ньо від інфекційних захворювань, так і від наслід-
ків, які такі захворювання зумовлюють для осіб 
зазначеної категорії, котрі не є носіями інфекції, 
адже й без того недостатня увага до їхніх проблем 
перефокусовується на боротьбу з вірусами.

За умов спалахів інфекційних хвороб життєво 
необхідно забезпечувати доступ осіб з інвалідністю 
(особливо тих осіб, які перебувають у закладах ін-
ституційного догляду або потребують постійного 
стороннього догляду) до усіх послуг, що надають-
ся населенню, передусім медичних. Не менш важ-
ливо залучати громадянське суспільство у сфері 
соціальної та правової захищеності осіб з інвалід-
ності до прийняття рішень із питання захисту та 
боротьби з інфекційними хворобами для забезпе-
чення прав і законних інтересів осіб з інвалідні-
стю, оскільки всі без винятку заходи щодо попе-
редження, лікування та ліквідації інфекційних 
хвороб повинні враховувати аспект інвалідності.
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Анотація

Соцька А. М. Особливості державної політики 
щодо захисту осіб з інвалідністю від інфекційних хво-
роб. – Стаття.

Стаття присвячена прогалинам у законодавчому 
регламентуванні захисту осіб з інвалідністю від ін-
фекційних хвороб. Окрім іншого, в тексті зазначено 
про основні проблеми, з якими зіштовхуються пред-
ставники зазначеної категорії населення як із числа 
захворілих на інфекційні захворювання осіб, так і за-
галом осіб з інвалідністю. Тим самим окреслено ключо-
ві напрями вдосконалення державної політики у сфері 
охорони здоров’я в напрямі розвитку законодавства 
з питання захисту населення від інфекційних хвороб 
і практики його реалізації відповідно. Також охарак-
теризовано основні нормативно-правові акти, нор-
ми та положення яких визначають механізм захисту 
населення від інфекційних хвороб, на предмет вра-
хування потреб осіб з інвалідністю. Серед зазначених 
законодавчих актів – закони України й акти Кабінету 
Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я 

України. З’ясовано, що національне законодавство 
не містить спеціальних гарантій для осіб з інвалідністю 
стосовно їх захисту від інфекційних хвороб, не перед-
бачає спеціальних заходів публічного адміністрування 
цією сферою, які б були спрямовані на забезпечення 
потреб осіб з інвалідністю. Тож установлено потребу 
в законодавчій регламентації питань врахування по-
треб осіб з інвалідністю в усіх аспектах державної полі-
тики щодо захисту населення від інфекційних хвороб, 
забезпечення доступу осіб з інвалідністю до медичних 
та інших видів послуг за умов інфекційних криз, забез-
печення доступності інформації про інфекційні хворо-
би для осіб з інвалідністю всіх нозологій, збору статис-
тичних даних про захворюваність осіб з інвалідністю 
на інфекційні хвороби тощо.

Акцентовано увагу на значенні участі громадян-
ського суспільства у сфері соціальної та правової за-
хищеності осіб з інвалідністю до прийняття рішень із 
питання захисту та боротьби з інфекційними хворо-
бами для забезпечення прав і законних інтересів осіб 
з інвалідністю, оскільки всі без винятку заходи щодо 
попередження, лікування та ліквідації інфекційних 
хвороб повинні враховувати аспект інвалідності. За 
умов спалахів інфекційних хвороб життєво необхідно 
забезпечувати доступ осіб з інвалідністю (особливо тих 
осіб, які перебувають у закладах інституційного догляду 
або потребують постійного стороннього догляду) до усіх 
послуг, що надаються населенню, передусім медичних.

Ключові слова: особа з інвалідністю, інфекційна 
хвороба, пандемія, державна політика, охорона здо-
ров’я.

Summary

Sotska A. M. Peculiarities of state policy regarding 
protection of persons with disabilities from infectious 
diseases. – Article.

The article is devoted to gaps in the legislative reg-
ulation of protection of persons with disabilities from 
infectious diseases. Among other things, the text men-
tions the main problems faced by the representatives of 
this category of the population both from the number of 
people suffering from infectious diseases and people with 
disabilities in general. This outlines the key areas for im-
proving public health policy in the direction of developing 
legislation to protect the population from infectious dis-
eases and the practice of its implementation, respectively. 
The main normative legal acts are also characterized, the 
norms and provisions of which determine the mechanism 
of protection of the population from infectious diseases, 
in order to take into account the needs of persons with 
disabilities. These legislative acts include laws of Ukraine 
and acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the 
Ministry of Health of Ukraine. It was found that the na-
tional legislation does not contain special guarantees 
for persons with disabilities regarding their protection 
against infectious diseases, does not provide for special 
measures of public administration in this area, which 
would be aimed at meeting the needs of persons with dis-
abilities. Therefore, there is a need for legislation to ad-
dress the needs of persons with disabilities in all aspects 
of public policy to protect the population from infectious 
diseases, ensuring access of persons with disabilities to 
medical and other services in infectious crises, ensuring 
access to information about infectious diseases for per-
sons with disabilities all nosologies, collection of statis-
tical data on the incidence of infectious diseases among 
persons with disabilities, etc.

Emphasis is placed on the importance of civil soci-
ety participation in the field of social and legal protec-
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tion of persons with disabilities in decision-making on 
protection and control of infectious diseases to ensure 
the rights and legitimate interests of persons with dis-
abilities, as all measures to prevent, treat and eliminate 
infectious diseases should take into account the aspect of 
disability. In the context of outbreaks of infectious dis-

eases, it is vital to ensure access for persons with disabil-
ities (especially those in institutional care or in need of 
ongoing care) to all services provided to the population, 
especially medical services.

Key words: person with disability, infectious disease, 
pandemic, public policy, health care.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРАВОВИХ ОСНОВ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Постановка проблеми. Інформатизація і гло-
балізація життєдіяльності світової спільноти, 
опанування людством кібернетичного простору, 
спричинені цим нові загрози й виклики унаочни-
ли важливість правового забезпечення кібербезпе-
ки людини, суспільства й держави, інформаційної 
безпеки загалом. Як бачимо, сучасна міжнарод-
но-правова термінологія, як-от «глобальні про-
блеми», «нові виклики й загрози» тощо, повною 
мірою притаманна й інформаційній сфері та, від-
повідно, інформаційно-правовій науці. Що сто-
сується нових викликів і загроз у цій сфері, то 
пов’язані вони насамперед із терористичними 
проявами (кібертероризмом), кіберзлочинністю 
із застосуванням новітніх технологій, розповсю-
дженням у глобальних мережах контенту, спря-
мованого на інформаційно-психологічний вплив, 
залякування користувачів, заклики до насиль-
ства, розпалювання расової, міжнаціональної, 
міжконфесійної та іншої ворожнечі, тощо.

Оцінка стану літератури. В основу написання 
статті покладено теоретичний доробок україн-
ських дослідників інформаційного права, зокрема 
О. Довганя, О. Золотар, В. Фурашева, Т. Ткачука 
та ін.

Метою дослідження є теоретичне застосування 
системного підходу до вивчення теоретичних за-
сад правового забезпечення кібербезпеки.

Виклад основного матеріалу. Підхід до нау-
кової розробки проблематики правового забезпе-
чення кібербезпеки людини передбачає насампе-
ред визначення предмета правового регулювання 
та його специфіки, аналіз положень вітчизня-
ного й міжнародного інформаційного та іншого 
дотичного законодавства, а також відповідно-
го поняттєво-термінологічного апарату. Таким 
чином, більш широкий підхід, що ґрунтується 
не лише на власне правовому регулюванні, а й 
на питаннях правового забезпечення, вбачається 
оптимальним для досягнення мети цього дослі-
дження. Мається на увазі вивчення не тільки на-
явної нормативно-правової бази, ненормативних 
актів державних органів, а й положень докумен-
тів стратегічного планування, правозастосовної 
практики тощо.

Отже, під правовим забезпеченням кіберне-
тичної безпеки людини як складової частини 
правового забезпечення інформаційної безпеки 
взагалі розуміємо сукупність законодавчих, ін-
ших нормативних і ненормативних правових ак-
тів державних органів, документів стратегічно-
го планування, правозастосовної практики, які 
стосуються створення умов для втілення в життя 
суб’єктивного права людини на кібербезпеку, за-
хищеність від внутрішніх і зовнішніх загроз під 
час користування кіберпростором. Саме відповід-
ні суспільні відносини і є предметом цього теоре-
тико-правового дослідження, що базується на ор-
ганізаційно-правовій проблематиці, пов’язаній 
із забезпеченням кібернетичної безпеки людини 
в динамічних умовах розвитку глобального інфор-
маційного суспільства.

На нашу думку, нині існує чітка взаємозумов-
леність між прогресом глобального інформаційно-
го суспільства й ефективністю правового забезпе-
чення кібернетичної безпеки особи. Останнє має 
сьогодні низку істотних недоліків. Це, зокрема: 
лакуни й суперечності наявної нормативно-пра-
вової бази, неповне охоплення нею суспільних 
відносин, що мають регулюватися й забезпечува-
тися; серйозні проблеми відповідної правозасто-
совної практики; низька ефективність наявних 
правових механізмів протидії викликам і загро-
зам кібернетичній безпеці тощо.

Слід наголосити на особливій правовій природі 
суспільних відносин, які виникають у глобально-
му кіберпросторі у зв’язку із протидією загрозам 
і викликам кібербезпеці особи, суспільства й дер-
жави. Ці відносини становлять вагому частку всьо-
го комплексу інформаційних правовідносин, котрі 
виникають у процесі оперування інформацією (по-
шуку, отримання, зберігання, передавання, роз-
повсюдження тощо) й регулюються нормами само-
стійної правової галузі – інформаційним правом.

Вказані відносини мають свої особливості, які 
вирізняють їх із-поміж інших правовідносин. 
По-перше, вони виникають, здійснюються і припи-
няються у процесі обігу інформації. По-друге, вони 
складаються навколо вельми специфічних об’єк-
тів, а саме: інформації, інформаційних об’єктів і 
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технологій, кіберпростору, а також феноменів, на 
які спрямовані інформаційні права й обов’язки.

О. Золотар у своїй докторській дисертації ро-
бить справедливий висновок про те, що розуміння 
інформаційної безпеки людини як правової катего-
рії повинно ґрунтуватися на комплексності її як со-
ціального явища, а також враховувати її внутріш-
ню будову [1, c. 13]. На наше переконання, таке 
твердження стосується і кібернетичної безпеки.

З урахуванням безумовної потреби дотриман-
ня в інформаційних відносинах оптимального 
балансу інтересів особи, суспільства й держави 
у цьому дослідженні увага приділяється головно-
му суб’єктові цих відносин – людині в контексті 
належного правового забезпечення її кібернетич-
ної безпеки. Вбачається важливим дослідити пи-
тання інформаційної право- та дієздатності, тобто 
інформаційно-правової суб’єктності.

У контексті інформаційно-правових відносин 
щодо протидії викликам і загрозам кібернетич-
ній безпеці людини інформаційну правоздатність 
можна визначити як установлену, гарантовану 
й захищену державою можливість або спромож-
ність особи брати участь в інформаційних суспіль-
них відносинах. Тож у сфері кібернетичної без-
пеки людина набуває певних юридичних прав, а 
також обов’язків, що передбачають юридичну від-
повідальність за практичну реалізацію цих прав.

Інформаційну дієздатність як складову ча-
стину інформаційної правосуб’єктності можна 
визначити так: спроможність особи своїми діями 
в інформаційній галузі, у сфері використання кі-
берпростору набувати прав, брати на себе певні 
правові обов’язки, а також нести юридичну відпо-
відальність у разі неправомірної поведінки. Ниж-
че детально розглянемо проблематику реалізації 
людиною своїх законних інформаційних інтере-
сів, прав і свобод за умов сучасних викликів і за-
гроз кібербезпеці.

Що стосується другої важливої складової ча-
стини аналізованих правовідносин, пов’язаних із 
протидією викликам і загрозам кібербезпеці осо-
би, – їх об’єкта, то в контексті цього досліджен-
ня його можна визначити так: стан захищеності 
особи від внутрішніх і зовнішніх загроз в інфор-
маційній сфері при користуванні кіберпростором. 
Зауважимо, що рівень такої захищеності безпосе-
редньо зумовлює стан забезпечення національних 
інтересів, істотно впливає на поступ глобального 
інформаційного суспільства.

Нарешті, ще один складник правовідносин, що 
розглядаються, – їхній зміст, котрий становлять 
юридичні права й обов’язки їхніх суб’єктів – осо-
би, суспільства, держави та інших учасників ін-
формаційних правовідносин.

Таким чином, при з’ясуванні правової приро-
ди відносин у сфері забезпечення кібернетичної 
безпеки особи слід комплексно дослідити усі пе-

релічені вище її складники – суб’єкта (людину у 
глобальному інформаційному просторі, котра по-
требує належного правового забезпечення своєї 
безпеки при користуванні кібернетичним просто-
ром), об’єкт (стан захищеності особи від внутріш-
ніх і зовнішніх загроз під час використання кібер-
простору) та зміст (сукупність прав та обов’язків 
усіх учасників зазначених суспільних відносин).

Немає жодних сумнівів, що визначальним пра-
вовим чинником, генератором розв’язання голов-
них правових проблем у вказаній сфері є система 
прав і обов’язків. У ній втілюються основні прин-
ципи відносин особи та держави, унормовуються 
правила, стандарти поведінки, які суспільство 
(через відповідні державні інституції) визнає до-
цільними, корисними й обов’язковими для своєї 
нормальної життєдіяльності.

Задля кращого розуміння правової природи 
правовідносин щодо протидії викликам і загрозам 
кібербезпеці особи вбачається доцільним звернути 
увагу на особливості методики їх правового регу-
лювання, яка, виходячи із базових методів право-
вого регулювання, набуває в цьому міжгалузевому 
правовому інституті своїх специфічних, унікаль-
них способів і прийомів. Інституту правового за-
безпечення кібернетичної безпеки особи, як і всій 
галузі інформаційного права, притаманна мето-
дика правового регулювання, котра діалектично 
сполучає імперативний і диспозитивний підходи. 
Отже, особливості методу інформаційного права 
полягають у поєднанні способів правового регу-
лювання, які визначені принципами й основни-
ми напрямами державної політики у цій сфері.

У своїй «Філософії права» Г.В.Ф. Гегель, по-
годжуючись із твердженням, що метою держави 
є щастя громадян, писав: «Це, звісно, правиль-
но: якщо їм зле, якщо їхні особисті цілі не дося-
гаються, якщо вони не бачать, що їх досягнення 
можливе лише за допомогою держави, то остання 
стоїть на порцелянових ногах» [2]. У цьому кон-
тексті Г.Ф. Шершеневич зазначав, що не можна 
оминати увагою, пригнічувати особисті інтереси, 
«але головне в тому, щоби узгодити їх з інтереса-
ми цілого» [3].

Відповідно до гегелівської діалектики будь-
який розвиток відбувається як перманентний 
процес: теза (твердження, або покладання) – ан-
титеза (заперечення цього твердження) – синтез 
(зняття суперечностей, або заперечення запере-
чення). Як наслідок, у синтезі із тези й антитези 
виникає якісно новий стан, який, утім, не означає 
зникнення його вихідних складників. За Гегелем, 
зняття суперечності, означає також збереження 
тези й антитези, але в певній більш високій, гар-
монійній іпостасі.

Ґрунтуючись на цій методології та всебічному 
аналізу актуального стану взаємин особа – сус-
пільство – держава, спробуємо виявити чинники 
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внутрішньої суперечливості, ознаки діалектизму, 
притаманні сучасному інформаційному суспіль-
ству. Основними з-поміж них, на нашу думку, є 
такі: суспільна інертність, неспроможність через 
певні об’єктивні й суб’єктивні причини належ-
ним чином скористатися науково-технічними 
надбаннями; проблематичність сприйняття осо-
бою постійно, лавиноподібно зростаючих обся-
гів інформації, що зумовлює виникнення певних 
внутрішніх запобіжників, фільтрів, коли людина 
визначає важливе й потрібне для себе ще перед 
сприйняттям інформації, підсвідомо її «фільтру-
ючи»; проблема достовірності інформації, яка ци-
ркулює в кіберпросторі, надмірна завантаженість 
кіберсередовища відвертою дезінформацією, 
шкідливою чи забороненою інформацією і т. п.; 
проблеми впровадження інформаційних техно-
логій (нерівномірність, недовіра до, скажімо, 
електронного урядування замість паперового, яке 
відточувалося багато віків, тощо); сприйняття но-
вітніх інформаційних технологій у сфері автома-
тизації як тимчасових через те, що вони постійно 
вдосконалюються, допрацьовуються, замінюють-
ся більш сучасними тощо, тобто не мають уста-
леної форми; проблема можливості анонімності 
й водночас ідентифікації суб’єктів кіберпростору 
за умов глобалізації, транскордонності інформа-
ційного суспільства.

Важливим чинником поступального розвитку 
інформаційного суспільства є якомога повніше 
залучення до глобальної інформатизації кожно-
го члена інформаційного суспільства – суб’єкта 
інформаційних відносин, усвідомлення ним тих 
можливостей і переваг, які несуть інформацій-
но-телекомунікаційні технології. Домогтися цьо-
го можна тільки в разі забезпечення державою 
інформаційної, кібернетичної безпеки особи як 
атрибутивного чинника інформаційного суспіль-
ства [4, с. 245]. На жаль, сьогодення свідчить, 
що рівень такого забезпечення суттєво стримує 
потенції всебічного прогресу інформаційного су-
спільства, розвитку і впровадження новітніх ін-
формаційних технологій.

Що стосується конкретних інтересів особи при 
використанні кібернетичного простору, то це на-
самперед гарантування доступу до інформації, 
забезпечення можливості користування величез-
ними можливостями сучасних кібертехнологій, 
зокрема механізмами електронної демократії 
(самоврядування, адміністративні, судові та інші 
послуги тощо). І саме через брак або ж повну від-
сутність відповідних гарантій і механізмів забез-
печення кібербезпеки особи процеси впроваджен-
ня кібертехнологій і розвиток інформаційного 
суспільства гальмуються й не отримують належ-
ної суспільної підтримки.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Слід зазначити, що нині поряд із такими 
усталеними безпековими іпостасями, як «націо-
нальна», «державна», «інформаційна», надзви-
чайно актуалізувалася, сягнула загальнонаціо-
нального рівня проблема кібернетичної безпеки 
особи. Для з’ясування сутності цього феномену 
треба розуміти як його статичні, так і динамічні 
параметри. Статика, яка характеризує певний 
«стан», не здатна повною мірою охопити й відо-
бразити сутність явища й відповідного поняття.

З огляду на викладене під кібернетичною без-
пекою особи розуміємо такий стан її захищено-
сті, який визначається спроможністю особи про-
тистояти внутрішнім і зовнішнім негативним 
інформаційним впливам, а також здатністю 
інформаційної держави й інформаційного суспіль-
ства забезпечувати її інформаційну безпеку.

Виникнення й розвиток глобального інформа-
ційного простору, що вбирає в себе усі створені 
людством інформаційні потоки, актуалізували 
низку не лише власне технічних питань. Саме іс-
нування такого простору породжує також багато 
проблем морального плану. Постійне зростання 
вимог до забезпечення інформаційної безпеки 
особи якраз і зумовлюється глобалізацією й ак-
тивізацією інформаційних взаємин у сучасному 
суспільстві [5, с. 184].

Отже, позаяк інформаційна держава об’єктив-
но стає середовищем людської життєдіяльності, 
то для забезпечення необхідного рівня її безпеки 
потрібна ефективна система спеціальних заходів. 
Задля своєчасного виявлення і знешкодження на-
явних і потенційних інформаційних загроз, запо-
бігання їм, ліквідації негативних наслідків у разі 
їх реалізації до комплексу таких заходів мають 
входити усебічний он-лайн моніторинг електро-
нного врядування. Цілком зрозуміло, що має до-
тримуватися ієрархія інтересів особи, суспільства 
й держави, їх оптимальний баланс.

Таким чином, проведений вище аналіз осново-
положних нормативно-правових актів, ухвалених 
чи висунутих як проекти у сфері захисту особи, 
суспільства й держави від загроз і негативних 
впливів в інформаційному просторі, дає підстави 
для висновку про засади правового регулювання 
інформаційної безпеки особи, що склалися нині 
та за умов систематизації інформаційного зако-
нодавства потребують усвідомлення важливості 
й відповідної уваги до цього інституту інформа-
ційного права з боку законодавчої влади. Під-
креслюємо небезпеку при вирішенні глобальних 
безпекових питань держави й суспільства загалом 
оминання увагою головного складника інформа-
ційної безпеки – кібернетичної безпеки людини, 
кожної окремої особи.
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Анотація

Тарасюк А. В. Системний підхід у дослідженні пра-
вових основ кібербезпеки. – Стаття.

У статті проаналізовано основні тенденції розвитку 
кіберпростору, а також визначені актуальні проблеми 
забезпечення кібербезпеки на глобальному та націо-
нальному рівнях, зокрема у контексті забезпечення 
безпеки об’єктів критичної інфраструктури, станов-
лення Інтернету речей тощо. За результатами дослі-
дження визначені можливі шляхи вирішення відповід-
них проблем і підвищення ефективності забезпечення 
кібербезпеки.

Акцентована увага на актуальності для України 
питань кіберзахисту цивільних ядерних об’єктів та ін-
ших об’єктів критичної інфраструктури. Відсутність 
конкурентоспроможних вітчизняних рішень на ринку 
змушує використовувати імпортні аналоги обладнання 
та програмного забезпечення.

Розроблено систему кібернетичних загроз із зазна-
ченням їхніх джерел і змісту руйнівної дії.

Обґрунтовано, що швидка інформатизація, масш-
таби потенційних наслідків злочинів у кіберпросторі, 
недостатня кіберзахищеність об’єктів критичної інф-
раструктури та ризики, пов’язані з розвитком психоло-
гічної Інтернет-залежності, вимагають від національ-
них урядів і міжнародної спільноти серйозної уваги 
до розвитку систем кібербезпеки на національному та 
глобальному рівнях. Першочергові кроки в цьому на-
прямку повинні передбачати розробку необхідної нор-
мативно-правової бази та підвищення ефективності 
роботи відповідних інституційних структур з ураху-
ванням зарубіжного досвіду в цій сфері.

На глобальному рівні, з огляду на те, що не всі кі-
бератаки підпадають під дію міжнародних механізмів 
протидії кіберзлочинам, для забезпечення кібербезпе-
ки важливо передбачити зобов’язання держав не вдава-

тися у кіберпросторі до дій, метою яких є завдання 
збитків інформаційним системам, процесам і ресур-
сам іншої держави, критичній інфраструктурі тощо, 
заради здійснення підриву політичної, економічної й 
соціальної систем, масованої психологічної обробки 
населення, що здатні дестабілізувати життєдіяльність 
суспільства й держави.

Ключові слова: кібербезпека, інформаційна безпе-
ка, кіберпростір, кіберзагрози, кіберсистема, критич-
на інфраструктура, Інтернет речей.

Summary

Tarasyuk A. V. A systematic approach in the study 
of the legal framework of cybersecurity. – Article.

The article analyzes the main trends of cyberspace 
development and identifies related cyber security issues 
at the global and national levels, in particular in the con-
text of security of critical infrastructure, the emergence 
of the Internet of Things, and more. The results of the 
study identified possible ways to solve the problems and 
increase the effectiveness of cybersecurity.

Emphasis is placed on the relevance of Ukraine to the 
issues of cyber defense of civilian nuclear facilities and 
other critical infrastructure. The lack of competitive do-
mestic solutions in the market forces the use of imported 
analogues of hardware and software.

A system of cyber threats, indicating their sources and 
the content of the destructive action, has been developed.

It is substantiated that rapid information, the scale 
of the potential consequences of cybercrime, the lack of 
cyber security of critical infrastructure and the risks as-
sociated with the development of psychological Internet 
addiction require national governments and the interna-
tional community to pay serious attention to the devel-
opment of cybersecurity systems. The first steps in this 
direction should include the development of the necessary 
legal framework and the improvement of the efficiency of 
the work of the respective institutional structures, taking 
into account foreign experience in this field.

At the global level, given that not all cyber-attacks 
are subject to existing international cybercrime mech-
anisms, it is important for cybersecurity to ensure that 
states are not obliged to act in cyberspace to damage other 
information systems, processes and resources. the state, 
critical infrastructure, etc., for the sake of undermining 
the political, economic and social systems, massive psy-
chological treatment of the population, which are capable 
of destabilizing the life of society and the state and you.

Key words: cybersecurity, information security, cy-
berspace, cyber threats, cybersystem, critical infrastruc-
ture, internet of things.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Загальна постановка проблеми. Захисна функ-
ція держави була і залишається однією з найго-
ловніших для її існування та розвитку. На кож-
ному історичному етапі у кожній окремій державі 
ця функція доповнювалася новим змістом, мала 
свої особливості. Проте сучасність за умов суціль-
ної глобалізації та загострення гібридних війн на 
тлі стрімкого розвитку технологій значною мі-
рою змінила сутність захисної функції держави. 
На нашу думку, при її реалізації першочергова 
увага має приділятися саме захисту критичної 
інфраструктури (далі – ЗКІ).

Так, зокрема, В.П. Горбулін відзначив, що РФ 
продемонструвала світовому співтовариству, що 
«інфраструктурна війна» є інструментом приму-
су до врахування інтересів агресора. У цій ситуації 
важливим чинником забезпечення національної 
безпеки України стає здатність органів державної 
влади та суспільства адекватно реагувати на за-
грози стійкості критичної інфраструктури. Саме 
у 2014–2015 рр. було вжито низку необхідних 
кроків у напрямі побудови державної системи за-
хисту інфраструктури життєдіяльності держа-
ви та суспільства, які частково дозволили стабілі-
зувати ситуацію [21, с. 352].

Тож виникає нагальна потреба у всебічному 
теоретичному обґрунтуванні сутності держав-
ної системи захисту критичної інфраструктури 
(далі – ДСЗКІ) насамперед із позицій права.

Аналіз публікацій. Безсумнівна актуальність 
проблеми зумовлює інтерес до неї вчених не лише 
різних галузей права, а й різних наук. Тож сьогод-
ні є ціла низка досліджень, присвячених вивченню 
різних аспектів ЗКІ. Серед них на особливу увагу 
заслуговують праці таких зарубіжних і вітчиз-
няних науковців, як: J. Baker McNeill, S. Eckert, 
F. Hoffman, T. Lewis, I. Montanari, Robert T. Marsh, 
John D. Moteff, Danijella D. Protić, L. Querzoni, 
Směrnice Rady, J. Ryan, Rand Waltzman, С. Андре-
єв, Д. Бірюков, Д. Бобро, О. Власюк, С. Гнатюк, 
О. Глушкевич, С. Гончар, В. Горбулін, О. Довгань, 
Ю. Дрейс, Д. Дубов, Г. Зубко, В. Євсєєв, О. Єрмен-
чук, В. Заславський, О. Іванченко, С. Кондратов, 
В. Косенко, В. Ліпкан, В. Лядовська, І. Манжул, 
В. Петров, М. Рябий, Г. Ситник, О. Суходоля та ін.

Особливо слід відзначити внесок авторських 
колективів Національного інституту стратегічних 
досліджень, завдяки яким побачили світ моногра-
фії [30], наукові статті [2–5], збірники експертних 

матеріалів і міжнародних наукових конферен-
цій [9; 12; 20], численні аналітичні доповіді й за-
писки [6; 15; 18]. Завдяки цьому не тільки розро-
бляється наукове підґрунтя ЗКІ, а й формуються 
засади державної політики у зазначеній галузі. 
Вкрай важливим є те, що ЗКІ розглядається як 
комплексна наукова проблема, яка має проекцію 
на методологічні, політичні, організаційно-право-
ві, інженерно-технічні, кадрові питання.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Попри значну кількість науко-
вих публікацій із різних аспектів проблеми, котра 
досліджується, слід визнати, що увага вчених зде-
більшого зосереджена на політико-управлінській 
і технологічній складових частинах. Правовий ра-
курс висвітлений не настільки ґрунтовно, аби за-
довольнити наявні потреби суспільства і держави. 
Звичайно, не можна не згадати про варіант спроби 
вирішення цих завдань у рамках праці «Зелена 
книга з питань захисту критичної інфраструкту-
ри» [8], в якій подано основні концептуальні за-
сади цього напряму безпекової політики, визначе-
но стратегічні цілі, принципи побудови, суб’єкти 
та завдання системи захисту КІ, а також основні 
механізми реалізації відповідної державної полі-
тики. Утім, ці пропозиції були зроблені з техно-
кратичних позицій поза рамками теорії права і 
юридичної техніки.

На етапі легітимації ключових понять до-
сліджуваної сфери, законодавчого закріплення 
механізмів діяльності в галузі ЗКІ суттєво акту-
алізується необхідність узагальнення наявних 
концепцій і вироблення такої, що надалі стане 
основою для розроблення відповідних, а голов-
не – ефективних нормативно-правових актів. 
Це передбачає пріоритетне застосування систем-
ного підходу, адже саме він, на мій погляд, якнай-
краще дозволяє реалізувати комплексність бачен-
ня і подальше формування об’єднаних спільною 
ідеєю різноманітних концепцій.

Метою статті є визначення і висвітлення по-
няття та змісту державної системи захисту кри-
тичної інфраструктури. Досягнення поставленої 
мети потребує вирішення таких завдань:

1) встановлення й упорядкування наявних 
нині поглядів на державну систему захисту кри-
тичної інфраструктури;

2) виклад авторської концепції досліджувано-
го інституту;
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3) формулювання пропозицій щодо удоскона-
лення чинної системи захисту критичної інфра-
структури.

Виклад основного матеріалу дослідження. За-
хист критичної інфраструктури є невід’ємним, 
можна сказати, одним із найвагоміших елемен-
тів національної безпеки держави. Відповідно до 
Закону України «Про національну безпеку Укра-
їни» ключове поняття, що міститься у назві, тлу-
мачиться як «захищеність державного суверені-
тету, територіальної цілісності, демократичного 
конституційного ладу та інших національних 
інтересів України від реальних і потенційних за-
гроз» [17].

Звертає на себе увагу, що як ключовий елемент 
трактування законодавець обирає саме «захище-
ність». По суті це є стан, який досягається внас-
лідок постійної, цілеспрямованої роботи, а саме 
захисту. Складність такої діяльності полягає не 
лише у її безперервності та в постійному удоско-
наленні, а й у забезпеченні системності, коорди-
нації, дотриманні єдиних методологічних засад 
як на локальних, регіональних, галузевих, так 
і на міжгалузевих рівнях.

Починаючи з 2003 р., від часу проведення 
у Женеві міжнародного форуму з проблем безпе-
ки, в якому взяли участь представники 28 кра-
їн, поступово змінюється концепція ЗКІ. Згідно 
з нею критичну інфраструктуру слід не стільки 
«захищати», скільки «зміцнювати» і підвищува-
ти «опірність», «стійкість» [31].

Втілення зазначеної тенденції простежується 
і в матеріалах, які готуються і видаються Наці-
ональним інститутом стратегічних досліджень. 
Так, в аналітичній доповіді «Організаційні та 
правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості 
критичної інфраструктури» вказується, що «в на-
ціональному законодавстві одних країн вжива-
ється термін «захист критичної інфраструктури», 
а в інших – питання розглядається в широкому 
контексті, бо мається на увазі безпека та стій-
кість критичної інфраструктури, що й познача-
ється відповідним терміном» [15, с. 8].

Авторська позиція полягає в розумінні, що 
«захист» є органічно пов’язаним зі «стійкістю 
КІ». По суті останнє можна розглядати як наслі-
док, як результат доведеного майже до еталонної 
моделі захисту. Проте, як відомо, ідеалу не існує, 
але до нього слід прагнути. Це потребує комплек-
сного підходу на всіх рівнях: від всебічного на-
укового обґрунтування різноманітних аспектів 
функціонування ДСЗКІ до втілення у практику 
рекомендацій вчених.

В основі такого комплексного підходу має бути 
максимально повне осмислення призначення ДСЗ-
КІ. Виходячи з основних положень «Концепції 
створення державної системи захисту критичної 
інфраструктури», схваленої Кабінетом Міністрів 

України [13], виникають підстави констатувати, 
що ця система слугує принаймні трьом основним 
напрямам, а саме:

 – неухильному забезпеченню гарантованої 
безпеки, безперебійної життєдіяльності населен-
ня, суспільства і держави;

 – підтриманню готовності усіх підсистем 
ДСЗКІ до оперативного реагування на загрози 
природного, техногенного, антропогенного харак-
теру від попередження, неприпущення до мінімі-
зації наслідків при їх настанні та якнайшвидшого 
відновлення функцій;

 – здійсненню міжнародного співробітництва.
Узагальнюючи, варто підкреслити, що голов-

ною метою ДСЗКІ є унеможливлення/мінімізація 
загроз стратегічно важливим фізичним або вір-
туальним системам, часткова або повна руйнація 
яких може спричинити негативні наслідки для 
безпеки й обороноздатності держави, здоров’я та 
життєдіяльності людей, національної економіки 
загалом або найбільш вагомих її секторів.

З позицій права слід враховувати, що на рівні 
українського законодавства досі немає окремого 
законодавчого акта, яким би врегульовувалися 
принципово важливі аспекти ДСЗКІ та взагалі су-
спільні відносини у сфері інфраструктури.

27 травня 2019 р. до Верховної Ради України 
був внесений проект Закону України «Про критич-
ну інфраструктуру та її захист» [19]. Проте відпо-
відно до регламенту Верховної Ради, якщо під час 
діяльності законодавчого органу влади певного 
скликання проект не був розглянутий, він вважа-
ється відкликаним. Через це на нинішньому етапі 
суб’єкти ЗКІ у своїй діяльності керуються іншими 
чинними законодавчими актами, які регулюють 
вказані суспільні відносини опосередковано крізь 
призму норм безпекового законодавства тощо. 
Саме ключове поняття «державна система захи-
сту критичної інфраструктури» дотепер не має 
свого законодавчо закріпленого тлумачення.

Тож, не зважаючи на той факт, що проект За-
кону «Про критичну інфраструктуру та її захист» 
залишився без розгляду Верховною Радою Укра-
їни, з позицій науки не забороняється звернен-
ня до його концептуальних засад. Зокрема, це 
стосується визначення досліджуваного поняття, 
під яким пропонується розуміти систему «суб’єк-
тів із забезпечення формування та реалізації 
державної політики у сфері захисту критичної 
інфраструктури» [19].

Запропонована дефініція відрізняється від тої, 
що міститься у «Концепції створення державної 
системи захисту критичної інфраструктури». 
Його автори взяли за основу функціональний під-
хід і визначили ключове поняття як «комплекс 
організаційних, нормативно-правових, інженер-
но-технічних, наукових та інших заходів, спря-
мованих на забезпечення безпеки та стійкості 



114 Прикарпатський юридичний вісник

критичної інфраструктури» [13], фактично ду-
блюючи визначення, подане в раніше цитованій 
роботі колективу авторів НІСД [15].

У такий спосіб застосування формально-юри-
дичного та догматичного методів дозволяє кон-
статувати, що нині паралельно представлено два 
різні бачення сутності ключового поняття. Кожне 
з них, особливо в теоретичній площині в контек-
сті розвитку адміністративно-правової науки, має 
право на існування. Проте потреба в операціоналі-
зації цього терміна, його коректного застосування 
у практичній діяльності зумовлюють ширше за-
стосування системного підходу. Адже саме такий 
підхід відкриває більше можливостей для розбу-
дови ДСЗКІ, оскільки не обмежується самими 
тільки заходами.

У цьому зв’язку буде доречним зазначити, що, 
з позицій загальнонаукової методології, система 
характеризується структурованістю, ієрархічні-
стю, тісним взаємозв’язком усіх елементів, що 
входять до неї й об’єднуються на підставі спільної 
мети [1; 29, 11; 7]. Утворюючи єдине ціле, елементи 
системи спроможні створювати властивості, яки-
ми в окремості не наділений жоден з них [10; 14].

Проектуючи зазначені положення на дослі-
джуване питання, виявляємо доволі суттєві тен-
денції.

З одного боку, аналіз публікацій засвідчує, що 
здебільшого вчені віддають перевагу досліджен-
ню різноманітних заходів, які становлять «захист 
критичної інфраструктури», а не безпосередньо 
системі ЗКІ. Це призводить до деякої фрагмен-
тарності, мозаїчності в описі наукової проблеми. 
До того ж, вживаючи ключовий термін, дослідни-
ки зазвичай уникають його визначення. Причи-
ною цього може бути або хибне уявлення про те, 
що і без додаткового тлумачення все зрозуміло, 
або побоювання увійти в суперечності із загальни-
ми усталеними, але не легітимізованими погляда-
ми на питання.

З іншого боку, фахівці Національного інсти-
туту стратегічних досліджень від 2012 р. конста-
тують, що «в Україні й досі відсутній системний 
підхід на національному рівні до управління захи-
стом і безпекою усього комплексу таких систем, 
з урахуванням їх взаємопов’язаності» [2, с. 156].

Аналогічна позиція представлена й у вже зга-
даній «Концепції створення державної системи 
захисту критичної інфраструктури» [13].

Серед основних проблем, які потребують сво-
го розв’язання, на першому місці у зазначеному 
документі вказується «відсутність єдиної загаль-
нодержавної системи захисту критичної інфра-
структури». Про це зазначається і в рамках чи-
сельних досліджень різноманітних дослідників.

Проте все залишається без змін. Пояснити це 
можна недостатньою сформованістю уявлень про 
поняття державної системи захисту критичної 

інфраструктури й повномірного розуміння ме-
ханізмів її діяльності. Тож необхідне створення 
спочатку наукових, а потім вже і обґрунтованих 
організаційно-правових засад впровадження і по-
дальшої діяльності ДСЗКІ.

Отже, проект Закону України «Про критич-
ну інфраструктуру та її захист» за своєю базовою 
концепцією систему, що досліджується, дорівню-
вав системі суб’єктів і відповідно до ст. 14 вклю-
чав до неї перелік із десяти позицій. Насамперед 
передбачалося створення уповноваженого орга-
ну у сфері захисту критичної інфраструктури, 
якого нині на сучасному етапі не існує.

До його функцій згідно зі ст. 16 було віднесено:
 – координацію діяльності інших суб’єктів;
 – взаємодію з операторами ЗКІ;
 – оцінку захищеності об’єктів;
 – перевірку правильності віднесення об’єктів 

до критичної інфраструктури;
 – оцінку загроз КІ на загальнодержавному  

рівні;
 – ведення Національного переліку об’єктів КІ 

України;
 – розробку й подання на затвердження Кабіне-

ту Міністрів України відповідних документів [19].
Нині ці функції або розпорошені по окремих 

центральних органах виконавчої влади, або вза-
галі не здійснюються в належному обсязі. Тож, 
попри тенденцію до скорочення певних органів 
влади, існує нагальна потреба у створенні зазна-
ченого суб’єкта, адже від нього великою мірою 
залежатиме загальний стан ЗКІ, а отже, життє-
діяльності й обороноздатності держави. Водночас 
зазначу, що перелічені функції майбутнього орга-
ну загалом зорієнтовані на внутрішньодержавний 
рівень. Проте слід враховувати, що за умов збіль-
шення кількості протиправних проявів за участю 
транснаціональної злочинності, ведення проти 
України гібридних війн суттєвого значення набу-
ває організація міжнародної взаємодії з держава-
ми-партнерами. Скажу більше: в рамках держав-
но-приватного партнерства потрібно відходити від 
вузько утилітарного трактування такого партнер-
ства, обмежуючи його лише рамками держави. 
Він має включати взаємодії з іншими суб’єктами 
міжнародного права.

Тож у новому проекті Закону України «Про 
критичну інфраструктуру та її захист» функції 
Уповноваженого органу у сфері захисту критич-
ної інфраструктури мають бути доповнені нормою 
щодо координації діяльності та підтримання ін-
формаційних зв’язків із відповідними органами 
інших держав з урахуванням вимог Закону Укра-
їни «Про державну таємницю» [16].

Серед суб’єктів, які входять до ДСЗКІ відповід-
но до проекту вище зазначеного Закону, на другій 
позиції у ст. 14 називаються міністерства та 
інші центральні органи виконавчої влади. Більш 
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деталізовано межі їхньої компетенції та завдання 
діяльності внормовані:

 – у ст. 18 (Міністерство внутрішніх справ  
України);

 – ст. 19 (Центральний орган виконавчої влади, 
який реалізує державну політику у сфері цивіль-
ного захисту);

 – ст. 22 (Міністерство оборони України);
 – ст. 24 (Центральний орган виконавчої влади, 

який забезпечує формування та реалізує держав-
ну політику в електроенергетичному, ядерно-про-
мисловому, вугільно-промисловому, торфодобув-
ному, нафтогазовому та нафтогазопереробному 
комплексах, а також забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері нагляду (контролю) у га-
лузях електроенергетики та теплопостачання);

 – ст. 25 (Центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сферах автомобільного, залізничного, 
морського та річкового транспорту, надання по-
слуг поштового зв’язку);

 – ст. 27 (Центральний орган виконавчої влади, 
який реалізує державну політику зі здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціо-
нального використання, відтворення й охорони 
природних ресурсів) тощо [19].

Звертає на себе увагу, що проект Закону Укра-
їни виокремлює сферу діяльності Національної 
гвардії України (ст. 20) і Національної поліції 
України (ст. 21). Враховуючи їхню підпорядкова-
ність, було б логічним при доопрацюванні тексту 
або включити їхні завдання та межі повноважень 
до ст. 18 – Міністерство внутрішніх справ Украї-
ни – як окремі пункти, або за нумерацією змісти-
ти на 19 та 20 статті відповідно.

Враховуючи вагому роль у ЗКІ Служби безпеки 
України, укладачі проекту розмістили опис її ком-
петенцій у ст. 17, тобто одразу після норм діяльності 
Уповноваженого органу у сфері захисту критичної 
інфраструктури. На перший погляд, суто з позицій 
юридичної техніки, може здаватися, що це не від-
повідає порядку переліку суб’єктів у ст. 14 проекту, 
оскільки в ньому СБУ представлена на третій пози-
ції. Проте в цьому разі діють не формально-логіч-
ні установки, а розуміння того, що саме на Служ-
бу безпеки України покладаються найвагоміші 
завдання з реалізації державної політики у сфері 
ЗКІ, на що я вже звертав увагу у своїх публікаціях.

Окрім вже зазначених суб’єктів, проект Зако-
ну, який розглядається, до складу ДСЗКІ включає:

 – правоохоронні та розвідувальні органи;
 – Збройні Сили України та інші військові фор-

мування, утворені відповідно до Законів України;
 – місцеві державні адміністрації;
 – органи місцевого самоврядування;
 – операторів критичної інфраструктури неза-

лежно від форми власності;

 – підприємства, установи й організації неза-
лежно від форми власності, які провадять діяль-
ність, пов’язану із забезпеченням безпеки об’єктів 
критичної інфраструктури, у т. ч. суб’єкти охо-
ронної діяльності;

 – громадські організації, об’єднання й органі-
зації роботодавців.

В останньому випадку потребується конкре-
тизація, оскільки не всі громадські організації 
та інших перелічених суб’єктів можна включати 
до ДСЗКІ, а тільки тих, хто за сферою своєї ді-
яльності реалізує відповідну державну політику.  
Позитивною стороною включення до ДСЗКІ окре-
мих юридичних осіб незалежно від форми влас-
ності, а також громадських організацій і об’єд-
нань є те, що саме у такий спосіб розкриваються 
перспективи здійснення державно-приватного 
партнерства у галузі, що досліджується. Подібна 
практика на сучасному етапі відповідає усім сві-
товим тенденціям. Про це я писав у своїй статті 
ще у 2017 р. [27].

Загалом же важливо зазначити, що укладачі 
проекту Закону для опису ДСЗКІ обрали органі-
заційно-структурний підхід, за якого чітко вста-
новлюються межі компетенції кожного суб’єкта, 
що входить до складу системи, і саме через опис 
повноважень встановлюється порядок функціону-
вання системи захисту критичної інфраструктури.

Наголошуючи на нерозривному зв’язку двох 
нормативно-правових актів (проекту зазначеного 
Закону і Концепції створення державної системи 
захисту критичної інфраструктури), з позицій ад-
міністративно-правової науки важливо провести 
їхній порівняльний аналіз. Це необхідно насам-
перед для формування узгодженості з майбутнім 
проектом нового Закону, яким регулюватиметься 
ЗКІ. Для більшої наочності матеріали доцільно 
подати у формі табл. 1.

Підводячи проміжні підсумки, слід зазначити, 
що, незважаючи на різницю у правовому статусі 
актів, відмінність у їхньому рівні та призначенні 
поданих документів, роблю науковий висновок і 
чітко констатую: за більшістю порівнюваних по-
зицій не фіксується концептуальної єдності.

За нормами юридичної техніки такий доку-
мент, як Концепція здебільшого орієнтований на 
методологічні засади, відтворення способів роз-
будови діяльності у певному напрямі. Він певною 
мірою слугує підставою для подальшого створен-
ня відповідного Закону України, в якому мають 
конкретизуватися, деталізуватися норми, закла-
дені в Концепції. Порівняльний аналіз наочно 
продемонстрував, що подібні положення юридич-
ної техніки витримані неповною мірою. Тож при 
доопрацюванні проекту або при створенні нового 
варіанту тексту проекту це слід врахувати. Нині 
новий проект Закону в галузі захисту критичної 
інфраструктури має увібрати в себе усе найкраще, 
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз основних положень нормативно-правових актів,  

якими має регулюватися діяльність у сфері ДСЗКІ

Критерій порівняння
Проект Закону України  

«Про критичну інфраструктуру 
та її захист»

Концепція створення 
 державної системи захисту 
критичної інфраструктури

Збіг (+),  
розбіжність

положень 
(-)

Вид акта Проект Закону Розпорядження Кабінету  
Міністрів України -

Мета документа 

Встановлення принципів і 
напрямів розбудови ДСЗКІ, 

визначення правових та органі-
заційних засад забезпечення її 

діяльності

Визначення основних напрямів, 
механізмів і строків комплексного 
правового врегулювання питання 
ЗКІ та створення системи держав-

ного управління у сфері ЗКІ

-

Вказівка на сферу право-
вого регулювання Сфера національної безпеки Сфера національної безпеки +

Домінуючий концепту-
альний підхід до логіки 
будови тексту

Суб’єктно-об’єктний Структурно-організаційний -

Наявність у преамбулі 
аргументів щодо необхід-
ності створення ДСЗКІ

-

Вказівка на світові тенденції до по-
силення загроз природного та тех-
ногенного характеру, підвищення 
рівня терористичних загроз, збіль-

шення кількості та підвищення 
складності кібератак

-

Форма тлумачення ключо-
вих термінів

Розташування визначень у 
межах першої статті проекту 

Закону

Роз’яснення у вигляді вставних 
конструкцій по ходу тексту -

Тлумачення ДСЗКІ
Система суб’єктів із забезпе-

чення формування та реалізації 
державної політики у сфері ЗКІ

Комплекс організаційних, норма-
тивно-правових, інженерно-тех-
нічних, наукових та інших захо-

дів, спрямованих на забезпечення 
безпеки та стійкості критичної 

інфраструктури

-

Наявність переліку 
суб’єктів, що входять до 
складу ДСЗКІ

Ст. 14 проекту - -

Позиція щодо Уповнова-
женого органу у сфері ЗКІ

Ст. 14 – перший у переліку 
суб’єктів ДСЗКІ;

Ст. 16 – розгорнутий перелік 
повноважень із дев’яти пунктів

Завдання щодо визначення органу, 
відповідального за формування  

та реалізацію державної політики 
у сфері ЗКІ

-

Визначення ролі СБУ 
України в ДСЗКІ Ст. 17, опис із 22 пунктів Жодної згадки про СБУ -

Вказівка на держав-
но-приватне партнерство 
у ДСЗКІ

5 разів з деталізацією у ст. 36 5 разів без деталізації +

Рівні управління, що 
передбачені ДСЗКІ

Загальнодержавний, регіо-
нальний і галузевий, місцевий, 

об’єктовий

Загальнодержавний, регіональний 
і галузевий, місцевий, об’єктовий +

Пріоритетні сектори 
ДСЗКІ

Не виокремлюються, хоча понят-
тя «сектор» застосовується в 

тексті 47 разів

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт, мережі життєзабезпе-

чення, телекомунікації та зв’язку, 
хімічна промисловість, харчова 

промисловість та агропромисловий 
комплекс, фінансово-банківський 

сектор

-

Положення щодо міжна-
родного співробітництва в 
галузі

19 разів по тексту, в т. ч.: між-
народні зобов’язання України, 
міжнародно-правова допомога, 

міжнародно-фінансова допомога, 
міжнародна технічна допомога, 
міжнародні ініціативи у сфері 

кібербезпеки, міжнародні дого-
вори, міжнародні організації, 
міжнародна співпраця тощо

5 разів по тексту, саме як «міжна-
родне співробітництво» і 1 раз – 

«міжнародні системи ЗКІ» 
-
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Методологія та наукове обґрунтування ДСЗКІ

Державна політика у сфері захисту й забезпечення стійкості 
критичної інфраструктури на рівні внутрішньо- і 

зовнішньополітичної складових частин

Призначення, цілі та функції ДСЗКІ

Організаційно-
управлінська 

система

Правова основа діяльності у сфері ДСЗКІ

Принципи функціонування ДСЗКІ

Система 
фізичного захисту 

обʼєктів КІ

Система 
технічного захисту КІ

Суб’єкти ДСЗКІ, їхні повноваження і функції

Рівні управління ДСЗКІ

Структурно-організаційні складники ДСЗКІ

Об’єкти КІ за відповідними категоріями 

Режими функціонування ДСЗКІ

Координація та взаємодія складових ДСЗКІ
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Ф
орми та методи діяльності, комплекс заходів по захисту та забезпеченню

 стійкості К
І

Фінансове, матеріально-технічне, інформаційне та 
програмне забезпечення функціонування ДСЗКІ

Рис. 1. Сутність державної системи ЗКІ

що було розроблено досі, в т. ч. і закордонний дос-
від, вивченню якого я присвятив також чимало 
своїх публікацій [22–26; 28].

Переконаний, що насамперед є нагальна по-
треба дати максимально чітке та повне визначен-
ня ключового поняття державної системи ЗКІ. 
Від його розуміння залежатиме формулювання 
закладених у законі норм.

Вбачаю, що найбільш доцільним було б тракту-
вати ключове поняття таким чином: державна си-
стема ЗКІ – складно організована соціотехнічна 

система, призначена для формування та реаліза-
ції державної політики у сфері захисту й забезпе-
чення стійкості критичної інфраструктури шля-
хом застосування уповноваженими суб’єктами 
взаємоузгодженого комплексу ефективних управ-
лінських, організаційно-правових, наукових, інже-
нерно-технічних, інформаційних, фінансово-еко-
номічних, кадрових та інших заходів.

Прокоментую. Представлене авторське ви-
значення по суті вбирає в себе обидва варіанти 
тлумачення, запропоновані у порівнюваних до-
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кументах. Безумовно, було б не зовсім коректно 
прирівнювати ДСЗКІ лише до системи суб’єктів, 
як це зроблено у проекті Закону [19], адже це не то-
тожні категорії. З іншого боку, ДСЗКІ – це не тіль-
ки комплекс заходів, як це закарбовано у згаданій 
вище Концепції [13]. Тож у цій статті науково об-
ґрунтовано та подано на розсуд наукової громад-
ськості винайдений мною компромісний варіант.

Характеристика ДСЗКІ як соціотехнічної сис-
теми ґрунтується на тому, що вона ставить тех-
нологічні здобутки на службу людині, суспіль-
ству, державі. Підкреслюється, що така система є 
складно організованою. З позицій методології на-
уки ДСЗКІ має усі ознаки системи систем (макро-
системи), адже у її складі доцільно виділити як-
найменше три системи, а саме:

1) організаційно-управлінську систему ЗКІ;
2) систему фізичного захисту об’єктів КІ;
3) систему технічного захисту КІ.
Кожна з представлених систем є багатокомпо-

нентним утворенням зі специфічними цілями й 
завданнями, що підпорядковуються єдиній меті 
системи вищого рівня. Кожна з них має властиві 
лише їй засоби, методи та способи діяльності, які 
мають бути взаємоузгодженими та взаємно до-
повнюваними. Саме завдяки цьому і досягається 
ефективність усього комплексу заходів, що вжи-
ваються задля забезпечення стійкості критичної 
інфраструктури.

Подібне розмежування складових систем, що 
входять до ДСЗКІ, дозволило б уникнути дублю-
вання функцій суб’єктів, максимально чітко ви-
значити сферу діяльності та межі компетенцій 
кожного з них.

До прикладу. Повноваження Національної 
гвардії України за представленою концепцією зде-
більшого знаходяться у системі фізичного захисту 
об’єктів КІ. Водночас такий суб’єкт, як Державна 
служба спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції України переважно працює в межах системи 
технічного захисту КІ. Не виключено, що за сво-
їми повноваженнями один і той самий суб’єкт 
може бути представлений у кожній із систем.

Так, відповідно до чинних нормативно-пра-
вових актів на Службу безпеки України покла-
дені функції, які охоплюють усі три зазначені 
складники ДСЗКІ. Тож перевага подібного підхо-
ду полягає ще й у тому, що набуває об’єктивнос-
ті внесок у справу захисту КІ кожного суб’єкта.  
А це важливо не лише з позицій науки чи управ-
ління, а й при обрахуванні видатків коштів дер-
жавного бюджету на фінансування діяльності 
саме в аспекті ЗКІ.

Загалом же розкриття поняття та змісту ДСЗКІ 
на засадах системного підходу найбільш доцільно 
представити у формі схеми (рис. 1).

Отже, представлена схема наочно демонструє 
усю складність поняття державної системи ЗКІ 

в її багатоаспектності. За такого спектру бачення 
стає зрозумілим, що ДСЗКІ недоцільно зводити 
лише до системи суб’єктів або комплексу відпо-
відних заходів, а слід розглядати ключове понят-
тя як систему систем (макросистему), яка функці-
онує у стані постійного розвитку як у реальному, 
так і у віртуальному просторі.

Висновки. Проведене нами дослідження дозво-
лило встановити, що нинішнім підходам до розу-
міння сутності державної системи ЗКІ певною мі-
рою бракує системного підходу. Тож при розробці 
нового проекту Закону України «Про критичну 
інфраструктуру та її захист» є можливість при 
взятті за основу представленої авторської концеп-
ції суттєво доповнити, а по окремих положеннях 
і змінити розуміння ключового поняття. Це має 
шанси стати суттєвим проривом у справі правово-
го регулювання захисту і забезпечення стійкості 
критичної інфраструктури.
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Анотація

Теленик С. С. Поняття та зміст державної системи 
захисту критичної інфраструктури. – Стаття.

Повноцінне забезпечення національної безпеки не-
можливе без повноцінного функціонування державної 
системи захисту критичної інфраструктури. Проте 
за відсутності чітко визначеного й законодавчо закріпле-
ного розуміння сутності цієї системи, розпорошеності 
правових норм регулювання діяльності щодо її захисту 
суттєво знижується ефективність заходів, що вжива-
ються. Стаття має на меті на засадах системного підходу 
узагальнити погляди на питання та представити автор-
ську концепцію поняття і змісту зазначеної системи.

Автор статті говорить про різницю підходів на рів-
ні «Концепції створення державної системи захисту 
критичної інфраструктури», затвердженої Наказом 
Кабінету Міністрів України, та проекту Закону «Про 
критичну інфраструктуру та її захист». Внаслідок по-
рівняльного аналізу цих документів автор встановлює, 
що творці «Концепції» орієнтувалися на функціональ-
ний, а проекту Закону – на суб’єктно-об’єктний підхід. 
Це призводить до того, що «Концепція» інтерпретує 
ключове поняття через «комплекс заходів», а проект 
Закону України – через «систему суб’єктів». Дослідник 
пропонує своє визначення, яке поєднує обидва пред-
ставлені підходи. На його розуміння, державна систе-
ма захисту критичної інфраструктури – це складна 
соціально-технічна система, покликана сформулювати 
та реалізувати державну політику у сфері охорони та 
забезпечити стійкість критичної інфраструктури шля-
хом застосування відповідними суб’єктами комплексу 
ефективних управлінських, правових, наукових, інже-
нерних, організаційних і кадрових заходів. У візуаль-
ній формі сутність концепції представлена у вигляді 
схеми, яка містить потенціал для значного вдоскона-
лення законодавства.

Ключові слова: критична інфраструктура, захист 
критичної інфраструктури, державна система захисту 
критичної інфраструктури, забезпечення стійкості 
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критичної інфраструктури, Концепція створення дер-
жавної системи захисту критичної інфраструктури, 
юридична техніка нормотворчості, методологія права, 
структурно-функціональний підхід, системний підхід, 
теорія систем, макросистема.

Summary

Telenyk S. S. The concept and content of the state sys-
tem of the critical infrastructure protection. – Article.

A full-fledged provision of national security is impos-
sible without reliance on the state system of the Critical 
Infrastructure protecting. However, at the present stage 
in Ukraine there is no clear, consistent understanding of 
the essence of this system at the doctrinal level. There is 
no legislatively fixed interpretation of the key concept. 
The author of the article notes the difference in approach-
es at the level of the “Concept of creating a state system of 
the Critical Infrastructure protection”, approved by or-
der of the Cabinet of Ministers of Ukraine, and the draft 
Law “On Critical Infrastructure and its protection”. As a 
result of a comparative analysis of these documents, the 
author establishes that the creators of the “Concept” fo-
cused on a functional approach, and the draft Law – on 

a subject-object approach. This leads to the fact that the 
“Concept” interprets the key concept through the “set 
of measures”, and the draft Law of Ukraine through the 
“system of subjects”. The researcher offers his definition, 
which combines both presented approaches. In his under-
standing, the state system of the Critical Infrastructure 
protection is a complex socio-technical system designed to 
formulate and implement state policy in the field of pro-
tection and ensure the sustainability of the Critical Infra-
structure through the application by the relevant entities 
of a complex of effective managerial, legal, scientific, 
engineering, organizational and personnel measures. In a 
visual form, the essence of the concept is presented in the 
form of a scheme that contains the potential for a signifi-
cant improvement in legislation. 

Key words: critical infrastructure, critical infra-
structure protection, ensuring the sustainability of 
critical infrastructure, state system of the critical infra-
structure protection, concept of creating a state system of 
the critical infrastructure protecting, legal rulemaking 
techniques, legal methodology, structural and function-
al approach, system approach, systems theory, system of 
systems.
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Академії праці, соціальних відносин і туризму

СУЧАСНІ ПОНЯТІЙНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕРМІНА «ФАРМАЦІЯ»  
ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

Постановка проблеми. Проблематика право-
вого регулювання фармацевтичних відносин на-
була особливої актуальності внаслідок пандемії 
COVID-19. Так, 12 травня 2020 р. Рада ЄС провела 
обговорення Фармацевтичної стратегії для Євро-
пи («PSE»), зокрема її дорожньої карти, з метою 
подолання нерівного доступу до ліків, визначен-
ня міжнародного впливу на фармацевтичну га-
лузь [1]. В Україні ці питання обговорювали при 
розробці та затвердженні постанови Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження Державної 
стратегії реалізації державної політики забезпе-
чення населення лікарськими засобами на період 
до 2025 р.» від 5 грудня 2018 р. № 1022 [2]. На-
ведене вказує на актуальність дослідження нау-
кових питань у сфері фармації, які безпосередньо 
пов’язані не лише з розвитком сегмента економі-
ки держави, державним управлінням фармаце-
втичної галузі, а й із фундаментальним правом 
людини на життя й охорону здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не-
зважаючи на наукові суперечки з питань право-
вої охорони фармації, в царині юридичної науки 
все ще залишаються невизначеними питання 
категоріального апарату, зокрема точаться дис-
кусії щодо розуміння терміна «фармація». Саме 
цій проблематиці присвячена стаття Є.Г. Книш 
та О.Г. Алексєєва «Напрями удосконалення тер-
мінологічних підходів до визначення «фармаце-
втична сфера» у контексті юридичної відповідаль-
ності учасників правовідносин, що виникають під 
час обігу лікарських засобів» (2013) [3]. Автори 
цієї статті розмежували поняття «фармацевтич-
на сфера» та «фармацевтична галузь», однак без 
їх співвідношення з більш загальною категорією 
«фармація». О.Г. Алексєєв в окремій статті «Ана-
ліз та співвідношення термінів «фармацевтична 
галузь» і «фармацевтична сфера» як об’єктів ад-
міністративно-правової охорони» здійснює аналіз 
таких базових понять, як «фармацевтична сфе-

ра», «фармацевтична галузь» і «фармацевтич-
на діяльність» (2010) [4]. Намаганню визначити 
правову конструкцію терміна «фармацевтична 
діяльність» присвячена робота О.Г. Паровишник 
«До питання правового регулювання фармаце-
втичної діяльності в Україні» (2018) [5]. У галузі 
фармацевтичної науки ця проблематика розгля-
далася І.М. Перцевим і О.А. Рубан «Стан фарма-
цевтичної термінології та правомірність статусу 
терміна «фармацевтичний препарат» (2011) [6]. 
Отже, викладене підкреслює що науковий інтерес 
до фармацевтичної термінології існує. Єдиного 
підходу до розуміння терміна «фармація» в ас-
пекті її адміністративно-правого забезпечення й 
досі не склалося. Тому тематика категоріальної 
інтерпретації терміна «фармація» як адміністра-
тивно-правової категорії є актуальною і потребує 
свого наукового розв’язання.

Метою статті є визначення понятійної інтер-
претації терміна «фармація» як адміністратив-
но-правової категорії. Для досягнення мети необ-
хідно вирішити такі завдання: охарактеризувати 
сучасні інтерпретації терміна «фармація», які 
склалися у фармацевтичній і юридичній науках, 
розкрити зміст терміна «фармація» як адміні-
стративно-правової категорії, а також сформу-
лювати доцільність використання цього терміна 
в подальших наукових дослідженнях.

Виклад основного матеріалу. На необхідність 
термінологічного визначення у праві справедливо 
звертає увагу В.К. Антошкіна. Вчена зауважує, 
що існує потенційна конфліктогенність мовних 
творів, особливо у праві, яка може спричинити 
серйозні наслідки – аж до порушення прав і за-
конних інтересів суб’єктів правовідносин; саме 
тому питання тлумачення у праві ніколи не втра-
чають своєї актуальності [7, с. 14]. З такою дум-
кою слід погодитися, оскільки невизначеність 
у праві містить потенційний конфлікт і призво-
дить до різних, насамперед доктринальних тлу-
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мачень будь-якої правової категорії. Кожен тер-
мін – це результат системних (фахових) знань і 
науково-практичного розуміння, що розкрива-
ється у змістовій характеристиці – дефініції (лат. 
definition – визначення), яка стисло, але точно 
описує (визначає) суттєві ознаки певного понят-
тя, позначеного терміном [8, с. 12]. Щодо терміна 
«фармація», то складність його розуміння полягає 
в тому, що в Законах України «Про лікарські засо-
би» [9] й «Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я» [10] не міститься його визначення. 
Водночас фармацевтичну термінологію доцільно 
визначати не тільки як інформацію про відповід-
ний фармацевтичний феномен, а і як юридичну 
засаду для прийняття рішень та організацію ад-
міністративно-правового забезпечення [6, с. 18]. 
Тому встановлення повного тлумачення відповід-
ної категорії має особливе значення для системно-
го дослідження у відповідній галузі науки.

Внаслідок того, що будь-яка юридична термі-
нологія базується на знаннях відповідної фун-
даментальної науки, виникає потреба первинно-
го аналізу понятійних засад, зокрема наукових 
поглядів на поняття «фармація», розроблених у 
фармацевтичній науці. Саме первинність у дослі-
дженні фундаментальних наукових понять є га-
рантією отримання науково виважених юридич-
них термінів, що об’єктивують реальні явища.

Фармація (грец. pharmakon < лат. pharma – 
ліки; англ. Pharmacy) є комплексним поняттям, 
що охоплює різні феномені дійсності. До неї нале-
жать: 1) науково-практична господарська діяль-
ність із пошуку, синтезу активних і допоміжних 
речовин, створення, вивчення фармакологічної 
дії, виробництво ліків за промислових і аптечних 
умов; 2) науково-практичні напрями (освітнього, 
наукового, виробничого та соціально-правового 
характеру) стосовно ліків [11, с. 395]. Поряд із 
цим терміном виокремлюють поняття «фармаце-
втична галузь – сукупність підприємств, організа-
цій, установ або їх об’єднань, зайнятих у процесі 
створення, виробництва фармацевтичної продук-
ції, забезпечення її контролю якості та реалізації, 
яка характеризується також спільністю технічної 
або технологічної бази, особливим складом фахів-
ців і специфічністю умов їхньої роботи, освітньої 
підготовки та перепідготовки кадрів» [6, с. 20]. 
Як зазначається у наукових фармацевтичних 
джерелах, поняття «фармацевтична діяльність» 
співвідноситься із науково-практичною діяльніс-
тю у системі охорони здоров’я [10, с. 13]. Аналі-
зуючи положення фармацевтичної науки щодо 
термінології, слід звернути увагу на різну інтер-
претацію таких понять, як «фармація», «фарма-
цевтична галузь», «фармацевтична діяльність». 
Категорія «фармація» є базовою, що охоплює як 
фармацевтичну діяльність, так і усі напрями ді-
яльності людини, пов’язані з лікарськими засо-

бами. Фармація повністю охоплює увесь ланцюг 
фармацевтичної діяльності – від розробки ліків до 
їх доведення (реалізації) кінцевому споживачу.

У юридичній літературі існують такі погляди на 
фармацевтичну термінологію. О.Г. Алексєєв вка-
зує, що фармація є складовою частиною соціаль-
но-економічної галузі охорони здоров’я. Вчений 
надає перевагу терміну «фармацевтична сфера», 
який охоплює і фармацевтичну діяльність, оскіль-
ки включає в себе як виробничі, промислові, так і 
соціальні аспекти [3, с. 110; 4, с. 40]. Вважаємо, що 
таке тлумачення терміна «фармація» змінює уста-
лений підхід до його розуміння на більш звужений, 
який передбачає використання додаткового компо-
нента словосполучення (залежного слова) «у сфе-
рі», лінгвістичне тлумачення котрого передбачає 
«межу поширення чого-небудь» [12, с. 876]. Тоб-
то фармація є широкою, комплексною категорією, 
що може застосовуватися у сфері приватного та 
публічного права й означає всі напрями людської 
діяльності, пов’язані з лікарськими засобами. 
У структурі фармації можуть виокремлюватися 
самостійні сфери цієї діяльності. Також зауважи-
мо, що розглядати фармацію як складову частину 
соціально-економічної галузі охорони здоров’я не 
зовсім правильно, адже фармація може бути як 
частиною соціально-економічної галузі охорони 
здоров’я, так і самостійним сегментом соціально-е-
кономічного сектору держави.

С.В. Васильєв визначає, що різновидами фар-
мацевтичної діяльності є: виготовлення лікар-
ських засобів, промислове виробництво лікар-
ських засобів, виробництво лікарських засобів 
в умовах аптеки, дистрибуція лікарських засо-
бів, тобто ввезення імпортних лікарських засобів 
в  Україну та вивезення лікарських засобів з тери-
торії України, оптова та роздрібна торгівля лікар-
ськими засобами [13, с. 17]. Це широкий підхід до 
визначення фармацевтичної діяльності, що спів-
відноситься з фармацевтичним ланцюгом. Вчений 
не співвідносить фармацевтичну діяльність із ба-
зовим терміном «фармація».

Н.С. Клунко у дослідженні механізму дер-
жавного управління фармацевтичного сектору 
використовує термін «фармація» та підкреслює, 
що «основою процесу управління фармацією є 
інформація про елементи фармацевтичної систе-
ми» [14, с. 251]. Отже, дослідниця виділяє такі 
категорії: «фармацевтичний сектор», «фармаце-
втична система», «фармація». Їхні термінологіч-
ні визначення не відображені (сформульовані)  
у науковій праці автора, що, безумовно, загостри-
ло наукову дискусію в питанні визначеності кате-
горіального апарату.

Проблематиці співвідношення фармацевтич-
ної діяльності та фармацевтичної галузі присвяче-
на праця О.В. Паровишник, у якій фармацевтич-
на діяльність визначається як науково-практична 
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діяльність у фармацевтичній галузі, з охопленням 
всього фармацевтичного ланцюга [5, с. 70]. Заува-
жимо, що науковці при визначенні терміна «фар-
мацевтична діяльність» звертаються до ст. 74 За-
кону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я», згідно з якою фармацевтичною 
діяльністю можуть займатися особи, котрі мають 
відповідну спеціальну освіту і відповідають єди-
ним кваліфікаційним вимогам [9]. Однак ця стат-
тя не закріплює поняття фармацевтичної діяльно-
сті, а лише вказує на одну із її системних ознак.

Узагальнюючи наведене, зауважимо, що для 
встановлення характерних ознак адміністратив-
но-правового забезпечення фармації спочатку 
необхідно визначити категоріальний апарат з 
урахуванням конкуренції термінів «фармація», 
«фармацевтична сфера», «фармацевтична діяль-
ність». Вважаємо, що найбільш базовим терміном 
є «фармація», що охоплює всі напрями діяльно-
сті людини, пов’язані з лікарськими засобами, 
зокрема державне управління фармацевтичною 
діяльністю, фармацевтичну науку, підготовку 
фармацевтичних працівників, управління фарма-
цевтичним підприємством, господарську фарма-
цевтичну діяльність. Крім того, фармацевтична 
сфера є самостійною частиною фармації, а фарма-
цевтична діяльність – науково-практичною госпо-
дарською діяльністю, що охоплює фармацевтич-
ний ланцюг. Під останнім слід розуміти систему 
дій від розробки до реалізації лікарських засобів, 
включаючи маркетингові дослідження для вста-
новлення потреби на ринку лікарських препара-
тів; інноваційні розробки нових ліків; контроль 
якості лікарських препаратів; проведення клі-
нічних досліджень нових лікарських препаратів; 
реєстрацію нових лікарських препаратів; фарма-
цевтичну логістику; реалізацію лікарських пре-
паратів; фармацевтичний маркетинг; управлін-
ня фармацевтичним підприємством і підготовку 
фармацевтичних кадрів. Наведений підхід може 
використовуватися у подальших наукових дослі-
дженнях у галузі адміністративного права, адже 
надає можливість найбільш об’єктивно виявити 
усі елементи цих категорій.

Висновки з дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок у цьому напрямі. На підставі про-
веденого дослідження можна запропонувати такі 
висновки. Сучасні інтерпретації терміна «фарма-
ція», які існують у фармацевтичній і юридичній 
науках, мають комплексний характер, оскільки 
охоплюють публічні та приватно-правові харак-
теристики цього феномену. Для галузі адміністра-
тивного права базовим терміном є «фармація», що 
охоплює всі напрями діяльності людини, пов’я-
зані з лікарськими засобами, зокрема державне 
управління фармацевтичною діяльністю, фарма-
цевтичну науку, підготовку фармацевтичних пра-
цівників, управління фармацевтичним підприєм-

ством, господарську фармацевтичну діяльність. 
Внаслідок того, що формулювання чіткої юридич-
ної термінології є запорукою повного й об’єктив-
ного дослідження, фармацевтична термінологія 
повинна стати предметом подальших наукових 
досліджень.
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Анотація

Теремецький В. І., Ховпун О. С. Сучасні понятійні 
інтерпретації терміна «фармація» як адміністратив-
но-правової категорії. – Стаття.

У статті розглянуто категоріальні інтерпретації 
терміна «фармація» в аспекті її адміністративно-пра-
вового забезпечення. Мета статті полягає у визначенні 
понятійної інтерпретації терміна «фармація» як ад-
міністративно-правової категорії. Необхідність дослі-
дження терміна «фармація» зумовлена відсутністю 
його тлумачення у Законах України «Про лікарські 
засоби», «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», а також неоднаковим розумінням у юридич-
ній і фармацевтичній науках.

Встановлено наявність конкуренції таких термі-
нів, як «фармація», «фармацевтична сфера», «фарма-
цевтична діяльність». У зв’язку з цим сформульована 
авторська позиція щодо цих понять. Підкреслено, що 
найбільш базовим терміном є «фармація», який охо-
плює всі напрями діяльності людини, пов’язані з лі-
карськими засобами, зокрема державне управління 
фармацевтичною діяльністю, фармацевтичну науку, 
підготовку фармацевтичних працівників, управління 
фармацевтичним підприємством, господарську фарма-
цевтичну діяльність. Наголошено, що фармацевтична 
сфера – це самостійна частина фармації, фармацевтич-
на діяльність – науково-практична господарська ді-
яльність, яка охоплює фармацевтичний ланцюг. Під 
останнім розуміється система дій від розробки до ре-
алізації лікарських засобів, включаючи маркетинго-
ві дослідження для встановлення потреби на ринку 
лікарських препаратів, інноваційні розробки нових 
ліків, контроль їхньої якості, проведення клінічних 
досліджень нових ліків, їх реєстрація, фармацевтич-
на логістика, реалізація лікарських засобів, фарма-
цевтичний маркетинг, управління фармацевтичним 
підприємством і підготовка фармацевтичних кадрів. 
Наведений підхід може використовуватися у подаль-
ших наукових дослідженнях у галузі адміністративно-
го права, адже надає можливість найбільш об’єктивно 
виявити різні аспекти терміна «фармація».

Ключові слова: фармація, фармацевтична сфера, 
фармацевтична діяльність, фармацевтичний ланцюг, 
адміністративно-правове забезпечення, управління.

Summary

Teremetskyi V. I., Khovpun O. S. Modern conceptual 
interpretations of the term of “Pharmacia” as adminis-
trative and legal category. – Article.

The author of the article has studied categorical 
interpretations of the notion of “pharmacia” in terms 
of its administrative and legal provision. The purpose 
of the article is to define the conceptual interpretation 
of the term of “pharmacia” as an administrative and 
legal category. The need to study the term of “phar-
macia” is due to the lack of interpretation in the Laws 
of Ukraine “On Medicinal Products”, “Fundamentals  
of the Legislation of Ukraine on Health Care”, as well 
as due to different understanding in legal and pharma-
ceutical sciences.

The existence of competition of such terms as “phar-
macia”, “pharmaceutical sphere”, “pharmaceutical ac-
tivity” has been established. In this regard, the author 
has formulated own position on these concepts. It has 
been emphasized that “pharmacia” is the most basic 
term, which covers all areas of human activity related to 
medicinal products, in particular public administration 
of pharmaceutical activities, pharmaceutical science, 
training of pharmaceutical employees, management of 
pharmaceutical companies, economic pharmaceutical 
activities. It has been emphasized that the pharmaceut-
ical sphere is an independent part of pharmacia; phar-
maceutical activity is scientific and practical economic 
activity that covers the pharmaceutical chain. The latter 
means the system of actions from development to sale 
of medicinal products, including marketing research in 
order to determine the need at the market of medicinal 
products, innovative development of new drugs, their 
quality control, clinical trials of new drugs, their regis-
tration, pharmaceutical logistics, medicinal products’ 
sales, pharmaceutical marketing, management of phar-
maceutical companies and training of pharmaceutical 
personnel. This approach can be used in further research 
in the field of administrative law, as it provides an 
opportunity to most objectively identify various aspects 
of the term of “pharmacia”.

Key words: pharmacia, pharmaceutical sphere, phar-
maceutical activity, pharmaceutical chain, administra-
tive and legal prvision, management.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ  
НЕВРЕГУЛЬОВАНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ФОРМ НАСИЛЛЯ

Не піддається сумніву думка, згідно з якою 
мирний освітній простір є запорукою успішно-
го розвитку та подальшої інтеграції держави у 
спільноту прогресивних країн, адже психічне та 
фізичне здоров’я дітей і молоді є першоосновою 
суспільних зв’язків, які у сукупності зумовлюва-
тимуть перебіг історичних подій держави. Однак 
у процесі становлення освіти у дитячих та учнів-
ських колективах з’явилася негативна тенденція 
щодо утисків і цькування. Перша наукова публі-
кація, котра містить згадку про булінг, датована 
1905 р., утім, знущання існували здавна. Термін 
«булінг» походить із англ. «bully» – хуліган, за-
біяка; «bullying» – цькування, залякування, тре-
тирування. Різновиди знущання, глузування, ць-
кування як соціальні явища присутні на різних 
рівнях соціуму: від систем соціалізації дитини і 
до дорослих колективів [2, с. 101].

У рамках законодавства України до 2019 р. 
не існувало визначення «булінгу», «цькування», 
«інспірування» або інших, характерних для сис-
тематичного насильства у дитячих або трудових 
колективах, знущань. Першим суттєвим кроком 
слід вважати прийняття 18 грудня 2018 р. Зако-
ну щодо протидії булінгу, який набув чинності 
19 січня 2019 р. Таким чином законодавець визнав 
проблему як соціально-педагогічне явище та вста-
новив необхідність її віднесення до категорії на-
сильницької поведінки, яка за рівнем суспільної 
небезпеки підлягатиме адміністративній відпо-
відальності, встановленій Кодексом України про 
адміністративні правопорушення (далі – КупАП). 
У ст. 173-4 КУпАП законодавець визначає булінг 
діянням учасників освітнього процесу, що поляга-
ють у психологічному, фізичному, економічному, 
сексуальному насильстві, у т. ч. із застосуванням 
засобів електронних комунікацій, які вчиняють-
ся стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи 
або такою особою стосовно інших учасників ос-
вітнього процесу, унаслідок чого могла бути чи 

була заподіяна шкода психічному або фізичному 
здоров’ю потерпілого [3]. Закон щодо протидії бу-
лінгу закріплює основні маркери, яким підпоряд-
ковується встановлення факту булінгу. Насампе-
ред таке цькування є насильницькою поведінкою, 
що має систематичний характер, адже передбачає 
застосування щодо конкретної особи певних видів 
насильства протягом тривалого часу. До того ж, 
булінг має характерну особливість, за якої існує 
владний дисбаланс учасників конфлікту. Задля 
нанесення шкоди буллер застосовує вербальні та 
невербальні жести, а також використовує інфор-
маційний простір (властиво для кібербуллерів). 
Характерною є наявність умислу переслідувача 
завдати потерпілому страждань: фізично, психо-
логічно, матеріально; застосовуючи погрози, за-
лякування, приниження, осуд, ізолювання, бой-
котування, вимагання грошей, речей, їжі.

Слушно вказати, що дитяче та підліткове насе-
лення є найбільш вразливим до негативного впли-
ву буллерів. Переслідувані особи перебувають у 
стані страху та приниження або люті та ненависті, 
що безперечно посилює нестабільність емоційного 
зростання особистості, соціального становлення 
та розпалу агресії. З огляду на ці обставини можна 
визнати доцільним першочергове звернення уваги 
щодо протидії булінгу в освітньому середовищі, 
яке, попри беззаперечну значимість інтелекту-
ального збагачення та плекання національних 
цінностей, також є сприятливим осередком для 
існування та загострення цькувань.

Згідно зі ст. 25 та 26 Закону України «Про 
освіту» нагляд за проявами булінгу насамперед 
покладається на засновника закладу освіти або 
уповноваженої ним особи, котрі забезпечують 
заходи, спрямовані на запобігання та протидію 
цькуванню, шляхом створення у закладі освіти 
безпечного освітнього середовища, вільного від 
насильства та булінгу (цькування). До того ж, 
педагогічні працівники зобов’язані повідомля-
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ти керівництво закладу освіти про факти булінгу 
та вживати невідкладних заходів для припинен-
ня булінгу (ст. 53). Окрім того, керівник закладу 
освіти повинен скликати засідання комісії з роз-
гляду випадку булінгу, склад якої передбачено за-
коном (ст. 26). Крім того, встановлено вкрай важ-
ливе зобов’язання формувати у здобувачів освіти 
прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 
між усіма народами, етнічними, національними, 
релігійними групами, захищати здобувачів освіти 
під час освітнього процесу від будь-яких форм фі-
зичного та психологічного насильства, принижен-
ня честі та гідності, дискримінації за будь-якою 
ознакою, негативної пропаганди й агітації (ст. 54) 
[4]. Звертаємо увагу на внесені Законом № 463-IX 
від 16 січня 2020 р. зміни, згідно з якими суб’єк-
тами реагування у разі настання випадку булінгу 
(цькування) у закладах освіти є служба освітнього 
омбудсмена, служби у справах дітей; центри соці-
альних служб, органи місцевого самоврядування, 
керівники та інші працівники закладів освіти, за-
сновник (засновники) закладів освіти або уповно-
важений ним (ними) орган, територіальні органи 
Національної поліції [5].

На думку Н. Опольської, серед причин поши-
рення булінгу слід вказати проведення операції 
об’єднаних сил, що негативно впливає на вихо-
вання молодого покоління; можливі деформації 
свідомості батьків, які задіяні в операції, або бать-
ків, котрі є внутрішньо переміщеними особами, 
чи батьків, які залишаються жити на території 
операції Об’єднаних сил. Війна, бойові дії поро-
джують насилля, жорстокість – за таких умов 
недієвим стає механізм забезпечення прав дити-
ни [2, с. 102]. Однак у травні 2019 р. Громадською 
організацією «Ла Страда-Україна» за підтримки 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) було проанкето-
вано 1 497 учнів та учениць, 826 батьків, 271 пе-
дагог закладів освіти Луганської та Донецької об-
ласті, із метою визначення рівня розповсюдження 
проблеми насильства та цькування (булінгу) 
у дитячому середовищі. Проведене дослідження 
встановило, що 64,2% учнів та учениць ніколи не 
зіштовхувалися із проявами насильства або булін-
гу [6, с. 4], а отже, потреби у створенні окремих по-
ложень вітчизняного законодавства щодо булінгу 
в межах воєнних дій не на часі і норми, передбаче-
ні КУпАП, не втрачають своїх повноважень.

Позитивною практикою є проведення пра-
цівниками юстиції Донеччини циклу зустрічей 
із учнями та вчителями у рамках інформаційної 
кампанії #СтопБулінг, під час яких розповідають 
про адміністративну відповідальність за булінг. 
Фахівці Головного територіального управління 
юстиції провели лекції серед закладів загальної 
середньої освіти міста Маріуполя та шкіл селищ 
Македонівка, Касянівка Донецької області, метою 
яких є пояснення про притягнення до адміністра-

тивної відповідальності за цькування учасника ос-
вітнього процесу (школяра або педагога) та поря-
док повідомлення про факт учинення булінгу [7].

Водночас Міністерством освіти і науки затвер-
джений порядок реагування на випадки булінгу 
(цькування), документ визначає механізм реагу-
вання на випадки булінгу (цькування) в закла-
дах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, 
які забезпечують здобуття освіти дорослих. По-
рядком визначено, що до булінгу (цькування) у 
закладах освіти належать випадки, які відбува-
ються безпосередньо у приміщенні закладу освіти 
та на прилеглих територіях, а також за межами 
закладу освіти під час заходів, передбачених ос-
вітньою програмою [8]. Особливу увагу привертає 
відокремлення закладів вищої освіти, які викрес-
лено серед переліку таких, що підлягають дії вне-
сеного закону, а також ігнорування законодавцем 
відносин в установах, які зазнають наслідків іс-
нування булінгу. Відсутність особливих механіз-
мів реагування на випадки булінгу у закладах 
вищої освіти певним чином зумовлена сталою 
нормою, згідно з якою фізичне зростання тотожне 
психологічному, а отже, накопичений у процесі 
становлення досвід вибудовує стійкість до стре-
сів та емоційну витривалість перед викликами 
суспільства та конфліктними стосунками. Однак 
для ефективної протидії булінгу необхідно звер-
тати увагу на людину як соціальну істоту, незва-
жаючи на вік та інші показники. З іншого боку, 
студентська молодь є найбільш активною серед 
Інтернет-простору, однак інформаційні ресурси 
не захищені від прояву буллерів також. Досвід 
використання засобів масової інформації переко-
нує, що у студентському середовищі відбувається 
зародження таких негативно орієнтованих явищ, 
як: пранкування, ейджизм, секстинг, хепісле-
пінг, зведення наклепів, онлайн-грумінг, трети-
рування тощо. Тож одним із пріоритетних завдань 
закладу вищої освіти є корекційна робота щодо 
подолання зазначених фактів. Успішне вирішен-
ня такого завдання дасть можливість побудувати 
гармонійні стосунки між людьми різних соціаль-
них категорій на принципах взаємоповаги, гума-
нізму, пріоритетності особистості, взаємодовіри 
та любові [9, с. 34]. Загалом перетворення мережі 
Інтернет на майданчик для цькувань і пересліду-
вань отримало назву кібербулінг. Узагальнюючи 
підходи науковців, О.Ю. Міхеєва та М.М. Корні-
єнко дійшли висновку, що кібербулінг – це умис-
ні дії, скоєні однією особою або групою осіб щодо 
іншої посередництвом електронних засобів кому-
нікації з метою завдання шкоди. Такі дії можуть 
здійснюватися прямо або анонімно, внаслідок 
чого створюється ситуація напруження, тиску, 
залякування, переслідування [10, с. 248]. Вод-
ночас в Україні не існує чіткого законодавчого 
визначення кібербулінгу та встановленого пере-
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ліку його форм, не є винятком і КУпАП. Проте 
актуальність цього злочину складно заперечити, 
адже світ інтегрується з реального простору у вір-
туальний. Інтернет-мережа є не лише незамінним 
джерелом освіти, послуг, розвитку та втілення 
ідей на різноманітних майданчиках, але і ресур-
сом, на якому містяться гігабайти особистих і за-
гальнодоступних даних користувачів, які часто 
стають об’єктам зазіхань переслідувачів. Поки 
законодавець гальмуватиме прийняття змін щодо 
протидії кібербулінгу, проблема лише ускладню-
ватиметься та спричинятиме нові виклики. Слід 
наголосити на тому, що невизначеність кібер-
булінгу посилює напруження, адже цькування 
через Інтернет не має часових меж. Більше того, 
негативна публікація може діяти як багаторазо-
вий акт цькування та спричиняти ретравматиза-
цію жертви незалежно від її віку та місця роботи, 
адже Інтернет містить вікові обмеження лише для 
окремих ресурсів, які не підлягають загальному 
доступу. До того ж, «мирні» джерела не захищені 
від розпалу діяльності переслідувачів, а отже, іс-
нує пряма необхідність вибудувати систему адмі-
ністративної відповідальності, що передбачатиме 
випадки злочинів онлайн-переслідувачів і працю-
ватиме на випередження.

Доповнюючи внесену форму цькування, вва-
жаємо за необхідне розшити питання і залучити 
нову дефініцію – мобінг, яка об’єднує психоло-
гічне, фізичне, економічне насильство серед учас-
ників трудових відносин із метою приниження 
людської гідності працівників і створення напру-
женої та ворожої атмосфери на робочому місці. 
Фактично мобінг є формою булінгу у дорослому 
колективі, ідентифікатори мобінгу є тотожни-
ми маркерам булінгу. Існують також специфічні 
ознаки, зокрема: ізоляція або ігнорування до-
сягнень працівника, прискіпливе ставлення до 
виконаної роботи, призначення нездійсненних 
строків (deadlіne) для реалізації завдань, прихову-
вання корисної інформації, поширення наклепів 
і пліток, свідоме руйнування репутації людини, 
приниження політичних і / або релігійних пере-
конань, рідше – фізичне насильство або погроза 
його застосування. Додатковим явищем мобінгу 
є «босінг» (від англ. boss) – вербальна агресія ке-
рівника у присутності інших членів колективу, 
яка полягає у провокаційних питаннях, безпід-
ставних прискіпуваннях до професійних якостей, 
гордовитому ставленні із позбавленням права на 
висловлення, а також доручення виконання робіт 
поза межами компетенції працівника [11]. Спро-
бу внесення до законодавства відповідальності 
за вчинення мобінгу здійснено Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо протидії мобінгу» від 01 берез-
ня 2019 р., яким пропонується приєднати відпо-
відні зміни до КУпАП та запровадити штрафні 

санкції та / або виправні роботи щодо працівни-
ків-переслідувачів у колективі або керівника під-
приємства [12]. Нині проєкт відкликано, а отже, 
це питання досі залишається неврегульованим, 
таким чином на підприємствах приватного секто-
ру розвивається мізогінія (жінконенависництво) 
та харасмент. Не є винятком працівники чолові-
чої статі, які зазнають цькувань через гендерні 
стереотипи і на рівні із жінками зазнають сексу-
альних домагань. Проєкт відкликано на підставі 
невідповідності правопорушення застосуванню 
адміністративної норми, адже фізичне зазіхання 
на особу підлягає кримінальній відповідальності. 
У цьому разі необхідно наголосити, що домаган-
ня відбуваються також шляхом непристойних 
жартів, торкань, непрямих і прямих залицянь, 
а також неприпустимих жестів. Результатом ро-
боти у трудовому середовищі, сповненому психо-
логічного, фізичного, сексуального насильств, є 
психічні та фізичні захворювання, розчаруван-
ня у власних професійних якостях і пригнічення 
особистості. Не є рідкісними випадки самогубств 
працівників після цькування співробітниками 
або сексуального домагання [13]. За таких умов 
нестача практики покарання мобінгу є закономір-
ною, що насамперед зумовлено відсутністю зако-
нодавчого закріплення проблеми. У Єдиному реє-
стрі судових рішень України за ключовим словом 
«мобінг» наявні лише два судові рішення, у тексті 
яких зустрічається це поняття, але з констатації 
позиції позивача. Аналізуючи інші судові рішен-
ня, зустрічаються словосполучення «моральний 
тиск», «примус написати заяву про звільнення», 
так можна вказати на тіньовий мобінг у трудовій 
сфері, до того ж, здебільшого позивачеві було від-
мовлено у задоволенні позовних вимог. Доведення 
наявності мобінгу у трудових відносинах є питан-
ням складним [14, с. 141].

Проведене дослідження булінгу та його по-
хідних, встановлення підстав виникнення та 
класифікації суб’єктів переслідування, а також 
середовища, у межах якого відбувається розпал 
різноманітних форм насильства, зумовлюють не-
обхідність виокремлення підстав притягнення 
до відповідальності за булінг, якими є: проти-
правність, винність, адміністративна караність 
і суспільна небезпечність. Однак детального ана-
лізу потребує кваліфікація юридичного складу 
проступку за ст. 173-4 КУпАП, до якого належить 
сукупність ознак, за наявності яких діяння чи 
бездіяльність можна кваліфікувати як просту-
пок, зокрема: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, 
суб’єктивна сторона. Об’єктом вчиненого про-
ступку є здоров’я, воля, честь і гідність особи. 
Об’єктивна сторона проявляється: 1) у діях: публі-
кації фото у соціальній мережі Instagram всупереч 
волі особи з метою приниження її честі та гідності; 
2) у наслідках публікації – заподіянні моральних 
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страждань особі; 3) у причинному зв’язку між 
вказаними діями і наслідками. Суб’єктом адміні-
стративного проступку є школярка, яка вистави-
ла фото в мережу Instagram. Суб’єктивна сторона 
адміністративного проступку характеризується 
прямим умислом із метою дискредитувати, прини-
зити честь і гідність особи [2, с. 103]. Протиправ-
ність полягає у забороні вчинення дій (навмисно 
або з необережності) учасників освітнього проце-
су, передбачених у ст. 173-4 КУпАП, а саме психо-
логічного, фізичного, економічного, сексуального 
насильства. Адміністративна караність полягає у 
тому, що наслідком булінгу є застосування до вин-
ної особи стягнення у вигляді накладення штра-
фу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадських робіт на строк 
від 20 до 60 годин залежно від тяжкості вчинен-
ня проступку. Повторне порушення тягне накла-
дення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або громадські роботи 
на строк від 40 до 60 годин [3, ст. 173-4]. Булінг, 
учинений малолітніми або неповнолітніми осо-
бами віком від 14 до 16 років, тягне накладення 
штрафу на батьків або інших законних представ-
ників від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадські роботи на строк 
від 20 до 40 годин. Неповідомлення керівником 
закладу освіти уповноваженим підрозділам орга-
нів Національної поліції України про випадки бу-
лінгу тягне за собою накладення штрафу від 50 до 
100 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян або виправні роботи на строк до одного місяця 
з відрахуванням до 20% заробітку [15].

В окремих випадках протиправні насильні ді-
яння підлягають ст. 120 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України) [16, ст. 120]. Слуш-
но вказати, що адміністративна відповідальність 
за булінг тісно пов’язана із кримінальною, адже 
перша фактично є запобіжним заходом або додат-
ковим фактором розгляду справ про насильство. 
Якщо встановлення факту самогубства ґрунту-
ється на причетності особи до систематичного 
цькування, винуватець нестиме додаткову відпо-
відальність за КУпАП або ж встановлені заходи 
слугуватимуть превентивними щодо повторних 
правопорушень.

Існує також позасудовий спосіб подолання бу-
лінгу (або мобінгу) за допомогою процедури меді-
ації. Цей інструмент вирішення конфлікту може 
бути дієвим на етапі існуючого конфлікту; допо-
могти у пошуку прийнятного для сторін рішення, 
що враховуватиме інтереси сторін [17]. Однак не 
кожен конфлікт піддається мирному вирішенню, 
адже кожен із учасників навчального або трудо-
вого колективу має суб’єктивну специфіку, час 
на дослідження якої та спроби знайти єдине вирі-
шення у масштабі підприємства або навчального 
закладу може спричинити додаткове ускладнен-

ня ситуації, або, звертаючи увагу на вищевка-
зану статтю КК України, спричинити додаткові 
ускладнення, що є не припустимим. Більше того, 
вирішення проблеми кібербулінгу за процедурою 
застосування медіації фактично неможливе, адже 
переслідувач переважно вдається до приховуван-
ня або ж перебуває за межами країни проживання 
жертви. Тому судове вирішення насильства зали-
шається ключовим засобом протидії та врегулю-
вання цього питання.

Аналізуючи практику країн Європейського 
Союзу, слід визнати, що за кордоном запобіжна 
робота щодо протидії булінгу відбувається актив-
но та всебічно. Зарубіжні дослідники прагнуть 
не лише виявити типи та фактори булінгу, але і 
розробити програми запобігання та подолання 
наслідків. Однією з найбільш відомих антибу-
лінгових програм є програма Д. Олвеуса (Olweus 
Bullying Prevention Program, ОВРР), що містить 
комплекс інформативно-консультативних, діа-
гностичних, корекційних та організаційних дій, 
якими охоплюються всі учасники навчального 
процесу у школі. Програма виявила позитивний 
ефект у Норвегії, тож від 2001 р. здобула статус 
пріоритетної загальнонаціональної програми, 
яка успішно застосовується в Німеччині, Великій 
Британії та США [18, с. 178].

Законодавче регулювання мобінгу перед-
бачене урядом Німеччини. Так, від 12 грудня 
1993 р. ухвалено рішення про створення Асоціа-
ції попередження психосоціальних стресів і мо-
бінгу. Підприємства Німеччини на локальному 
рівні встановлюють правила і правові норми щодо 
запобігання мобінгу та попередженню стресів на 
роботі. У Бельгії у 2002 р. був прийнятий Закон 
«Щодо захисту від насильства, мобінгу та сексу-
ального домагання на роботі», який зобов’язує ро-
ботодавця забезпечувати швидке, об’єктивне роз-
слідування та підтримку жертви мобінгу, а також 
поліпшувати клімат серед персоналу. У правовій 
системі Італії захист від мобінгу врегульовано кон-
ституційним і цивільним законодавством, а саме: 
ст. 33 Конституції Італії захищає людину в усіх її 
формах та проявах на роботі. В Італії терміном «мо-
бінг» визначаються явища психологічного тиску 
та вербальна агресія, до того ж, захист працівни-
ка від мобінгу будується на судовому тлумаченні 
(ст. 2087 Цивільного Кодексу Італії), а у 1996 р. утво-
рена асоціація для боротьби з мобінгом [19, с. 88].

Висновки. Проведений аналіз законодавчого 
закріплення булінгу та дослідження його харак-
теристики виявляє недостатність регулювання 
цього питання. Насамперед такі обставини зу-
мовлено постановкою пріоритету законодавцем 
щодо закладів освіти, із пріоритетом щодо учнів 
навчальних закладів середньої освіти. Практика 
застосування превентивних заходів щодо запобі-
гання булінгу, таких як: інтерактивні заняття, 
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фокус-групи, онлайн-форуми, тематичні декади, 
соціально-орієнтовані програми разом із застосу-
ванням адміністративного покарання уже дають 
позитивні результати, які формують сприятливе 
освітнє середовище.

Залишається відкритим питання мобінгу та 
кібербулінгу. За термінологією ховаються сус-
пільно небезпечні проблеми, що спричиняють не-
гативний вплив на суспільство, адже застрахова-
них від цькувань немає. Акцентуємо на тому, що 
булінг охоплює дитяче та підліткове населення; 
мобінг і кібербулінг – молодь (переважно студен-
тів) і дорослих, якими є: вагітні жінки, самотні 
батьки, працівники різних видів робіт та установ 
(зокрема особи передпенсійного віку), а також 
учасники бойових дій і внутрішньо переміщені 
особи, у зв’язку з чим підкреслюємо, що ці про-
блеми охоплюють переважну частину населення, 
яка є прогресивним ресурсом держави, запорукою 
її успішного розвитку та збагачення, а також під-
тримки світового іміджу.

У підсумку необхідно наголосити на тому, 
що кожен громадянин, виконуючи свої права й 
обов’язки, повинен не тільки усвідомлювати зна-
чення свого життя та гідності, але також бути 
спроможним захистити свою честь у разі її пору-
шення. Єдиним інструментом втілення такої мож-
ливості є впровадження змін до законодавства, які 
розглядатимуть булінг як більш глобальне явище, 
передбачатимуть дефініції «мобінгу» (цькування 
у трудовому середовищі / іншому колективі, ві-
ком від 20 років) і «кібербулінгу» (онлайн-пере-
слідування, кіберцькування), а також містити-
муть засоби реагування на булінг у середовищі 
вищих навчальних закладів, встановлюватимуть 
відповідні маркери виявлення вказаних правопо-
рушень, механізми реагування та повідомлення 
про випадки, а також передбачитимуть штрафи 
та виправні роботи. За таких умов адміністратив-
на відповідальність є найбільш ефективним ін-
струментом, який дає змогу попередити критичні 
або фатальні наслідки, що надалі підлягатимуть 
кримінальному розгляду, а це лише підтверджу-
ватиме потребу у забезпеченні заходів адміністра-
тивного примусу для побудови мирного та толе-
рантного суспільства.
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Анотація

Тімашов В. О., Мацейчук В. М. Адміністратив-
но-правова протидія булінгу та дослідження неврегу-
льованих законодавством форм насилля. – Стаття.

У викладі цієї публікації проведено аналіз тео-
ретичного та практичного аспектів явища булінгу, 
у ході якого встановлено наявність похідних одиниць 
вказаного виду насильства, ними є: кібербулінг і мо-
бінг, що також підпорядковують перелік цькувань, 
взаємопов’язаних із середовищем їх виникнення. На-
ведено короткий виклад особливостей залежно від 
кожного із досліджуваних видів переслідування. Про-
аналізовано чинне законодавство України щодо проти-
дії постановленій проблемі та відповідальності за вчи-
нене порушення, що містяться у положеннях законів, 
які регулюють освітнє середовище, зокрема відносини 
між його учасниками й адміністративну складову ча-
стину, щодо якої злочин визнається скоєним і підлягає 
відповідальності. Звернено увагу на наявність меха-
нізмів протидії булінгу та наголошено на необхідності 
адміністративного регулювання насильства у дорослих 
колективах (студентському та трудовому середовищі) 
та мережі Інтернет, у зв’язку із чим запропоновано від-
повідні зміни. Охарактеризовано ключові механізми 
виявлення та запобігання різноманітним формам пере-
слідування з урахуванням практики країн Європи. До-
ведено необхідність відокремлення дефініцій «мобінг» 
і «кібербулінг» як самостійних злочинів із зазначен-
ня суб’єктного складу, визначенням об’єкта зазіхань, 
притаманних цим правопорушенням характеристик, 
маркерів розпізнавання та затвердження заходів реагу-
вання з урахуванням специфіки середовища виникнен-
ня агресивної поведінки. Встановлено чіткий зв’язок 
між адміністративною відповідальністю за вчинення 
булінгу, мобінгу або кібербулінгу й ефективністю за-
ходів адміністративного примусу як превентивного 
заходу та інструменту виховання у правопорушника 
стійкого усвідомлення небезпеки та карності скоєних 
ним діянь; а також таких, які вказівкою закону запо-
бігають повторним порушенням і створюють умови 
для недосягнення злочинцем критичних наслідків, які 
спричиняють фатальні втрати.

Ключові слова: булінг, моральне та фізичне насиль-
ство, попередження правопорушень, адміністративна 
відповідальність.

Summary

Timashov V. O., Matseichuk V. M. Administrative 
and legal opposition to bullying, as well as research 
into types of violence that are not foreseen by law. –  
Article.

The content of this publication analyses the theoretic-
al and practical aspects of such a phenomenon as bullying. 
In connection with this, derivative units were discovered, 
which are cyber-bullying and mobbing, and which com-
bine other types of violence in view of their environment. 
A brief description of the characteristics of each of the 
types of violence studied is presented. An analysis was 
made of Ukrainian legislation on counteracting liability 
for the crime committed, which is contained in the laws 
governing the educational environment, including the 
relations between students, as well as the administrative 
component that makes it possible to recognize the crime 
and bring to justice. Attention was drawn to the exist-
ence of anti-abuse mechanisms and the need for admin-
istrative responses to violence in adult groups (student 
and work environments) and on the Internet, following 
which changes were proposed. Key mechanisms for the 
detection and prevention of various forms of violence, 
taking into account European practice, have been iden-
tified. The necessity to separate the definitions of mob-
bing and cyber-bullying as independent crimes taking 
into account the subjective composition and setting of the 
object, special characteristics, signs of identification and 
the creation of a response taking into account the specific 
environment for the emergence of aggressive behavior is 
brought. In addition, it has been established a clear link 
between the administrative responsibility for bullying 
and cyberbullying and the effectiveness of measures of 
administrative attraction from the standpoint of pre-
ventive measures and as a tool to educate the offender of 
a firm understanding of the danger and punishment for 
what he did, as well as such norms that legally prevent 
repeated violations and create conditions for the impossi-
bility of causing fatal losses.

Key words: bullying, moral and physical violence, 
prevention of provocations, administrative responsi- 
bility.
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Постановка проблеми. Невід’ємною складовою 
частиною реформування дипломатичної служби 
України є вжиття заходів із метою підвищення її 
професіоналізму й ефективності. У зв’язку з цим 
важливого значення набуває дослідження інсти-
туту оцінювання результатів службової діяльності 
посадових осіб дипломатичної служби, вдоскона-
лення його організації та правового забезпечення. 
Таке оцінювання дозволяє забезпечити контроль 
за результативністю, ефективністю та якістю 
виконання посадовими особами дипломатичної 
служби поставлених завдань з урахуванням по-
садових обов’язків, дотримання ними правил 
етичної поведінки та законодавства у сфері запо-
бігання корупції, що, з одного боку, пов’язується 
із преміюванням посадових осіб дипломатичної 
служб і плануванням їхньої кар’єри, створенням 
передумов для просування по службі, а з іншого – 
сприяє очищенню дипломатичної служби Украї-
ни від непрофесійного і недоброчесного персоналу.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми оці-
нювання службової діяльності державних служ-
бовців, у т. ч. їх атестації та щорічної оцінки, 
досліджувалися багатьма науковцями (Ю.П. Би-
тяком, Л.Р. Білою-Тіуновою, Ю.С. Даниленко, 
С.Е. Зелінським, С.В. Ківаловим, А.В. Кірмачем, 
В.Р. Кравцем, Н.В. Янюк та ін.). У свою чергу, 
доводиться констатувати, що оцінюванню служ-
бової діяльності у такому виді державної служ-
би, як дипломатична служба присвячена лише 
незначна кількість наукових праць (Л.В. Забо-
лотної, О.В. Селецького, О.Р. Сторожука та ін.). 
Жодним чином не применшуючи значного вкла-
ду вчених, слід зауважити, що у сфері оцінюван-
ня результатів службової діяльності посадових 
осіб дипломатичної служби і сьогодні залиша-
ється низка дискусійних і невирішених проблем.  
Більшість праць, у яких досліджувався цей інсти-
тут, були підготовлені переважно до прийняття 
нових законів України «Про державну службу» 
від 10 грудня 2015 р. та «Про дипломатичну служ-
бу» від 07 червня 2018 р.

Мета статті полягає в тому, щоб проаналізу-
вати основні особливості оцінювання результатів 
службової діяльності посадових осіб дипломатич-
ної служби відповідно до чинного законодавства 
України, внести пропозиції стосовно подальшого 

вдосконалення організації та правового забезпе-
чення цього інституту.

Виклад основного матеріалу. Насамперед слід 
звернути увагу на те, що Законом України «Про 
дипломатичну службу» від 07 червня 2018 р. пи-
тання оцінювання результатів службової діяль-
ності посадових осіб дипломатичної служби май-
же не регулюються. Виняток становить лише 
ч. 10 ст. 25 Закону, котра передбачає, що черговий 
дипломатичний ранг дипломатичному службовцю 
не присвоюється протягом строку застосування до 
нього дисциплінарного стягнення, а також протя-
гом 6 місяців із дня отримання дипломатичним 
службовцем негативної оцінки за результатами 
оцінювання його службової діяльності [1]. Інші 
особливості оцінювання посадових осіб диплома-
тичної служби (періодичність і порядок проведен-
ня, його наслідки та ін.) можуть бути визначені 
на підставі норм Закону України «Про держав-
ну службу» від 10 грудня 2015 р. [2], постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затверджен-
ня Порядку проведення оцінювання результатів 
службової діяльності державних службовців» 
від 23 серпня 2017 р. [3] та ін.

Відповідно до ст. 44 Закону «Про державну 
службу» оцінювання результатів службової діяль-
ності: а) проводиться щороку; б) його метою є ви-
значення якості виконання поставлених завдань, 
прийняття рішень щодо преміювання, плануван-
ня кар’єри; в) здійснюється на підставі показ-
ників результативності, ефективності та якості, 
визначених з урахуванням посадових обов’язків 
державного службовця, а також дотримання ним 
правил етичної поведінки та вимог законодав-
ства у сфері запобігання корупції, виконання ін-
дивідуальної програми професійного розвитку, 
а також показників, визначених у контракті про 
проходження державної служби (у разі укладен-
ня); г) здійснюється: безпосереднім керівником і 
керівником самостійного структурного підрозділу 
(щодо державних службовців, які займають поса-
ди державної служби категорій «Б» і «В»); суб’єк-
том призначення (щодо державних службовців, 
котрі займають посади державної служби катего-
рій «А»); ґ) за результатами оцінювання вистав-
ляється негативна, позитивна або відмінна оцінка 
з її обґрунтуванням [2].
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Законом України «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо перезавантаження вла-
ди» від 19 вересня 2019 р. були змінені наслідки 
виставлення відмінних і негативних оцінок. Пер-
винна редакція Закону «Про державну службу» 
передбачала таке: а) у разі отримання державним 
службовцем негативної оцінки не раніше ніж че-
рез 3 місяці проводиться повторне оцінювання ре-
зультатів службової діяльності (ст. 44); отриман-
ня двох підряд негативних оцінок мало наслідком 
припинення державної служби за ініціативою 
суб’єкта призначення (ст. 87); б) отримання від-
мінної оцінки визначалося як підстава для премі-
ювання та переважного просування по державній 
службі. За сучасних умов наслідки отримання не-
гативної оцінки стали більш жорсткими – у разі 
отримання державним службовцем негативної 
оцінки за результатами оцінювання службової 
діяльності він звільняється із служби відповідно 
до п. 3 ч. 1 ст. 87 Закону «Про державну службу», 
із ним розривається контракт про проходження 
державної служби (у разі укладення). Державні 
службовці, які отримали відмінні оцінки за ре-
зультатами оцінювання службової діяльності, 
підлягають преміюванню відповідно до Закону 
«Про державну службу» (ст. 44, 87).

Звернемося до результатів оцінювання у дипло-
матичній службі. Внаслідок оцінювання посадо-
вих осіб дипломатичної служби за 2018 р. із-поміж 
дипломатичних службовців апарату Міністерства 
закордонних справ України (далі – МЗС України) 
та закордонних дипломатичних установ (далі – 
ЗДУ) 493 особи (60,6%) отримали відмінну оцінку, 
314 осіб (38,6%) – позитивну і лише 6 осіб (0,7%) – 
негативну. Результати оцінювання адміністратив-
них службовців були схожими за співвідношен-
ням: 143 особи (55,4%) отримали «відмінно»; 
114 (44,2%) – «позитивно» та лише 1 особа (0,4%) – 
«негативно»1. Таким чином, внаслідок оцінюван-
ня за 2018 р., по-перше, істотного «очищення» 
дипломатичної служби не відбулося (всього 1 осо-
ба з апарату МЗС України і 6 осіб із ЗДУ отрима-
ли негативні оцінки); по-друге, виникли підстави 
для преміювання більше як для половини посадо-
вих осіб дипломатичної служби, які оцінювалися.

Аналізуючи результати оцінювання посадових 
осіб дипломатичної служби за 2018 р. державний 
секретар МЗС України А.І. Заяць охарактери-
зував їх такими, що розчарували, адже, за його 
попередніми оцінками, в дипломатичній службі 
близько третини персоналу є «баластом», якого 
слід було б позбутися. Незначну кількість нега-
тивних оцінок Державний секретар МЗС Украї-
ни пов’язував із відсутністю принциповості у де-
яких керівників. Він відзначив недосконалість 

чинної процедури оцінювання, котра є загальною  
та не враховує специфіки дипломатичної служби; 
підкреслив доцільність розробки специфічного 
оцінювання саме для посадових осіб дипломатич-
ної служби [10; 14].

Дипломатична служба вирізняється низкою 
специфічних особливостей, які повинні бути вра-
ховані та відображені у порядку оцінювання ре-
зультатів службової діяльності (довготермінове 
відрядження та ротація посадових осіб диплома-
тичної служби; перебування їх у розпорядженні 
МЗС України; можливість переведення посадових 
осіб дипломатичної служби на посади до інших 
державних органів; проходження працівниками 
інших органів дипломатичної служби в органах 
дипломатичної служби та ін.). На нашу думку, іс-
нує декілька можливих шляхів вдосконалення за-
конодавства в цій частині. Одним із таких шляхів 
може стати внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку 
проведення оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців» від 23 серпня 
2017 р. (далі – Порядку) та врегулювання в ній 
у межах окремого розділу особливостей оцінюван-
ня результатів службової діяльності посадових осіб 
дипломатичної служби. Подібний підхід до врегу-
лювання особливостей процедур у дипломатич-
ній службі вже має місце у вітчизняній практиці. 
Наприклад, особливості проведення конкурсу на 
зайняття посад дипломатичної служби категорій 
«Б» та «В» врегульовані окремим розділом у по-
станові Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Порядку проведення конкурсу на зайнят-
тя посад державної служби» від 25 березня 2016 р.

Якість підзаконного регулювання у сфері оці-
нювання результатів службової діяльності поса-
дових осіб дипломатичної служби безпосередньо 
залежить від положень Законів «Про державну 
службу» та «Про дипломатичну службу», які 
сьогодні не є досконалими. Зокрема, має місце 
неузгодженість законодавчих положень у ча-
стині юридичних наслідків негативної оцінки. 
У ч. 6 ст. 39 Закону «Про державну службу» за-
кріплено, що черговий ранг державному службо-
вому не присвоюється протягом 6 місяців із дня 
отримання ним негативної оцінки за результата-
ми оцінювання службової діяльності. Аналогічна 
норма міститься у ч. 10 ст. 25 Закону «Про дипло-
матичну службу» щодо присвоєння дипломатич-
них рангів: черговий дипломатичний ранг дипло-
матичному службовцю не присвоюється протягом 
6 місяців із дня отримання ним негативної оцін-
ки за результатами оцінювання його службової 
діяльності. Водночас ч. 6 ст. 44 «Оцінювання ре-
зультатів службової діяльності» Закону «Про дер-

1 За інформацією, наданою Міністерством закордонних справ України.
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жавну службу» передбачає звільнення держав-
ного службовця у разі отримання ним негативної 
оцінки, що не узгоджується із наведеними норма-
ми законів щодо присвоєння рангів державного 
службовця та дипломатичних рангів.

Крім неврахування особливостей дипломатич-
ної служби, чинний порядок оцінювання резуль-
татів службової діяльності відзначається й інши-
ми недоліками. Важливим питанням є суб’єкти, 
котрі здійснюють оцінювання результатів служ-
бової діяльності. Привертає увагу, що сьогодні 
у такому оцінюванні не беруть участь колегіальні 
суб’єкти (комісії). Нещодавно в абз. 2 п. 29 По-
рядку передбачалося утворення комісії: «У разі 
надходження пропозицій стосовно державного се-
кретаря міністерства з негативною оцінкою НАДС 
утворює комісію для вивчення обґрунтованості 
негативної оцінки». Проте змінами до Порядку 
від 05 лютого 2020 р. така вимога комісійного роз-
гляду була скасована.

Таким чином, за чинного механізму істотно 
зростає роль «однієї особи» та суб’єктивного фак-
тору в оцінюванні, що може перешкоджати об’єк-
тивному розгляду питання та прийняттю рішення. 
Безумовно, оцінювання, яке проводиться комісі-
єю чисельністю, наприклад, у п’ять і більше осіб, 
порівняно із тим, що проводиться однією-двома 
особами (безпосереднім керівником і керівником 
самостійного структурного підрозділу або суб’єк-
том призначення), більш імовірно буде усесторон-
нім і неупередженим. Колегіальний розгляд спри-
ятиме зменшенню дії негативних психологічних 
чинників (страху деяких керівників перед звину-
ваченням у необ’єктивності, бажання завжди бути 
«добрими» для підлеглих та ін.), підвищить про-
фесіоналізм і принциповість у прийнятті рішень.

У наукових джерелах неодноразово обговорю-
валися недоліки та переваги одноособового і ко-
легіального оцінювання результатів службової 
діяльності, вказувалося на доцільність залучення 
до проведення оцінювання представників громад-
ськості. Зокрема, Ю.С. Даниленко підкреслює, 
що «будь-яке визначення безпосереднім керівни-
ком (для державних службовців категорій «Б», 
«В») чи суб’єктом призначення (для державних 
службовців категорії «А») результатів службової 
діяльності не позбавлене суб’єктивізму, залежно 
від прихильності до окремих працівників, відмін-
ностей у підходах оцінювання». Вчена пропонува-
ла розширити коло суб’єктів оцінювання резуль-
татів службової діяльності державних службовців 
шляхом залучення представників громадськос-
ті, зокрема в особі представників громадських 
рад [9, с. 8, 121]. Описуючи суб’єктів оцінки дер-
жавних службовців, С.Е. Зелінський вказує, що 
«внаслідок залучення різних суб’єктів атестацій-
на комісія видає найбільш повноцінну, об’єктив-
ну оцінку» [13, с. 70].

О.В. Селецький характеризував оцінювання 
професійної діяльності дипломатичних працівни-
ків як один із елементів проходження ними служ-
би. Дослідження проводилося до прийняття но-
вого Закону «Про дипломатичну службу», проте 
висновки вченого в частині розширення суб’єктів 
оцінювання видаються актуальними. Науковець 
пропонував обов’язково залучати незалежних 
експертів до роботи атестаційних комісій, що, на 
його думку, «дасть змогу суттєво підвищити ефек-
тивність проведення кожної атестації та унемож-
ливить порушення прав і свобод осіб, котрі атес-
туються, зі сторони роботодавця. У свою чергу, це 
додатково дозволить запобігти проявам корупції 
на дипломатичній службі». Крім того, вказува-
лося, що не було б зайвим запрошувати на засі-
дання атестаційних комісій викладачів освітніх 
установ, зокрема Дипломатичної академії Украї-
ни при МЗС України, представників громадських 
організацій і ЗМІ [16, с. 252].

Аналіз зарубіжного досвіду показує, що іно-
земними державами вживаються різноманітні 
заходи, спрямовані на забезпечення професійного 
й об’єктивного оцінювання службової діяльності 
дипломатичних службовців відповідно до вста-
новлених критеріїв. Одним із таких заходів можна 
вважати і колегіальне оцінювання службової ді-
яльності (атестацію) дипломатичних службовців, 
передбачене законодавством низки іноземних дер-
жав. Наприклад, згідно зі ст. 8 Закону Латвійської 
Республіки «Про дипломатичну та консульську 
службу» від 10 жовтня 1995 р. атестаційна комі-
сія проводить оцінювання діяльності та результа-
тів діяльності дипломатів, державних службов-
ців і працівників дипломатичної та консульської 
служби: а) у разі подання ними заявки на участь 
у внутрішньому конкурсі на нову посаду (місце 
служби); б) у разі необхідності прийняти рішення 
про переведення їх із однієї місії в іноземній дер-
жаві до іншої місії в іноземній державі; в) у разі 
необхідності прийняття рішення про підвищення 
дипломатичного рангу. Комісія може визначити 
й інші підстави для проведення оцінювання [6].

У ст. 6 Закону Литовської Республіки «Про 
дипломатичну службу» від 29 грудня 1998 р. за-
кріплено, що оціночна комісія оцінює службову 
діяльність дипломатів у встановленому міністром 
закордонних справ порядку, обговорює кандида-
тури дипломатів, а також відповідність диплома-
тів посадам, які ними обіймаються або на які їх 
призначають, питання направлення дипломатів 
на навчання або стажування до іноземних дер-
жав, питання присвоєння дипломатичних рангів, 
а також надає рекомендації із цих питань міністру 
закордонних справ [5].

Колегіальне оцінювання службової діяльності 
(атестація) дипломатичних службовців практику-
ється в Білорусі («комісія з атестації, присвоєння 
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дипломатичних рангів і класів державним служ-
бовцям»), Вірменії («конкурсно-атестаційна ко-
місія»), Молдові («оціночно-конкурсна комісія»), 
Естонії («атестаційна комісія») та низці інших по-
страдянських держав.

Звернення до колективних форм має місце 
при атестації дипломатичних службовців КНР. 
Закон КНР «Про дипломатичний персонал, що 
проходить службу за кордоном» від 31 жовтня 
2009 р. передбачає, що дипломатичний персонал 
за кордоном атестується на основі всебічного ана-
лізу моральних якостей, здібностей, старанності, 
досягнень та чесності у виконанні обов’язків і за-
вдань, а особливо результатів роботи. Результати 
атестації є основою для зміни посад, рангів і заро-
бітної плати, прийняття рішення про заохочення 
або професійне навчання (ст. 28) [11, с. 480–481]. 
Порядок атестації визначається Законом КНР 
«Про державну службу» від 27 квітня 2005 р. Ре-
гулярна атестація державних службовців, які не 
займають керівну посаду, здійснюється у формі 
підготовки службовцями річного звіту. Керів-
ники державних службовців з урахуванням ко-
лективних думок і оцінок дають пропозиції для 
затвердження керівником органу або уповнова-
женою атестаційною комісією. Регулярна атес-
тація службовців керівного складу здійснюється 
компетентними органами у встановленому по-
рядку [8, с. 408]. Відмінною рисою досвіду КНР є 
участь дипломатичних службовців у оцінці відпо-
відно до встановленої системи балів як їхніх колег 
одного рівня, так і керівників [18, с. 31]. До скла-
ду атестаційної комісії включаються представни-
ки департаменту кадрів і партійного комітету, що 
є одним із проявів політизації китайської дипло-
матичної служби [12, с. 259].

На особливу увагу заслуговує досвід оцінюван-
ня у Закордонній службі США. Оцінювання пра-
цівників Закордонної служби США тісно пов’язу-
ється із вирішенням питань стосовно їх просування 
по службі (Promotion), а за певних умов може 
стати і підставою відбору працівників для звіль-
нення (Selection out). Окреме місце у процедурі 
просування по Закордонній службі США відво-
диться роботі відповідних рад. Просування по За-
кордонній службі охоплює такі складові частини:

а) консультування (Counseling) – обговорення 
керівником і підпорядкованим працівником осо-
бливостей роботи, очікувань керівника від роботи 
працівника та його відповідності цим очікуван-
ням. Керівник (особа, що здійснює оцінювання), 
підпорядкований працівник (працівник, який 
оцінюється) та рецензент (зазвичай вищестоящий 
керівник відносно того, хто здійснює оцінюван-
ня) повинні письмово підтвердити, що обговори-
ли роботу працівника і визначили вимоги до неї. 
Керівник і працівник мають задокументувати як 
мінімум 2 відповідні обговорення;

б) оцінювання (Evaluation) – передбачає що-
річну підготовку працівником звіту про свою ді-
яльність (Employee Evaluation Report). Частиною 
такого звіту стає інформація щодо виконання 
працівником вимог до роботи, які раніше були 
письмово визначені у взаємодії керівником, цим 
працівником і рецензентом. Керівник з’ясовує рі-
вень виконання роботи й оцінює її, заповнюючи 
відведену для цього секцію бланку (до 400 слів). 
У другій секції такого самого обсягу керівник 
оцінює потенціал працівника за основними 6 сфе-
рами компетентності (такими як лідерство, ме-
неджмент, міжособова взаємодія, комунікація та 
іноземні мови, інтелектуальні здібності, змістовні 
знання). Особливістю є те, що керівник має запов-
нити також секцію під назвою «Сфери для розвит-
ку» («Areas for improvement»), у якій має вказа-
ти як мінімум 1 із 6 сфер компетентності, у якій 
працівник може досягати кращих результатів. 
Кожен звіт щодо оцінювання включає рецензію 
(Review statement), котра зазвичай готується ви-
щестоящим керівником над тим, який здійснює 
оцінювання, а також іншим службовцем. Після 
виставлення оцінки та підготовки рецензій пра-
цівнику надається 5 днів для написання пояснень 
і заперечень (Rated Employee Comment Section). 
Ані керівник, ані рецензент не мають доступу до 
відповідних пояснень і заперечень працівника;

в) відбір (Selection) – здійснюється радою, вид 
якої залежить від шляху просування по служ-
бі (просування до кар’єрної служби або про-
сування за класами). Радами, які здійснюють 
відбір, є: а) рада із надання кар’єрного статусу 
(Commissioning and tenure board) – при просуванні 
до кар’єрної служби; б) відбіркова рада (Selection 
board) – при просуванні кар’єрних дипломатів за 
класами. Процедури діяльності рад є схожими. 
Зокрема, відповідно до ст. 602 Закону США «Про 
закордонну службу» від 1980 р. відбіркові комісії 
(selection boards) можуть надавати рекомендації 
щодо: 1) підвищення по службі згідно зі ст. 601; 
2) призначення премії за результатами діяльно-
сті згідно зі ст. 405 (с); 3) відмови у підвищенні 
в межах класу згідно зі ст. 406 (а); 4) пропозицію 
строкового призначення згідно зі ст. 607 (b); та 
5) вчинення Державним секретарем інших дій, 
передбачених законодавством. На рівні Закону 
США «Про закордонну службу» встановлено, що 
відбіркові комісії повинні включати представни-
ків громадськості, серед їхніх членів мають бути 
жінки та представники груп меншин [4].

Як зазначають дослідники Закордонної служ-
би США Г. Копп і Ч. Джіллеспі, відбіркові комісії 
(selection boards) аналізують як найкращі, так і 
найгірші результати діяльності. У разі встанов-
лення, що працівник не зростає професійно й 
у  визначений строк не отримує відповідного під-
вищення, він може потрапити у число осіб, віді-
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браних для звільнення (так звана система «Up or 
Out»). Якщо працівник отримує низькі оцінки 
двічі протягом 5 років різними суб’єктами оці-
нювання його справа передається на розгляд ради 
зі стандартів діяльності (Performance standards 
board). У разі підтвердження цією радою не-
відповідності роботи працівника встановленим 
стандартам він звільняється (Retirement based on 
relative performance) [17, с. 216–221]. Таким чи-
ном, працівник Закордонної служби США, перш 
ніж бути звільненим на підстави низької оцінки 
його діяльності, піддається перевірці не одним ко-
легіальним утворенням (радами), що лише спри-
яє усесторонньому розгляду й об’єктивному при-
йняттю рішення.

Що стосується перспектив запровадження ко-
місійного (колегіального) оцінювання посадових 
осіб дипломатичної служби в Україні, то, на нашу 
думку, слід врахувати таке. З одного боку, необ-
хідно унеможливити зловживання зі сторони ке-
рівників, забезпечити об’єктивне оцінювання та 
прийняття рішень, гарантування прав посадових 
осіб дипломатичної служби, зміцнення їх мотива-
ції до професійного росту, а з іншого – не створити 
необґрунтованих ускладнень, які б негативно від-
значалися на оперативності процедур. У зв’язку із 
наведеним вважаємо, що запровадження комісій-
ного оцінювання всіх без винятку посадових осіб 
дипломатичної служби містить низку ризиків. 
Насамперед виникає обґрунтоване питання «Чи не 
буде відповідна комісія перевантажена або ж вза-
галі заблокована з огляду на щорічність проведен-
ня оцінювання?». Ризик перевантаження комісії 
за умови проведення щорічного оцінювання дійс-
но великий, а тому навряд чи доцільним є запро-
вадження суцільного колегіального (комісійного) 
оцінювання всіх посадових осіб дипломатичної 
служби. На нашу думку, доцільним є запрова-
дження та «зосередження» колегіального (комі-
сійного) розгляду саме на найбільш важливих «ді-
лянках» оцінювання, котрі пов’язані із найбільш 
серйозними для посадових осіб юридичними на-
слідками (наприклад, у разі виставлення негатив-
ної оцінки, що тягне звільнення зі служби, тощо).

У цьому сенсі привертає увагу досвід Литви. 
Згідно зі ст. 22 Закону Литви «Про публічну служ-
бу» від 23 квітня 2002 р. оцінювання публічних 
службовців умовно є двоступеневим: «Наприкін-
ці кожного календарного року прямий начальник 
публічного службовця або особа, що прийняла пу-
блічного службовця на пост, чи уповноважена ним 
особа оцінюють діяльність (виконання) публічно-
го службовця як бездоганне, добре або незадовіль-
не. У разі, коли діяльність публічного службовця 
оцінено як бездоганну або незадовільну, публіч-
ного службовця оцінює оціночна комісія». Оцінка 
«бездоганно» є підставою для внесення особі, яка 
прийняла публічного службовця на посаду, однієї 

з передбачених пропозицій (надати такому служ-
бовцю вищий кваліфікаційний клас, перевести 
його на вищу посаду тощо). За незадовільну оцін-
ку публічного службовця оціночна комісія про-
понує особі, котра найняла його на посаду, одне з 
такого: 1) вдосконалити кваліфікацію публічного 
службовця; 2) надати нижчий кваліфікаційний 
клас публічному службовцю; 3) перевести кар’єр-
ного службовця на нижчу посаду; 4) звільнити пу-
блічного службовця зі служби, якщо оцінка неза-
довільна два рази підряд [15, с. 437–438].

Як бачимо, за литовської моделі оцінювання 
публічних службовців має місце поєднання єди-
ноначальності та колегіальності. Проте колегіаль-
ний (комісійний) розгляд відбувається за умови 
виставлення публічному службовцю не середньої, 
умовно нейтральної оцінки («добре»), а найви-
щої («бездоганно») чи найнижчої («незадовіль-
но») оцінок, котрі можуть спричинити найбільш 
серйозні юридичні наслідки – як позитивні, так 
і негативні. За такої моделі створюються переду-
мови для відповідального ставлення керівників 
до виставлення підлеглим щорічних оцінок, ство-
рюються перешкоди на шляху упередженості та 
зловживань, порушення прав службовців. Пого-
джуємося із Л.Р. Білою-Тіуновою, що литовська 
модель дійсно має «тенденцію до спрощення про-
цедури оцінювання» [7, с. 299]. На нашу думку, 
важливо, що таке спрощення відбувається не за 
рахунок професійного й об’єктивного підходу, 
гарантування прав службовців. Вважаємо, що 
використання в Україні відповідного литовсько-
го досвіду є одним із можливих шляхів вдоскона-
лення оцінювання посадових осіб дипломатичної 
служби. Можливим є запровадження додаткового 
обов’язкового оцінювання комісією лише для тих 
посадових осіб дипломатичної служби, які за ре-
зультатами щорічної оцінки відповідними керів-
никами отримали відмінну або негативну оцінку.

На підставі проведеного аналізу можна зроби-
ти такі висновки.

1. Оцінювання результатів службової діяль-
ності є важливим інститутом, від належної орга-
нізації та правового регулювання якого залежить 
забезпечення професіоналізму й ефективності ди-
пломатичної служби України. Цей інститут має 
бути дієвим; забезпечувати постійну конструктив-
ну комунікацію між керівниками та підпорядко-
ваними, контроль за результативністю, ефектив-
ністю та якістю виконання поставлених завдань з 
урахуванням посадових обов’язків, дотриманням 
законодавства у сфері запобігання корупції; спри-
яти підвищенню професіоналізму й ефективності 
службової діяльності посадових осіб, зміцненню 
їх мотивації до вдосконалення та професійного 
розвитку. Оцінювання та його результати мають 
враховуватися та реально впливати на плануван-
ня кар’єри, створювати передумови для просуван-
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ня по службі, забезпечувати «очищення» дипло-
матичної служби України від непрофесійного та 
недоброчесного персоналу.

2. Оцінювання результатів службової діяльно-
сті як у державній службі загалом, так і в дипло-
матичній службі зокрема характеризується низ-
кою проблем, уся сукупність яких не може бути 
проаналізована у межах однієї статті. Подальший 
розвиток інституту оцінювання результатів служ-
бової діяльності посадових осіб дипломатичної 
служби пов’язується із усуненням колізій і вдо-
сконаленням Законів «Про державну службу» та 
«Про дипломатичну службу», внесенням змін до 
постанови Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Порядку проведення оцінювання ре-
зультатів службової діяльності державних служ-
бовців» від 23 серпня 2017 р. та врегулюванням 
в ній у межах окремого розділу особливостей оці-
нювання результатів службової діяльності поса-
дових осіб дипломатичної служби.

3. Вдосконалення оцінювання результатів 
службової діяльності посадових осіб диплома-
тичної служби має відбуватися з урахуванням 
передового зарубіжного досвіду. Можливим на-
прямом удосконалення цього інституту може 
стати запровадження додаткового оцінюван-
ня комісією тих посадових осіб дипломатичної 
служби, які отримали відмінну або негативну 
оцінки. Комісійний розгляд сприятиме об’єк-
тивному оцінюванню та прийняттю рішень, га-
рантуванню прав посадових осіб дипломатичної 
служби, зміцненню їх мотивації до розвитку. 
Важливе значення має виважений підхід до вре-
гулювання статусу такої комісії, особливостей її 
організації з урахуванням специфіки диплома-
тичної служби, включення до неї представників 
громадськості. У свою чергу, слід підкреслити, 
що запровадження комісійного оцінювання у ди-
пломатичній службі не вирішить усіх проблем у 
цій сфері та має бути доповнене комплексом ін-
ших заходів, одним із яких повинен стати перег-
ляд наслідків виставлення тих чи інших оцінок.
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Анотація

Федчишин С. А. Оцінювання результатів службо-
вої діяльності посадових осіб дипломатичної служби 
України: пропозиції щодо вдосконалення. – Стаття.

Стаття присвячена дослідженню оцінювання ре-
зультатів службової діяльності посадових осіб дипло-
матичної служби України. Підкреслено, що оціню-
вання результатів службової діяльності є важливим 
інститутом, від належної організації та правового 
регулювання якого залежить забезпечення професіо-
налізму й ефективності дипломатичної служби Укра-
їни. Проаналізовано сучасний стан правового регулю-
вання оцінювання результатів службової діяльності 
посадових осіб дипломатичної служби. Звернуто увагу 
на окремі неузгодженості положень Законів «Про дер-
жавну службу» та «Про дипломатичну службу». Не-
обхідним є внесення змін до постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження Порядку проведення 
оцінювання результатів службової діяльності держав-
них службовців» від 23 серпня 2017 р. та врегулюван-
ня в ній у межах окремого розділу особливостей оціню-
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вання результатів службової діяльності посадових осіб 
дипломатичної служби. Підкреслено, що вдоскона-
лення оцінювання результатів службової діяльності 
посадових осіб дипломатичної служби має відбуватися 
з урахуванням передового зарубіжного досвіду. Зробле-
но висновок, що можливим напрямом удосконалення 
цього інституту може стати запровадження додатково-
го оцінювання комісією тих посадових осіб диплома-
тичної служби, які отримали відмінну або негативну 
оцінки. Комісійний розгляд сприятиме об’єктивному 
оцінювання та прийняттю рішень, гарантуванню прав 
посадових осіб дипломатичної служби, зміцненню їх 
мотивації до розвитку. Важливого значення має вива-
жений підхід до врегулювання статусу такої комісії, 
особливостей її організації з урахуванням специфіки 
дипломатичної служби, включення до неї представни-
ків громадськості. У статті підкреслено, що запрова-
дження комісійного оцінювання у дипломатичній 
службі не вирішить всіх проблем у цій сфері та має бути 
доповнене комплексом інших заходів, одним із яких 
повинен стати перегляд наслідків виставлення тих чи 
інших оцінок.

Ключові слова: оцінювання, дипломатична служба, 
державна служба.

Summary

Fedchyshyn S. A. Evaluation of results of perfor-
mance of officials of diplomatic service of Ukraine: sug-
gestions for improvement. – Article.

The article is devoted to the evaluation of the results 
of performance of officials of the diplomatic service of 
Ukraine. It is emphasized that the evaluation of the re-
sults of performance is an important institution, on the 

proper organization and legal regulation of which de-
pends the provision of professionalism and efficiency of 
the diplomatic service of Ukraine. The current state of le-
gal regulation of evaluation of diplomatic service officials 
is analyzed. Attention is drawn to some inconsistencies in 
the provisions of the laws of Ukraine “On Civil Service” 
and “On Diplomatic Service”. It is necessary to amend 
the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine  
“On approval of the Procedure of evaluation of the per-
formance of civil servants” from 23.08.2017 and settle 
it within a separate section on the evaluation of perfor-
mance of officials of the diplomatic service. It is empha-
sized that improving of the evaluation of the results of 
the performance of the diplomatic service officials the 
best foreign experience should be taken into account. It 
is concluded that a possible way to improve this institu-
tion may be the introduction of additional evaluation by 
the commission of those officials of the diplomatic service 
who received excellent or negative grades. The commis-
sion review will contribute to the objective evaluation and 
decision-making, guarantee the rights of officials of the 
diplomatic service, strengthen their motivation for de-
velopment. It is important to take a balanced approach 
to regulating the status of such a commission, the pecu-
liarities of its organization, taking into account the spe-
cifics of the diplomatic service of Ukraine, the inclusion 
of members of the public. It is outlined that the introduc-
tion of commission evaluation in the diplomatic service 
of Ukraine will not solve all problems in this sphere and 
should be supplemented by a set of other different meas-
ures, one of which should be to review the consequences of 
evaluation grades.

Key words: evaluation, diplomatic service, civil ser-
vice.
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МІСЦЕ ПРАВА ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Постановка проблеми. Право на охорону здо-
ров’я займає особливе місце у системі інших кон-
ституційних прав, оскільки інтегрує у собі ознаки 
як соціальних, економічних, такі і культурних 
прав. Його пов’язаність з іншими правами зумов-
лена також особливістю об’єкта, яким виступають 
здоров’я й охорона здоров’я, що одночасно є скла-
довими елементами об’єктів деяких інших прав. 
Тому комплексний підхід у сфері дослідження 
права на охорону здоров’я дозволяє виявити вза-
ємний вплив різних видів соціальних, економіч-
них і культурних прав, їх співвідношення та кри-
терії розмежування.

Водночас право на охорону здоров’я є самостій-
ним конституційним правом, у зв’язку з чим ви-
никає необхідність у визначенні його місця у сис-
темі інших прав, з’ясування його специфічного 
значення та ролі.

Стан дослідження. Питання систематизації 
конституційних прав, у т. ч. визначення спів-
відношення деяких конституційних прав між 
собою, досліджували такі науковці, як Ю.М. Би-
сага, В.С. Віткова, О.М. Волкова, В.Ф. Москален-
ко, Я.Ф. Радиш, І.Я. Сенюта, Ю.О. Сульженко, 
О.М. Ціборовський та ін. Проте слід зауважити, що 
комплексних наукових робіт, присвячених про-
блемі визначення місця права на охорону здоров’я 
у системі інших конституційних прав, у вітчиз-
няній науці конституційного права не достатньо, 
що зумовлює актуальність пропонованої теми.

Метою статті є проведення системного науко-
во-правового аналізу співвідношення права на 
охорону здоров’я з іншими правами та визначен-
ня його місця в системі таких прав.

Виклад основного матеріалу. Право на охорону 
здоров’я визначається у ст. 49 Конституції Укра-
їни [1] та належить до групи соціально-економіч-
них прав. Тому, досліджуючи співвідношення 
права на охорону здоров’я з іншими конституцій-
ними правами, передусім варто звернути увагу на 
традиційну класифікацію прав людини і громадя-
нина, прийняту у правовій теорії.

Так, у науковій літературі зазначається, що, 
оскільки основні права і свободи людини та гро-
мадянина забезпечують політичну, соціальну, 
економічну і культурну сфери життєдіяльності, 
то, відповідно, таке розмежування спричинило 

поділ основних прав і свобод людини та громадя-
нина за категоріями та найменуваннями [2, c. 21].

З цього приводу, однак, необхідно зауважити, 
що на сучасному етапі розвитку конституційних 
прав складно провести чітке розмежування групи 
соціальних, економічних, культурних прав одна 
від одної. Така ситуація зумовлена тим, що озна-
чені сфери життєдіяльності тісно пов’язані між 
собою, а реалізація, скажімо, соціального статусу 
особи не може бути здійснена ізольовано від задо-
волення її економічних або культурних потреб.

На думку О.М. Волкової, той факт, що в теорії 
держави і права соціальні права часто поєднуються 
з економічними та культурними, не можна вважа-
ти позитивною тенденцією. Проблема розмежуван-
ня соціальних прав, з однієї сторони, й економіч-
них і культурних – з іншої, ускладнена, як вважає 
науковець, традиційно прийнятою у нашій дер-
жаві концепцією їх єдиного розуміння [3, с. 41].

Порушену проблему можна розглядати лише 
у науковому ракурсі для того, щоб визначити нау-
ково-обґрунтовані межі різних груп прав, оскіль-
ки розмежування соціальних, економічних і 
культурних прав має не стільки практичне, скіль-
ки науково-теоретичне значення. Тим більше, що 
Конституція України не надає пріоритетного зна-
чення тій чи іншій групі прав, не виділяє головні та 
похідні права – всі права визнаються однаково важ-
ливими та рівною мірою гарантуються державою.

У зв’язку з цим більш правильним видається 
системний підхід, який, на думку деяких нау-
ковців, дозволяє повніше, контрастніше виявити 
найбільш істотні кореляційні, субординаційні та 
інші зв’язки та відносини між цілим і його части-
нами, а також останніх між собою. Тому інтегра-
тивний підхід до прав людини, як вважає О.О. От-
ставнова, є єдино правильним. Виходячи з цього, 
вчена зазначає, що право на охорону здоров’я та 
медичну допомогу знаходиться в загальній систе-
мі конституційно-правового регулювання, з чого 
випливає, що конституційні права і свободи лю-
дини та громадянина повинні співіснувати, вза-
ємно доповнюючи один одного [4, c. 40]. Отже, 
саме системний підхід дозволить з’ясувати взає-
мозв’язки між соціальними, економічними, куль-
турними та іншими правами та, зокрема, визна-
чити місце у їх системі права на охорону здоров’я.
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Необхідно погодитися з думкою О.М. Ціборов-
ського, який зазначає, що, оскільки здоров’я є 
найбільшою суспільною та індивідуальною цінні-
стю, значною мірою впливає на процеси і резуль-
тати економічного, соціального та культурного 
розвитку країни, демографічну ситуацію і стан 
національної безпеки, а також є важливим соці-
альним критерієм ступеня розвитку і благополуч-
чя суспільства, проблеми охорони здоров’я вима-
гають постійної уваги держави, а їх розв’язання 
має бути одним із пріоритетних напрямів соціаль-
ної політики [5, с. 4].

Взаємозумовленість і тісний зв’язок права на 
охорону здоров’я з іншими соціально-економіч-
ними та культурними правами викликаний пе-
редусім тим, що досліджуване право має досить 
широкий зміст, а також спільні з іншими правами 
елементи у структурі свого об’єкта.

Зокрема, відповідно до ст. 6 Основ законодав-
ства України про охорону здоров’я кожний грома-
дянин України має право на охорону здоров’я, що 
передбачає:

а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, жит-
ло, медичний догляд і соціальне обслуговування і 
забезпечення, який є необхідним для підтриман-
ня здоров’я людини;

б) безпечне для життя і здоров’я навколишнє 
природне середовище;

в) санітарно-епідемічне благополуччя терито-
рії та населеного пункту, де він проживає;

г) безпечні та здорові умови праці, навчання, 
побуту і відпочинку;

д) кваліфіковану медичну допомогу, включаю-
чи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування 
відповідно до його рекомендацій і закладу охоро-
ни здоров’я тощо [6].

Отже, як показує аналіз наведеної норми, у 
законодавстві чітко визначено, що деякі з гаран-
тованих Конституцією України прав входять до 
змісту права на охорону здоров’я. Тому можна 
зробити попередній висновок про те, що право на 
охорону здоров’я є ширшим за деякі інші консти-
туційні права, зокрема такі, як право на достатній 
життєвий рівень, на безпечне для життя навко-
лишнє середовище та ін. Водночас право на охоро-
ну здоров’я необхідно вважати невід’ємною скла-
довою частиною права на життя.

У науковій літературі висловлюються різні 
думки із приводу визначення місця права на охоро-
ну здоров’я у системі інших конституційних прав.

У свою чергу, І.Я. Сенюта вважає, що право 
людини на охорону здоров’я як суб’єктивне юри-
дичне явище, з одного боку, виконує гарантійну 
функцію щодо інших суб’єктивних юридичних 
прав (наприклад, щодо права на життя, права на 
особисту недоторканність), а з іншого – своїми 
гарантіями має інші суб’єктивні юридичні права 
(наприклад, право на інформацію, право на соці-

альний захист), а окрім того, сама охорона здо-
ров’я є підставою обмеження інших суб’єктивних 
юридичних прав людини [7, с. 189].

Інші вчені зауважують, що деякі соціальні та 
політичні права, покликані захищати людину, 
тісно пов’язані з охороною здоров’я – це право на 
життя, заборона тортур. З іншого боку, ряд еконо-
мічних і соціальних прав включає в себе питання 
охорони здоров’я, в т. ч. право на житло і право на 
освіту. Найбільше у змісті права на охорону здо-
ров’я потрапляє ряд правомочностей, що входять 
до змісту права на життя, права на особисту недо-
торканність, права на освіту та інформацію, права 
на працю [4, c. 46].

Таким чином, за своїм змістом право на охо-
рону здоров’я співвідноситься з деякими інши-
ми конституційними правами (на безпечні умови 
праці, безпечне довкілля та ін.) як мета та засіб її 
досягнення, тобто для збереження здоров’я насе-
лення мають бути забезпечені інші права.

Необхідно більш детально розглянути сут-
нісне співвідношення права на охорону здоров’я 
з деякими іншими конституційними правами, 
які пов’язані спільними елементами у структурі 
об’єкта або є взаємозумовленими. Зокрема, право 
на охорону здоров’я має особливий зв’язок із та-
кими правами.

1. Право на життя. Так, відповідно до 
ст. 27 Конституції України кожна людина має не-
від’ємне право на життя.

Видатний дослідник конституційного права 
Ю.М. Бисага справедливо зазначає, що право на 
життя – одне з найдорожчих прав, невід’ємна 
цінність кожної людини. Воно дозволяє людині 
володіти всіма правами та свободами. До того ж, 
життя – право, яке не можна оновлювати, тому за-
хист права на життя належить до найважливіших 
пріоритетів [8, с. 33].

Погоджуючись із думкою науковця, необхідно 
також зауважити, що зі змісту ст. 3 Конституції 
України випливає, що життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека людини по-
ставлені на один рівень і визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. У зв’язку з цим 
право на життя та право на охорону здоров’я нале-
жать до однієї групи прав, хоча їхній зміст склада-
ють також інші правомочності.

Деякі науковці вбачають співвідношення пра-
ва на життя та права на охорону здоров’я у тако-
му: право на охорону здоров’я виступає однією 
з гарантій права на життя з огляду на те, що право 
на життя є визначальним у системі прав людини, 
а здоров’я людини є одним із головних критеріїв 
повноцінного життя, умовою «якості життя». Пи-
тання, пов’язані з евтаназією, діяльністю хоспісів 
як альтернативного розв’язання проблем невилі-
ковно хворих людей – одні з визначальних як при 
дослідженні права на життя, так і при досліджен-
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ні права на охорону здоров’я. І саме вони ство-
рюють «спільну територію» дослідження, що дає 
підставу обговорювати співвідношення згаданих 
вище прав [7, с. 189].

Отже, право на життя включає в себе і право 
на охорону здоров’я, оскільки реалізація пер-
шого права не можлива без створення умов для 
підтримання здоров’я на належному рівні. Вод-
ночас як право на охорону здоров’я, так і право 
на життя мають поряд зі спільними елементами 
об’єкта (здоров’я, повноцінне життя та ін.) дея-
кі відмінності. Зокрема, такі правомочності, як 
вільний вибір лікаря, вибір методів лікування, 
медичне страхування є об’єктом права на охоро-
ну здоров’я, однак їх складно віднести до змісту 
права на життя. Таким чином, можна зробити 
висновок, що досліджувані конституційні права 
мають спільні та відмінні елементи у структурі 
об’єктів, і одночасно з цим право на життя є ши-
ршим, оскільки частково поглинає у собі деякі 
правомочності, що входять до змісту права на охо-
рону здоров’я – отримання кваліфікованої медич-
ної допомоги, у т. ч. безкоштовної, у державних і 
комунальних закладах охорони здоров’я, епідемі-
ологічне благополуччя тощо.

2. Право на повагу до гідності, яке відповідно 
до ст. 28 Конституції України тлумачиться так, 
що ніхто не може бути підданий катуванню, жор-
стокому, нелюдському або такому, що принижує 
його гідність, поводженню чи покаранню. Також 
встановлено, що жодна людина без її вільної зго-
ди не може бути піддана медичним, науковим чи 
іншим дослідам.

У свою чергу, захист від катування, нелюд-
ського поводження є однією з гарантій захисту здо-
ров’я особи, яка реалізується шляхом незавдання 
шкоди психічному та фізичному здоров’ю особи 
за будь-яких умов, незалежно від статусу, місця 
перебування людини тощо. Отже, гарантований 
Конституцією України захист від катування та 
нелюдського поводження виступає одним із видів 
забезпечення охорони здоров’я (попередження 
завдання фізичної або психічної шкоди здоров’ю).

3. Право на працю та відпочинок. Право на 
працю визначене у ст. 43 Конституції України, 
де зазначається, що кожен має право на працю, 
яке включає можливість заробляти собі на життя 
працею, котру людина вільно обирає або на яку 
вільно погоджується. Крім того, у цій нормі вста-
новлюється заборона на використання примусової 
праці, а також праці жінок і неповнолітніх на не-
безпечних для їхнього здоров’я роботах.

Взаємозв’язок цього права із правом на охоро-
ну здоров’я виражається у такому: по-перше, під-
тримання здоров’я на належному рівні передбачає 
наявність фінансових і фактичних можливостей 
для цього, чому певною мірою сприяє гарантована 
державою оплачувана зайнятість; по-друге, охо-

рона здоров’я також забезпечується створенням 
безпечних і здорових умов праці; по-третє, в осо-
бливому порядку держава піклується про охорону 
здоров’я окремих категорій громадян, зокрема 
жінок і дітей, що виявляється, крім іншого, у за-
бороні використання їх праці на роботах із важки-
ми та шкідливими умовами праці.

Відповідно до ст. 45 Конституції України 
кожен, хто працює, має право на відпочинок. 
Це право забезпечується наданням днів щотиж-
невого відпочинку, а також оплачуваної щорічної 
відпустки, встановленням скороченого робочого 
дня щодо окремих професій і виробництв, скоро-
ченої тривалості роботи у нічний час.

Таким чином, право на відпочинок певним 
чином зумовлює забезпечення охорони здоров’я, 
оскільки створює умови для профілактики та по-
передження захворюваності. Крім того, окремі 
державні гарантії одночасно забезпечують реалі-
зацію досліджуваних видів прав (наприклад, на-
дання оплачуваної щорічної відпустки, санатор-
но-курортне лікування тощо).

4. Право на соціальний захист, що включає 
право на забезпечення у разі повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, втрати году-
вальника, безробіття з незалежних від особи об-
ставин, а також у старості та в інших випадках, 
передбачених законом.

Так, за умов повної або часткової втрати пра-
цездатності право на охорону здоров’я набуває 
активного характеру, тобто реалізується шля-
хом отримання гарантованої державою медичної 
допомоги, у т. ч. безоплатної у державних і ко-
мунальних закладах охорони здоров’я, санатор-
но-курортне лікування та вжиття інших заходів, 
необхідних для відновлення здоров’я, відшко-
дування державою їх вартості за рахунок коштів 
фонду соціального страхування та ін.

5. Право на достатній життєвий рівень 
для себе і своєї сім’ї, визначене у ст. 48 Консти-
туції України, що включає достатнє харчування, 
одяг, житло.

Зв’язок цього права із правом на охорону здо-
ров’я має переважно економічний характер і 
виражається у тому, що, створюючи умови для 
достатнього життєвого рівня своїх громадян та ін-
ших осіб, держава тим самим піклується про під-
тримання належного рівня громадського здоров’я 
(завдяки нормальному харчуванню, належним 
житловим і гігієнічним умовам тощо). Отже, реа-
лізація права на охорону здоров’я тісно пов’язане 
з реалізацією права на достатній життєвий рівень.

6. Право на безпечне для життя і здоров’я до-
вкілля та на відшкодування завданої порушен-
ням цього права шкоди. Відповідно до ст. 50 Кон-
ституції України кожному гарантується право 
вільного доступу до інформації про стан довкілля, 
про якість харчових продуктів і предметів побуту, 
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а також право на її поширення. Така інформація 
ніким не може бути засекречена.

Одним із обов’язків держави є забезпечення 
екологічного благополуччя у державі, яке прямо 
впливає на стан громадського здоров’я. Заборо-
на засекречування інформації про стан довкілля, 
якість харчових продуктів пов’язана з тим, що 
така інформація може виявитися життєво важ-
ливим чинником, необхідним для вжиття відпо-
відних профілактичних, лікувальних та інших 
заходів, спрямованих на охорону (відновлення) 
здоров’я. Тобто це право за своєю сутністю є сво-
єрідною гарантією забезпечення реалізації права 
на охорону здоров’я.

Таким чином, на підставі проведеного дослі-
дження можна зробити висновок, що соціальні, 
економічні, культурні та інші конституційні пра-
ва тісно пов’язані між собою, є взаємозумовлени-
ми та певним чином перетинаються за змістом. 
Тому за сучасних умов необхідне їх комплексне 
дослідження, що передбачає застосування переду-
сім системного методу. Водночас право на охорону 
здоров’я необхідно визнати самостійним консти-
туційним правом, оскільки у його зміст включено 
такі правомочності, які у системі створюють єди-
ний унікальний об’єкт цього права, що дозволяє 
говорити про його сутнісну особливість. Остання 
виражається у тому, що право на охорону здоров’я 
поєднує у собі елементи соціальних, економічних 
і культурних прав, а отже, його реалізація потре-
бує відповідних видів гарантій.

У зв’язку з цим можна говорити про те, що зна-
чення права на охорону здоров’я у системі інших 
конституційних прав полягає у тому, що завдяки 
його реалізації створюються гарантії для здійс-
нення деяких інших прав (зокрема, права на жит-
тя, на працю). Одночасно з цим його реалізація 
потребує створення певних передумов, якими мо-
жуть виступати такі права, як право на достатній 
життєвий рівень, екологічне благополуччя тощо.
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Анотація

Швець Ю. Ю. Місце права особи на охорону здо-
ров’я в системі прав людини. – Стаття.

Стаття присвячена висвітленню проблеми співвід-
ношення права на охорону здоров’я з іншими консти-
туційними правами та визначенню його місця у системі 
таких прав. Проаналізоване змістове та сутнісне спів-
відношення права на охорону здоров’я з такими кон-
ституційними правами, як право на життя, рівність і 
вільний розвиток, достатній життєвий рівень, повагу 
до гідності, свободу та особисту недоторканність, відпо-
чинок тощо. На підставі проведеного аналізу зроблено 
висновок про місце права на охорону здоров’я у системі 
інших конституційних прав.

Обґрунтовано, що право на охорону здоров’я є са-
мостійним конституційним правом, у зв’язку з чим 
виникає необхідність у визначенні його місця у систе-
мі інших прав, з’ясування його специфічного значен-
ня та ролі.

На підставі проведеного дослідження зроблено 
висновок, що соціальні, економічні, культурні та інші 
конституційні права тісно пов’язані між собою, є вза-
ємозумовленими та певним чином перетинаються 
за змістом. Тому за сучасних умов необхідне їх комплек-
сне дослідження, що передбачає застосування передусім 
системного методу. Водночас право на охорону здоров’я 
необхідно визнати самостійним конституційним пра-
вом, оскільки у його зміст включено такі правомочності, 
які у системі створюють єдиний унікальний об’єкт цього 
права, що дозволяє говорити про його сутнісну особли-
вість. Остання виражається у тому, що право на охорону 
здоров’я поєднує у собі елементи соціальних, економіч-
них і культурних прав, а отже, його реалізація потребує 
відповідних видів гарантій.

Доведено, що значення права на охорону здоров’я 
у системі інших конституційних прав полягає у тому, 
що завдяки його реалізації створюються гарантії 
для здійснення деяких інших прав (зокрема права 
на життя, на працю). Одночасно з цим його реалізація 
потребує створення певних передумов, якими можуть 
виступати такі права, як право на достатній життєвий 
рівень, екологічне благополуччя тощо.

Ключові слова: право на охорону здоров’я, адміні-
стративні права, співвідношення.
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Summary

Shvets Yu. Yu. The problem of correlation of the right 
to health care with other constitutional rights. – Article.

The article is devoted to the problem of correlation of 
the right to health care with other constitutional rights 
and to determine its place in the system of such rights. 
The meaningful and essential correlation of the right to 
health care with such constitutional rights as the right to 
life, equality and free development, sufficient standard 
of living, respect for dignity, freedom and personal invi-
olability, rest, etc. is analyzed. Based on the analysis, a 
conclusion was made about the place of the right to health 
care in the system of other constitutional rights.

It is substantiated that the right to health care is an in-
dependent constitutional right, in connection with which 
there is a need to determine its place in the system of other 
rights, to clarify its specific meaning and role.

Based on the study, it was concluded that social, eco-
nomic, cultural and other constitutional rights are closely 
interrelated, interdependent and in some ways intersect 

in content. Therefore, in modern conditions, they need a 
comprehensive study, which involves the use of primarily 
systemic method. However, the right to health care must 
be recognized as an independent constitutional right, 
as its content includes such powers that create a single 
unique object of this right in the system, which allows 
us to speak about its essential feature. The latter is ex-
pressed in the fact that the right to health care combines 
elements of social, economic and cultural rights, and 
therefore its implementation requires appropriate types 
of guarantees.

It has been proven that the importance of the right to 
health care in the system of other constitutional rights 
lies in the fact that its implementation creates guarantees 
for the exercise of certain other rights (in particular, the 
right to life and work). At the same time, its implementa-
tion requires the creation of certain preconditions, which 
can be such rights as the right to an adequate standard of 
living, environmental well-being and so on.

Key words: right to health care, administrative rights, 
ratio.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ:  
ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Сьогодні можна з упевненістю говорити про 
те, що корупція є однією з основних загроз ста-
більності у сучасному світі, а її наслідки згубні 
для суспільства і держави. Корупція не тільки 
завдає шкоди іміджу тієї чи іншої країни на між-
народній арені, а й підриває функціонування ба-
гатьох суспільних інститутів і є прямою загрозою 
демократії. Масштаби корупційних зловживань 
свідчать про необхідність об’єднання зусиль всіх 
інститутів держави і суспільства в боротьбі з цим 
явищем, а також проведення дієвої та цілеспрямо-
ваної антикорупційної державної політики.

Переглядаючи статистичні дані щодо рівня ко-
рупції, станом на 2018 р. було виявлено, що серед 
180 країн світу Україна посіла 120 місце. Перші 
місця зайняли країни, в яких показник корупцій-
ності був найменшим. Прикладом цих країн є: Да-
нія, Нова Зеландія, Фінляндія, Швеція та Швей-
царія, які, у свою чергу, приділяють багато уваги 
зазначеному питанню та є доволі розвинутими та 
збагаченими країнами.

Питання протидії корупції досліджувалося 
відомими науковцями, серед яких Г.В. Оганян, 
О.Ф. Скакун, В.В. Галунько, І.В. Дмитрієнко, 
О.М. Костенко, М.І. Матузов, Н.М. Оніщенко, 
В.Д. Гвоздецький та ін. Проте з огляду на суттє-
ві законодавчі зміни, створення в Україні цілого 
ряду державних органів, покликаних протидіяти 
корупції, це питання набуває додаткової актуаль-
ності та потребує подальшого дослідження.

Метою статті є аналіз державної політики про-
відних країн світу у сфері запобігання корупції 
та надання рекомендацій щодо вдосконалення  
вітчизняної антикорупційної політики.

Під корупцією варто розуміти зловживання 
службовим становищем, зловживання повнова-
женнями, отримання неправомірної вигоди, ко-
мерційний підкуп або інше незаконне використан-
ня фізичною особою свого посадового становища 
всупереч законним інтересам суспільства і держа-
ви з метою отримання вигоди у вигляді грошей, цін-
ностей, іншого майна або послуг майнового харак-
теру, інших майнових прав для себе або для третіх 
осіб або незаконне надання такої вигоди зазначе-
ній особі іншими фізичними особами. Зловживан-
ня може бути однією з форм корупції (формою зло-
чинних діянь посадової особи або групи осіб), але 
не вичерпує всієї повноти визначення корупції.

Серед найбільш актуальних для нашої держа-
ви загроз фахівці у сфері безпеки виділяють висо-
кий рівень корупції, поєднання влади та бізнесу; 
незрілість і неефективність інститутів державної 
влади, неспроможність влади у країні забезпечи-
ти їх належну роботу на всіх рівнях [1, с. 10].

Нині Україна зазнає великих втрат внаслідок 
впливу корупційних схем. Корупція вважається 
проявом злочинного використання політичними 
діячами, службовими чи громадськими особами ко-
штів із державного бюджету задля особистого зба-
гачення. Внаслідок цього наша країна знаходиться 
на стадії регресу, оскільки корупція призупиняє 
розвиток і впровадження необхідних реформ. Не-
зважаючи на те, що влада намагається перемогти 
корупцію, Україна сприймається на міжнародно-
му рівні враженою цією проблемою країною.

В Україні є чинним Закон «Про запобігання 
корупції», який визначає організаційні та пра-
вові засади функціонування системи запобігання 
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корупції, зміст, порядок і правила застосування 
превентивних антикорупційних механізмів, а 
також порядок усунення наслідків корупційних 
правопорушень [2].

Необхідно зауважити, що абсолютно всі регіони 
України вражені корупцією. Саме з метою знижен-
ня цих показників владою було створено ряд дер-
жавних установ, покликаних протидіяти коруп-
ції. Прийнято виділяти вісім таких органів, проте, 
на нашу думку, необхідно виділяти ще дев’ятий, 
а саме «уповноважений підрозділ із питань запо-
бігання корупції в Національній поліції Укра-
їни». Їхня  мета одна, проте дії трохи різняться.

До таких органів належать: Національне агент-
ство з питань запобігання корупції (НАЗК), Наці-
ональне антикорупційне бюро України (НАБУ), 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура 
(САП), Державне бюро розслідувань (ДБР), Ви-
щий антикорупційний суд України (ВАСУ), На-
ціональне агентство України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів (АРМА), Служба 
безпеки України (СБУ), Національна рада з пи-
тань антикорупційної політики при президентові 
України, Уповноважений підрозділ з питань запо-
бігання корупції в Національній поліції України.

Стосовно питання притягнення винних осіб 
до відповідальності, то, як справедливо зазначає 
О.М. Костенко, оскільки основною задачею кон-
тролюючих органів стає виявлення більшої кіль-
кості порушень для покращення свого рейтингу в 
системі органів фінансового контролю, то за такого 
підходу до справи виникає низка небезпек: однією 
з яких є поверхневий підхід до питань [3, с. 121].

Проте щодо ефективності функціонування та-
кої великої кількості державних органів залиша-
ються питання. Чи не краще було б не створювати 
нові органи, а провести реформування та вдоско-
налите вже наявні? Таким чином, створюючи нові 
установи, які здійснюють нагляд за вже існуючи-
ми органами, ми можемо припустити наявність 
ситуацій, як виявлення фактів порушення анти-
корупційного законодавства серед працівників 
новоутворених органів [4; 5].

Нині існує необхідність у постійному вдоско-
наленні роботи органів державної влади шляхом 
системного моніторингу й аналізу їх роботи з ме-
тою виявлення випадків, коли певні функції є за-
йвими, спричиняють надмірну зарегульованість, 
що погіршує стан відповідного сектора економіки 
або ж, навпаки, недостатню врегульованість того 
чи іншого аспекту, а також щодо усунення супе-
речностей у питанні розподілу повноважень між 
різними суб’єктами регулювання [6, с. 100–103].

Взявши до уваги досвід Данії, яка протягом 
останніх декількох років посідала перше місце 
серед країн, найменш уражених корупцією, ми 
виявили ряд дій щодо зниження вказаної пробле-

ми в цій країні. По-перше, переважна більшість 
організацій дотримуються правил «абсолютної 
нетерпимості», яка несе в собі непридатність одер-
жання неправомірної вигоди в межах приватної 
установи та в ході взаємодії з навколишніми парт-
нерами. По-друге, в Данії присутнє колективне 
несхвалення цього явища, і не тільки серед чи-
новників, а й, навіть серед простих громадян. Та-
ким чином, у країні існують нестандартні етичні 
кодекси, які стосуються честі та совісті чиновни-
ків, тобто проявляють відкритість і гласність 
нарівні уряду, а також у разі виникнення хоча б 
найменшої підозри щодо вчинення вказаного пра-
вопорушення особа може забути про омріяну про-
фесію. Але головною причиною є відображення 
всіх переміщень державних коштів відкрито та 
прозоро, тобто будь-які доходи чи витрати є відо-
мими, причому приховати якісь відомості майже 
неможливо. Усі громадські організації чи спеці-
альні контрольно-наглядові органи працюють на 
засадах відкритості та прозорості, публікуючи 
дані щодо функціонування чи діяльності, фінан-
сового стану компанії в мережі Інтернет. Також 
необхідно зауважити, що службові особи Данії 
користуються соціальними пільгами, такими як: 
одержання безоплатних медичних послуг, висо-
кого рівня освіченості, отримання соціальних га-
рантій, які значно знижують можливість коруп-
ційних дій тощо [7].

Проте, як показала правозастосовна практика, 
найбільш дієвим засобом став закон Данії про за-
побігання корупції, прийнятий 2002 р. Відповід-
но до нього представники уряду повинні щорічно 
публікувати дані щодо стану майна й особистих 
доходів. Окрім цього, з метою унеможливлення 
використання чиновниками службового станови-
ща в особистих цілях на них покладається обов’я-
зок продажу власних акцій у зарубіжних органі-
заціях. Також п. 20 конструкційного регламенту 
парламенту Данії закріплює, що кожний депу-
тат уповноважений отримати дані щодо позицій 
будь-якого міністра з питань, які належать до їх 
компетенції. Внаслідок цього в діяльності парла-
менту постійно функціонують наради, за допомо-
гою яких вирішуються проблеми щодо отримання 
неправомірної вигоди їх колегами. Тому, як висно-
вок, варто зауважити, що Данія приділяє макси-
мум уваги відверненню такого явища, як корупція.

Нова Зеландія ставиться до відвернення коруп-
ційних проявів як до національної ідеї та займає 
перші місця з найнижчими показниками корупції 
вже протягом тривалого часу. Принципи вказаної 
профілактики мають спільні риси із принципами, 
характерними Данії, – вони базуються на тради-
ційних способах, відокремленні підприємництва 
і держсектору, прозорості роботи уповноважених 
державних установ, самостійності неупередже-
них засобів масової інформації. Також у Новій Зе-
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ландії функціонує Відділ боротьби з вагомим ша-
храйством, який забезпечує протидію отриманню 
неправомірної вигоди [8].

Якщо попередні країни мають власні закони 
у сфері запобігання та протидії корупції, то Фін-
ляндія його не має, як і не має спеціально визначе-
них органів. У цій країні отримання неправомір-
ної вигоди розглядається в загальному розумінні 
кримінальної злочинності та підпадає під дію 
Кримінального Кодексу, Законодавства про ци-
вільну службу та ін. Контроль за додержанням 
засад антикорупційної політики реалізують зви-
чайні, незмінні правоохоронні та судові установи. 
Проте вони є дійсно самостійними від політики та 
породжують довіру серед суспільства, внаслідок 
підзвітності та несення відповідного покарання у 
разі спричинення сумнівного діяння. Окрім цьо-
го, Фінляндія дотримується думки, що боротися 
з корупцією в межах власної країни без участі сві-
тового співтовариства неможливо і тому підписа-
ла ряд міжнародних угод:

 – Конвенцію ЄС про боротьбу з корупцією 
(1997 р.);

 – Угоду ОЕСР (Організації економічного спів-
робітництва і розвитку) проти підкупу іноземних 
посадових осіб (підписання – у грудні 1998 р., ра-
тифікація – у лютому 1999 р.);

 – Договір Ради Європи про Кримінальний ко-
декс з боротьби з корупцією (підписання – у січні 
1999 р., ратифікація – у жовтні 2002 р.);

 – Конвенцію Ради Європи про цивільно-пра-
вової відповідальності за корупцію (підписана 
у червні 2000 р., ратифікована в жовтні 2001 р.);

 – Угоду Організації Об’єднаних Націй про-
ти організованої злочинності (підписана у грудні 
2000 р., ратифікована в лютому 2004 р.);

 – Угоду ООН проти корупції (підписана у груд-
ні 2003 р., прийнята в червні 2006 р.) [9, с. 151].

Як слушно зазначається у науковій літературі, 
сучасні загальносвітові процеси інтеграції та гло-
балізації вимагають ефективної економічної взає-
модії як між окремими країнами, так і між юри-
дичними особами різної національної належності, 
рух капіталів, товарів і послуг набуває інтернаці-
онального характеру [10, с. 215].

Говорячи про Швецію, слід зазначити, що вка-
зана країна за рівнем корупції зазвичай займає 
3–4 місце серед всіх країн світу. Заслуга вказаних 
показників полягає в існуванні «Інституту про-
тидії отриманню неправомірної вигоди». Закон 
Швеції «Про запобігання корупції» має безліч 
доопрацювань, оскільки описує відповідні пра-
вила лише в абстрактних ознаках. Окрім цього, 
вказаний інститут надає юридичну позицію щодо 
питань, пов’язаних із корупційними проявами, та 
проводить семінари, що містять поради для веден-
ня бізнесу та пояснюють, які дії слід виконувати, 
а які – ні [11].

Підсумовуючи результати проведеного дослі-
дження, можна зробити такі висновки. По-пер-
ше, українське законодавство, на жаль, майже 
не містить правових засобів, спрямованих на усу-
нення причин та умов, що призводять до виник-
нення корупційних ризиків. По-друге, одним із 
найважливіших напрямів удосконалення анти-
корупційного законодавства є запровадження со-
ціологічних досліджень у всіх сферах економіки. 
Зазначені дії допоможуть стежити за поширенням 
корупції, аналізувати діяльність органів щодо 
протидії корупції, а також дозволити виявити про-
блемні сфери та недоліки правового регулювання.

Отже, для досягнення результатів у протидії 
корупції в сучасному світі необхідно використо-
вувати не тільки заходи залякування, а й ство-
рити такі умови в суспільстві, щоб корупція була 
чужа суспільним нормам життєвого укладу. Дер-
жавна політика у сфері боротьби з корупцією по-
винна включати заходи державного, політично-
го, економічного і соціального характеру, тоді як 
соціальний контроль необхідний для всієї систе-
ми державного управління з боку громадянсько-
го суспільства.
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Анотація

Ярошенко А. С., Лактіонова В. В., Буряк А. С. 
Ефективність антикорупційної політики: позитивний 
досвід зарубіжних країн. – Стаття.

Стаття присвячена дослідженню позитивного досві-
ду зарубіжних країн щодо запровадження ефективної 
антикорупційної політики. Зазначається, що нині під 
корупцією варто розуміти зловживання службовим 
становищем, зловживання повноваженнями, отри-
мання неправомірної вигоди, комерційний підкуп або 
інше незаконне використання фізичною особою сво-
го посадового становища всупереч законним інтере-
сам суспільства і держави з метою отримання вигоди 
у вигляді грошей, цінностей, іншого майна або послуг 
майнового характеру, інших майнових прав для себе 
або для третіх осіб або незаконне надання такої ви-
годи зазначеній особі іншими фізичними особами. 
Зловживання може бути однією з форм корупції (фор-
мою злочинних діянь посадової особи або групи осіб), 
але не вичерпує всієї повноти визначення корупції.  
Акцентується увага на тому, що всі регіони України 
вражені корупцією. Саме з метою зниження цих показ-
ників владою було створено ряд державних установ, 
покликаних протидіяти корупції. Прийнято виділяти 
вісім таких органів, проте, на нашу думку, необхідно 
виділяти ще дев’ятий, а саме «уповноважений підроз-
діл із питань запобігання корупції в Національній по-
ліції України».

Автори доходять висновку, що українське 
законодавство, на жаль, майже не містить правових 
засобів, спрямованих на усунення причин та умов, що 
призводять до виникнення корупційних ризиків. Та-
кож одним із найважливіших напрямів удосконален-
ня антикорупційного законодавства є запровадження 
соціологічних досліджень у всіх сферах економіки. 

Зазначені дії допоможуть стежити за поширенням ко-
рупції, аналізувати діяльність органів щодо протидії 
корупції, а також виявити проблемні сфери та недо-
ліки правового регулювання. Отже, для досягнення 
результатів у протидії корупції в сучасному світі необ-
хідно використовувати не тільки заходи залякування,  
а й створити такі умови в суспільстві, щоб корупція 
була чужа суспільним нормам.

Ключові слова: неправомірна вигода, корупція, анти-
корупційне законодавство, система протидії корупції.

Summary

Yaroshenko A. S., Laktionova V. V., Buryak A. S.  
Effectiveness of anti-corruption policy: positive experi-
ence of foreign countries. – Article.

The article is devoted to the study of the positive expe-
rience of foreign countries in implementing an effective 
anti-corruption policy. It is noted that at present, cor-
ruption should be understood as abuse of office, abuse of 
authority, obtaining illegal benefits, commercial bribery, 
or other illegal use by an individual of their official po-
sition contrary to the legitimate interests of society and 
the state in order to obtain benefits in the form of mon-
ey, valuables, other property or services of a property 
nature, other property rights for themselves or for third 
parties, or illegal provision of such benefits to the speci-
fied person by other individuals. Abuse may be a form of 
corruption (a form of criminal acts by an official or group 
of persons), but it does not exhaust the full definition of 
corruption. Attention is focused on the fact that all re-
gions of Ukraine are affected by corruption. It is with the 
aim of reducing these indicators that the government has 
created a number of state institutions designed to combat 
corruption. It is accepted to allocate eight such bodies, 
however, in our opinion, it is necessary to allocate anoth-
er ninth, namely “authorized division for prevention of 
corruption in the National police of Ukraine”.

As a result of the research, the authors come to the 
conclusion that the Ukrainian legislation, unfortunately, 
contains almost no legal means that are aimed at elimi-
nating the causes and conditions that lead to the emer-
gence of corruption risks. Also, one of the most impor-
tant areas for improving anti-corruption legislation is 
the introduction of sociological research in all areas of the 
economy. These actions will help to monitor the spread 
of corruption, analyze the activities of anti-corruption 
bodies, and identify problematic areas and shortcomings 
of legal regulation. Therefore, to achieve results in coun-
tering corruption in the modern world, it is necessary to 
use not only deterrence measures, but also to create such 
conditions in society that corruption is alien to the social 
norms of life.

Key words: illegal profit, corruption, anti-corruption 
legislation, anti-corruption system.
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Постановка проблеми. Категоризація кри-
мінальних правопорушень має важливе значен-
ня для інституту диференціації кримінальної 
відповідальності. Адже фактично всі інститути 
кримінального права переплетені між собою че-
рез прив’язку до ступенів тяжкості злочинів, які 
визначені статтею 12 Кримінального кодексу 
України (далі – КК). Питання про категоризацію 
злочинів набуло нової актуальності з огляду на не-
обхідність комплексного впровадження інституту 
проступків поряд зі злочинами, а також у зв’язку 
з масштабною роботою над змістовним оновлен-
ням Загальної та Особливої частин КК. Визначен-
ня того, якою повинна бути категоризація кримі-
нальних правопорушень є, безумовно, основою, 
«хребтом» кримінального права загалом, оскіль-
ки саме кримінальне правопорушення та пока-
рання є фундаментом цієї галузі.

Метою дослідження є визначення того, чи є 
категоризація кримінальних правопорушень за-
собом диференціації кримінальної відповідаль-
ності. Також планується запропонувати власне 
бачення щодо деяких аспектів проведення такої 
категоризації, зокрема в частині позначення кате-
горій кримінальних правопорушень.

У науковій літературі свої міркування щодо 
місця категоризації злочинів або ж криміналь-
них правопорушень серед засобів диференціації 
кримінальної відповідальності висловлювали 
М.І. Бажанов, О.В. Васільєвский, С.Є. Кротов, 
Л.Л. Кругліков, Л.О. Кулєва В.О. Навроцький, 
Н.О. Огнєрубов, Л.В. Павлик, О.М. Чупрова, 
Є.В. Рогова та інші вчені. Багато науковців до-
сліджували питання щодо доцільності виділення 
інституту кримінального проступку поряд зі зло-
чинами. Водночас спеціальних досліджень, в яких 
би підіймалося питання нумерації чи позначення 
категорій кримінальних правопорушень, не було. 

Оскільки висловлювалися різноманітні підходи 
до цього питання на наукових заходах, з’явила-
ся необхідність проаналізувати можливі способи 
«нумерації» чи іншого позначення категорій кри-
мінальних правопорушень і запропонувати влас-
не бачення такої мінісистеми в межах криміналь-
ного права загалом.

Розпочнемо з дослідження питання про те, 
якою має бути категоризація злочинів. Загаль-
новідомо, що в науковій спільноті позитивно 
сприйнято підхід щодо поділу кримінальних 
правопорушень на кримінальні проступки і зло-
чини. У Кримінальному процесуальному ко-
дексі України термін «проступок» з’явився ще 
у 2012 році. У процесуальному плані віднесення 
діяння до кола проступків спрощує процесуальну 
форму дій правоохоронних органів і судів щодо 
його констатації. Водночас у тексті КК до сьогод-
ні поділу на злочини і кримінальні проступки не 
проведено. Тож ідея зі спрощенням криміналь-
ного судочинства щодо проступків наразі не реа-
лізована повністю.

На низці наукових заходів провідні українські 
вчені висловлювали ідеї про доцільність переходу 
від наявної категоризації злочинів, яка містить-
ся у статті 12 КК, до більш розгорнутої. Йдеться 
про впровадження категорій злочинів у Загаль-
ній частині КК. Така категоризація, за задумом, 
має стати основою для подальшої диференціації 
кримінальної відповідальності з можливістю пе-
реходу з однієї категорії злочину на іншу, залеж-
но від наявності у вчиненому обтяжуючих або ж 
пом’якшуючих ознак.

Водночас виникає питання, яким чином по-
значати категорії злочинів. На нашу думку, на-
йоптимальнішим є цифрове позначення катего-
рій злочинів. Адже у КК не використовується 
буквенне позначення, та й позначення категорій 
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злочинів цифрами більш притаманне національ-
ному кримінальному праву навіть з огляду на іс-
торичний аспект.

Змоделюємо ситуацію, за якої таких категорій 
злочинів буде десять. Наступним питанням для 
вирішення є питання про те, який же зі злочинів 
варто визначити «категорією 1»: найбільш небез-
печний чи найменш небезпечний? На перший по-
гляд, може скластися враження, що це не принци-
пове питання, і як розробники кодексу зроблять, 
так і буде. Проте не варто забувати про значення 
категоризації злочинів для кримінального кодек-
су. Вище ми зазначали, що така категоризація є 
основою, «хребтом» кодексу. І таке її значення не 
є перебільшенням. Адже від вирішення питання 
про те, як провести нумерацію категорій злочи-
нів: від 1 до 10 чи навпаки, знайдуть своє подаль-
ше вирішення суміжні питання.

Влучно звертає увагу професор В.О. Навроць-
кий, стверджуючи, що варто пам’ятати, що після 
злочинів йдуть кримінальні проступки, а загаль-
на нумерація кримінальних правопорушень має 
бути наскрізною. Так, якщо найнебезпечніший 
злочин віднести до категорії 1, то далі за ступенем 
спадання суспільної небезпеки розміщуватимуть-
ся наступні категорії. Таку нумерацію можна буде 
продовжити й на кримінальні проступки. Якщо ж 
взяти за основу протилежний підхід і позначити 
найбільш небезпечний злочин категорією 10, а 
найменш небезпечний – 1, то продовжити наскріз-
ну нумерацію неможливо. Знову доведеться почи-
нати нову нумерацію проступків.

Проте, розуміючи, що означене питання є дис-
кусійним і можна знайти аргументи як за один, 
так і за інший підходи, висловимо ще деякі мірку-
вання на підкріпленні доцільності проведення на-
скрізної нумерації категорії проступків саме з ка-
тегорії 1 до категорії 10, де категорія 1 – найбільш 
суспільно небезпечний злочин, а категорія 10 – 
найменш суспільно небезпечний.

Найнебезпечніший злочин є унікальним, саме 
він є крайньою межею, гірше за нього бути не 
може. Скоріш за все, йдеться про спричинення 
смерті з кваліфікуючими ознаками. 

Якщо це крайня точка, то за нею не має бути 
жодного відліку. Якщо сказати, що найнебезпеч-
ніший злочин 10 категорії, то за ним може бути 
ще 11-та, 12-та категорії. Якщо ж сказати, що 
найнебезпечніший злочин першої категорії, то він 
і є, навіть математично, «крайнім» натуральним 
числом. За ним відлік предметів неможливий.

Найнебезпечніший злочин – це «пік», «вер-
шина» суспільної небезпеки. Тобто його можна 
зобразити через модель трикутника, де вершина 
показуватиме найнебезпечніше явище. Може ви-
никнути питання, а чому не навпаки? Відповідь 
на нього доволі проста: бо кількість найнебезпеч-
ніших злочинів менша порівняно із іншими зло-

чинами. Тож верхівка трикутника наочно демон-
струє кількість. Основа трикутника – це злочини 
10 категорії. Їх, очевидно, більше, ніж найнебез-
печніших.

Основою побудови порядковості категорій зло-
чинів є їхня суспільна небезпека. Під час зобра-
ження сходинок зростання суспільної небезпеки 
злочинів ми, очевидно, показуватимемо рух знизу 
вверх. Згаданий нами вище трикутник якраз наоч-
но демонструє зміну суспільної небезпеки злочину.

Загалом така порядковість, окрім суспільної 
небезпеки, непрямо відображає ще кількісну ха-
рактеристику злочинів. Найбільш суспільно не-
безпечних злочинів менше, ніж решти. Це «оди-
ниці», найбільш яскраві, кричущі злочини. 

Якщо провести паралель з іншими категорія-
ми, які використані в юридичній науці, то перш 
за все на гадку спадають: групи інвалідності, де 
перша група – це ті, хто має більший ступінь втра-
ти здоров’я порівняно з третьою групою. В анало-
гічному порядку розміщені категорії і ранги дер-
жслужбовців: державні службовці, які займають 
посади державної служби категорії «А» – 1, 2, 
3 ранг; державні службовці, які займають посади 
державної служби категорії «Б» – 3, 4, 5, 6 ранг; 
державні службовці, які займають посади дер-
жавної служби категорії «В» – 6, 7, 8, 9 ранг.

У Законі України «Про прокуратуру» доне-
давна були поняття «державний радник юсти-
ції 1-го класу, 2-го й 3-го», а також «юрист 1 пер-
шого класу, 2-го і 3-го» [1]. За градацією особа, 
яка мала перший ранг чи клас, вважалася ви-
щою за посадою.

У цій класифікації внутрішньо вбудованим є 
розуміння поняття, що є вищим за суспільною не-
безпекою. Вищий ступінь у наведених нами при-
кладах із законодавства означає більш очевидний. 
Так, якщо кажуть «першокласний» спеціаліст, то 
це спеціаліст на всі 100 відсотків, ні в кого немає 
навіть сумніву в його кваліфікації. Якщо прове-
сти паралель із категоризацією злочинів, варто 
сказати, що злочин першої категорії – це такий 
тяжкий злочин, що ні в кого немає сумніву, що це 
найбільш небезпечне діяння. Кожен пересічний 
громадянин без сумніву скаже на злочин катего-
рії 1, що це саме злочин, а не інший делікт.

Все ж повернімося до галузі кримінального 
права і спробуємо в ньому знайти підходи, які 
вже роками використовувалися в національній 
доктрині кримінального права і показують, як 
суспільна небезпека відображена у структурі КК.

Загальновідомий підхід щодо побудови кодек-
су, який, на жаль, не цілком дотриманий, – це 
підхід до розміщення розділів Особливої частини 
КК. Розташування розділів Особливої частини 
КК повинно бути проведено від найбільш небез-
печних посягань до найменш небезпечних. Тобто 
в розділі 1 має бути передбачена відповідальність 



149Випуск 2(31), 2020

за найбільш суспільно небезпечні посягання. 
А далі розміщуються групи злочинів за родовим 
об’єктом за мірою спадання суспільної небезпеки. 

Пригадується дискусія щодо того, який ж роз-
діл має розпочинати Особливу частину: злочини 
проти життя, злочини проти основ національної 
безпеки України чи злочини проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку. 

Аналогічний підхід в ідеалі мав би бути дотри-
маний у межах розділів Особливої частини КК. 
Так, як приклад неправильного розташування 
часто називають статті 185, 186 та 187 КК. Оче-
видно, що дотримати таке ідеальне розміщення 
наскрізно у всьому кодексі – завдання не з легких. 
Та й ступінь суспільної небезпеки кількох злочи-
нів іноді оцінити досить складно. Але той факт, що 
загалом модель кримінального кодексу має бути 
наближена до цих ідеалів, сумнівів не викликає.

Чи можна сказати, що сьогоднішнє розміщен-
ня категорій злочинів у ст. 12 КК від меншого до 
більшого є аргументом про доцільність нумера-
ції від найменшого? Мабуть, ні, адже у чинно-
му КК немає жодної нумерації, а тому питання 
про те, звідки її починати, науковцями перед со-
бою не ставилося.

Ще одним питанням, яке неодмінно варто 
з’ясувати, є питання про паралель між розміщен-
ням злочинів і розміщенням покарань. Загаль-
новідомо, що покарання у КК розміщені за на-
ростаючою. Сказати, що вони розміщені у чіткій 
послідовності від найменш тяжкого до найбільш 
тяжкого, не можна. Однак те, що останніми йдуть 
позбавлення волі на певний строк та довічне поз-
бавлення волі, дозволяє встановити напрямок їх 
розміщення законодавцем.

На нашу думку, покарання розмістили за опи-
саним алгоритмом, оскільки йдеться про держав-
ний примус. Демократична держава не може без-
посередньо показувати силу і водночас залякувати 
населення. Фактично розміщення покарань «від 
меншого» – це посил держави про те, що основне в 
покаранні не кара, а виправлення. Якщо порівня-
ти із заходами забезпечення кримінального про-
вадження в КПК, то видно аналогічний підхід і 
те, що держава демонструє можливий негативний 
вплив на особу з меншого до більшого.

Однак, вважаємо, що абсолютно інша ідея має 
бути закладена в розміщенні категорій злочинів. 
Нумерація категорій злочинів за аналогією з роз-
міщенням покарань не повинна застосовуватися. 
Розміщенням категорії злочинів держава повинна 
показати шкалу цінностей для неї. А найбільшою 
цінністю, яку охороняє кримінальне право, є жит-
тя. Тому ті діяння, в яких має місце посягання на 
життя, мають бути на першому місці. 

Саме категорія 1 має показувати те, що:
 – найбільша цінність, яка охороняється, – 

життя, і ця цінність на першому місці;

 – найвищий ступінь суспільної небезпечно-
сті – це посягання на життя.

Не вдаючись у детальне дослідження пам’я-
ток історії права, аксіомою є твердження про те, 
що зародки кримінального права починалися 
із  встановлення кримінальної відповідальності 
за вбивства, а лише згодом йшлося про посяган-
ня на  власність і менш небезпечні злочини. Тобто 
держава завжди показувала свою градацію цін-
ностей через призму найнебезпечніших, на її дум-
ку, посягань на ці цінності. 

Мабуть, ключовий контраргумент щодо розмі-
щення категорій злочинів за алгоритмом «кате-
горія 1 – найменш небезпечний злочин» – те, що 
зростає суспільна небезпека, а отже, зростає по-
рядковість цифр. Але такий підхід видається дещо 
спрощеним. Адже унеможливлена буде наскрізна 
нумерація всіх кримінальних правопорушень: 
злочинів і проступків, про що ми згадували вище.

Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, то 
варто сказати, що наскрізна категоризація прове-
дена в англосаксонській системі права. Існує поділ 
на найбільш небезпечні злочини, які називаються 
felonies (які бувають декількох категорій) та менш 
небезпечні, так звані misdemeanor, які теж можуть 
поділятися на категорії. Підхід до позначання 
в кодексах різних штатів США схожий. Так, на-
приклад, у Кримінальному законі штату Делавер 
передбачено 7 категорій від A до G, а misdemeanor 
двох класів A та B. Більш небезпечні посягання 
в обидвох групах нумеруються починаючи з А [2]. 

Звісно, що в наведеному прикладі ми бачимо 
буквенне позначення категорій злочинів, яке від-
мінне від тих двох підходів, які аналізуємо в цій 
статті. Водночас, якщо задатися питанням про бу-
квенну нумерацію, то навряд чи виникнула б ідея 
нумерувати від «Я». Очевидно, що така нумерація 
була б проведена з букви «А», тобто з першої бу-
кви. Тому і цифрову нумерацію логічно починати 
з 1, а не з 10.

Підхід до нумерації, за якого класифікація 
починається від менших чисел, рекомендує за-
стосовувати і Організація Об’єднаних Націй 
(далі – ООН). Так, найбільш небезпечними зло-
чинами ООН пропонує вважати ті, що пов’язані 
з умисним заподіянням смерті, далі слідують зло-
чини, якими заподіюється шкода здоров’ю, зло-
чини проти статевої свободи, насильницькі зло-
чини проти власності, ненасильницькі злочини 
проти власності і т.д. [3, c. 13].

Ще одним із питань, яке необхідно дослідити, 
є вирішення питання про те, чи має значення для 
диференціації кримінальної відповідальності ка-
тегоризація злочинів за ступенем тяжкості. Чи 
впливає сама категорія злочину на диференціацію 
кримінальної відповідальності, тобто чи вико-
ристовує законодавець такий засіб, як категори-
зацію злочинів, для забезпечення варіативності?
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Позитивну відповідь на це питання з різним сту-
пенем узагальнення знаходимо у працях М.І. Ба-
жанова [4, c. 22], В.О. Навроцького [5, c. 101], 
Л.В. Павлик [6, c. 322; 7, c. 5], О.М. Чупро-
вої [8, c. 13], Л.Л. Круглікова та О.В. Васільєвс-
кого [9, c. 57], Є.В. Рогової [10, c. 197], С.Є. Кро-
това [11, c. 13], Н.О. Огнєрубова [12, c. 263] 
(щоправда, останній розглядає градацію в кон-
тексті критеріїв диференціації). У своєму дисер-
таційному дослідженні, присвяченому категоріям 
злочинів як засобу диференціації кримінальної 
відповідальності, Л.О. Кулєва зазначила, що ка-
тегоризація як засіб диференціації дозволяє вста-
новити різні кримінально-правові наслідки за 
вчинення злочину в Загальній частині, а також 
конструювати склади злочинів [13, c. 105].

Дійсно, розподіл злочинів за ступенем тяж-
кості дозволяє формувати норми із прив’язкою до 
цих ступенів і таким чином конструювати більш 
абстрактне загальне правило, яке охоплювати-
ме наслідки вчинення усіх чи більшості злочинів 
певної категорії. У тому числі за такої ситуації на-
багато простіше прописувати винятки із правил.

Та чи забезпечує такий засіб юридичної тех-
ніки диференціацію кримінальної відповідаль-
ності? На нашу думку, відповідь на це питання 
криється в послідовності віднесення злочинів до 
певних категорій. Безсумнівним є той факт, що 
перш ніж злочин буде віднесений за ступенем тяж-
кості до того чи іншого виду, має бути сконстру-
йована санкція, яка відповідає складу цього зло-
чину. Лише після того, опираючись на найбільш 
суворий прояв цієї санкції, можна сказати, до 
якої категорії належить злочин. Сказане жодним 
чином не ставить під сумнів той факт, що законо-
давець може мати загальні уявлення про тяжкість 
кожного злочину ще до того як встановлена санк-
ція, проте без цієї об’єктивованої ознаки жодна 
категоризація за ступенем тяжкості неможлива. 
Отже, санкція є первинною, а класифікація (ка-
тегоризація) – вторинною. Саме із цих міркувань 
ми не можемо віднести поділ злочинів за ступенем 
тяжкості до засобів диференціації.

На думку Є.В. Рогової, диференціація кримі-
нальної відповідальності покликана забезпечити 
баланс між двома тенденціями – строгістю кримі-
нальної відповідальності за вчинення тяжких чи 
особливо тяжких злочинів і її м’якістю у випадку 
вчинення злочинів невеликої чи середньої тяж-
кості [14, c. 31; 15, c. 55].

Вважаємо цей підхід хибним з огляду на таке: 
по-перше, диференціація кримінальної відпо-
відальності забезпечує варіативність впливу 
в рамках найбільш суворого виду юридичної від-
повідальності, тому баланс суворості чи м’яко-
сті санкції зумовлюється не стільки категорією 
злочину, скільки самим злочином. Наприклад, 
легалізація (відмивання) доходів, одержаних зло-

чинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК), є тяжким зло-
чином із покаранням у вигляді позбавлення волі 
строком від 3 до 6 років, а вбивство, вчинене че-
рез необережність (ч. 1 ст. 119 КК), є злочином 
середньої тяжкості з альтернативною санкцією 
у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 ро-
ків. Такі межі санкцій є цілком допустимими і 
справедливими (коли верхня не перевищує ниж-
ню більш ніж удвічі), і очевидно те, що суворість 
відповідальності в наведеному прикладі залежить 
не стільки від категорії, скільки від співвідношен-
ня меж та їх розміру, які в наведеному прикладі 
практично збігаються. По-друге, диференціація 
кримінальної відповідальності має місце щодо 
всіх категорій злочинів, і певне обмеження одних 
категорій є лише критерієм суворості, а інших – 
м’якості, виглядає дещо штучним.

Водночас необхідно наголосити, що категориза-
ція кримінальних правопорушень виконує техніч-
ну функцію, яку важко переоцінити. Ця функція 
неодмінно використовується під час конструю-
вання інших засобів диференціації. Наприклад, 
обсяг форми реалізації кримінальної відповідаль-
ності за незакінчений злочин чи за множинність 
залежить від того, до якої категорії належить 
злочин. Спрощено можна сказати, що класифі-
кація злочинів дозволяє уникнути велетенського 
масиву правил для кожного окремо взятого злочи-
ну. Адже зручніше ці правила згрупувати, якщо 
злочини певною мірою схожі. Проте, в будь-яко-
му разі, коли законодавець вважатиме за потрібне 
скоригувати цей обсяг, він не буде змінювати кате-
горію злочину, а змінить санкцію за його вчинен-
ня, що автоматично призведе до зміни категорії.

Висновки. Категоризація кримінальних пра-
вопорушень, у тому числі злочинів, не є засобом 
диференціації кримінальної відповідальності. 
Однак саме категоризація покладена в основу по-
дальшої диференціації злочинів такими засоба-
ми, як врахування кількості вчинених злочинів 
(множинність); врахування кількості учасників 
злочину (співучасть); врахування етапу, на якому 
злочинний намір був завершений чи зупинений 
(стадії); передбачення можливості звільнення від 
кримінальної відповідальності, покарання або 
його відбування; встановлення строків зняття та 
погашення судимості тощо. 

Під час побудови ієрархії категорій злочинів 
залежно від ступеню суспільної небезпечності 
найбільш небезпечні злочини необхідно віднести 
до категорії 1, а найменш небезпечні – до катего-
рії n (залежно від кількості категорій, де n – кіль-
кість категорій), оскільки саме такий підхід доз-
волить застосувати наскрізну нумерацію до всіх 
кримінальних правопорушень, а не лише до зло-
чинів. Цей підхід наочно показує, що найбіль-
шою цінністю, яка охороняється кримінальним 
правом, є життя, і саме ця цінність знаходиться 
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на першому місці. Відповідно, перший, найви-
щий ступінь суспільної небезпечності злочину – 
це посягання на життя.
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Анотація

Антонюк Н. О. Категоризація злочинів як основа 
диференціації кримінальної відповідальності. – Стаття.

У статті досліджується проблема зовнішнього відо-
браження в тексті кримінального закону категоризації 

злочинів, а також зв’язок категоризації злочинів із ди-
ференціацією кримінальної відповідальності. 

У світлі реформування КК України питання по-
значення та розташування категорій злочинів набуває 
особливої актуальності. Ключовою ідеєю нашого дослі-
дження в цій частині є обґрунтування необхідності 
позначення категорій злочинів від більш небезпечних 
до найменш небезпечних, тобто від категорії 1 до кате-
горії n (залежно від їх кількості). Цей підхід успішно 
застосовується у кримінальному праві інших держав 
та рекомендується ООН. Основними його перевагами є 
відображення того, що найбільша цінність, яка охоро-
няється, – життя людини, і ця цінність – на першому 
місці; а найвищий ступінь суспільної небезпечності – 
це посягання на життя, і саме він теж на першому міс-
ці. Побічно така нумерація може бути проілюстрована 
через модель «трикутника», що наочно демонструє 
кількість кримінальних правопорушень конкретної ка-
тегорії. Адже загальновідомо, що найбільш небезпеч-
них злочинів менше, ніж злочинів невеликої тяжкості.

Найбільш небезпечна категорія злочинів є очевид-
ною, загальновизнаною у правовій державі, якою є 
Україна. Тож життя людини є найвищою соціальною 
цінністю. Найнебезпечніші злочини завжди спрямова-
ні на умисне заподіяння смерті людині. Тому цілком 
справедливо закріпити їх «на вершині піраміди» зло-
чинів під номером 1.

Також ми послідовно відстоюємо позицію про те, 
що категоризація злочинів не є засобом диференціа-
ції кримінальної відповідальності. Належно оцінюю-
чи важливість категоризації, ми, втім, вважаємо, що 
вона виконує скоріше технічну функцію, як наскріз-
ний кримінально-правовий інститут, який водночас 
відіграє важливе значення для використання інших 
засобів диференціації кримінальної відповідальності.

Таким чином, висновками проведеного досліджен-
ня є заперечення можливості класифікації злочинів 
виступати засобом диференціації кримінальної від-
повідальності. Також у статті доведено необхідність 
здійснення класифікації злочинів таким чином, щоб 
найбільш небезпечні злочини належали до категорії 1, 
а наступні категорії розміщувалися залежно від змен-
шення ступеню суспільної небезпеки до категорії n (де 
n – кількість категорій).

Ключові слова: диференціація кримінальної відпо-
відальності, категорії злочинів, класифікація злочи-
нів, нумерація.

Summary

Antoniuk N. O. Categorization of crimes as the basis 
for differentiation of criminal responsibility. – Article.

The problem of reflection of the categorization of 
crimes in the text of the Criminal code is researched in 
this article. The interrelation of categorization of crimes 
and differentiation of criminal responsibility is studied.

Concerning the reform of criminal legislation of 
Ukraine, the question of marking and placing crime 
categories is especially important. The key idea of our 
research in this part is to ground the necessity to mark 
categories of crimes from more dangerous to less danger-
ous, from category 1 to category n (depending on their 
number). This concept is successfully used in the crim-
inal law of the other states and is recommended by the 
UN. Reflecting the fact, that human life is the major 
value and this value is in the first place is the main pecu-
liarity of this concept. It also highlights that encroach-
ing human’s life is the highest rank of social dangerous-
ness, and it should be marked first. Such a numeration 
can be described as the “triangle model” demonstrating 
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the number of crimes of this category. It is a well-known 
fact that there is a higher quantity of less dangerous 
crimes than more dangerous ones.

The most dangerous category is evident, generally ac-
cepted in the legal state which is Ukraine. So human’s life 
is of the highest social value. The most dangerous crimes 
are always aimed versus life. So it is justified to fix them 
on top of the triangle under number 1.

We support consistently the position that categori-
zation of crimes does not belong to the means of differ-
entiation of criminal responsibility. Duly estimating the 
importance of categorization we, however, suggest that it 
rather fulfills a technical function. It is a criminal-legal 

institute, playing a key role in the implementation of the 
means of differentiation of criminal responsibility.

Summarizing, we reject the possibility of classifica-
tion of crimes to be recognized as one of the means of dif-
ferentiation of criminal responsibility. We also suggest 
that classification of crimes shall be done in such a way, 
that more dangerous crimes are classified under catego-
ry number 1 and the other categories placement shall de-
pend on decreasing of social dangerousness to category n 
(where n is the number of categories).

Key words: differentiation of criminal responsibility, 
categories of crimes, classification of crimes, numera-
tion.
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ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ОКРЕМИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ СЛУЖБОВИМИ 
ОСОБАМИ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Справжнє уявлення про детермінацію вчи-
нення протиправних (злочинних) діянь співро-
бітниками Нацполіції є доволі поверховим, адже 
склалася ціла низка причин власне безкарності, 
й лише посилення відповідальності за такі діяння 
навряд чи поліпшить складну ситуацію. Подібна 
ситуація склалася із намаганнями підвищити рі-
вень поінформованості правоохоронців із сучас-
ними стандартами, які суттєвого впливу на по-
ширеність злочинних проявів не мали. На жаль, 
порушення законності у лавах правоохоронних 
органів є системним явищем, існування котрого, 
вочевидь, має низку причин і є навіть функціо-
нальним із позиції досягнення певної інститу-
ційної мети. Тож жодним чином не заперечуючи 
важливості службової підготовки для зміцнення 
законності в підрозділах Нацполіції, слід зазна-
чити, що лише на підставі аналізу цього систем-
ного явища можна розробити справді дієві заходи 
впливу [1, с. 321; 2, с. 4–5].

Відповідно, розглядаючи питання щодо шля-
хів і заходів запобігання вчинення службовими 
особами органів досудового розслідування окре-
мих видів злочинів проти правосуддя, таких як 
завідомо незаконні затримання, домашній арешт 
або тримання під вартою (ст. 371 КК); притяг-
нення завідомо невинного до кримінальної відпо-
відальності (ст. 372 КК); примушування давати 
показання (ст. 373 КК), порушення права на за-
хист (ст. 374 КК), слід акцентувати увагу на тому, 
що після розбудови держави і дотепер науковця-
ми-кримінологами недостатньо приділяється ува-
га їх розробці. Завдяки різноманітності характе-
ру цих злочинів і детермінації запобіжні заходи 
мають різноманітний і специфічний характер. 
Їх можна і слід розділити залежно від змісту, 
спрямованості, характеру та інших ознак. Також 
виділяють різні форми та методи кримінологічно-
го впливу, які мають комплексний характер. Збе-
рігають своє значення і класифікації, розроблені 
стосовно всієї системи, складовою частиною якої є 
саме кримінологічне запобігання.

Запобігання вчиненню таких злочинів здійс-
нюється на підставі всього комплексу загаль-
но-соціальних і спеціально-кримінологічних за-

ходів. На загально-соціальному рівні, безумовно, 
важливе значення мають комплексні державні 
заходи, спрямовані на усунення, нейтралізацію, 
блокування чи обмеження сфери та сили дії го-
ловних, насамперед економічних криміногенних 
факторів, оскільки «успішно боротися зі зло-
чинністю можна лише тоді, коли існують стійкі 
економічні та соціально-політичні відносини» 
[4, с. 14; 3, с. 225–228].

Вагоме значення має усунення чи нейтраліза-
ція суттєвої розбіжності у рівні соціального забез-
печення громадян. На думку академіка В.М. Куд-
рявцева, необхідно соціальними й економічними 
засобами зближувати потреби й інтереси людей із 
їхніми реальними можливостями, відчиняти всі 
можливі шляхи для законного задоволення цих 
потреб та інтересів, сприяти правомірному досяг-
ненню життєвих цілей [6, с. 197].

У цьому зв’язку пріоритетними щодо запобі-
гання мають бути заходи із покращення добро-
буту, створення сприятливих умов для відпочин-
ку, службового росту, реального забезпечення 
соціального захисту тощо. Грошове забезпечення 
співробітників відповідних підрозділів має бути 
доведене до рівня, що забезпечує надійний ан-
тикорупційний імунітет. Необхідні на це кошти 
окупляться усуненням матеріальної та моральної 
шкоди, яка заподіюється вчиненням ними таких 
злочинів [1, с. 152–158; 5].

Складовою частиною запобігання вчиненню 
окремих видів злочинів проти правосуддя служ-
бовими особами органів досудового розслідування 
є заходи, спрямовані на усунення чи нейтраліза-
цію криміногенних факторів, які сприяють отри-
манню неправомірної вигоди та інших життєвих 
благ. З метою припинення масових зловживань 
слід і надалі забезпечувати жорсткий і постійний 
контроль за всіма джерелами доходів і витрат під-
леглих [1, с. 321–325].

Запобіжне значення має також постійне онов-
лення та вдосконалення відповідної правової 
бази, котра б відповідала сьогоденню. По-перше, 
це чітке законодавче закріплення прав, обов’яз-
ків, функцій і повноважень кожного співробіт-
ника, а також процедур їх реалізації. По-друге, 
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це вдосконалення чіткого механізму правового 
захисту досудового розслідування, під яким слід 
розуміти встановлення гарантій охорони життя, 
здоров’я, честі, гідності, майна та родичів. Такий 
захист має здійснюватися кримінальним, адмі-
ністративним, трудовим і цивільним законодав-
ством [3, с. 225–226].

Відомо, що діяльність державних службовців 
законодавчо врегульована. Однак, незважаючи 
на свою назву, Закон України «Про державну 
службу» врегулював не всі її види, а лише служ-
бу чиновників державного апарату. Що стосуєть-
ся служби в підрозділах Нацполіції, то цей Закон 
поширює свою дію тільки на питання, не визна-
чені іншими актами законодавства [10, ст. 1, 2]. 
Тобто служба в поліції ніби і не є державною. 
Така недосконалість законодавства вже призвела 
до погіршення соціального і правового захисту 
співробітників поліції порівняно із державними 
службовцями, тоді як соціальний захист співро-
бітників поліції має важливе значення для запобі-
гання злочинним проявам.

Неабияке значення також має забезпечення 
безпеки життєдіяльності зазначених співробітни-
ків, яке означає створення безпечних умов вико-
нання ними службових і функціональних обов’яз-
ків. Слідчий та інші співробітники Нацполіції 
перебувають в умовах постійного ризику, що не-
гативно позначається на їхньому психічному здо-
ров’ї. Тому одним із найважливіших засобів попе-
редження є зведення цього ризику до мінімуму [7].

В усіх цивілізованих країнах робота поліцей-
ського визнана професією підвищеного ризику, 
яка потребує підвищеного правового і соціаль-
ного захисту. Ця проблема особливо актуальна 
для України. Про це свідчать факти тиску кри-
мінальних структур на співробітників поліції, 
спроби помститися їхнім родичам. У хід ідуть 
підкуп, компрометація, погрози, переслідування 
і навіть фізичне знищення тощо. Тому у ст. 44 За-
кону України «Про Національну поліцію» визна-
чено, що поліцейський може застосовувати фі-
зичну силу, у т. ч. спеціальні прийоми боротьби 
(рукопашного бою), для забезпечення особистої 
безпеки та безпеки інших осіб, припинення пра-
вопорушення, для затримання особи, яка вчини-
ла правопорушення, якщо застосування інших 
поліцейських заходів не уможливлює виконання 
поліцейських повноважень, покладених на нього 
законом. Отже, на нормативному рівні закріплено 
норму щодо забезпечення особистої безпеки полі-
цейських під час виконання службових обов’язків.

До того ж, негативні процеси в соціальній сфе-
рі, зокрема зростання розшарування суспільства 
за рівнем доходів, злиденний стан більшості, се-
ред якої опинилися і майже всі підрозділи На-
цполіції, не тільки призводять до їх пасивності, 
але й до вчинення не тільки службових злочинів, 

а і злочинів протягом здійснення правосуддя. Не-
зважаючи на труднощі у матеріально-технічному 
забезпеченні Нацполіції, вкрай необхідно створи-
ти належний соціальний захист співробітників. 
Інакше кажучи, комплекс пільг або «відповід-
ного» грошового забезпечення для них, а також 
комплекс пільг для родини має компенсувати не 
тільки важкі умови служби, а і правові обмежен-
ня, закріплені в законі, довести до рівня загально-
го балансу прав і обов’язків, які мають інші кате-
горії співробітників [2, с. 4–5].

Найважливішим напрямом докладання зу-
силь у цій сфері є кардинальний перегляд чинної 
системи контролю й оцінки ефективності роботи 
поліції. Основними суб’єктами цього контролю 
є органи державної влади або вищі поліцейські 
підрозділи. Незважаючи на проголошену ще в 
радянські часи тезу про «народний характер мі-
ліції», громадськість фактично ніколи не брала 
участі у контролі за її роботою. Проте в юридич-
ній літературі та законодавстві використовується 
термін «громадський контроль», але нині активна 
діяльність громадян щодо виявлення правопору-
шень навряд чи можна назвати контролем. Гро-
мадськість (активісти) не має права застосовувати 
до винних будь-яких санкцій.

Криміногенне значення має і сам підхід до 
оцінки роботи поліції з використанням багатьох 
показників державної та відомчої статистичної 
звітності. Такий підхід неефективний. По-перше, 
тому що кримінально-правова статистика ніколи 
не може бути точним інструментом виміру реаль-
ного стану законності й неминуче призводить до 
помилок в оцінках і прогнозах. По-друге, стан 
злочинності в державі прямо пропорційно зале-
жить від стану самого суспільства. Пов’язувати 
з динамікою злочинності та її темпу оцінку робо-
ти поліції означає свідомо породжувати феномен, 
відомий у психології як «поведінка, орієнтована 
на контроль». Суть його полягає в тому, що люди-
на робить тільки те, що контролюється, і протидіє 
спробам вимірювання своєї роботи, «намагається 
зафіксувати виміри на рівні, який підлягає вина-
городі» [8, с. 532; 3, с. 223–224].

До того ж, історія пам’ятає, як радянська вла-
да визнавала злочинність явищем, несумісним 
із соціалістичним способом життя та побудовою 
комунізму. Звідси ескалація правових норм, при-
родний пошук причин їхньої неефективності, що 
найлегше виявити в різних суб’єктивних чинни-
ках: недостатній наполегливості правоохоронних 
органів у реалізації законодавства і криміналь-
но-правової політики загалом, невмінні окремих 
керівників організувати роботу тощо. Вжиті дер-
жавою заходи були спрямовані проти конкретних 
людей – службових осіб системи карної юстиції, 
у т. ч. підрозділів Нацполції: дисциплінарні стяг-
нення, звільнення з посади, переатестація, лю-
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страція тощо. Природна й реакція таких служ-
бових осіб: об’єктивно не маючи можливості 
забезпечити необхідну ефективність реалізації 
законодавчих норм і директивних розпоряджень, 
вони йдуть на фальсифікацію результатів роботи 
очолюваних підрозділів. Як наслідок, діяльність 
Нацполіції стає більш ефемерною, мнимою і не за-
безпечує правовий порядок.

Результати вивчення вироків судів свідчать 
про те, що вчинення співробітниками підрозді-
лів Нацполіції злочинів зумовлене насамперед 
їхніми низькими морально-діловими якостями, 
відсутністю належної вимогливості керівництва, 
а також недостатньою організацією виховної ро-
боти, морально-психологічної підготовки та нав-
чання особового складу. Також, як зазначалося, 
відсоткоманія, приховування злочинів від обліку, 
професійна деформація значної частини особового 
складу нанесли шкоду не тільки організації, а й 
процесу діяльності Нацполіції, результативності 
протидії злочинам й охорони громадського поряд-
ку, їхньому іміджу та престижу в очах населен-
ня [5]. Наведене демонструє негативні наслідки 
оцінювання ефективності діяльності поліції за 
станом злочинності, а також ідеологізації право-
охоронної системи та виводу її з-під контролю гро-
мадськості. Не дивно, що в останні роки прагнення 
обґрунтувати необхідність зміни усталених підхо-
дів до оцінки роботи поліції стає дедалі сильнішим.

Для прикладу, ще здавна у США оцінка ефек-
тивності роботи поліції відбувається за трьома 
параметрами: законності в діях поліції, стійкості 
зв’язку із населенням і належної активності в під-
тримці порядку, запобігання та припинення його 
порушень. Кожний із цих параметрів знаходить-
ся під жорстким контролем преси. За кожним 
поліцейським агентством закріплений один або 
декілька журналістів так званої «кримінальної 
хроніки». Будь-який факт неналежної роботи по-
ліції негайно доводиться до відома громадськості. 
В агентстві окремий співробітник або спеціальна 
група відповідальна за зв’язок із пресою. Ці спів-
робітники не мають права приховувати від преси 
будь-які факти роботи поліції, якщо це не зв’яза-
но із конфіденційною інформацією, що стосується 
розслідування конкретних справ.

Активну участь у контролі за роботою поліції 
бере населення. Скарги та заяви на роботу полі-
ції керівництво поліцейських департаментів роз-
глядає не як перешкоду в роботі, а як дієвий за-
сіб виявлення недбайливих чи некваліфікованих 
співробітників для вжиття щодо них виховних, 
освітніх або дисциплінарних заходів. Регуляр-
ність зв’язку з населенням – один із найважливі-
ших критеріїв оцінки ефективності роботи офіце-
ра поліції. Цей зв’язок реалізується через зустрічі 
з населенням для розповіді про роботу поліції (сво-
єрідний звіт перед платником податків) або для 

навчання населення заходам безпеки. Це також 
бесіди з особами, які допускають різні відхилення 
у своїй поведінці (схильність до наркотиків, ал-
коголю, розпусти тощо). За кожним патрульним 
закріплений певний маршрут чи територія. Про-
тягом зміни він мусить підтримувати зв’язок із 
населенням, заходячи, наприклад, у студентські 
гуртожитки, школи, відвідуючи неблагополучні 
сім’ї. Рух офіцера на маршруті жорстко контро-
люється черговою частиною агентства, із якою 
патрульний підтримує постійний зв’язок, допові-
даючи про кожну зміну свого місцезнаходження. 
Активність у підтриманні правопорядку та при-
пиненні його порушень оцінюється насамперед 
за кількістю арештів, які проводить патрульний 
офіцер. За робочу зміну він повинен провести не 
менше трьох арештів [9, с. 110–144].

Важливим запобіжним заходом є продумана 
виховна та психологічна робота в органах досу-
дового розслідування, яка насамперед має бути 
спрямована на формування у персоналу високих 
моральних і ділових якостей і культури, відпо-
відального ставлення до виконання службових 
обов’язків. Відомо, що з навичками правомірної 
поведінки не народжуються, правова культура 
формується соціальним середовищем (соціаліза-
цією) [11, с. 249–256].

Реформування та перебудова діяльності органів 
досудового розслідування та поліції загалом потре-
бує не тільки реорганізації її структури, але і зміни 
системи орієнтацій і ставлення співробітника до 
своєї службової діяльності. Запобігання (попере-
дження) вчинення злочинів у сфері службової ді-
яльності співробітниками досудового розслідуван-
ня передбачає, крім контролю організації, виховну 
та психологічну роботу, котра має бути спрямова-
на на реалізацію цілісно-орієнтаційних функцій, 
до яких належать формування професійної свідо-
мості, підвищення рівня їх професійної культури, 
формування у них правової вихованості й культу-
ри, правосвідомості, свідомого ставлення до вико-
нання службових обов’язків, поєднання високого 
професійного рівня з моральністю і культурою, 
прагнення до істини, прагнення до справедливості, 
професійної гордості, етики та культури [7].

Особливого значення набуває такий аспект ви-
ховної роботи, як аксіологічний або ціннісний, 
завдяки якому відбувається осмислення ціннос-
тей людського життя (моральних, естетичних, 
соціальних тощо). Через нього реалізується ви-
рішення проблем сенсу життя людини, тобто як 
вона повинна жити, будувати свою долю, до якої 
мети прагнути.

Через свою професійну діяльність співробітник 
поліції інтегрується в суспільство. Тож загально-
людські цінності (духовність, гуманність, мораль-
ність) повинні домінувати як у прийнятті рішень, 
пов’язаних із професією, так і у побуті.
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Для формування законослухняної поведінки 
особового складу чимале значення має особистий 
приклад керівного складу цього органу, котрий 
несе особисту (персональну) відповідальність за 
стан дисципліни та законності серед підлеглих. 
Самі вихователі мають бути відповідним чином 
підготовлені як у духовно-моральному, так і 
в суто професійному плані для роботи з персона-
лом. Керівники повинні постійно бути прикла-
дом у додержанні законності та дисципліни, без-
доганному виконанні вимог присяги, статутів, 
наказів і норм моралі, розвивати й підтримува-
ти у підлеглих свідоме ставлення до виконання 
службових обов’язків, почуття честі й гідності, 
заохочувати розумну ініціативу, самостійність 
у службі, суворо карати за недбалість. Особливу 
увагу вони мають приділяти вивченню індивіду-
альних якостей підлеглих, додержанню статут-
них відносин між ними, згуртуванню колективу, 
своєчасному встановленню мотивів проступків 
підлеглих і запобіганню їм, створенню обстанов-
ки нетерпимого ставлення до порушників мо-
ральних, правових і дисциплінарних норм.

Отже, підсумовуючи зазначене, наголосимо: 
по-перше, пріоритетними у запобіганні вчинен-
ню окремих злочинів проти правосуддя службо-
вими особами досудового розслідування мають 
бути заходи, спрямовані на покращення системи 
матеріального і морального заохочення, ство-
рення найбільш сприятливих умов для служби і 
відпочинку, кар’єрного росту, реального забезпе-
чення соціального захисту співробітників і їхніх 
родичів. По-друге, особливу увагу слід приділити 
підвищенню рівня культури та професіоналізму 
особового складу. Виховна робота передусім по-
винна бути спрямована на формування у співро-
бітників високих моральних і ділових якостей, 
правової культури, відповідального ставлення до 
виконання своїх службових обов’язків. По-третє, 
громадскість заслуговує на те, щоб мати фахових і 
морально стійких поліцейських, які б відповідали 
світовим стандартам. Тому слід усіма доступни-
ми засобами і надалі піднімати імідж і престиж 
служби в поліції. Не можна допускати, щоб ті, хто 
у своїй повсякденній діяльності ризикує життям 
в ім’я захисту інтересів суспільства й держави, 
були у правовому і соціальному плані слабко за-
хищеними [3, с. 87; 9, с. 110–144].
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Анотація

Воронцов А. В. Запобігання вчиненню окремих 
злочинів проти правосуддя службовими особами ор-
ганів досудового розслідування Національної поліції 
України. – Стаття.

Статтю присвячено проблемам неухильного до-
тримання законності службовими особами органів 
досудового розслідування під час здійснення правосуд-
дя, що набуває сьогодні великого значення. Реальний 
стан на місцях та аналіз статистичних даних свідчить 
про те, що в органах і підрозділах Національної полі-
ції України мають місце випадки ігнорування вимог 
керівництва Міністерства внутрішніх справ України 
щодо дотримання дисципліни та законності особо-
вим складом, у зв’язку з чим продовжує траплятися 
вчинення ними злочинів і, як наслідок, притягнення 
до кримінальної відповідальності.

Зазначено, що правопорушення співробітників  
Нацполіції (службових осіб досудового розслідування) 
не тільки викликає негативний суспільний резонанс, 
але й підриває засади правової держави, перешкод-
жає побудові громадянського суспільства, реалізації 
принципу рівності всіх перед законом, зацікавлено-
сті населення у підтриманні правопорядку, мотивації 
поваги до закону.

Порушення законності у лавах правоохоронних 
органів є системним явищем, навіть функціональ-
ним із позиції досягнення певної інституційної мети. 
Незаперечним фактом є важливість службової підго-
товки щодо зміцнення законності в підрозділах На-
цполіції, і лише на підставі аналізу цього системного 
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явища можна розробити справді дієві заходи впливу. 
Щодо шляхів і заходів запобігання вчиненню окре-
мих видів злочинів проти правосуддя службовими 
особами органів досудового розслідування зазначено, 
що їх дослідженню донедавна приділялося недостат-
ньо уваги. Більш того, ця проблема приховувалася 
від дослідників, а її масштаби занижувалися. Це не-
гативно впливає на ефективність запобігання таким 
злочинним проявам.

Ключові слова: правосуддя, дотримання законності, 
вчинення окремих злочинів проти правосуддя, запобі-
гання, співробітник Нацполіції.

Summary

Vorontsov A. V. Prevention of commitments of cer-
tain crimes against justice by officials of pre-trial in-
vestigation authorities of National Police of Ukraine. –  
Article.

The article is devoted to the problems of strict obser-
vance of the law by officials of the pre-trial investiga-
tion bodies during the administration of justice, which is 
becoming of no importance today. The real situation on 
the ground and the analysis of statistical data show that 
in the authorities and divisions of the National Police 
of Ukraine there are cases of ignoring the requirements 
of the leadership of the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine on discipline and legality of personnel, in con-

nection with which they continue to commit crimes and,  
as a consequence, criminal prosecution.

It is noted that the offense of National Police officers 
(pre-trial investigation officials) not only causes a nega-
tive public response, but also undermines the rule of law, 
hinders the construction of civil society, the implemen-
tation of the principle of equality before the law, public 
interest in maintaining law and order and motivating re-
spect for the law.

It is revealed that, unfortunately, the violation of the 
rule of law in the ranks of law enforcement agencies is a 
systemic phenomenon, even functional from the stand-
point of achieving a certain institutional goal. It is an in-
disputable fact that training is important for strengthen-
ing the rule of law in the National Police, and only on the 
basis of the analysis of this systemic phenomenon can tru-
ly effective measures of influence be developed. Accord-
ingly, considering the ways and measures to prevent cer-
tain types of crimes against justice by officials of pre-trial 
investigation bodies, it was noted that the investigation 
of crimes committed by officials in the administration of 
justice has not been given enough attention until recent-
ly. Moreover, this problem was hidden from researchers, 
and its scale was underestimated. This negatively affects 
the effectiveness of preventing such criminal acts.

Key words: justice, observance of law, committing 
certain crimes against justice, prevention, National Po-
lice officer.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОННОСТІ  
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Постановка проблеми. Правореалізаційна ді-
яльність накладає на закріплені у нормах права 
бажані характеристики управлінських правовід-
носин відбиток особливостей реальних життєвих 
обставин, які не можливо було передбачити та 
прорахувати за допомогою нормативно-правового 
регулювання, суб’єктивного сприйняття учасни-
ками правовідносин відповідних правил поведін-
ки, а також власних обов’язків, прав та інтересів. 
Тому Національна поліція України, яка забезпе-
чує охорону прав і свобод людини, підтримання 
публічної безпеки і порядку, потребує наявності 
системи стримувань і противаг, що запобігатиме 
зловживанню управлінською компетенцією, на-
даною поліцейським, узурпації державно-влад-
них повноважень і порушенню прав і свобод лю-
дини. У наведеному контексті незамінну роль 
відіграє саме проведення зовнішнього нагляду за 
законністю та дисципліною в діяльності поліції, 
що здійснюється незалежним суб’єктом, напри-
клад, прокуратурою, адже такий орган володіє 
більш широкими повноваженнями, насамперед у 
процесуальній сфері, щодо запобігання вчиненню 
поліцейськими різних порушень закону – проце-
дурних і технічних – і протидії заздалегідь сплано-
ваним та організованим обмеженням прав і свобод 
людини та громадянина. Звичайно, у наведеного 
нагляду є певні недоліки та переваги, з’ясування 
яких є важливою науково-теоретичною задачею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
лізуючи положення наукової доктрини, варто 
зауважити, що здебільшого вчені присвячували 
свої роботи розкриттю загальної проблематики 
сутності й особливостей здійснення прокурор-
ського нагляду. Серед таких праць слід відзна-
чити дослідження О.П. Бабікова, В.О. Глушкова, 
Ю.М. Грошевого, Е.О. Дідоренка, С.В. Єськова, 
В.С. Зеленецького, П.М. Каркача, І.М. Козякова, 
М.Й. Курочки, І.Є. Марочкіна, О.Р. Михайленка, 
С.М. Піскуна, М.А. Погорецького, Б.Г. Розов-
ського, Г.П. Середи, В.О. Черкова, М.Є. Шумила.

Невирішені раніше проблеми. Сьогодні бракує 
системних досліджень із питання особливостей 
прокурорського нагляду саме за законністю та 
дисципліною в діяльності поліції.

Метою статті є з’ясування особливостей проку-
рорського нагляду за законністю та дисципліною 
в діяльності Національної поліції України.

Виклад основного матеріалу. Слід зауважи-
ти, що прокурорський нагляд останніми роками 
зазнав багато змін у зв’язку з реформуванням за-
значеної сфери діяльності. Через це сьогодні за 
Конституцією України та Законом України «Про 
прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII 
нагляд прокуратури поширюється на діяльність 
поліції виключно за такими напрямами: 1) до-
тримання законності у ході проведення оператив-
но-розшукової діяльності, дізнання, досудового 
слідства та 2) дотримання законності при застосу-
ванні заходів примусового характеру, пов’язаних 
із обмеженням особистої свободи громадян. Тобто 
слід зауважити, що прокуратура не уповноваже-
на реалізовувати наглядові функції щодо забез-
печення дотримання службової дисципліни в ді-
яльності Національної поліції України, об’єктом 
прокурорського нагляду за наведеними вище на-
прямами є виключно дотримання законності наве-
деними органами у їхній процесуальній діяльності.

Р.Р. Трагнюк зауважує, що на сучасному ета-
пі Національна поліція є основним об’єктом про-
курорського нагляду, головним органом право-
порядку, на якому зосереджено конституційну 
функцію прокуратури з організації та процесу-
ального керівництва досудовим розслідуванням, 
вирішенням відповідно до закону інших питань 
під час кримінального провадження, нагляду за 
негласними та іншими слідчими і розшуковими 
діями органів правопорядку. Щодо Національної 
поліції прокуратура здійснює свої повноваження 
за такими напрямами, як: 1) організація і про-
цесуальне керівництво досудовими розслідуван-
нями, що здійснюються слідчими Національної 
поліції; 2) нагляд за проведенням оперативни-
ми підрозділами поліції оперативно-розшукової  
діяльності; 3) координація діяльності Націо-
нальної поліції у сфері запобігання злочинності 
з відповідною діяльністю інших органів правопо-
рядку. Також на перехідний період прокуратура 
здійснює нагляд за застосуванням Національною 
поліцією примусових заходів, які обмежують 
особисту свободу громадян. Також автор зазна-
чає, що під час здійснення нагляду за діяльністю 
Національної поліції прокурор передусім пере-
віряє відповідність закону дій і рішень поліцей-
ських при здійсненні покладених на них повно-
важень [1, с. 108].
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Висловлювання науковця про те, що діяль-
ність саме органів поліції є основним об’єктом 
прокурорського нагляду, можна проілюструвати 
даними звіту про роботу прокурора за січень-бе-
резень 2020 р. За наведеним звітом, за зазначений 
період у ході здійснення нагляду за законністю 
проведення досудового розслідування було вияв-
лено та внесено до Реєстру відомості про вчинене 
2 021 кримінальне правопорушення, з яких 2 018 – 
слідчими поліції. Кількість наданих письмових 
вказівок – 55 889, із яких 53 299 – слідчим полі-
ції. Кількість розглянутих прокурором клопотань 
слідчих – 19 499 (погоджено) та 706 (відмовлено), 
із яких 16 496 і 617 відповідно – клопотання слід-
чих поліції. Кількість перевірених прокуратурою 
оперативно-розшукових справ – 28 691, з яких 
27 328 – справи поліції. Кількість скасованих про-
курором незаконних постанов – 488, із яких 464 – 
постанови поліції (з них 192 – про заведення ОРС, 
270 – про закриття ОРС) [2].

Тобто дійсно варто відзначити, що діяльністю 
поліції охоплено найбільшу кількість справ, у 
яких проводяться оперативно-розшукова діяль-
ність, дізнання та досудове слідство. Наведені об-
ставини зумовлюють необхідність у зазначених 
органів здійснювати постійну, системну та тісну 
співпрацю. Для ефективної реалізації визначених 
чинним законодавством завдань із нагляду за за-
конністю діяльності поліції прокуратурі необхід-
но розробляти та втілювати в життя комплексні 
організаційно-правові заходи, спрямовані на ви-
конання таких завдань, а також налагодження 
процесуальної, організаційної та інформаційної 
взаємодії з поліцією.

Відповідно до норм Кримінального процесу-
ального кодексу України від 13 квітня 2012 р. 
№ 4651-VI визначено повноваження прокурора 
під час здійснення ним нагляду за додержанням 
законів під час проведення досудового розсліду-
вання у формі процесуального керівництва досу-
довим розслідуванням, серед яких, наприклад: 
мати повний доступ до матеріалів, документів 
та інших відомостей, що стосуються досудового 
розслідування; доручати органу досудового роз-
слідування проведення досудового розслідуван-
ня; доручати слідчому, органу досудового розслі-
дування проведення у встановлений прокурором 
строк слідчих (розшукових) дій, негласних слід-
чих (розшукових) дій, інших процесуальних дій 
або давати вказівки щодо їх проведення чи брати 
участь у них, а в необхідних випадках – особисто 
проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії; 
скасовувати незаконні та необґрунтовані постано-
ви слідчих; ініціювати перед керівником органу 
досудового розслідування питання про відсторо-
нення слідчого від проведення досудового розслі-
дування та призначення іншого слідчого за на-
явності підстав, передбачених цим Кодексом для 

його відводу, або у разі неефективного досудового 
розслідування; погоджувати або відмовляти у по-
годженні клопотань слідчого до слідчого судді про 
проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 
слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних 
дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи 
самостійно подавати слідчому судді такі клопотан-
ня; затверджувати чи відмовляти у затвердженні 
обвинувального акта, вносити зміни до складе-
ного слідчим обвинувального акта чи зазначених 
клопотань, самостійно складати обвинувальний 
акт чи зазначені клопотання; здійснювати інші 
повноваження, передбачені цим Кодексом [3].

Тобто у зазначеному напрямі за прокуратурою 
закріплено широкі процесуальні повноваження 
щодо погодження різних актів органів поліції, 
клопотань про проведення слідчих і негласних 
розшукових дій тощо. Проте основною їх особли-
вістю є те, що усі повноваження прокурора під 
час здійснення нагляду за дотриманням законно-
сті у діяльності поліції лежать виключно у про-
цесуальній у площині. У разі здійснення заходів 
нагляду прокуратури, надання відповідних вка-
зівок (наприклад, у разі скасування незаконних і 
необґрунтованих постанов слідчих, ініціювання 
питання про відсторонення слідчого від прове-
дення досудового розслідування та призначення 
іншого слідчого, в т. ч. у разі неефективного до-
судового розслідування) наслідком для поліцей-
ських, котрі проводять досудове розслідування, 
дізнання, оперативно-розшукову діяльність, 
може бути і притягнення до дисциплінарної від-
повідальності. Це опосередкований наслідок, 
який уже залежить від конкретних обставин по-
рушень законності та службової дисципліни, що 
спричинили винесення прокурором акта реагу-
вання та юридичної волі керівника.

Д.Ю. Фурсов, досліджуючи особливості про-
курорського нагляду за додержанням законів під 
час досудового розслідування кримінальних пра-
вопорушень проти безпеки дорожнього руху, за-
значав, що процесуальні керівники здебільшого 
не володіють методикою і тактикою розслідуван-
ня зазначеної категорії кримінальних правопору-
шень, у зв’язку із чим надалі спонтанно проводять 
досудове розслідування, що доводить факт нена-
лежного виконання своїх обов’язків і порушення 
вимог п. 1 ч. 3 р. IV «Порядку організації діяль-
ності прокурорів і слідчих органів прокуратури», 
затвердженого наказом Генеральної прокуратури 
України № 51 від 28 березня 2019 р. Наприклад, 
прокурор не звертає належної уваги слідчого на 
дотримання вимог до проведення такої слідчої дії, 
як слідчий експеримент, у частині своєчасності 
проведення та відповідності погодних і дорожніх 
умов тим, які були під час дорожньо-транспортної 
пригоди (далі – ДТП) (сніг, дощ, наявність листя 
на деревах, туман тощо). Ще однією проблемною 
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частиною прокурорського нагляду зазначеної сфе-
ри є неефективний контроль за якістю проведених 
процесуальних дій слідчим. Нерідко процесуальні 
керівники не звертають належної уваги на резуль-
тати, отримані у процесі проведення слідчих дій, 
а саме на неповноту отриманих вихідних даних і 
порушення процедури складання протоколів слід-
чих дій. Вирішення зазначеної проблеми автор 
вбачає, як слушно зауважив А.А. Дворник, у по-
стійному, щільному характері прокурорського 
нагляду [4, с. 89], у дотриманні керівником органу 
прокуратури принципу спеціалізації під час при-
значення процесуального керівника за справами 
зазначеної категорії правопорушень. Тому науко-
вець наголошує, що процесуальним керівником у 
кримінальних провадженнях повинні бути проку-
рори, які володіють досвідом контрольно-нагля-
дової діяльності в зазначеній сфері, мають чітке 
розуміння методики розслідування конкретного 
виду правопорушення та сконцентровані пере-
важно на процесуальному керівництві криміналь-
них проваджень зазначеної категорії [5, с. 143].

Аналізуючи таку позицію, зауважимо, що 
дійсно у ході здійснення прокурорського нагля-
ду за дотриманням законності у діяльності по-
ліції сьогодні існує велика кількість недоліків. 
Аналізуючи судову практику, звертаємо увагу 
на кількість ухвал і постанов, прийнятих за роз-
глядом скарги на дії як слідчого, так і прокурора 
як його процесуального керівника. Здебільшого 
підставою для оскарження законності ведення 
досудового слідства є недотримання розумних 
строків у кримінальному провадженні. Прикла-
дом можуть стати ухвали Коропського районного 
суду Чернігівської області від 25 березня 2020 р. у 
справі № 735/348/20 та Шевченківського район-
ного суду м. Чернівці від 21 січня 2020 р. у справі 
№ 727/237/20. Наприклад, за змістом останньої 
наведеної ухвали, скаржник звернувся до слід-
чого судді зі скаргою на рішення прокурора про 
відмову в задоволенні скарги на недотримання 
розумних строків прокурором у кримінальному 
провадженні. 16 липня 2018 р. процесуальним 
керівником В.Д. Кожелянко було задоволено 
його клопотання від 19 березня 2018 р. про про-
ведення допиту. Упродовж 14 місяців погоджена 
прокурором слідча дія, його допит у режимі віде-
оконференції, так і не була проведена. Слідчим, 
прокурором порушені розумні строки проведен-
ня слідчої дії – його допиту в режимі відеоконфе-
ренції. 24 грудня 2019 р. він звернувся в поряд-
ку ст. 308 КПК України до вищого прокурора зі 
скаргою на недотримання прокурором розумних 
строків досудового розслідування. 10 січня 2020 р. 
на його адресу надійшов лист за підписом заступ-
ника прокурора Чернівецької області А. Брюхови-
ча, в якому останній фактично відмовив у задово-
ленні скарги та не надав прокурору обов’язкових 

для виконання вказівок. Отже, вищий прокурор 
зобов’язаний був перевірити викладені у скарзі 
обставини, надати оцінку розумності строків ви-
конання погодженої прокурором слідчої дії, яка 
упродовж півтора року так і не була виконана, 
й  у разі порушення розумних строків надати вка-
зівки щодо строків вчинення погодженої прокуро-
ром слідчої дії [6].

Також вагому частку у масиві оскаржуваних 
дій і рішень слідчих поліції та прокурорів як їх-
ніх процесуальних керівників становлять оскар-
ження постанов про закриття кримінального 
провадження. Слід відзначити, що вирішення 
таких скарг по суті загалом спрямовується за різ-
ними варіантами, серед яких найпоширенішими 
є: 1) прокурор самостійно скасовує постанову про 
закриття кримінального провадження та надає 
докази такого скасування до матеріалів справи, 
внаслідок чого суд виносить ухвалу про закрит-
тя провадження (ухвала Приморського район-
ного суду м. Одеси від 06 травня 2020 р. у справі 
№ 522/5340/20); 2) суд скасовує оскаржувану 
постанову про закриття кримінального прова-
дження. Прикладом може слугувати ухвала Суво-
ровського районного суду м. Одеси від 03 березня 
2020 р. у справі № 523/2348/20, за якою судом 
встановлено, що предметом оскарження є поста-
нова слідчого про закриття кримінального про-
вадження від 19 вересня 2016 р., про яку стало 
відомо 07 лютого 2020 р. та яка, на думку особи, 
котра подала скаргу, є передчасною, незаконною 
та такою, що не відповідає завданням криміналь-
ного провадження. Зі скарги та доданих до неї 
матеріалів вбачається, що в ході досудового роз-
слідування не було проведено ряд слідчих дій по 
кримінальному провадженню, після чого слідчим 
винесено постанову про закриття кримінально-
го провадження. Також слідчим тривалий час не 
було повідомлено, на якій стадії перебуває кри-
мінальне провадження. Крім того, ані слідчий, 
ані процесуальний керівник не повідомляли про 
закриття кримінального провадження. Суд зазна-
чає, що вказані обставини в сукупності дають об-
ґрунтовані підстави вважати, що досудове розслі-
дування у кримінальному провадженні проведено 
без всебічного, повного й об’єктивного досліджен-
ня всіх обставин справи й оцінки слідчим всіх зі-
браних і перевірених доказів, тому висновок слід-
чого про закриття кримінального провадження 
є передчасним, а постанова про закриття кримі-
нального провадження підлягає скасуванню [7].

Висновки. Підсумовуючи наведене вище, за-
уважуємо, що на практиці здійснення прокурор-
ського нагляду за законністю діяльності поліції 
не завжди слугує ефективним інструментом за-
безпечення дотримання поліцією норм чинного 
законодавства. Саме тому важливим для функці-
онування системи стримувань і противаг є також 
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судовий контроль за діяльністю як поліції, так і 
прокуратури. Виокремлюючи особливості про-
курорського нагляду за дотриманням законності 
та дисципліни в діяльності Національної поліції 
України, зауважуємо, що це:

1) зовнішня форма забезпечення законності 
діяльності поліції – тобто така, яка здійснюється 
незалежним від структури Національної поліції 
України суб’єктом;

2) правова форма забезпечення законності ді-
яльності поліції – усі заходи, дії, акти, рішення, 
що здійснюються та приймаються прокурором 
у рамках реалізації нагляду, вчиняються в межах 
чинного законодавства;

3) системна й активна, врегульована чинним 
законодавством діяльність, яка полягає у прове-
денні постійного спостереження, оцінки, аналізу 
законності оперативно-розшукових заходів, слід-
чих дій чи дій, спрямованих на дізнання, а також 
у ініціативних заходах – проведенні перевірок, 
надання доручень і вказівок, вжиття заходів щодо 
усунення порушень законності у ході проведен-
ня поліцією оперативно-розшукової діяльності, 
дізнання та досудового слідства. Прокурор, здій-
снюючи нагляд і погоджуючи відповідні клопо-
тання, затверджуючи процесуальні рішення (а в 
окремих випадках приймаючи їх), зобов’язаний 
та уповноважений забезпечити об’єктивну, не-
залежну та кваліфіковану перевірку таких актів 
щодо їх відповідності чинному законодавству, 
спрямувати процесуальний рух справи у напрямі 
виконання завдань кримінального провадження;

4) об’єктом прокурорського нагляду є закон-
ність діяльності поліції, а не службова дисциплі-
на. Також не вся діяльність поліції є об’єктом 
прокурорського нагляду, а лише та, яка здійсню-
ється у ході провадження оперативно-розшукової 
діяльності, досудового слідства чи дізнання;

5) прокурорський нагляд здійснюється у фор-
мі процесуального керівництва, а це означає, що 
акти, які виносяться прокурором у разі виявлення 
порушень закону поліцейськими при здійсненні 
ними дізнання, досудового слідства чи оператив-
но-розшукової діяльності, приймаються виключ-
но у процесуальній площині;

6) повноваження прокурора під час проведен-
ня ним нагляду за законністю діяльності поліції 
є більш широкими, аніж у керівника поліції при 
здійсненні внутрішньовідомчого нагляду у визна-
ченій сфері (наприклад, затвердження обвину-
вального акта, звернення з ним до суду). Наведене 
окреслює засоби для гарантування дотримання 
вимог чинного законодавства поліцейськими.

Література
1. Трагнюк Р.Р. Національна поліція як основний 

об’єкт прокурорського нагляду на сучасному етапі. 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного уні-

верситету. Серія : Юриспруденція. 2017. Вип. 29 (2).  
С. 106–109.

2. Звіт про роботу прокурора за січень-березень 
2020 р. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.
html?dir_id=114137&libid=100820&c=edit&_c=fo#.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : 
Кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VІ. Голос 
України. 2012. № 90–91.

4. Дворник А.А. Організація роботи прокуратури 
з нагляду за дотриманням законів у процесі досудового 
розслідування доведення до банкрутства : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.10. Київ, 2015. 199 с.

5. Фурсов Д.Ю. Співвідношення прокурорського 
нагляду, відомчого та судового контролю за законні-
стю досудового розслідування кримінальних право-
порушень проти безпеки дорожнього руху. Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія : Юриспруденція. 2019. № 41. Т. 2. С. 142–146.

6. Ухвала Шевченківського районного суду м. Чер-
нівці від 21 січня 2020 р. у справі № 727/237/20. URL: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87299522.

7. Ухвала Суворовського районного суду м. Одеси 
від 03 березня 2020 р. у справі № 523/2348/20. URL: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88039177.

Анотація

Нетудихатка А. В. Особливості прокурорського 
нагляду за дотриманням законності та дисципліни 
в діяльності Національної поліції України. – Стаття.

Стаття присвячена розкриттю особливостей проку-
рорського нагляду за дотриманням законності та дис-
ципліни в діяльності Національної поліції України. 
Для досягнення визначеної наукової мети автором з’я-
совано міркування вчених із приводу сутності проку-
рорського нагляду за діяльністю поліції, його цілей 
і змісту. Проаналізовано статистичну інформацію, 
яка стосується досліджуваної проблематики. Також 
звернено увагу на окремі положення судової практики 
з розгляду скарг на дії прокурора як процесуального 
керівника, у зв’язку з чим виявлено певні проблеми 
здійснення прокурорського нагляду за дотриманням 
законності та дисципліни в діяльності поліції. На під-
ставі дослідженого матеріалу виділено особливі харак-
теристики прокурорського нагляду за дотриманням 
законності та дисципліни в діяльності Національної 
поліції України. Наголошено, що діяльністю поліції 
охоплено найбільшу кількість справ, у яких прово-
дяться оперативно-розшукова діяльність, дізнання 
та досудове слідство. Наведені обставини зумовлюють 
необхідність у зазначених органів здійснювати постій-
ну, системну та тісну співпрацю. Для ефективної реа-
лізації визначених чинним законодавством завдань із 
нагляду за законністю діяльності поліції прокуратурі 
необхідно розробляти та втілювати в життя комплексні 
організаційно-правові заходи, спрямовані на виконан-
ня таких завдань, а також налагодження процесуаль-
ної, організаційної та інформаційної взаємодії з полі-
цією. Зроблено висновок, що прокурорський нагляд 
здійснюється у формі процесуального керівництва, а це 
означає, що акти, які виносяться прокурором у разі 
виявлення порушень закону поліцейськими при здійс-
ненні ними дізнання, досудового слідства чи опера-
тивно-розшукової діяльності, приймаються виключно 
у процесуальній площині. Повноваження прокурора 
під час проведення ним нагляду за законністю діяльно-
сті поліції є більш широкими, аніж у керівника поліції 
при здійсненні внутрішньовідомчого нагляду у визна-
ченій сфері (наприклад, затвердження обвинувально-
го акта, звернення з ним до суду). Наведене окреслює 
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засоби для гарантування дотримання вимог чинного 
законодавства поліцейськими.

Ключові слова: прокурорський нагляд, Національ-
на поліція, законність, дисципліна, процесуальний 
керівник, оперативно-розшукова діяльність, дізнання, 
досудове слідство.

Summary

Netudykhatka A. V. Peculiarities of prosecutorial 
supervision over observance of legality and discipline in 
the activity of the National Police of Ukraine. – Article.

The article is devoted to the disclosure of the peculiar-
ities of the prosecutor’s supervision over the observance 
of law and discipline in the activity of the National Po-
lice of Ukraine. To achieve a certain scientific goal, the 
author clarified the views of scientists on the essence of 
prosecutorial oversight of the police, its goals and con-
tent. Statistical information related to the researched 
problems is analyzed. Attention is also drawn to certain 
provisions of the case law on complaints about the actions 
of the prosecutor as a procedural manager, in connection 
with which certain problems of prosecutorial supervision 
over the observance of law and discipline in the police have 
been identified. On the basis of the researched material 
the special characteristics of prosecutorial supervision 
over observance of legality and discipline in activity of 

National police of Ukraine are allocated. It is emphasized 
that the activity of the police covers the largest number 
of cases in which operative-search activities, inquiries 
and pre-trial investigation are carried out. These circum-
stances necessitate the need for these bodies to carry out 
constant, systematic and close cooperation. In order to ef-
fectively implement the tasks defined by the current leg-
islation on the supervision of the legality of police activi-
ties, the prosecutor’s office must develop and implement 
comprehensive organizational and legal measures aimed 
at performing such tasks, as well as establishing proce-
dural, organizational and informational interaction with 
the police. It is concluded that prosecutorial supervision 
is carried out in the form of procedural guidance, which 
means that acts issued by the prosecutor in case of viola-
tions of the law by police during their inquiry, pre-trial 
investigation or operational search activities are taken 
only in procedural terms. The powers of the prosecutor 
during the supervision of the legality of police activities 
are broader than that of the police chief in the implemen-
tation of internal supervision in a particular area (for ex-
ample, approval of an indictment, go to court with him). 
This creates important tools to ensure compliance with 
current legislation by police.

Key words: prosecutorial supervision, National po-
lice, legality, discipline, procedural manager, opera-
tive-search activity, inquiry, pre-trial investigation.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ  
У КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Постановка проблеми. Однією з основних 
загроз функціюванню банківської системи як 
невід’ємної складової частини суспільно-еконо-
мічного життя держави є злочинність у кредит-
но-фінансовій сфері.

За сучасних реалій існування нашої держави 
якісне та всебічне розслідування злочинів у фі-
нансово-банківський сфері неможливе у зв’язку 
з відсутністю насамперед спеціалізованого та ви-
сококваліфікованого незалежного органу досудо-
вого розслідування, який би мав у своїй структу-
рі фахівців із бухгалтерського обліку, ревізії та 
контролю фінансово-кредитних операцій.

Масив бухгалтерської інформації в банківсько-
му обліку надто великий і складний не лише для 
дослідження і розслідування, а і для сприйняття. 
Саме тому застосування знань спеціалістів та екс-
пертів у цій сфері є необхідним і першочерговим 
при розслідуванні кредитно-фінансових злочинів 
та інших суміжних правопорушень.

Недостатність кваліфікованих кадрів, відсут-
ність сучасних ефективних методик виявлення та 
розслідування вже вчинених злочинів і викриття 
потенційних «схем» вчинення злочинів у кредит-
но-фінансовій сфері, а також брак рекомендацій 
щодо проведення слідчих дій при розслідуванні 
злочинів цієї категорії є проблематичним, оскіль-
ки зумовлює існування значних ризиків – неви-
явлення або латентності таких злочинів, або не-
правильну кваліфікацію дій винних осіб, або не 
встановлення усіх елементів складу злочину тощо.

Криміналістичне дослідження кредитно-фі-
нансових злочинів, визначення їх основних тен-
денцій, вивчення окремих механізмів і способів 
вчинення таких правопорушень у банківській 
сфері є основою для розробки ефективних реко-
мендацій із їх виявлення та розслідування.

Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Те-
матиці шахрайства із кредитними ресурсами при-
свячено достатньо багато публікацій. Так, фунда-
ментальними у цій сфері є праці С.С. Чернявського 
«Методика розслідування злочинів у сфері банків-
ського кредитування» (2001) [7], «Фінансове ша-

храйство: методологічні засади розслідування» 
(2010) [8]; О.В. Курмана «Методика розслідування 
шахрайства з фінансовими ресурсами» (2002) [3]; 
О.В. Пчеліної та В.В. Корнієнка «Особливості 
розслідування злочинів, вчинених шляхом кре-
дитно-фінансових операцій: Методичні рекомен-
дації» (2011) [5]. Окремим питанням шахрайства 
з фінансовими ресурсами у банківській сфері, їх 
кваліфікації, розслідуванню та протидії присвя-
чені роботи О.О. Дудорова «Шахрайство з фінан-
совими ресурсами: врахування банківської специ-
фіки при кваліфікації злочину» [1], В.Р. Мойсика 
«Проблеми кримінальної відповідальності за ша-
храйство з фінансовими ресурсами» [4] та інших 
відомих вчених.

Метою статті є дослідження та висвітлення 
особливостей методики розслідування злочинів, 
передбачених ст. 191 та 364 КК України, що вчи-
няються у кредитно-банківській сфері.

Завданнями дослідження є розкриття, опис і 
документування деяких окремих механізмів «ша-
храйських» дій, спрямованих на привласнення 
грошових коштів та ухилення від виконання зо-
бов’язань за кредитними договорами.

Дослідження скрадатиметься із двох частин: 
у першій частині буде описано механізм кон-
кретного злочину у банківській сфері, вчиненого 
із застосуванням «шахрайства» із кредитними 
ресурсами, у другій – надано рекомендації щодо 
тактики та методики розслідування такої катего-
рії злочинів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Злочини у кредитно-фінансовій сфері є складовою 
частиною економічної злочинності. Такі злочини 
зазвичай вчиняються не одноособово та станов-
лять сукупність повторюваних взаємодоповню-
ючих і пов’язаних між собою протиправних дій, 
що мають спільну мету – привласнення грошових 
коштів та ухилення від виконання зобов’язань 
за кредитними договорами.

О.В. Пчеліна та В.В. Корнієнко зазначають, 
що для механізму вчинення злочинів шляхом 
кредитно-фінансових операцій організованими 
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злочинними групами є характерним розподілення 
функцій між окремими її членами, коли кожний 
із них виконує тільки частку злочинної «роботи», 
яка підлягає кваліфікації за окремою статтею 
Кримінального кодексу України. Завдання пра-
воохоронних органів у таких ситуаціях, на думку 
авторів, полягає у тому, щоб за окремими лан-
цюжками злочинних дій окремих осіб розгледіти 
єдину злочинну діяльність організованої групи. 
До того ж, злочинна діяльність набуває вигляду 
складних взаємопов’язаних діянь [5]. Важливим 
є і те, що до механізму вчинення злочинів у кре-
дитно-фінансовій сфері залучаються і спеціально 
створені фіктивні юридичні особи.

Початок реалізації схем вчинення злочинів 
у кредитно-фінансовій сфері є типізованим. У на-
шій роботі ми конкретно опишемо механізм вчи-
нення злочинів, передбачених ст. 191 та 364 КК 
України на основі матеріалів практики. Описана 
нижче шахрайська схема була багатокроковою та 
багаторічною, її реалізацію забезпечували декіль-
ка юридичних осіб, використовувалося щонай-
менше три типи фінансових інструментів.

Так, 1 листопада 2009 р. ПАТ «Банк 1», реа-
лізуючи право іпотекодержателя, оприбутковує 
на власний баланс об’єкт комерційної нерухо-
мості у вигляді торговельно-розважального цен-
тру (далі – ТРЦ) загальною площею більш ніж 
15 000 м2, розташованого у високоурбанізованому 
місті, що підтверджується договором реалізації 
права іпотекодержателя, посвідченого нотаріаль-
но, а ціноутворення визначено на підставі звіту 
оцінювача (табл. 1).

Управління (надання в оренду торгових примі-
щень) ТРЦ генерувало грошовий потік, який спів-

відносився із зобов’язаннями за кредитним дого-
вором, тобто прибутку вистачало для погашення 
як тіла кредиту, так і нарахованих відсотків за 
користування предметом іпотеки, за яким він був. 
Можливо, що за кредитуванням ПАТ «Банк 1» 
власника ТРЦ був прихований продаж, фінансова 
операція відбулася у 2009 р. – у розпалі фінансо-
вої кризи 2008 р.

Оприбуткований на баланс ТРЦ був визначе-
ний банком як об’єкт інвестиційної нерухомості, 
утримуваний для продажу.

15 грудня 2011 р. ПАТ «Банк 1» надає бланко-
вий кредит ТОВ «1» у сумі 100 000 000,00 грн для 
поповнення обігових коштів. Факт надання креди-
ту підтверджується Кредитним договором № 2 від 
15 грудня 2011 р., укладеним на підставі рішення 
Кредитного комітету ПАТ «Банк 1» і випискою 
руху коштів по поточному рахунку № 2600,  
відкритому для ТОВ «1» у ПАТ «Банк 1» (табл. 2).

Відповідно до виписки руху коштів по поточ-
ному рахунку № 2600, відкритому для ТОВ «1» 
у ПАТ «Банк 1», станом на 15 грудня 2011 р. за-
лишок грошових коштів складав 0,0 грн.

Того ж дня за рахунок кредитних коштів 
ТОВ «1» здійснює переказ на користь ТОВ «2» із 
призначенням платежу «Збільшення Статутного 
фонду» (табл. 3).

Відповідно до виписки руху коштів по рахунку 
№ 2600, відкритого для ТОВ «2» у ПАТ «Банк 1», 
станом на 15 грудня 2011 р. залишок грошових 
коштів становив 0,00 грн. Після цього ТОВ «2» пе-
реказує на користь ТОВ «1» грошові кошти в сумі 
100 000 000,00 грн із призначенням платежу «за 
облігації в кількості 10 000 шт., емітентом яких є 
ТОВ «1» (табл. 4).

Таблиця 1
Факт оприбуткування підтверджується бухгалтерським записом

Рух по особовому рахунку № 3510 по валюті 980 за період із 01.11.2009 по 01.11.2009
Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

01.11.2009 К № 3408 Необоротні активи, 
утрим. для продажу 150 000 000,00

Оприб. нежил. приміщ. згідно 
з актом пр.-перед. від 01.11.2009 р., 

розпорядження № 2030/1 
від 01.11.2009 р., без ПДВ 

Таблиця 2
Рух по особовому рахунку № 2062 по валюті 980 за період із 15.12.2011 по 15.12.2011

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

15.12.2011 Д № 2600 ТОВ»1» 100 000 000,00

Перерах. кредиту ТОВ «2», за 
дог. НВКЛ № 2 від 15.12.2011р., 
заяви б/н від 15.12.2011 р., прот. 
№ 16 від 15.12.2011 р. та розпор. 

від 15.12.2011 р. 

Таблиця 3
Рух по особовому рахунку № 2600 ТОВ «1» по валюті 980 за період із 15.12.2011 по 15.12.2011

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу
15.12.2011 Д № 2600 ТОВ «2» 100 000 000,00 «Збільшення Статутного фонду».
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Таблиця 4
Рух по особовому рахунку № 2600 ТОВ «3» по валюті 980 за період із 15.12.2011 по 15.12.2011

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу
15.12.2011 Д № 2600 ТОВ «2» 100 000 000,00 «За цінні папери».

Таблиця 5
Рух по особовому рахунку № 2600 ТОВ «2» по валюті 980 за період із 15.12.2011 по 15.12.2011

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

15.12.2011 Д №2062 ТОВ «1» 100 000 000,00 Погашення кредиту за договором  
№ 2 від 15.12.2011 р.

Таблиця 6
Рух по особовому рахунку № 3541 ПАТ «Банк 1» по валюті 980 за період із 01.03.2012 по 01.03.2012

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу
01.03.2012 Д №2600 ТОВ «2» 300 000 000,00 За цінні папери

Таблиця 7
Рух по особовому рахунку № 3541 ПАТ «Банк 1» по валюті 980 за період із 01.03.2012 по 01.03.2012

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

01.03.2012 К № 3114 ТОВ «2» 200 000 000,00 Оприбуткування вартості цінних 
паперів ТОВ «2»

01.03.2012 К № 3114 ТОВ «1» 100 000 000,00 Оприбуткування вартості цінних 
паперів ТОВ «1»

Таблиця 8
Рух по особовому рахунку № 2600 ТОВ «3» по валюті 980 за період із 15.12.2011 по 15.12.2011

Дата Д/К МФО Рахунок Назва  
кореспондента Сума Призначення платежу

01.03.2012 Д ПАТ 
«Банк 2» № 2615 ТОВ «2» 100 000 000,00 «розміщення вільних грошових 

коштів на депозитному рахунку».

01.03.2012 Д ПАТ 
«Банк 3» № 2615 ТОВ «2» 100 000 000,00 «розміщення вільних грошових 

коштів на депозитному рахунку».

01.03.2012 Д ПАТ 
«Банк 4» № 2615 ТОВ «2» 100 000 000,00 «розміщення вільних грошових 

коштів на депозитному рахунку».

Таблиця 9
Рух по особовому рахунку № 2063 ТОВ «3» по валюті 980 за період із 01.03.2012 по 01.03.2012 

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

01.03. 2012 Д № 2600 ТОВ»3» 110 000 000,00

Перерах. кредиту ТОВ «3»,  
за дог. НВКЛ № 5 від 01.03.2012 р., 

заяви б/н від 01.03.2012 р., прот.  
№ 16 від 15.12.2011 р. та розпор.  

від 01.03.2012 р.

Таблиця 10
Рух по особовому рахунку № 2600 ТОВ «3» по валюті 980 за період з 01.11.2009 по 01.12.2009

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

01.03.2012 Д № 3408 ПАТ «Банк 1» 110 000 000,00

Сплата за нерухоме майно згід-
но з договором купівлі-продажу 

нерухомого майна від 01.03.2012 р. 
в т. ч. ПДВ 18 333 700,00 грн.

Таблиця 11
Рух по особовому рахунку № 3408 ПАТ «Банк 1» по валюті 980 за період із 01.03.2012 по 01.03.2012

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

01.03.2012 К № 7499 ПАТ «Банк 1» 40 000 000,00 Негативний результат від продажу 
нерухомого майна
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Таблиця 12

Рух по особовому рахунку № 3541 ПАТ «Банк 1» по валюті 980 за період із 01.03.2012 по 01.03.2012
Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

01.03.2013 Д 2600 ТОВ «4» 30 000 000,00 За цінні папери
01.03.2013 Д 2600 ТОВ «5» 30 000 000,00 За цінні папери
01.03.2013 Д 2600 ТОВ «6» 38 000 000,00 За цінні папери

Таблиця 13

Рух по особовому рахунку № 2600 ТОВ «3» по валюті 980 за період із 01.11.2009 по 01.12.2009
Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

01.03.2013 К 2600 ТОВ «4» 30 000 000,00 За цінні папери
01.03.2013 К 2600 ТОВ «5» 30 000 000,00 За цінні папери
01.03.2013 К 2600 ТОВ «6» 38 000 000,00 За цінні папери

01.03.2013 Д 2068 ТОВ «3» 3 000 000,00 Сплата відсотків за кредитним  
договором № 5

01.03.2013 Д 2063 ТОВ «3» 95 000 000,00 Погашення кредиту за кредитним 
договором № 5

Таблиця 14

Рух по особовому рахунку № 3541 ПАТ «Банк 1» по валюті 980 за період із 01.03.2012 по 01.03.2012
Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

10.03.2012 К № 3114 ТОВ «7» 98 000 000,00 Оприбуткування вартості цінних 
паперів ТОВ «7»

Таблиця 15

Рух по особовому рахунку № 2600 ТОВ «3» по валюті 980 за період із 28.06.2013 по 28.06.2013

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

28.06.2013 К № 2063 ТОВ «3» 58 000 000,00
Зарахування кредитних коштів 

за кредитним договором № 5 
від 01.03.2012 р.

Таблиця 16

Рух по особовому рахунку № 2600 ТОВ «3» по валюті 980 за період із 28.06.2013 по 28.06.2013

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

28.06.2013 Д № 3541 ТОВ «7» 58 000 000,00 За цінні папери ТОВ «7»

Таблиця 17

Рух по особовому рахунку № 3541 по валюті 980 за період із 28.06.2013 по 28.06.2013

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

28.06.2013 Д № 3114 Вартість цінних  
паперів ТОВ «7» 58 000 000,00 Списання вартості цінних паперів 

ТОВ «7»

Таблиця 18

Рух по особовому рахунку №3641 ПАТ «Банк 1» по валюті 980 за період із 28.06.2013 по 28.06.2013
Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

28.06.2013 К № 2600 ТОВ «3» 40 000 000,00 За цінні папери ТОВ «7»

Таблиця 19

Рух по особовому рахунку №3641 ПАТ «Банк 1» по валюті 980 за період із 28.06.2013 по 28.06.2013
Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

28.06.2013 Д № 3114 Вартість цінних 
паперів 40 000 000,00 Списання вартості цінних паперів
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У свою чергу, ТОВ «1» за рахунок отриманих 
грошових коштів здійснює погашення кредитних 
зобов’язань перед ПАТ «Банк 1» за Кредитним до-
говором № 2 від 15 грудня 2011 р. (табл. 5).

Описані операції відбулися в один день, резуль-
татом було збільшення Статутного фонду ТОВ «2» 
та продаж йому облігацій, емітованих ТОВ «1» 
на суму 100 000 000,00 грн. В історії емісії цін-
них паперів ТОВ «1» був зафіксований продаж 
за ціною 1000,00 грн за одиницю. Тобто відбулося 
штучне котирування цінних паперів.

Станом на 01 березня 2012 р. ТОВ «2» реє-
струє власну емісію цінних паперів у кількості 
20 000 шт. на суму 200 000 000,00 грн і разом 
із придбаними у ТОВ «1» продає ПАТ «Банк 1». 
Загальна сума угоди склала 300 000 000,00 грн.

Переказ банком грошових коштів на користь 
ТОВ «2» підтверджується випискою по рахунку 
обліку дебіторської заборгованості за операціями 
з цінними паперами № 3541 за 01 березня 2012 р. 
(табл. 6).

Того ж дня банк оприбутковує вартість при-
дбаних цінних паперів на відповідні рахунки 
№ 3114 (табл. 7).

Отримані від банку грошові кошти в сумі 
300 000 000,00 грн, ТОВ «2» розміщує на депо-
зитних рахунках у ПАТ «Банк 2», ПАТ «Банк 3» 
та ПАТ «Банк 4» (табл. 8).

На депозитних рахунках грошові кошти знахо-
дяться до 20 грудня 2013 р. За цей період ТОВ «2» 
отримало фінансові доходи, що підтверджено 
випискою по поточному рахунку № 2600, від-
критому в ПАТ «Банк 1», за період із 01 березня 
2012 по 20 грудня 2013 рр.

1 березня 2012 р. ПАТ «Банк 1» надає кредит 
у сумі 110 000 000,00 грн ТОВ «3». Факт надання 
кредиту підтверджується Кредитним договором 
№ 5 від 01 березня 2012 р., укладеним на підста-
ві рішення Кредитного комітету ПАТ «Банк 1» 
і випискою руху коштів по поточному рахунку 
№ 2600 відкритому для ТОВ «3» у ПАТ «Банк 1» 
(табл. 9).

Відповідно до виписки руху коштів по поточ-
ному рахунку № 2600, відкритому для ТОВ «3» 
у ПАТ «Банк 1», станом на 01 березня 2012 р. за-
лишок грошових коштів складав 0,00 грн.

Того ж дня ТОВ «3» здійснює переказ на ко-
ристь ПАТ «Банк 1» за об’єкт нерухомого майна, 
який виник на балансі банку як наслідок реаліза-
ції прав іпотекодержателя від 01 вересня 2009 р. 
Переказ здійснено виключно за рахунок отрима-
них кредитних коштів (табл. 10).

Різниця в сумі 40 000 000,00 грн списується на 
збитки банку як негативний результат при прода-
жі активу (табл. 11).

Того ж дня зазначений об’єкт нерухомості був 
переданий в іпотеку за кредитним договором за ці-
ною 150 000 000,00 грн.

Фінансовий стан позичальника та майбутні 
грошові потоки від управління об’єктом нерухо-
мості не давали можливості позичальнику обслу-
говувати борг за кредитним договором повним 
обсягом своєчасно, про що свідчить фінансова 
звітність позичальника.

Для сплати відсотків і часткового погашен-
ня кредиту ТОВ «3» залучало грошові кошти від 
ТОВ «2», яке отримувало фінансовий дохід за гро-
шовими коштами, розміщеними на депозитних 
рахунках, за безтоварними операціями (цінні па-
пери, фінансова допомога), за якими не виникає 
ПДВ, податок на прибуток та інші зобов’язання 
перед бюджетом.

Станом на 01 березня 2013 р. залишок забор-
гованості ТОВ «3» перед ПАТ «Банк 1» за кре-
дитним договором складав 98 000 000,00 грн, 
у т. ч. 95 000 000,00 грн за основним боргом і 
3 000 000,00 грн за нарахованими відсотками.

Того ж дня ПАТ «Банк 1» здійснює переказ 
передплати за цінні папери на користь ТОВ «4», 
ТОВ «5», ТОВ «6», що підтверджено випискою 
руху коштів по рахунку обліку дебіторської за-
боргованості за операціями з цінними паперами 
№ 3541 за 01 березня 2013 р. (табл. 12).

Відповідно до виписок руху коштів по поточних 
рахунках ТОВ «4», ТОВ «5», ТОВ «6», відкритих 
у ПАТ «Банк 1», станом на 01 березня 2013 р. за-
лишки грошових коштів складали 0,0 грн. За ра-
хунок отриманих грошових коштів зазначені юри-
дичні особи здійснили переказ на користь ТОВ «3» 
з призначенням платежу за цінні папери. Отрима-
ними грошовими коштами ТОВ «3» здійснює пога-
шення заборгованості за кредитним договором із 
наступним виведенням ТРЦ з іпотеки  (табл. 13).

Таким чином, у балансі ПАТ «Банк 1» фінансо-
вий інструмент у вигляді забезпеченого іпотекою 
кредиту був заміщений на дебіторську заборгова-
ність за операціями з цінними паперами ТОВ «4», 
ТОВ «5», ТОВ «6».

10 березня 2013 р. ПАТ «Банк 1» провів спи-
сання дебіторської заборгованості, оприбуткував-
ши на баланс вартість придбаних цінних паперів, 
емітентом яких є ТОВ «7», на відповідні рахунки 
№ 3114 (табл. 14).

Фінансовий стан емітента придбаних цінних 
паперів ПАТ «Банк 1» не досліджував. Активи, 
які б підтримували ліквідність емітованих цінних 
паперів і в майбутньому могли би створити грошо-
вий потік, необхідний для зворотного викупу влас-
них цінних паперів, не встановлено. Ціноутворен-
ня визначалося за договірними умовами.

28 червня 2013 р. ПАТ «Банк 1» у рамках кре-
дитного договору № 5 від 01 березня 2012 р. пере-
казує на поточний рахунок ТОВ «3» другий транш 
кредитних коштів у сумі 58 000 000,00 грн, що 
підтверджується випискою по поточному рахун-
ку  (табл. 15).
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Вхідний залишок грошових коштів на поточ-
ному рахунку ТОВ «3» станом на червня 2013 р. 
становив 0,00 грн.

За рахунок отриманих кредитних коштів 
ТОВ «3» здійснює переказ грошових коштів у сумі 
58 000 000,00 грн на користь ПАТ «Банк 1» з ме-
тою викупу цінних паперів. Переказ здійснено на 
рахунок № 3541, призначений для обліку дебітор-
ської заборгованості за операціями банку з цінни-
ми паперами (табл. 16).

За рахунок отриманих грошових коштів 
ПАТ «Банк 1» здійснює списання з балансу варто-
сті цінних паперів (табл. 17).

Того ж дня, 28 червня 2013 р., ПАТ «Банк 1» 
продає цінні папери на користь ТОВ «2». Грошові 
кошти зараховані на рахунок № 3641, призначе-
ний для обліку кредиторської заборгованості опе-
рацій банку з цінними паперами. Вартість угоди 
склала 40 000 000,00 грн. Джерелом коштів на 
поточному рахунку ТОВ «2» є накопичені відсо-
тки за грошовими коштами, розміщеними на де-
позитних рахунках ПАТ «Банк 2», ПАТ «Банк 3», 
ПАТ «Банк 4» (табл. 18).

За рахунок отриманих грошових коштів 
ПАТ «Банк 1» здійснює списання вартості цінних 
паперів із балансу (табл. 19).

За підсумками операцій з балансу банку була 
списана вартість цінних паперів, за рахунок про-
дажу яких ТОВ «3» провело погашення першого 
траншу за кредитним договором № 5 від 01 бе-
резня 2013 р. у сумі 98 000 000,00 грн від 01 бе-
резня 2012 р.

Вихідний залишок заборгованості ТОВ «4» 
за кредитним договором № 5 становив 
58 000 000,00 грн внаслідок отримання друго-
го  траншу.

Станом на 30 грудня 2013 р. залишок заборго-
ваності ТОВ «3» за кредитним договором № 5 від 
01 березня 2012 р. становив 64 000 000,00 грн. 
Того ж дня відбуваються наступні бухгалтерські 
записи, внаслідок яких рахунок обліку заборгова-
ності за основним боргом № 2063 та нарахованими 
відсотками № 2068 анулюються (табл. 20).

Відповідно до виписки руху коштів по рахун-
ку № 3739, відкритому в ПАТ «Банк 1», станом на 

30 грудня 2013 р. залишок за активом і пасивом 
становив 0,00 грн.

Відповідно до Інструкції про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку бан-
ків України, затвердженої Постановою Прав-
ління Національного банку України 17 червня 
2004 р. № 280, зареєстрованої в Міністерстві юс-
тиції України 26 липня 2004 р. за № 919/9518, 
рахунок № 3739 Транзитний рахунок за іншими 
розрахунками [6].

Транзитний рахунок – це рахунок, який ви-
користовують для обліку платежів на час до пе-
рерахування їх за призначенням згідно з норма-
тивно-правовими актами Національного банку 
України з питань бухгалтерського обліку або до-
говорами [2]. Призначення рахунку: облік коштів 
за іншими розрахунками для розподілу загальних 
сум між різними рахунками або клієнтам. За кре-
дитом і за дебетом рахунку проводяться суми, які 
надалі шляхом розподілу зараховуються на відпо-
відні рахунки за призначенням.

Тобто зазначений рахунок не відкривається 
для обліку грошових коштів клієнтів, оскільки 
для цих цілей використовується № 2600.

Подальшими діями було проведено досліджен-
ня кредитних оборотів по рахунку № 3739 з ме-
тою встановлення зарахування грошових коштів 
із рахунку ТОВ «9» для виконання зобов’я-
зань за договором відступлення права вимо-
ги № Ф-5/5015 від 01 січня 2013 р. та додаткової 
угоди № 1 від 30 грудня 2013 р. Встановлено, що 
зазначені зарахування не відбувалися, а поточ-
ний рахунок для ТОВ «9» в ПАТ «Банк 1» не  від-
кривався. Варто звернути увагу, що встановлюва-
ти зазначений платіж можливо без дослідження 
поточного рахунку платника. Правила подвійно-
го запису в бухгалтерському обліку дозволяють 
встановити здійснення господарської операції 
за результатом дослідження одного із двох корес-
пондуючих рахунків.

Дослідженням кредитових оборотів по рахун-
ку № 3739 встановлені бухгалтерські записи, які 
свідчать про віднесення дебіторської заборгова-
ності, що виникла внаслідок закриття заборго-
ваності за кредитним договором із ТОВ «3» за ос-

Таблиця 20
Рух по особовому рахунку № 3739 по валюті 980 за період із 30.12.2013 по 30.12.2013

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

30.12.2013 Д № 2068 ТОВ «3» 6 000 000,00

Відступ права вимоги за кред. 
дог. № 5 від 01.03.2012 ТОВ «9» 

за дог. відступлення права вимоги 
№ Ф-5/5015 від 01.01.2013 р. та дод. 

угоди № 1 від 30.12.2013 р.

30.12.2013 Д № 2063 ТОВ «3» 58 000 000,00

Відступлення права вимоги за кред. 
дог. № 5 від 01.03.2012 р. ТОВ «9» 
за дог. відступлення права вимоги 
№ Ф-5/5015 від 01.01.2013 та дод. 

угоди № 1 від 30.12.2013 р.
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новним боргом і відсотками, на рахунки обліку 
витрат № 7702 відрахування в резерв під нестан-
дартну заборгованість.

Загальний вигляд бухгалтерських записів по 
рахунку № 3739 за 30 грудня 2013 р. мав такий 
вигляд (табл. 21).

Таким чином, запис у призначенні платежу 
в кореспонденції рахунку № 3739 з рахунками 
обліку заборгованості за кредитом № 2062 та від-
сотками № 2068 не відображає суті господарської 
операції.

Договір відступлення прав вимоги 
№ Ф-5/5015 від 01 січня 2013 р. за кредитним 
договором № 5 від 01 березня 2012 р. з ТОВ «9» 
не був відображеним у бухгалтерському обліку 
ПАТ «Банк 1», що не відповідає основному прин-
ципу бухгалтерського обліку, а саме точному, пов-
ному та своєчасному відображенню господарських 
операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

При згортанні балансу наприкінці поточного 
року зазначені витрати було віднесено на змен-
шення капіталу ПАТ «Банк 1» (табл. 22).

Таким чином, внаслідок описаних опера-
цій із кредитування та купівлі-продажу цінних 
паперів ПАТ «Банк 1» отримав збитки у сумі 
104 000 000,00 грн, із яких 40 000 000,00 грн – як 
негативний результат від продажу ТРЦ на користь 
ТОВ «3» та 64 000 000,00 грн від списання кредит-
ної заборгованості. ТОВ «3» отримав у власність 
ТРЦ на безоплатній основі.

Як свідчить детальний опис та аналіз вказа-
ного кейсу, при дослідженні операцій із креди-
тування необхідно не тільки вивчати напрямки 
використання грошових коштів, але й досконало 
аналізувати походження грошових коштів, за ра-
хунок яких відбувалося погашення позичальни-
ком зобов’язань за кредитним договором.

Враховуючи, що кредитний портфель 
ПАТ «Банк 1» перевищував 30,0 млрд гривень, 
страховий резерв по якому коливався на рів-
ні 8–10–15% (2,4–3,0–4,5 млрд грн), то втрата 
104 000 000,00 грн просто «розчинялася» у ста-
тистичній звітності.

Дослідивши статутні документи ТОВ «3», ан-
кети фінансового моніторингу та зв’язки з інши-
ми юридичними та фізичними особами, встанов-
лено, що ТОВ «3» має опосередкований зв’язок із 
членами родини Голови правління ПАТ «Банк 1».

ПАТ «Банк 2», ПАТ «Банк 3» та ПАТ «Банк  4» 
повертають грошові кошти ТОВ «3» з депозит-
них рахунків на поточний рахунок, відкритий 
у ПАТ «Банк 1». Наступним ТОВ «3» викупо-
вує у ПАТ «Банк 1» цінні папери за операцією 
від 01 березня 2012 р.

Таким чином, маючи вплив на прийняття рі-
шень Кредитним комітетом ПАТ «Банк 1», Голо-
ва правління ПАТ «Банк 1» використав свої служ-
бові можливості для організації злочинної схеми 
та сприяв привласненню кінцевими бенефіціара-
ми ТОВ «4» грошових коштів ПАТ «Банк 1», зав-
давши останньому збитки в особливо великому 
розмірі.

Для документального підтвердження фінансо-
во-господарських операцій, якими були завдані 
збитки, необхідно дослідити такі документи:

1. Облікову політику ПАТ «Банк 1», що регу-
лює використання стандартів бухгалтерського об-
ліку та фінансової звітності при веденні активних 
операцій.

2. Кредитну політику ПАТ КБ «Банк», яка 
регулює порядок здійснення активних операцій 
і  мінімізацію банківських ризиків.

3. Протокол Кредитного комітету 
ПАТ КБ «Банк», яким було надано дозвіл на 

Таблиця 21
Рух по особовому рахунку № 3739 по валюті 980 за період із 03.09.2015 по 03.09.2015

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу

30.12.2013 К № 7702 Відрахування в резерв 64 000 000,00
Списання сформованого резерву за кре-

дитами, за якими відступлені права 
вимоги 

30.12.2013 Д № 2068 ТОВ «3» 6 000 000,00

Відступлення права вимоги за кред. 
дог. № 5 від 01.03.2012 р. ТОВ «9» 
за дог. відступлення права вимоги  

№Ф-5/5015 від 01.01.2013 р. та дод. 
угоди № 1 від 30.12.2013 р.

30.12.2013 Д № 2063 ТОВ «3» 58 000 000,00

Відступлення права вимоги за кред. 
дог. № 5 від 01.03.2012 р. ТОВ «9» 
за дог. Відступлення права вимоги  

№ Ф-5/5015 від 01.01.2013 р. та дод. 
угоди № 1 від 30.12.2013 р.

Таблиця 22
Рух по особовому рахунку № 5000 ПАТ «Банк 1» по валюті 980 за період із 31.12.2013 по 31.12.2013

Дата Д/К Рахунок Назва кореспондента Сума Призначення платежу
31.12.2013 Д №7702 ПАТ «Банк 1» 64 000 000,00 Згортання доходів і витрат
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придбання цінних паперів, емітованих ТОВ «2», 
ТОВ «3», ТОВ «8».

4. Документи, на підставі яких відповідно до 
Кредитної політики банк приймав рішення про 
придбання цінних паперів, емітованих ТОВ «2», 
ТОВ «3», ТОВ «8».

5. Виписки руху коштів по рахунках, зазна-
чених у ланцюгах бухгалтерських записів, що су-
проводжували фінансові операції.

6. Юридичну справу ТОВ «1», ТОВ «2», ТОВ 
«3», ТОВ «4», ТОВ «5», ТОВ «6», ТОВ «7».

7. Кредитну справу ТОВ «4».
8. Звіти суб’єктів оціночної діяльності щодо 

оцінки вартості ТРЦ на дату оприбуткування на 
баланс і на дату продажу на користь ТОВ «4».

9. Договір купівлі-продажу цінних паперів із 
ТОВ «1», ТОВ «2», ТОВ «3», ТОВ «4», ТОВ «5», 
ТОВ «6», ТОВ «7».

Зазначений перелік документів не є вичерпним 
і може бути доповненим, враховуючи обставини 
конкретної справи.

Крім того, ми пропонуємо такий перелік пи-
тань, які слідчому або прокурору необхідно поста-
вити перед експертом:

1. Чи підтверджується документально опри-
буткування нежитлового приміщення згідно з ак-
том прийому-передачі від 01 листопада 2009 р., 
розпорядження № 2030/1 від 01 листопада 2009 р.?

2. Чи підтверджується документально при-
дбання ПАТ «Банк 1» цінних паперів у ТОВ «3» 
на суму 300 000 000,00 грн від 01 березня 2012 р.?

3. Чи підтверджується документаль-
но переказ ТОВ «3» грошових коштів у сумі 
300 000 000,00 грн на власні депозитні рахун-
ки, відкриті в ПАТ «Банк 2», ПАТ «Банк 3» та 
ПАТ «Банк 4» від 01 березня 2012 р.?

4. Чи підтверджується документально зараху-
вання грошових коштів за кредитним договором 
№ 5 на поточний рахунок № 2600, відкритий для 
ТОВ «4» в сумі 110 000 000,00 грн від 01 березня 
2012 р.?

5. Чи підтверджується документально пере-
каз 110 000 000,00 грн від ТОВ «4» на користь 
ПАТ «Банк 1» за нерухоме майно від 01 березня 
2012 р.?

6. Чи підтверджується документально, що 
для сплати за нерухоме майно були використа-
ні винятково грошові кошти, отримані у кредит 
за договором № 5 із ПАТ «Банк 1»?

7. Чи підтверджується розрахунково та доку-
ментально неплатоспроможність позичальника 
ТОВ «4»?

8. Чи підтверджується розрахунково та до-
кументально заборгованість ТОВ «4» за кредит-
ним договором станом на 01 березня 2013 р.? 
А саме 95 000 000,00 грн за основним боргом і 
3 000 000,00 грн за нарахованими за користуван-
ня відсотками?

9. Чи підтверджується документально зара-
хування грошових коштів на користь ТОВ «5», 
ТОВ «6», ТОВ «7» від ПАТ «Банк 1» за договора-
ми купівлі-продажу цінних паперів від 01 березня 
2013 р.?

10. Чи підтверджується документально зара-
хування на поточний рахунок ТОВ «4» грошових 
коштів від ТОВ «5», ТОВ «6», ТОВ «7» як сплата 
за цінні папери?

11. Чи підтверджується документально, що 
джерелом коштів для здійснення зазначених пе-
реказів ТОВ «5», ТОВ «6», ТОВ «7» використали 
грошові кошти, отримані від ПАТ «Банк 1» за цін-
ні папери?

12. Чи підтверджується документально ви-
користання ТОВ «4» отриманих від ТОВ «5», 
ТОВ «6», ТОВ «7» грошових коштів для погашен-
ня суми основного боргу і нарахованих відсотків 
за кредитним договором № 5?

13. Чи підтверджується документально про-
даж банком цінних паперів на користь ТОВ «3» 
від 28 червня 2013 р. на суму 8 000 000,00 грн і 
списання 90 000 000,00 грн на збитки від’ємної 
різниці при продажі активу за рахунок резерву?

14. Чи підтверджується документально завда-
ний банку збиток у сумі 130 000 000,00 грн?

Звертаємо увагу на поширену помилку при по-
становці питань, що виносяться на дослідження 
судово-економічної експертизи. Це дата, на яку 
слідчий або прокурор просить встановити та роз-
рахувати збитки, завдані вкладникам та іншим 
кредиторам банку.

При розслідуванні втрати активів банками, 
визнаними Національним банком України не-
платоспроможними, на дату введення тимчасової 
адміністрації більшість кредитних договорів облі-
ковується як строкові. За зазначеною категорією 
кредитів збитки банком ще не визнані.

Пропонуємо за дату встановлення збитків ви-
значати дату не раніше встановлення товароз-
навчою експертизою ринкової вартості зазначе-
ної групи активів із відображенням знецінення 
в бухгалтерському обліку або дату не раніше ві-
дображення негативного результату від ліквідації 
активу (кредитної заборгованості). Таким чином, 
цей підхід буде методологічно відповідати термі-
ну «розмір матеріальної шкоди», визначеному 
у Порядку взаємодії між органами державної кон-
трольно-ревізійної служби й органами прокурату-
ри, внутрішніх справ і Служби безпеки України, 
а саме «вартість втрачених активів або недоотри-
маних доходів, яка визначається за даними бух-
галтерського обліку і фінансової звітності об’єкта 
контролю або експертною оцінкою та іншими ви-
значеними законодавством способами».

Висновки. У роботі було проаналізовано окремі 
механізми вчинення злочинів у банківській сфе-
рі із застосуванням «шахрайства» із кредитними 
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ресурсами. Було висвітлено конкретні фінансові 
операції, перелічено основні «суб’єкти схеми» й 
описано алгоритм їхніх дій, а також проаналізо-
вано бухгалтерські записи, якими забезпечувався 
рух коштів. Було детально описано весь механізм 
руху коштів і роз’яснено їхню специфіку.

На основі здійсненого дослідження авторами 
запропоновано перелік первинних документів, що 
можуть стати основою в розслідуванні протиправ-
них дії, а також доказами у справі. Перелічені 
документи є підтвердженням фінансово-господар-
ських операцій, якими були завдані збитки. За-
значено, що перелік такої документації не є уні-
версальним для всіх випадків вчинення злочинів 
у банківській сфері, а повинен бути сформований 
індивідуально в кожній конкретній ситуації.

На основі здійсненого дослідження авторами 
також запропоновано проєкт переліку питань, на 
які повинен відповісти експерт (у своєму виснов-
ку) при проведенні судово-економічної експерти-
зи. Зазначений запропонований перелік містить 
основні питання, що можуть бути поставлені 
експерту. Зазначено, що перелік таких питань не 
є статичним і вичерпним, а повинен бути сфор-
мований індивідуально залежно від конкретних 
обставин вчинення злочину, слідчих ситуацій та 
основних версій. Цей перелік має виключно реко-
мендаційний характер.

Запропоновано за дату, на яку слідчий або 
прокурор просить експерта встановити та роз-
рахувати збитки, завдані вкладникам та іншим 
кредиторам банку, визначати дату не раніше вста-
новлення товарознавчою експертизою ринкової 
вартості зазначеної групи активів із відображен-
ням знецінення в бухгалтерському обліку або дату 
не раніше відображення негативного результату 
від ліквідації активу (кредитної заборгованості).
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Анотація

Пучков О. О., Гордієнко С. В. Особливості методи-
ки розслідування злочинів, що вчиняються у кредит-
но-банківській сфері. – Стаття.

У науковій статті проаналізовано механізм вчи-
нення злочинів, передбачених ст. 191 та 364 КК Укра-
їни у кредитно-банківській сфері. Авторами висвіт-
лено конкретні фінансові операції, визначено основні 
«суб’єкти схеми» й описано алгоритм їх дій, а також 
проаналізовано бухгалтерські записи, якими забезпе-
чувався рух коштів. Було детально описано весь меха-
нізм руху коштів і роз’яснено їх специфіку.

На основі здійсненого дослідження авторами 
запропоновано перелік первинних документів, що мо-
жуть стати основою в розслідуванні протиправних дії, 
а також доказами у справі. Перелічені документи є під-
твердженням фінансово-господарських операцій, яки-
ми були завдані збитки. Зазначено, що перелік такої 
документації не є універсальним для всіх випадків вчи-
нення злочинів у банківській сфері, а повинен бути сфор-
мований індивідуально в кожній конкретній ситуації.

На основі здійсненого дослідження авторами також 
запропоновано проєкт переліку питань, на які повинен 
відповісти експерт при проведенні судово-економіч-
ної експертизи. Зазначений запропонований перелік 
містить основні питання, що можуть бути поставле-
ні експерту. Зазначено, що перелік таких питань не є 
статичним і вичерпним, а повинен бути сформований 
індивідуально залежно від конкретних обставин вчи-
нення злочину, слідчих ситуацій та основних версій. 
Цей перелік має виключно рекомендаційний характер.

Запропоновано за дату, на яку слідчий або прокурор 
просить експерта встановити та розрахувати збитки, 
завдані вкладникам та іншим кредиторам банку, визна-
чати дату не раніше встановлення товарознавчою екс-
пертизою ринкової вартості зазначеної групи активів із 
відображенням знецінення в бухгалтерському обліку 
або дату не раніше відображення негативного резуль-
тату від ліквідації активу (кредитної заборгованості).

Ключові слова: кредитно-банківська сфера, шах-
райство з фінансовими ресурсами, злочини, методика 
розслідування.

Summary

Puchkov O. O., Gordienko S. V. Methodology features 
of investigation of crimes, committed in the credit and 
banking sector. – Article.

The scientific article analyzes the mechanism of com-
mitting crimes under Articles 191 and 364 of the Crimi-
nal Code of Ukraine in the credit and banking sector.

The authors cover specific financial transactions, de-
fine the main “subjects of the scheme” and describe the 
algorithm of their actions, as well as analyze the account-
ing records that ensure the movement of funds. The spe-
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cifics of the whole mechanism of cash flow were described 
in detail.

Based on the study, the authors proposed a list of 
primary documents that can be the basis for the investi-
gation of illegal actions, as well as evidence in the case. 
These documents are evidence of financial and economic 
transactions that caused losses. It is noted that the list of 
such documentation is not universal for all cases of crimes 
in the banking sector, but should be formed individually 
in each situation.

Based on the study, the authors also proposed a draft 
list of questions to be answered by the experts (in their 
opinion) during the forensic economic examination. This 
proposed list contains the main questions that can be 

asked to the experts. It is noted that the list of such issues 
is not static and exhaustive, but should be formed indi-
vidually depending on the specific circumstances of the 
crime, investigative situations and basic versions. This 
list is only for guidance.

It is proposed to determine the date on which the in-
vestigator or prosecutor asks the expert to establish and 
calculate the losses caused to depositors and other cred-
itors of the bank, not earlier than the establishment of 
commodity examination of the market value of this group 
of assets with impairment in accounting, or the date liqui-
dation of the asset (credit debt).

Key words: credit and banking sphere, fraud with fi-
nancial resources, crimes, methods of investigation.
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СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Вивчення правового статусу суб’єктів право-
відносин щодо застосування застави у криміналь-
ному провадженні було предметом наукових до-
сліджень багатьох учених. Але, незважаючи на 
всебічне теоретичне дослідження, немає єдиної 
думки про визначення кола учасників суб’єктів 
правовідносин щодо застосування застави у кри-
мінальному провадженні. З одного боку, це зу-
мовлено відсутністю законодавчого врегулювання 
цього питання. Як приклад, навіть процесуаль-
ний статус такого учасника, як заставодавець не 
врегульовано на законодавчому рівні. З іншого 
боку, на наш погляд, складно зарегламентувати 
у законодавстві всі можливі випадки та процесу-
альні статуси всіх можливих учасників правовід-
носин щодо застосування застави у криміналь-
ному провадженні. Якщо взяти за правило, що 
будь-які правовідносини мають бути врегульова-
ні у законодавстві, то у Кримінальному процесу-
альному кодексі України (далі – КПК України) 
мають бути детально прописані процесуальні ста-
тусу всіх учасників у сфері застосування застави 
у кримінальному провадженні. Складно уявити 
собі обсяг цього законодавчого акта. Так, пропо-
нуємо взяти за приклад такого учасника, як за-
ставодавець, у КПК України має бути виписано 
визначення цього терміна, кола суб’єктів, які не 
можуть бути заставодавцями, процесуальні права 
й обов’язки заставодавця, наслідки невиконання 
покладених на нього обов’язків тощо.

Суб’єктами кримінальних процесуальних від-
носин є всі особи, котрі вступають між собою у 
правовідносини, незалежно від обсягу їхніх прав 
і обов’язків, зокрема це всі державні органи, поса-
дові та приватні особи, які ведуть кримінальний 
процес або залучаються до нього, вступають між 
собою у процесуальні правовідносини, набувають 
процесуальних прав і виконують процесуальні 
обов’язки [1, с. 555].

Надане вище визначення є узагальнюючим. 
Існує чітка градація суб’єктів кримінально-про-
цесуальних відносин за ступенем їхньої участі 
у формуванні, перевірці, оцінці та використанні 
доказів, встановлення їхніх конкретних повнова-
жень дозволить суттєво оптимізувати процес кри-
мінально-процесуального доказування. Тому не-
обхідно враховувати важливість процесуального 

обов’язку доказування для тих суб’єктів, на яких 
він покладається у кримінальному процесі. Відпо-
відно, інші суб’єкти кримінального процесу наді-
ляються правом брати участь у доказуванні [2, с. 2].

Узагальнення правозастосовної практики доз-
воляє схематично проілюструвати правовідносини 
між усіма суб’єктами щодо застосування застави: 
слідчий суддя, суд ↔ прокурор ↔ захисник підозрю-
ваного, обвинуваченого ↔ обвинувачений, підозрю-
ваний ↔ заставодавець ↔ адміністрація установи 
або орган, де тимчасово утримується обвинуваче-
ний, підозрюваний ↔ державна установа (суд, банк).

Така схематична ілюстрація дозволяє згрупу-
вати суб’єктів у цій сфері на 3 групи: 1) державні 
органи та посадові особи, що виконують функції, 
покладені на них державою – це слідчий суддя, 
суд, прокурор, орган, у якому тимчасово утри-
мується обвинувачений, якщо слідчий суддя, 
суд обрали заставу як альтернативу триманню 
під вартою; 2) особи, котрі захищаються від об-
винувачення у кримінальному провадженні – це 
підозрюваний, обвинувачений, їхні захисники; 
3) особи, які добровільно беруть участь у кримі-
нальному провадженні – це заставодавець.

Розглядаючи першу групу учасників – держав-
ні органи та посадові особи, котрі виконують функ-
ції, покладені на них державою, – варто зауважи-
ти, що ці особи є суб’єктами публічної влади й у 
кримінальному процесі як публічній галузі права 
діє спеціально-дозвільний тип правового регулю-
вання, тобто «дозволено лише те, що прямо перед-
бачено законом». Отже, у своїй діяльності вони 
обмежені кримінальним процесуальним законом, і 
їхні повноваження та процесуальні обов’язки пря-
мо закріплені в КПК. Виконання інших повнова-
жень може бути розцінене як перевищення влади.

Друга група учасників – особи, які захища-
ються від обвинувачення у кримінальному про-
вадженні (підозрюваний, обвинувачений, їхні 
захисники). Вивчаючи процесуальний статус наз-
ваних суб’єктів провадження, слід звернути увагу, 
що їх права та процесуальні обов’язки закріплені 
у ст. 42, 45 КПК, а також детальна регламента-
ція дій підозрюваного, обвинуваченого у випад-
ку обрання судом щодо нього запобіжного заходу 
у вигляді застави надана у ст. 182, 183 КПК. Пе-
релічені суб’єкти наділені відповідним процесу-
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альним статусом незалежно від того, чи буде щодо 
них застосовано запобіжний захід, на відміну від 
заставодавця, який стає учасником кримінально-
го провадження виключно у разі обрання застави 
щодо підозрюваного, обвинуваченого.

Третя група учасників – особи, котрі добро-
вільно беруть участь у кримінальному проваджен-
ні, зокрема це заставодавець. Законодавець у 
ч. 2 ст. 182 КПК України формулює, що застава 
може бути внесена як самим підозрюваним, обви-
нуваченим, так і іншою фізичною чи юридичною 
особою (заставодавцем). У КПК закріплюється 
обмеження щодо того, що заставодавцем не може 
бути юридична особа державної або комунальної 
власності або така, яка фінансується з місцевого, 
державного бюджету, бюджету Автономної Рес-
публіки Крим, або у статутному капіталі якої є 
частка державної, комунальної власності, або яка 
належить суб’єкту господарювання, що є у дер-
жавній або комунальній власності [3].

Незважаючи на те, що цитована вище норма 
містить обмеження щодо кола осіб, які не можуть 
бути заставодавцями, необхідно зазначити, що 
правовий статус заставодавців як суб’єктів у кри-
мінальному процесі на законодавчому рівні чіт-
ко не визначено, ґрунтовні наукові дослідження 
та розробки щодо цього питання відсутні, хоча 
мають суттєве теоретичне та практичне значення.

На думку Ю.В. Донченка: «Заставодавцями 
у кримінальному судочинстві треба визнати ін-
ших фізичних чи юридичних осіб, які вносять 
заставу з метою забезпечення виконання взятих 
на себе зобов’язань особою, котра притягається до 
кримінальної відповідальності» [1, с. 556].

У наукових джерелах за аналогією із поручите-
лем звертається увага на заставодавця, який пови-
нен заслуговувати на довіру, оскільки заставодав-
цем може виступати співучасник або організатор 
злочинного угрупування. Так, на думку П.П. Пили-
пчука, заставодавцем повинна бути особа, котра має 
беззаперечну довіру та не викликає сумнівів у ор-
ганів дізнання, слідчого, прокурора чи суду, а саме 
особа, моральні якості й авторитетність якої будуть 
гарантовано забезпечувати необхідну належну по-
ведінку обвинуваченого, підозрюваного [4, с. 8].

Варто зазначити, що при внесенні застави не-
обхідна взаємна згода підозрюваного, обвинуваче-
ного та заставодавця. Особа не може бути визнана 
заставодавцем усупереч її бажанню та волі, тобто 
вона повинна висловити своє добровільне волеви-
явлення на внесення застави та згоду нести мате-
ріальну відповідальність за дії особи, за яку вона 
вносить заставу. Будь-який примус до цього не до-
пустимий [5, с. 52].

Зауважимо, що наукових праць з означеної 
теми є велика кількість, однак обсяг нашої роботи 
не дозволяє розглянути їх усі. Тому пропонуємо 
зупинитися на дослідженні та перейти до власно-

го аналізу. Так, на нашу думку, заставодавець по-
винен відповідати певним позитивним вимогам, 
таким як: відсутність судимості, наявність постій-
ного місця проживання та роботи, позитивних 
характеристик, відомого джерела доходу тощо. 
Висунення таких додаткових вимог до заставодав-
ця покликане зупинити спроби внесення застави 
членами злочинних угрупувань або внесення як 
застави злочинно або незаконно здобутого май-
на тощо. Також важливо зауважити про ще одну 
особливість: заставодавець визначається лише за 
згодою обвинуваченого, підозрюваного, а за від-
сутності такої згоди неможливо будь-яку особу 
визнавати заставодавцем, навіть якщо вона має 
власне бажання виступати які заставодавець і вне-
сти необхідну грошову суму як предмет застави, 
оскільки це дає привід для примусового виникнен-
ня в обвинуваченого, підозрюваного моральних і 
матеріальних зобов’язань перед заставодавцем.

У рамках дослідження необхідно зазначити, 
що заставодавець має право й обов’язки, перед-
бачені у ч. 3 ст. 182 КПК України. Зауважимо, 
що у разі закріплення прав та обов’язків заставо-
давця відсутній систематизований підхід у їх пе-
рерахуванні, як, наприклад, під час викладення 
прав та обов’язків підозрюваного, обвинуваченого 
(ст. 42 КПК України), потерпілого (ст. 56, 57 КПК 
України) [3]. Аналізуючи ч. 3 ст. 182 КПК Украї-
ни, можна дійти висновку, що заставодавець має 
право знати, у вчиненні якого кримінального пра-
вопорушення підозрюється чи обвинувачується 
особа; знати, яке покарання передбачено законом 
за вчинення цього кримінального правопорушен-
ня; знати обов’язки, що покладаються на заставо-
давця, із метою забезпечення належної поведінки 
підозрюваного, обвинуваченого, наслідки невико-
нання цих обов’язків; бути присутнім у судовому 
засіданні під час вирішення питання про звер-
нення застави в дохід держави; давати пояснення 
щодо питань, які стосуються запобіжного заходу 
та повернення застави; на повернення застави 
після припинення дії цього запобіжного заходу 
за умови, якщо підозрюваний, обвинувачений до-
тримався покладених на нього обов’язків, тощо. 
Згідно з ч. 3 ст. 182 КПК України на заставодавця 
покладаються такі обов’язки: забезпечення на-
лежної поведінки підозрюваного, обвинувачено-
го; забезпечення явки підозрюваного, обвинува-
ченого за викликом [3].

Концентруючи увагу на окремих аспектах за-
безпечення прав і законних інтересів застоводав-
ців у кримінальному провадженні, по-перше, слід 
звернути увагу на те, що заставодавцю як суб’єкту 
кримінальних процесуальних відносин не надано 
право на затримання підозрюваного, обвинуваче-
ного, який намагається втекти. Водночас на нього 
будуть покладатися негативні наслідки такої вте-
чі: звернення застави в дохід держави.
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По-друге, варто зауважити, що відкритим за-
лишається важливе питання щодо забезпечення 
безпеки заставодавця. Чинним КПК України не 
передбачено право заставодавця на забезпечення 
безпеки взагалі. Закон України «Про забезпечен-
ня безпеки осіб, які беруть участь у кримінально-
му судочинстві» прийнято ще у грудні 1993 р. [6], 
і тоді у кримінальному процесуальному законо-
давстві не було поняття «заставодавець». Нині 
ст. 2 названого закону, яка має назву «Особи, які 
мають право на забезпечення безпеки», не містить 
у своєму переліку заставодавця як особи, котра 
має право на забезпечення безпеки щодо себе та 
близьких родичів. Так само і чинний КПК не за-
кріплює відповідне право заставодавця.

По-третє, неврегульованим залишається пи-
тання щодо процесуального статусу заставодав-
ця при відмові від статусу заставодавця або за-
міни заставодавця. Правозастосовна практика 
свідчить про існування непоодиноких випадків 
зміни застосованого до підозрюваного запобіж-
ного заходу у вигляді застави на тримання під 
вартою, що було зумовлено невнесенням підо-
зрюваним коштів у розмірі застосованої застави 
на відповідний рахунок. Для прийняття рішення 
про необхідність зміни застосованого до підозрю-
ваного запобіжного заходу слідчим суддею було 
враховано відомості про особу підозрюваного та 
наявність у кримінальному провадженні об’єк-
тивного ризику того, що він буде переховувати-
ся від органів досудового розслідування та суду. 
У такому разі слідчий суддя приймає рішен-
ня про зміну запобіжного заходу, і змінюється 
процесуальний статус підозрюваного, обвину-
ваченого. Водночас кримінальне процесуальне 
законодавство не містить положення про зміну 
процесуального статусу особи, яка внесла заста-
ву. На нашу думку, такий порядок має бути змі-
нено й одночасно із винесенням ухвали про зміну 
запобіжного заходу, в ній має бути зазначено про 
звільнення особи від обов’язків заставодавця.

По-четверте, в аспекті дослідження питання за-
безпечення прав і законних інтересів заставодав-
ців у кримінальному провадженні М.М. Олашин 
зазначає, що як фізичні, так і юридичні особи, 
котрі виступають заставодавцями, «повинні бути 
ознайомлені з матеріалами справи, зокрема у яко-
му кримінальному правопорушенні підозрюється 
особа, за котру сплачується застава; чи вперше 
вона притягується до кримінальної відповідаль-
ності; та зі всіма ризиками і відповідальністю, яку 
несе заставодавець у разі порушення підозрюва-
ним, обвинуваченим умов застосування запобіж-
ного заходу у виді застави» [7, с. 116]. Повністю 
підтримуємо висловлену думку і додамо, що, на 
наш погляд, це базове право особи, яка виступає 
заставодавцем у кримінальному провадженні, що 
має бути забезпечене в обов’язковому порядку.

По-п’яте, варто звернути увагу на законопро-
ектну діяльність у сфері забезпечення прав і за-
конних інтересів заставодавців у кримінально-
му провадженні. Так, ідеться про проект Закону 
України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо розширен-
ня переліку предметів, які можуть визнаватися 
заставою» № 6497 від 25 травня 2017 р. У цьому 
законопроекті запропоновано ч. 1 ст. 182 допов-
нити новим реченням такого змісту: «Як заста-
ву може бути внесено цінні папери, інше рухоме 
або нерухоме майно, на яке накладається арешт у 
порядку, визначеному Главою 17 цього кодексу. 
Тягар доказування цінності предмета застави та 
відсутності обтяжень покладається на заставодав-
ця». Цей законопроект було направлено на роз-
гляд Комітету з питань правової політики та пра-
восуддя, але згідно з постановою № 2351-VIII від 
20 березня 2018 р. його не було рекомендовано для 
включення до порядку денного восьмої сесії, знято 
з розгляду як такий, що втратив актуальність і по-
требує доопрацювання [8]. Аналізуючи названий 
проект закону, вважаємо, що розширення перелі-
ку предметів, які можуть визнаватися заставою, 
слід сприйняти позитивно, оскільки це розширить 
права заставодавців і у разі, коли застава засто-
совується як альтернативний запобіжний захід, 
збільшить випадки звільнення особи з-під вар-
ти за рахунок внесення застави у вигляді цінних 
паперів, іншого рухомого або нерухомого майна.
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Анотація

Ситайло О. І. Суб’єкти правовідносин щодо за-
стосування застави у кримінальному провадженні. – 
Стаття.

У статті розглянуто суб’єктний склад правовід-
носин щодо застосування застави у кримінальному 
провадженні. Вивчення правового статусу суб’єктів 
правовідносин щодо застосування застави у кримі-
нальному провадженні було предметом досліджень 
багатьох учених. Але, незважаючи на всебічне тео-
ретичне вивчення, у статті ми доходимо висновку, 
що нині немає єдиного погляду на визначення кола 
учасників суб’єктів правовідносин щодо застосування 
застави у кримінальному провадженні. З одного боку, 
це зумовлено відсутністю законодавчого врегулювання 
цього питання. З іншого боку, на наш погляд, складно 
регламентувати у законодавстві всі можливі випадки 
та процесуальні статуси всіх можливих учасників пра-
вовідносин щодо застосування застави у кримінально-
му провадженні. Суб’єктами кримінальних процесу-
альних відносин є всі особи, котрі вступають між собою 
у правовідносини, незалежно від обсягу їхніх прав і 
обов’язків, зокрема це всі державні органи, посадові 
та приватні особи, які ведуть кримінальний процес або 
залучаються до нього, вступають між собою у процесу-
альні правовідносини, набувають процесуальних прав 
і виконують процесуальні обов’язки. Вивчення й уза-
гальнення правозастосовної практики дозволило нада-
ти перелік суб’єктів щодо застосування застави, таких 
як: слідчий суддя, суд; прокурор; захисник підозрюва-
ного, обвинуваченого; обвинувачений, підозрюваний; 
заставодавець; адміністрація установи або орган, де 
тимчасово утримується обвинувачений, підозрюваний; 
державна установа (суд, банк). Надалі у статті пропону-
ється власна авторська класифікація суб’єктів кримі-
нального провадження суб’єктів у цій сфері на 3 групи: 
1) державні органи та посадові особи, що виконують 
функції, покладені на них державою – це слідчий суд-
дя, суд, прокурор, орган, у якому тимчасово утриму-
ється обвинувачений, якщо слідчий суддя, суд обрали 
заставу як альтернативу триманню під вартою; 2) осо-
би, котрі захищаються від обвинувачення у криміналь-
ному провадженні – це підозрюваний, обвинувачений, 
їх захисники; 3) особи, які добровільно беруть участь 
у кримінальному провадженні – це заставодавець.

Ключові слова: суб’єкти, застава, кримінальне 
провадження, підозрюваний, обвинувачений, слідчий 
суддя, суд, заставодавець.

Summary

Sytailo O. I. Subjects of legal relations regarding the 
application of bail in criminal proceedings. – Article.

The article considers the subjective composition of 
legal relations on the use of bail in criminal proceedings. 
The study of the legal status of the subjects of legal rela-
tions on the use of bail in criminal proceedings has been the 
subject of research by many scholars. But, despite a com-
prehensive theoretical study, we conclude in the article 
that there is no unity of views on determining the range of 
participants in the legal relationship on the application of 
bail in criminal proceedings. On the one hand, this is due 
to the lack of legislative regulation of this issue. On the 
other hand, it is quite difficult, in our opinion, to regulate 
all possible cases and procedural statuses of all possible 
participants in legal relations regarding the application 
of bail in criminal proceedings. The subjects of criminal 
procedural relations are all persons who enter into legal 
relations with each other, regardless of the scope of their 
rights and obligations, in particular, all public bodies, of-
ficials and individuals who conduct criminal proceedings 
or are involved in it, enter into procedural legal relations, 
acquiring procedural rights and performing procedural 
duties. The study and generalization of law enforcement 
practice allowed providing a list of subjects for the ap-
plication of bail: investigating judge, court; prosecutor; 
defence counsel for the suspect, accused; accused, sus-
pect; bailor; the administration of the institution or body 
temporarily detaining the accused, suspect; state institu-
tion (court, bank). The author suggests own classification 
of subjects of criminal proceedings in this sphere into 3 
groups: 1) the state bodies and the officials carrying out 
the functions assigned to them by the state – investigat-
ing judge, court, prosecutor, the body temporarily de-
taining the accused, if the investigating judge, the court 
chose bail as an alternative to detention; 2) persons who 
are protected from accusation in criminal proceedings – 
the suspect, the accused, their defenders; 3) persons who 
voluntarily take part in criminal proceedings – a bailor.

Key words: subjects, bail, criminal proceedings, sus-
pect, accused, investigating judge, court, bailor.



177Випуск 2(31), 2020

© М. С. Городецька, 2020

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

УДК 343.136:343.18
DOI https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i2(31).588

М. С. Городецька
orcid.org/0000-0002-3228-6299

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз

Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України

ДО ПИТАННЯ ПОМИЛКОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ВІДАННЯ  
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Правильне встановлення предмету відання 
у кримінальному процесі є умовою забезпечення 
права на справедливий суд у частині забезпечення 
«законного» суб’єкта провадження. Незважаючи 
на те, що критерії визначення предмету відання 
на досудовому розслідуванні закріплені у кримі-
нальному процесуальному законодавстві, під час 
правозастосовної діяльності трапляються випад-
ки помилкового визначення належного слідчого, 
процесуального керівника, судді тощо. У перебігу 
кримінального провадження допущення помилок 
такого характеру підриває справедливість судово-
го розгляду та судового рішення загалом і не спри-
яє захисту прав людини. Тому уникнення поми-
лок у визначенні предмету відання є актуальним 
питанням для дослідження.

Окремі питання визначення предмету відання 
суб’єктів кримінального провадження вивча-
ли такі науковці, як І.В. Гловюк, Ю.М. Гроше-
вий, І.В. Єна, В.С. Зеленецький, О.В. Капліна, 
Л.М. Лобойко, А.А. Омаров, М.А. Погорецький, 
О.Ю. Татаров, О.Г. Шило та ін. Але слід зазначи-
ти, що процесуалісти не акцентували увагу на роз-
гляді помилкового визначення предмету відання 
на досудовому розслідуванні.

Метою статті є дослідження окремих проблем 
помилкового визначення предмету відання на до-
судовому розслідуванні та шляхів їх подолання. 
Досягнення мети потребує аналізу законодавства 
та наукових поглядів на виявлення окремих по-
милок визначення предмету відання органів до-
судового розслідування, конкуренції предметів 
відання й окреслення шляхів вирішення.

Проблема конфлікту визначення підслідності 
кримінальних проваджень сьогодні стоїть гостро. 
Особливо актуальними є питання щодо матеріалів 
кримінальних проваджень, підслідних детекти-
вам Національного антикорупційного бюро Укра-
їни (далі – НАБУ), слідчим органів державного 
бюро розслідувань (далі – ДБР).

Зі створенням такого органу розслідування, як 
НАБУ з’явилася конкуренція підслідності спочат-
ку з органами розслідування прокуратури, а потім 
зі слідчими ДБР. Враховуючи, що кваліфікація 
кримінального правопорушення на момент почат-
ку провадження може бути встановлена помилко-
во, матеріали, підслідні НАБУ, можуть опинитися 
у провадженні органу розслідування будь-яко-
го відомства. Питання полягає у проблемності 
передавання таких матеріалів за підслідністю.

Керівництвом НАБУ наголошувалося, що 
Генпрокуратура затягує передачу їм резонансних 
кримінальних справ, підслідних НАБУ. Вимога 
передавання вказаних кримінальних справ аргу-
ментувалася посиланням на п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону 
«Про Національне антикорупційне бюро Укра-
їни», відповідно до якого НАБУ має право за 
рішенням Директора Національного бюро, по-
годженим з Антикорупційним прокурором, ви-
требовувати від інших правоохоронних органів 
оперативно-розшукові справи та кримінальні 
провадження, що стосуються кримінальних пра-
вопорушень, віднесених законом до підслідності 
Національного бюро, та інших кримінальних 
правопорушень, які не належать до його підслід-
ності, але можуть бути використані з метою попе-
редження, виявлення, припинення та розкриття 
кримінальних правопорушень, віднесених зако-
ном до його підслідності. Проте Генеральна про-
куратура України оприлюднила заяву, у якій 
стверджує, що зазначена позиція керівництва 
НАБУ не відповідає чинному кримінальному 
процесуальному законодавству України, оскіль-
ки новий КПК України не передбачає «інституту 
витребування кримінальних проваджень» (був 
скасований), і жодного способу реалізації таких 
вимог Кодексом не регламентовано [1].

Так, Н. Холодницький у своїй публікації за-
значив, що на практиці Генеральна чи військова 
прокуратура реєструють кримінальні проваджен-
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ня, наприклад, щодо вимагання хабаря суд-
дею, та, незважаючи на підслідність детективам 
НАБУ, продовжують провадження самостійно, 
збирають докази в обсязі приблизно 80% і тільки 
після цього «згадують» про законну підслідність 
таких проваджень і передають за підслідністю. 
Причиною такого становища Н. Холодницький 
вважає конкуренцію підслідностей слідчих орга-
нів НАБУ та прокуратури, а також прагнення ор-
ганів прокуратури здобути «піар» на розслідуван-
ні справ із гучними іменами та крупними сумами. 
Такі порушення підслідності, на думку Н. Холод-
ницького, призведуть до визнання доказів недо-
пустимими в судах і до виправдувальних вироків 
у таких справах. За свідченням керівника Спеці-
алізованої антикорупційної прокуратури (далі – 
САП), нині йому відомо близько 8 паралельних 
кримінальних проваджень із приводу ідентичних 
фактів правопорушень різними органами досудо-
вого розслідування [2].

Зокрема, приклади таких рішень щодо недопу-
стимих доказів, здобутих невідповідним суб’єк-
том, уже наявні. Так, 22 червня 2017 р. Кому-
нарський районний суд м. Запоріжжя повернув 
обвинувальний акт прокурора у кримінальному 
провадженні у зв’язку з тим, що кримінальне про-
вадження, підслідне органам досудового розслі-
дування НАБУ, розслідувалося слідчим органів 
Національної поліції під керівництвом прокурора 
загальної прокуратури замість прокурора САП. 
У своєму рішенні суддя вказав, що порушення 
зазначених вимог КПК позбавляють доказового 
значення ті відомості, які були отримані, та ро-
блять доказ недопустимим. Такий доказ не може 
бути покладений в основу підозри, обвинувачен-
ня, використаний для доказування інших значу-
щих у кримінальному провадженні обставин. Це 
порушення стало однією з підстав для повернення 
обвинувального акта прокурору [3]. Апеляційний 
суд Запорізької області апеляційну скаргу проку-
рора у цьому кримінальному провадженні зали-
шив без задоволення [4].

У наведеному нами прикладі суддя уникнув 
розгляду справи по суті та повернув обвинуваль-
ний акт прокурору. Повторне проведення досу-
дового розслідування пов’язане з багатьма не-
гативними факторами, такими як порушення 
розумного строку, недотримання процесуальної 
економії, неефективність кримінального прова-
дження, втрата певної доказової інформації на-
завжди у зв’язку з неможливістю її отримання під 
час повторних процесуальних дій тощо.

Отже, щодо застосування такої кримінальної 
процесуальної відповідальності, як визнання усіх 
здобутих доказів недопустимими можна зазна-
чити деякі зауваження. Внаслідок визнання не-
допустимими доказів відповідальність несуть не 
лише органи кримінального провадження. Тягар 

такої відповідальності покладається на учасників 
кримінального процесу, які відстоюють власний 
інтерес і які не повинні страждати через помилки 
державних органів.

На цьому етапі можемо констатувати, що, якщо 
визнавати порушення підслідності суттєвим, то 
отримані докази, здобуті з істотним порушенням, 
не можуть бути визнані допустимими, а це є ваго-
мим наслідком для учасників кримінального про-
вадження та пов’язане із багатьма несприятли-
вими перетвореннями у кримінальному процесі.

Порушення підслідності під час розслідуван-
ня є по суті помилковим визначенням одного 
із суб’єктів сторони обвинувачення – слідчого. 
Суб’єкт вищого компетенційного рівня сторони 
обвинувачення, прокурор, процесуальний керів-
ник або керівник органів прокуратури зазвичай є 
обізнаним про такі факти хибного визначення під-
слідності та навіть відстоює таку підслідність, що 
ми можемо спостерігати під час конфліктних си-
туацій щодо підслідності НАБУ, вказаних вище. 
Ці порушення підслідності не обов’язково чинять 
такий суттєвий негативний вплив як, наприклад, 
ті наслідки, до яких призводить визнання усіх 
доказів недопустимими, тим більше, що до безпо-
середнього дослідження у судовому засіданні ці 
відомості не є доказами як такими. Можливо, про-
цесуальному керівнику «видніше», який слідчий 
має розслідувати кримінальне провадження, а 
тому не треба втручатися у справи сторони обвину-
вачення, вони самі розберуться, кому призначати 
у цьому провадженні проведення розслідування.

Але тут слід звернутися до функціонального 
призначення розподілу предмету відання взагалі 
та відомчого розподілу зокрема. Реальне вирішен-
ня правових конфліктів напряму залежить від 
кваліфікації осіб, котрі перебувають на виконан-
ні державних функцій у кримінальному процесі. 
Одним із дієвих шляхів підвищення кваліфікації 
посадових осіб, у т. ч. й у кримінальному процесі, 
є їхня спеціалізація. Тому розподіл предмету віда-
ння між слідчими різних відомств за їх спеціаліза-
цією є умовою забезпечення доступу до правосуддя 
у частині забезпечення кваліфікованого суб’єкта 
кримінального провадження. Не можна відноси-
ти питання підслідності до другорядних і лояльно 
реагувати на її порушення, оскільки дотримання 
підслідності є умовою забезпечення такого осно-
воположного права учасників, як доступ до суду.

Таким чином, можна зробити висновок, що ви-
знання судом відомостей, здобутих під час досудо-
вого розслідування із порушення підслідності, як 
таких, що не можуть бути визнані допустимими 
доказами в суді, є цілком обґрунтованим і спра-
ведливим, оскільки такі відомості були здобуті 
з порушенням такого основоположного права, як 
доступ до суду у частині забезпечення кваліфіко-
ваного суб’єкта провадження.
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Вищий спеціалізований суд України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ у своє-
му висновку від 07 вересня 2016 р. зазначив, 
що проведення досудового розслідування кри-
мінального провадження, зокрема проведення 
окремих слідчих (розшукових) дій, заходів за-
безпечення кримінального провадження тощо 
органом, до компетенції якого згідно із процесу-
альним законодавством не віднесено його здійс-
нення, порушує загальні засади законності здійс-
нення кримінального провадження, закріплені 
у ст. 9 КПК України, й унеможливлює виконання 
завдань кримінального провадження, визначених 
у ст. 2 КПК України [5].

Наслідки визнання доказів недопустимими є 
несприятливими не тільки і не стільки для упов-
новажених органів, як для учасників криміналь-
ного провадження. Тому необхідно передбачити 
певні шляхи вирішення цієї ситуації щодо недо-
тримання стороною обвинувачення визначеної 
законом підслідності, аби у судовому розгляді не 
були застосовані такі значимі негативні заходи 
кримінальної процесуальної відповідальності.

Для забезпечення ефективності застосування 
правил підслідності кримінальних проваджень 
М.А. Погорецький і С.Г. Волкотруб вважають ак-
туальним розширення сфери судового контролю. 
Як справедливо вони зазначили, відповідні нор-
ми чинного КПК України не передбачають право 
сторони захисту, потерпілого, представника юри-
дичної особи, щодо якої здійснюється криміналь-
не провадження, оскаржити рішення прокурора 
про визначення підслідності конкретного кримі-
нального провадження під час здійснення досу-
дового розслідування, що негативно позначається 
на забезпеченні належного захисту прав, свобод 
і законних інтересів учасників кримінального 
провадження у досудовому розслідуванні. Нато-
мість у правозастосовній практиці поширеними 
є випадки подання підозрюваними, захисниками 
під час підготовчого провадження або судового 
розгляду клопотань із приводу необґрунтованого 
визначення прокурором підслідності відповідного 
кримінального провадження, визнання доказів 
недопустимими через порушення стороною обви-
нувачення правил підслідності [6, с. 76].

Подібну пропозицію висловлює О. Татаров. Роз-
глядаючи недоліки імперативного визначення під-
слідності прокурором, автор пропонує передбачити 
у законодавстві можливості оскарження постанови 
про визначення підслідності слідчому судді, що 
унеможливило б порушення правил підслідності, а 
у разі скасування слідчим суддею постанови проку-
рора докази, отримані під час здійснення розсліду-
вання не уповноваженим органом, мають визнава-
тися, на його думку, недопустимими [7].

Можна погодитися із запропонованою вче-
ними процедурою судового контролю щодо ви-

значення підслідності під час досудового роз-
слідування. Дійсно, оскарження до слідчого 
судді створить умови для втручання незалежного 
суб’єкта, який розгляне підстави для застосуван-
ня правил підслідності.

У продовження своєї тези М.А. Погорецький і 
С.Г. Волкотруб зазначають, що «захист прав і сво-
бод людини не може бути ефективним без наявно-
сті у зацікавлених сторін можливості на засадах 
змагальності оскаржити до суду окремі процесу-
альні дії (бездіяльність) і рішення посадових осіб, 
які проводять досудове розслідування, щодо ви-
значення підслідності» [6, с. 76].

Тут хотілося б наголосити на словах «зацікав-
лених сторін» і зупинитися на розгляді такого 
оскарження підслідності зі сторони захисту. До-
ступ до суду є однією з умов забезпечення спра-
ведливого судового розгляду, але сторона захисту 
не завжди є зацікавленою у справедливому судо-
вому розгляді. Доведення істини, обґрунтований 
вирок, розкриття злочину та викриття особи, що 
його вчинила, є потрібним лише стороні обвинува-
чення. Сторона захисту може бути зацікавленою 
в отриманні на досудовому розслідуванні відомо-
стей, які під час судового розгляду будуть визна-
ні недопустимими, та може умисно не заявляти 
про порушену підслідність на досудовому розслі-
дуванні, щоб «приберегти» цей аргумент для су-
дового розгляду, де, скориставшись ним, досягти 
визнання доказів недопустимими і таким чином 
звести нанівець обвинувальну діяльність.

Отже, можна зробити висновок, що запрова-
дження судового контролю не вирішить врегулю-
вання підслідності на досудовому розслідуванні 
та не дозволить уникнути за таких обставин ви-
знання доказів недопустимими, оскільки участь 
потерпілого не завжди відрізняється активністю, 
а сторона захисту зазвичай прямо не зацікавлена 
в оскарженні порушення підслідності на досудо-
вому розслідуванні та, навпаки, може використо-
вувати цей аргумент під час судового розгляду 
як підставу до визнання доказів недопустимими. 
Тому постає питання, як спонукати учасників 
вчасно звертатися до слідчого судді за судовим 
контролем, якщо їм відомо про неправильно ви-
значену підслідність?

Можна залишити все ж таки питання визна-
чення підслідності у компетенції органів обвину-
вачення, «мотивувати» їх до дотримання правил 
підслідності застосуванням жорстких правил кри-
мінальної процесуальної відповідальності у ви-
гляді визнання доказів недопустимими під час 
судового розгляду та винесення відповідного рі-
шення щодо винуватості (або невинуватості) особи.

Також можна запровадити судовий контроль 
щодо визначення підслідності, але із зауваженням 
того, що у разі, якщо учасники не скористалися 
можливістю оскаржити підслідність під час досу-
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дового розслідування, під час судового розгляду 
питання законно визначеної підслідності під сум-
нів не ставиться й оскарженню не підлягає. Звідси 
й питання про допустимість доказів на цій підставі 
не розглядається. Таким чином, учасники кримі-
нального провадження будуть позбавлені спокуси 
використовувати аргумент неправильно визна-
ченої підслідності під час судового розгляду для 
визнання усіх здобутих доказів недопустимими.

Слід зазначити, що достовірно визначити під-
слідність не завжди можливо, особливо на почат-
ку провадження й у перший період розслідування. 
Певні відомості про ознаки кримінального право-
порушення або суб’єкта його вчинення можуть 
з’явитися згодом у процесі розслідування, тому 
якийсь час неправильно встановлення підслідно-
сті є цілком обґрунтованим і не повинно тягнути 
за собою негативних наслідків у вигляді визнання 
недопустимими доказів.

Приймаючи рішення щодо реалізації пра-
ва особи на законного суб’єкта та права особи на 
доступ до правосуддя у вигляді ведення кримі-
нального провадження компетентним суб’єктом, 
слідчий суддя має розглянути попередню проце-
дуру отримання доказів на предмет суттєвості до-
пущених порушень і можливості підірвати ними 
справедливість кримінального процесу загалом, 
оскільки поряд із усіма засадами кримінально-
го провадження, з огляду на верховенство права, 
необхідно також зважати на принцип пропорцій-
ності. Не можна враховувати одну засаду кримі-
нального провадження, зневажаючи іншу. Беза-
пеляційне визнання попередньо здобутих доказів 
недопустимими може бути більш шкідливим для 
захисту прав учасників кримінального процесу, 
ніж ведення провадження неналежним суб’єктом.

Таким чином, слідчий суддя під час оскар-
ження визначеної підслідності має встановити, 
коли були встановлені стороною обвинувачення 
усі відомості щодо кримінального правопорушен-
ня та суб’єкта його вчинення, на підставі яких 
суб’єкти сторони обвинувачення могли й повинні 
були прийняти рішення щодо передавання мате-
ріалів кримінального провадження відповідному 
суб’єкту за підслідністю.

Але, знову ж таки, хотілося б зауважити, що 
запровадження судового контролю щодо визна-
чення підслідності не вирішує усіх проблемних 
питань остаточно. Так, наприклад, хоч учасники 
кримінального провадження і будуть позбавлені, 
за нашою пропозицією, можливості звертатися 
з оскарженням підсудності під час судового роз-
гляду, проте сторона захисту за недобросовісних 
мотивів може затягнути таке оскарження на досу-
довому розслідуванні до моменту складення обви-
нувального акта, тож досить значний обсяг доказів 
може бути визнано недопустимим, якщо з мо-
менту встановлення відомостей, на підставі яких 

можна було визначити підслідність правильно, 
минув значний проміжок часу. Тому основною га-
рантією дотримання визначених законом правил 
підслідності є дотримання приписів законодав-
ства суб’єктами сторони обвинувачення, оскільки 
сторона обвинувачення має бути виключно заці-
кавленою у дотриманні підслідності у зв’язку із 
забезпеченням доказової спроможності отрима-
ним відомостям під час досудового розслідування.

На підставі викладеного можна зробити такі 
висновки.

1. Неправильно визначена підслідність на до-
судовому розслідуванні призводить до того, що 
кримінальне провадження здійснюється «неза-
конним» суб’єктом, відповідно здобуті під час роз-
слідуванні докази не можна визнати допустимими.

2. Доцільно надати зацікавленим особам право 
оскарження визначеної під час досудового розслі-
дування підслідності, а саме запровадити судовий 
контроль щодо встановлення належної підслідно-
сті та законного суб’єкта провадження на досудо-
вому розслідуванні. У разі, якщо учасники не ско-
ристалися можливістю оскаржити підслідність 
під час досудового розслідування, під час судового 
розгляду питання законно визначеної підслідно-
сті під сумнів не ставиться й оскарженню не під-
лягає. Тому й питання про допустимість доказів 
на цій підставі не розглядається.

Напрямами подальших розвідок може бути до-
слідження внутрішньовідомчого розподілу пред-
мету відання та співвідношення предмету відання 
слідчого та прокурора.

Література
1. ГПУ і НАБУ по-різному тлумачать Кримі-

нально-процесуальний кодекс. 11.03.2016. URL:  
http://www.pravda.com.ua/news/2016/03/11/ 
7101696/. (дата звернення 11.07.2019).

2. Более 70 коррупционных дел на грани развала 
из-за конкуренции между правоохранителями и пиара. 
19.05.2017. URL: https://censor.net.ua/news/440550/
bolee_70_korruptsionnyh_del_na_grani_razvala_izza_
konkurentsii_mejdu_pravoohranitelyami_i_piara_
holodnitskiyi (дата звернення 11.07.2019).

3. Ухвала Комунарського районного суду м. Запо-
ріжжя від 22 червня 2017 р. у справі № 323/665/17, 
провадження № 1-кп/333/370/17. URL: http://reyestr. 
court.gov.ua/Review/67311497 (дата звернення 
11.08.2019).

4. Ухвала Апеляційного суду Запорізької області від 
31 липня 2017 р. у справі № 323/665/17, провадження 
№ 11-кп/778/1310/17. URL: http://reyestr.court.gov. 
ua/Review/68097315# (дата звернення 11.08.2019).

5. Лист Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ № 1138/0/1–
16 від 26 серпня 2016 р. URL: http://sc.gov.ua/uploads/
tinymce/files//Лист%20Заступнику%20Генераль-
ного%20прокурора%20України%20Холодницько-
му%20 Н.І..pdf. (дата звернення 11.08.2019).

6. Погорецький М.А., Волкотруб С.Г. Удосконален-
ня кримінального процесуального законодавства Укра-
їни щодо підслідності органів досудового розслідуван-



181Випуск 2(31), 2020

ня. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1.  
С. 71–80.

7. Татаров О. Ваші докази недопустимі або чому 
розслідування може стати незаконним. Ліга.net. 
16.11.2018. URL: https://blog.liga.net/user/otatarov/
article/31640. (дата звернення 11.07.2019).

Анотація

Городецька М. С. До питання помилкового визна-
чення предмету відання на досудовому розслідуван-
ні. – Стаття.

У статті розглянуто випадки помилкового визначен-
ня предмету відання на досудовому розслідуванні. Наве-
дено приклади конкуренції підслідності та проблеми її 
вирішення на досудовому розслідуванні. Зазначено, що 
внаслідок помилкового визначення підслідності може 
бути застосована кримінальна процесуальна відпові-
дальність у вигляді визнання здобутих доказів недопу-
стимими. У статті наголошено, що внаслідок визнання 
доказів недопустимими відповідальність несуть не лише 
органи кримінального провадження. Тягар цієї відпо-
відальності покладається на учасників кримінального 
процесу, які відстоюють власний інтерес і які не повин-
ні страждати через помилки державних органів.

У статті зазначено, що дотримання підслідності є 
умовою забезпечення такого основоположного права 
учасників, як доступ до суду у частині забезпечення 
кваліфікованого суб’єкта провадження.

Автор погоджується із можливістю застосування 
судового контролю щодо визначення підслідності під 
час досудового розслідування. Оскарження до слідчо-
го судді створить умови для втручання незалежного 
суб’єкта, котрий розгляне підстави для застосування 
правил підслідності. Проте зазначається, що сторона 
захисту може умисно не заявляти про порушену під-
слідність на досудовому розслідуванні, щоб «приберег-
ти» цей аргумент для судового розгляду, де, скористав-
шись ним, досягти визнання доказів недопустимими і 
таким чином звести нанівець обвинувальну діяльність.

Зроблено висновок, що можна запровадити судовий 
контроль стосовно визначення підслідності, але із 
зауваженням того, що у разі, якщо учасники не ско-
ристалися можливістю оскаржити підслідність під час 
досудового розслідування, під час судового розгля-
ду питання законно визначеної підслідності під сум-
нів не ставиться й оскарженню не підлягає. У такому 
разі питання про допустимість доказів на цій підставі 
не розглядається. Таким чином, учасники криміналь-
ного провадження будуть позбавлені спокуси вико-
ристовувати аргумент неправильно визначеної під-
слідності під час судового розгляду для визнання усіх 
здобутих доказів недопустимими.

Ключові слова: підслідність, предмет відання, 
досудове розслідування, допустимість доказу, слідчий, 
належний суб’єкт розслідування.

Summary

Horodetska М. S. To the issue of erroneous determi-
nation of the subject of jurisdiction in the pre-trial inves-
tigation. – Article.

The article considers cases of erroneous determination 
of the subject of jurisdiction in the pre-trial investiga-
tion. Examples of competition of jurisdiction and prob-
lems of its solution at pre-trial investigation are given. 
It is noted that as a result of erroneous determination of 
jurisdiction, criminal procedural liability may be applied 
in the form of declaring the obtained evidence inadmis-
sible. The article emphasizes that as a result of declaring 
evidence inadmissible, not only the bodies of criminal 
proceedings are responsible. The burden of this respon-
sibility rests on the participants in the criminal process, 
who defend their own interests and who should not suffer 
from the mistakes of government agencies.

The article states that compliance with the jurisdic-
tion is a condition for ensuring such a fundamental right 
of the participants as access to court in terms of providing 
a qualified subject of proceedings.

The author agrees with the possibility of applying 
judicial control to determine jurisdiction during the 
pre-trial investigation. An appeal to an investigating 
judge will create the conditions for the intervention of 
an independent entity that will consider the grounds 
for applying the rules of jurisdiction. However, the in-
vestigation states that the defense may deliberately not 
declare a violation of jurisdiction in the pre-trial inves-
tigation in order to “save” this argument for trial, where 
it is used to declare the evidence inadmissible and thus 
nullify the prosecution.

It is concluded that it is possible to introduce judicial 
control over the determination of jurisdiction, but with 
the remark that if the participants did not take the op-
portunity to challenge the jurisdiction during the pre-tri-
al investigation, then during the trial the issue of legally 
defined jurisdiction is not questioned and cannot be chal-
lenged. The article also states that in this case the ques-
tion of the admissibility of evidence on this basis is not 
considered. Thus, the participants in the criminal pro-
ceedings will be tempted to use the argument of incorrect-
ly determined jurisdiction during the trial to declare all 
the evidence obtained inadmissible.

Key words: jurisdiction, subject matter, pre-trial in-
vestigation, admissibility of evidence, investigator, ap-
propriate subject of investigation.
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Постановка проблеми. Ст. 11 Закону України 
«Про протидію торгівлі людьми» визначає, що 
боротьба з торгівлею людьми є невід’ємною скла-
довою частиною діяльності органів Національної 
поліції України по боротьбі зі злочинністю, які, 
зокрема, здійснюють заходи щодо виявлення фак-
тів торгівлі людьми, осіб, котрі постраждали від 
торгівлі людьми, встановлення осіб – торговців 
людьми та притягнення їх до відповідальності 
шляхом реалізації організаційних, оператив-
но-розшукових, адміністративно-правових, про-
цесуальних, аналітично-дослідницьких, інформа-
ційних та інших заходів [1]. Утім, сьогодні значна 
кількість злочинів щодо торгівлі людьми залиша-
ються нерозкритими, внаслідок чого багато зло-
чинців уникають відповідальності за вчинення 
злочину, що потребує удосконалення відповідних 
криміналістичних рекомендацій щодо розсліду-
вання цього виду злочинів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми елементного складу криміналістич-
ної характеристики торгівлі людьми розгляда-
ли такі науковці, як А.І. Волкова, П.В. Горба-
сенко, Д.М. Бабак, О.В. Захарова, Н.С. Карпов, 
В.П. Корж, В.О. Малярова, М.С. Набруско, 
Л.П. Никифоряк, Т.А. Пазинич, В.М. Пащенко, 
О.В. Полуляхов, О.В. Пустова, В.В. Пясковський, 
Р.М. Римарчук, О.В. Шаповал, М.П. Шруб, 
М.О. Яковенко та ін. Однак сьогодні такі елементи 
криміналістичної характеристики торгівлі людь-
ми, як типові способи, сліди й обстановка вчинен-
ня злочину з урахуванням сучасної слідчо-судової 
практики потребують переосмислення й уточнення.

Формулювання цілей. Метою статті є розкрит-
тя сутності таких елементів криміналістичної ха-
рактеристики торгівлі людьми, як типові спосо-
би, сліди й обстановка вчинення злочину на основі 
узагальнення спеціальної літератури та практики 
досудового розслідування і судового провадження 
за фактами цього виду злочинів.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному про-
вадженні підлягають доказуванню: подія кримі-
нального правопорушення (час, місце, спосіб та 
інші обставини вчинення кримінального право-
порушення); обставини, які впливають на ступінь 

тяжкості вчиненого кримінального правопору-
шення, характеризують особу обвинуваченого, 
обтяжують чи пом’якшують покарання, виклю-
чають кримінальну відповідальність або є підста-
вою для закриття кримінального провадження 
тощо [2]. Відомо, що спосіб учинення злочину 
(тобто дії злочинця, виражені в певній послідовній 
системі операцій і прийомів, що спрямовані на до-
сягнення злочинної мети) охоплює спосіб готуван-
ня, спосіб учинення, спосіб приховування (утаю-
вання, знищення, фальсифікації інформації). 
Однак спосіб злочину не завжди має повну струк-
туру. Існують злочини, які можуть вчинятися без 
попередньої підготовки або не мають за мету по-
дальше приховування події або її слідів [3, с. 10].

Проведений нами аналіз матеріалів криміналь-
них проваджень за фактами торгівлі людьми, роз-
слідуваних у 2016–2019 рр., свідчить про те, що у 
84,6% випадків спосіб вчинення торгівлі людьми 
був повноструктурним (тобто у структурі способу 
вчинення наявні підготовка, вчинення і прихову-
вання), у решті випадків (15,4%) стадія підготов-
ки або приховування злочину була відсутня.

Л.В. Черечукіна та М.О. Яковенко зверта-
ють увагу на те, що криміналістичне розуміння 
способу вчинення злочину значною мірою від-
різняється від його кримінально-правового тлу-
мачення. Насамперед це зумовлено розбіжністю 
об’єктів дослідження та спрямованістю завдань. 
І якщо знання способу вчинення торгівлі людьми 
у кримінально-правовому аспекті має важливе 
значення для правильної кваліфікації діяння, 
то з огляду на криміналістичний аспект пріори-
тетна роль належить ознакам способу вчинення 
злочину, які відбиваються у комплексі різнома-
нітних матеріальних та ідеальних слідів. Саме це 
дозволяє правильно зорієнтуватися у вчиненому 
діянні та визначити найбільш оптимальні методи 
його розкриття [4, с. 21].

Для типізації способів вчинення торгівлі людь-
ми базовими є форми вчинення такого злочину, 
закріплені КК України. Перша форма злочину, 
передбаченого ст. 149 КК України, охоплює дії 
з купівлі-продажу людини, що полягають у безпо-
воротній передачі (отриманні) людини за грошову 
винагороду.
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Під здійсненням іншої незаконної угоди, об’єк-
том якої є людина, слід розуміти вчинення інших 
дій, не пов’язаних із купівлею-продажом людини, 
зокрема: передача людини в рахунок погашення 
боргу, в обмін на інші, крім грошей, цінності або 
послуги матеріального характеру, дарування, пе-
редача в оренду тощо [5, с. 13–14].

Способу вчинення торгівлі людьми зазвичай 
притаманна стадійність. З урахуванням природи 
злочину й об’єктивної закономірності його вчи-
нення поетапно П.В. Горбасенко виокремлює такі 
стадії торгівлі людьми: 1) підшукання жертви тор-
гівлі, знарядь, засобів та інструментів майбутньої 
операції з нею, досягнення домовленості з контра-
гентами злочинної угоди про переміщення жертви 
й оплату її вартості; 2) умовляння або примушен-
ня жертви вчиняти певні дії або ухилятися від їх 
вчинення з метою полегшення вчинення злочину; 
3) фізичне пересування жертви до замовника за 
чітко встановленим маршрутом в умовах макси-
мальної конспірації; 4) експлуатація жертви, що 
є найбільш тривалою та містить низку способів 
використання, придушення опору жертви, забез-
печення контролю за її поведінкою. На кожній із 
цих стадій злочинці вдаються до різних способів, 
які є різними за характеристикою, ступенем кри-
міналізації, часом тривалості [6, с. 9].

Досліджуючи практику розслідування таких 
злочинів, ми визначили такі типові етапи їх вчи-
нення: 1) підшукання жертви (92%); 2) умовлян-
ня або примушування жертви (100%); 3) перемі-
щення жертви (100%) і 4) експлуатація жертви 
(15,4%). В абсолютній більшості вивчених випад-
ків злочинна діяльність була припинена право-
охоронцями на етапах вербування та переміщен-
ня жертв.

Щодо підготовки до вчинення злочину, то 
у 92,3% випадків злочинці підшукували жер-
тву, у 56,2% випадків – підшукували спеціаль-
ні знаряддя та засоби (мобільні телефони, месе-
нджери для зв’язку із жертвою та спільниками, 
транспортні засоби для транспортування жертви 
тощо), у 100% на підготовчому етапі вчинення 
злочину досягали домовленості із контрагентом 
про укладання незаконної угоди щодо людини.

У 48,2% випадків злочинці підшукували жертв 
злочину в мережі інтернет (на сайтах знайомств, 
дошках оголошень, де пропонували роботу, в месе-
нджерах); у 37,5% випадків – виходили на жертв 
через спільних знайомих, в т. ч. й через осіб, які ра-
ніше ставали жертвами торгівлі людьми; у 38% ви-
падків – знайомилися із жертвами у публічних 
місцях (кафе, ресторанах, торгівельних центрах).

Щодо способу впливу на жертву, то злочин-
ці найчастіше умовляли потерпілих, звертаючи 
увагу на їх уразливий стан, скрутне матеріальне 
становище й обіцяючи гарний заробіток за кор-
доном тощо.

Досить часто на жертву, окрім психологічного 
впливу та фізичного насильства, може чинитися 
й матеріальний вплив. Класичним прикладом 
матеріального впливу (який несе й елемент пси-
хічного тиску), на думку В.О. Малярової, є влас-
тиве для торгівлі людьми втягнення потерпілого 
в боргову кабалу. Тобто, попередньо штучно ввів-
ши жертву в боргову залежність, злочинці надалі 
вимагають відшкодування боргу, єдиною мож-
ливістю відпрацювання якого є, наприклад, про-
ституція. Реалізація такого способу починається 
ще на етапі втягнення, коли жертві пропонують-
ся послуги з оплати всіх витрат із оформлення 
документів і переїзду за кордон. Оскільки потер-
пілі, які виїжджають за кордон у надії покращи-
ти свій матеріальний стан, зазвичай не мають не-
обхідної суми для оплати поїздки, природно, що 
більшість із них погоджуються на таку «вигідну» 
пропозицію «фірми з працевлаштування» або фі-
зичної особи [7, с. 109].

А.І. Волкова наводить такий перелік тради-
ційних способів вербування для цієї сфери: ого-
лошення, які пропонують роботу за кордоном, 
що не потребує високої кваліфікації (офіціантки, 
няні, домогосподарки); через друзів і знайомих, 
котрі користуються їхньою довірою; знайомство 
на дискотеці, у барі, де у приємній атмосфері 
пропонують посередницькі послуги у працев-
лаштуванні. Потенційні жертви – це переважно 
дівчата з бідних сімей, у багатьох немає батьків; 
«шлюбні агентства», іноді їх називають «наречені 
поштою», або міжнародні служби знайомств; ту-
ристичні фірми; система AU PAIR (au pair у пере-
кладі з французької – «нянька») [8, с. 177].

Щодо способів приховування торгівлі людь-
ми, то у 15,4% досліджених нами випадків зло-
чинці використовували підроблені документи, 
у 30,8% – повідомляли вербованим особам не-
правдиві відомості про себе, у 77% – використо-
вували спеціально придбані одноразові мобільні 
телефони та сім-карти.

Своєрідним способом приховування злочинів 
щодо торгівлі людьми є використання злочинця-
ми для вербування жертв і комунікації зі спіль-
никами додатків-месенджерів які ускладнюють 
ідентифікацію співрозмовника.

Із наведеного можна зробити висновок, що спо-
сіб вчинення злочину полягає у діях злочинця, 
виражених у певній послідовній системі операцій 
і прийомів, спрямованих на досягнення злочинної 
мети й охоплюють способи готування, вчинення 
та приховування.

Внаслідок вчинення злочинцем тих чи інших 
дій, спрямованих на досягнення злочинної мети, 
у навколишній обстановці відбуваються відповід-
ні зміни, які прийнято називати слідами злочину 
та які можуть вказувати на ті чи інші обставини 
події, що відбулася.



184 Прикарпатський юридичний вісник

Сліди злочину в науковій літературі розгляда-
ються у вузькому та широкому значенні. Сліди у 
вузькому значенні – це матеріальні утворення, що 
відбивають зовнішню будову взаємодіючих об’єк-
тів, тобто сліди-копії, які можуть бути об’ємними 
або площинними. Сліди в широкому значенні – це 
будь-які зміни в навколишньому середовищі, при-
чинно пов’язані з подією злочину. Тому слідами є: 
а) матеріальні предмети або їхні частини (труп, 
знаряддя злому, недопалок, пляма крові, порція 
зерна, рідини); б) матеріальні копії (слід пальця, 
взуття, розрубу, розрізу та ін.). Водночас слідами в 
широкому значенні є ідеальні відображення – слі-
ди пам’яті (уявні образи). Вони в інформаційному 
плані є більш ємними і відбивають як увесь об’єкт 
загалом, так і його частини. Сліди пам’яті є джере-
лами вербальної інформації щодо форми і власти-
востей об’єкта, але вони суб’єктивні [9, c. 112].

До елементів слідової картини злочину 
А.П. Шеремет відносить:

 – зміни в речовій обстановці місця події злочину. 
Ці зміни, відображаючи дії злочинця, потерпілого 
та інших осіб, дії знарядь, засобів і механізмів, по-
лягають у порушенні початкового стану, місцезна-
ходження, структури різних об’єктів, що склада-
ють речове середовище, в якому вчинено злочин;

 – сліди-відображення (сліди рук, ніг, інстру-
ментів тощо);

 – предмети – речові докази, в т. ч. документи, 
речі та мікрочастини. Набір конкретних об’єктів, 
що виступають як речові докази, за різними вида-
ми злочинів неоднаковий;

 – документи – письмові докази різного виду 
і призначення. Документи виконують важливі 
функції в різних сферах громадської, виробничої, 
культурної, особистої діяльності сучасного су-
спільства. Вони часто містять важливі для розслі-
дування відомості;

 – особи, що можуть бути допитані як свідки. 
Особисте сприйняття події злочину робить особу 
свідком-очевидцем, і допитувати її необхідно за 
цими підставами [10, с. 344].

Типовими слідами вчинення торгівлі людьми є:
Сліди-документи. У 100% досліджених нами 

випадків внаслідок вчинення злочину лишалися 
документи, які були використані правоохоронця-
ми як докази у кримінальному провадженні.

Щодо слідів-документів, то, за даними 
О.В. Шаповала, доказового значення набувають 
вилучені в осіб, причетних до торгівлі людьми, 
трудові договори (контракти), укладені з потер-
пілими; боргові та інші розписки; закордонні та 
громадянські паспорти; копії квитанцій про між-
народні поштові відправлення; документи про 
надходження грошових відправлень, альбоми 
з фотографіями жертв тощо [11, с. 255].

За результатами проведеного нами аналізу 
слідчо-судової практики, найчастіше такими до-

кументами були: проїзні документи (білети авто-
бусного, залізничного й авіасполучення) (56%), 
внутрішні та закордонні паспорти потерпілих і 
злочинців (84%), грошові кошти (75%), кредит-
ні карти (89%), боргові розписки (47%), трудові 
договори (контракти), укладені із потерпілими 
(21%), тощо.

В абсолютній більшості досліджених випад-
ків (95,3%) ті чи інші етапи злочинної діяльності 
відбувалися в умовах очевидності та залишали 
ідеальні відображення в пам’яті потерпілих і свід-
ків-очевидців, які допитувалися під час досудово-
го розслідування.

Серед речових доказів найчастіше (93,3%) слі-
дами злочину виступали мобільні засоби зв’язку.

Крім того, заслуговує на увагу теза О.В. Заха-
рової та О.І. Герасимова, котрі зазначають, що 
невід’ємною складовою частиною підготовки, 
вчинення і приховування кримінальних право-
порушень щодо торгівлі людьми є застосування 
інформаційних технологій і телекомунікаційних 
мереж, які сприяють збиранню інформації про по-
тенційну жертву злочину, вербування осіб, котрі 
можуть бути потенційними жертвами, створення 
різноманітних веб-сайтів та агенцій для пошуку 
жертв, розміщення оголошень на електронних до-
шках оголошень, для комунікації членів злочин-
ного угруповання тощо. Внаслідок таких непра-
вомірних діянь утворюються цифрові сліди, які 
залишаються в інформаційному просторі  [12, с. 55].

До цифрових слідів торгівлі людьми (91,5%) 
можна віднести застосунки та програми, що вико-
ристовувалися злочинцями, електронні докумен-
ти; збережені на носіях електронної інформації 
фото- та відеозображення жертв тощо.

Таким чином, типовими слідами вчинення тор-
гівлі людьми є сліди-документи (100%), мобільні 
засоби зв’язку (93,3%), ідеальні відображення 
в пам’яті потерпілих і свідків-очевидців (95,3%), 
цифрові сліди 91,5%.

Як зазначає В.Ю. Шепітько, обстановка місця 
вчинення злочину – це частина матеріального се-
редовища, яка включає, крім ділянки території, 
сукупність різних предметів, поведінку учасників 
події, психологічні взаємовідносини між ними. 
Обстановка як сукупність матеріальних об’єктів 
на місці злочину відбиває механізм злочинної по-
дії, особливості дій злочинця та інших учасників. 
Криміналістичні ознаки обстановки можуть мати 
взаємозумовлені зв’язки з іншими елементами 
криміналістичної характеристики (способом зло-
чину, часом, місцем та ін.) [13, с. 426].

Під місцем вчинення злочину прийнято ро-
зуміти територію, інше місце, яке характери-
зується фізичними, соціальними та правовими 
критеріями, де було розпочато, продовжено чи 
припинено злочинне діяння [14, c. 133]. З погляду 
криміналістичної характеристики торгівлі людь-
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ми значення має як конкретне місце здійснення 
вербування, транспортування (переміщення) й 
експлуатації потерпілого, так і країна, на терито-
рії та під юрисдикцією якої було вчинено злочин.

Результати узагальнення матеріалів слідчо-су-
дової практики за фактами торгівлі людьми пока-
зали, що у 30,8% випадків злочин вчинявся лише 
на території України, у 69,2% – на території Укра-
їни та інших держав. Зокрема, на території Укра-
їни зазвичай діють особи, котрі підшукують, вер-
бують і переміщують жертв, а на території іншої 
держави – особи, які організовують і фінансують 
торгівлю людьми, й особи, що експлуатують жертв.

Щодо країн, до яких незаконно переміщува-
ли потерпілих, то найпопулярнішими є Туреччи-
на (35,3%), Ізраїль (31,3%), Об’єднані Арабські 
Емірати (13,1%), Китайська Народна Республіка 
(11,1%) та Російська Федерація (9,2%).

Місцями вербування жертв найчастіше були 
торговельні центри, кафе та ресторани.

Висновки. Підсумовуючи викладене, слід за-
значити, що використання слідчим на початково-
му етапі розслідування торгівлі людьми взаємозу-
мовлених зав’язків між розглянутими та іншими 
елементами криміналістичної характеристики 
цього виду злочинів допоможуть йому у побудові 
слідчих версій, плануванні розслідування та вирі-
шенні низки інших завдань. Однак такі елементи 
криміналістичної характеристики цього виду зло-
чинів, як особа потерпілого й особа злочинця по-
требують подальшого дослідження.
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Анотація
Коваленко В. В. Типові способи, сліди й обстановка 

вчинення злочину як елементи криміналістичної ха-
рактеристики торгівлі людьми. – Стаття.

У статті на основі узагальнення спеціальної літера-
тури та практики досудового розслідування і судового 
провадження за фактами торгівлі людьми розкрито 
сутність таких елементів криміналістичної характери-
стики цього виду злочинів, як типові способи, сліди й 
обстановка вчинення злочину.

Зазначено, що спосіб вчинення злочину полягає 
у діях злочинця, виражених у певній послідовній сис-
темі операцій і прийомів, які спрямовані на досягнення 
злочинної мети, й охоплює способи готування (підшу-
кування спеціальних знарядь і засобів (мобільні теле-
фони, месенджери для зв’язку із жертвою та спільни-
ками, транспортні засоби для транспортування жертви 
тощо), досягнення незаконної угоди із контрагентом 
щодо людини; підшукування жертв злочину в мережі 
інтернет тощо); вчинення (умовляння або примушуван-
ня жертви; переміщення жертви; експлуатація жер-
тви) та приховування (використання підроблених доку-
ментів; повідомлення вербованим особам неправдивих 
відомостей про себе; використання спеціально придба-
них одноразових мобільних телефонів і сім-карт тощо).

Визначено, що типовими слідами вчинення тор-
гівлі людьми є: сліди-документи, (трудові договори 
(контракти), укладені з потерпілими, проїзні докумен-
ти (білети автобусного, залізничного й авіасполучен-
ня), паспорти потерпілих і злочинців, грошові знаки, 
кредитні карти, розписки тощо); відображення інфор-
мації про подію злочину в пам’яті свідків-очевидців, 
котрі допитувалися під час досудового розслідування 
(ідеальні сліди); речові докази (мобільні засоби зв’яз-
ку); цифрові сліди (застосунки та програми, що вико-
ристовувалися злочинцями, електронні документи; 
збережені на носіях електронної інформації, фото- 
та відеозображення жертв тощо).

Доведено, що з погляду криміналістичної характе-
ристики торгівлі людьми значення має як конкретне 
місце здійснення вербування, транспортування (пере-
міщення) й експлуатації потерпілого, так і країна, на те-
риторії та під юрисдикцією якої було вчинено злочин.

Криміналістичні ознаки обстановки місця вчинен-
ня торгівлі людьми мають взаємозумовлені зв’язки 
з іншими елементами криміналістичної характеристи-
ки цього виду злочинів, що має враховуватися слідчи-
ми під час висунення версій і планування розслідуван-
ня на початковому його етапі.

Ключові слова: торгівля людьми, криміналістична 
методика, криміналістична характеристика, елементи 
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криміналістичної характеристики, типові способи, ти-
пові сліди, типова обстановка.

Summary

Kovalenko V. V. Typical methods, traces and circum-
stances as elements of criminal characteristics of human 
trafficking. – Article.

The article, based on the generalization of special liter-
ature and practice of pre-trial investigation and court pro-
ceedings on human trafficking, reveals the essence of such 
elements of forensic characteristics of this type of crime 
as typical methods, traces and circumstances of the crime.

It is stated that the method of committing such crime 
consists in the actions of the offender, expressed in a 
consistent system of operations and techniques aimed 
at achieving the criminal goal and includes methods of 
preparation (search for special tools and means (mo-
bile phones, messengers to communicate with victims 
and accomplices, vehicles for transporting the victim, 
etc.), reaching an illegal agreement with a counterparty; 
searching for victims of crime on the Internet, etc.); com-
mitting (persuading or coercing the victim; moving the 
victim; exploiting the victim) and concealment (use of 
forged documents; informing recruits of false informa-
tion about themselves; use of specially purchased dispos-
able mobile phones and SIM cards, etc.).

It is determined that typical traces of human traffick-
ing are: traces-documents (employment agreements (con-
tracts) concluded with victims, travel documents (bus 
and air tickets), passports of victims and criminals, bank-
notes, credit cards, receipts, etc.); display of information 
about the crime in the memory of eyewitnesses who were 
interrogated during the pre-trial investigation (ideal 
traces); physical evidence (mobile means of communica-
tion); digital traces (applications and programs used by 
criminals, electronic documents; photos and videos of 
victims stored on electronic media, etc.).

It is proved that from the point of view of forensic 
characteristics of human trafficking, the specific place 
of recruitment, transportation (movement) and exploita-
tion of the victim, as well as the country in the territory 
and jurisdiction of which the crime was committed, are 
important.

Forensic features of the trafficking situation have 
interdependent links with other elements of the forensic 
characterization of this type of crime, which should be 
taken into account by investigators when proposing ver-
sions and planning an investigation at its initial stage.

Key words: human trafficking, forensic methods, 
forensic characteristics, elements of forensic char-
acteristics, typical methods, typical traces, typical  
situation.
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Постановка проблеми. Побудова окремих 
криміналістичних методик повинна здійснюва-
тися відповідно до їхньої внутрішньої структури 
[1, с. 132]. Питання про елементи, які повинні 
складати вказану структуру, досі залишається 
дискусійним. Із цього приводу немає уніфікова-
ного підходу. Зокрема, жваві суперечки ведуться 
стосовно доцільності виокремлення такого еле-
менту окремої криміналістичної методики, як 
обставини, що підлягають з’ясуванню, та його 
місця в цій структурі. Тому вирішення окресленої 
проблеми є актуальним питанням, яке потребує 
здійснення наукових пошуків у цьому напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-
няття, зміст і значення обставин, що підляга-
ють з’ясуванню (встановленню, доказуванню), 
неодноразово досліджували у своїх працях такі 
вчені, як Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, І.О. Воз-
грін, Л.Я. Драпкін, В.А. Журавель, Є.П. Іщенко, 
О.Н. Колесниченко, В.П. Колмаков, В.О. Образцо-
ва, М.О. Селіванова, Р.Л. Степанюка, С.Н. Чурило-
ва, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та ін. Незважа-
ючи на цінність напрацювань названих науковців, 
досі не вироблено єдиного підходу до визначення 
ролі та місця обставин, які підлягають з’ясуван-
ню під час розслідування кримінальних право-
порушень, у структурі методики розслідування 
злочинів окремого виду (групи). Як результат, 
відсутня уніфікована структура криміналістичної 
методики, що призводить до виникнення певних 
труднощів і суперечностей під час формування та 
реалізації окремих криміналістичних методик. 
У зв’язку із зазначеним метою представленої стат-
ті є висвітлення значення обставин, які підляга-
ють з’ясуванню, а також з’ясування їх місця у 
структурі окремої криміналістичної методики.

Виклад основного матеріалу. Обставини, що 
підлягають з’ясуванню під час розслідування 
кримінальних правопорушень, відіграють важ-
ливу роль у діяльності з виявлення, розкриття 
та розслідування злочинів. Це пояснюється тим, 
що кримінальне провадження є програмою дій 
уповноважених суб’єктів, націлених на збирання 
достовірних, достатніх, допустимих і належних 
доказів. Йдеться про те, що доказування в рамках 

кримінального провадження здійснюється шля-
хом доказування низки обставин, які у своїй сукуп-
ності дозволяють встановити як наявність кримі-
нального караного суспільно небезпечного діяння, 
так і наявність в ознаках скоєного діяння складу 
кримінального правопорушення; обрати вид і міру 
покарання; забезпечити відшкодування збитків, 
завданих злочином, та інших затрат, пов’язаних 
із провадженням досудового розслідування; по-
новити порушені кримінальним протиправним 
діянням права постраждалих осіб; попередити 
вчинення інших кримінальних правопорушень.

Тому цілком погоджуємося з думкою 
В.А. Журавля, згідно з якою обставини, що під-
лягають з’ясуванню, наповнюючись змістом 
конкретної кримінально-правової норми, тран-
сформують їх у структуру, яка й утворює систему 
правових цілей і стратегічних завдань розсліду-
вання [2, с. 204]. Вони є результатом синтезу кри-
мінально-процесуальних приписів щодо визначен-
ня предмета доказування у кримінальній справі, 
передбачених чинним законодавством, а також 
кримінально-правових ознак злочину певного різ-
новиду [3, с. 13]. Ось чому В.О. Образцов пропо-
нує в загальну методику розслідування включати 
положення, що містять інформацію про те, які 
обставини встановлюються в усіх випадках дослі-
дження певних подій, розслідування тих видів ді-
янь, що входять як елементи до відповідної кримі-
налістично подібної групи, як організовується та 
здійснюється робота з їх виявлення та доказуван-
ня, як потрібно діяти слідчому в умовах типових 
для цієї категорії справ ситуацій [4, с. 376–377].

Слушною також вважається позиція В.П. Ко-
лмакова, згідно з якою методика розслідування 
окремих видів злочинів, виходячи з положень 
кримінального закону, що визначає склад кон-
кретного злочину, та кримінально-процесуально-
го закону, котрий встановлює в загальних рисах 
межі доказування по справі, вказує слідчому по 
кожному виду злочинів обставини, які підляга-
ють з’ясуванню та повне, всебічне й об’єктивне 
дослідження яких приведе до встановлення об’єк-
тивної істини по справі. Йдеться про суттєві обста-
вини, питання, що підлягають з’ясуванню та до-
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слідженню по справі. Останні визначаються з меж 
доказування, які, у свою чергу, зумовлюються 
складом злочину та випливають із предмета дока-
зування. До того ж, цілком доречними вбачають-
ся тези про те, що не всі обставини рівнозначні за 
своїм характером і значенням для розслідування, 
проте всі вони тісно пов’язані між собою, оскіль-
ки з’ясування однієї обставини часто дозволяє 
з’ясувати іншу чи інші обставини. Залежно від 
конкретної обстановки чергування з’ясування об-
ставин може бути різним. Зокрема, в деяких ви-
падках можуть включатися додаткові обставини, 
інколи вони можуть дещо видозмінюватися, до-
повнюватися [5, с. 12–13].

Тож важливе значення обставин, що підля-
гають з’ясуванню, для процесу розслідування 
злочинів є очевидним і беззаперечним. Оскільки 
визначення таких обставин надає розслідуванню 
злочинів цілеспрямованості, вказує на кінцеві 
цілі розслідування, правильну кримінально-пра-
вову кваліфікацію, визначення ознак, які пом’як-
шують і обтяжують кримінальну відповідальність 
або виключають її, що дозволяє забезпечити реалі-
зацію завдання повного, всебічного й об’єктивно-
го дослідження обставин вчинення кримінальних 
правопорушень [6, с. 11]. Це дозволяє слідчому 
вирішувати кримінально-правові та криміналь-
ні процесуальні завдання [7, с. 68]. Більше того, 
з’ясування кола обставин, які підлягають вста-
новленню, має суттєве значення для побудови ме-
тодики розслідування злочинів, оскільки сприяє 
розв’язанню проблем криміналістичного характе-
ру, зокрема дослідженню механізму й обстановки 
злочину, ролі кожного з його учасників, спрямо-
ваності слідчих версій, визначенню відповідних 
завдань розслідування [8, с. 30].

Не менш дискусійним досі лишається й питан-
ня про визначення місця обставин, що підлягають 
з’ясуванню, у структурі окремої криміналістичної 
методики. Зокрема, аналіз наукової літератури 
вказує на те, що сформувалося декілька підхо-
дів до вирішення окресленої вище проблематики. 
Одна група вчених виділяє обставини, що підля-
гають з’ясуванню, як самостійний структурний 
елемент окремої криміналістичної методики 
(О.О. Алєксєєв, В.К. Весельський, Є.П. Іщенко, 
О.Н. Колесниченко, В.П. Колмаков, В.М. Малюга, 
В.О. Образцов, В.В. Пясковський, М.В. Салтев-
ський, А.О. Топорков, А.В. Шмонін, М.Г. Шурух-
нов, Б.В. Щур та ін.), друга – включає їх до складу 
інших структурних елементів методики розсліду-
вання злочинів окремого виду (групи) (Ю.П. Але-
нін, Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, С.І. Винокуров, 
І.О. Возгрін, І.І. Рубцов, В.Г. Танасевич, М.П. Ябло-
ков). Деякі науковці поділяють думку про те, що 
криміналістична характеристика злочинів як еле-
мент окремої криміналістичної методики органіч-
но включає до свого складу перелік обставин, що 

підлягають встановленню (з’ясуванню). Тому не 
доцільно вносити згадані обставини до структури 
окремої методики (І.С. Андрєєв, І.Ф. Герасимов, 
Г.І. Грамович, Л.Я. Драпкін, М.І. Порубов).

Як приклад, І.І. Рубцов включає питання, які 
підлягають з’ясуванню при розслідуванні зло-
чинів, поряд із вихідною інформацією про зло-
чин, відомостями про спосіб вчинення злочинів 
і типові особистісні особливості злочинців і по-
терпілих, мотивами злочину, причинами й умо-
вами, що сприяли вчиненню злочинів, до скла-
ду криміналістичної характеристики злочинів 
[9, с. 151–161]. Вказана позиція викликає певні 
заперечення, оскільки криміналістична характе-
ристика й обставини, що підлягають з’ясуванню, 
є різними за своїми суттю та призначенням ка-
тегоріями [10, с. 285]. А саме – криміналістична 
характеристика вказує на коло обставин, які мог-
ли мати місце в дійсності, тобто визначає мож-
ливі варіанти вчинення злочинних дій, тоді як 
предмет доказування містить обставини, які слід 
встановити, визначаючи завдання розслідуван-
ня [11, с. 8]. Іншими словами: обставини, що під-
лягають з’ясуванню, пов’язані з перспективною 
стороною структури криміналістичної методики, 
а саме з інформацією щодо побудови пізнавально-
го процесу, спрямованого на формування необхід-
ної доказової бази [3, с. 15–16].

В.О. Малярова з цього приводу вдало зазначає, 
що функціонально, методологічно і методично об-
ставини, які підлягають з’ясуванню (встановлен-
ню), не можуть бути структурними компонента-
ми криміналістичних характеристик, адже вони 
є необхідними елементами доказування; для їх 
визначення не підходить загальна методологія 
побудови криміналістичної характеристики; 
вони виступають як пов’язуючий компонент між 
криміналістичними характеристиками (інфор-
маційно-статистичними моделями) та діяльністю 
із розслідування злочину (у широкому розумін-
ні) [12, с. 89; 13, с. 174].

Також зустрічаються думки вчених, що струк-
тура криміналістичної характеристики злочинів 
як елемент окремої криміналістичної методики 
відображає всі типові обставини, які необхідно 
встановити відповідно до уявлень про предмет до-
казування по цій категорії кримінальних справ. 
У зв’язку з цим завдання слідчого полягає у їхній 
конкретизації щодо специфіки злочину, що роз-
слідується. Більше того, обставини, які підляга-
ють встановленню, не виділяють як самостійний 
елемент методики розслідування злочинів окремо-
го виду (групи), адже зазначені обставини відобра-
жаються в елементах криміналістичної характе-
ристики злочинів та особливостях планування на 
початковому й наступному етапах розслідування, 
котрі, до речі, є самостійними елементами окре-
мих криміналістичних методик [14, с. 692–694].
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Висновки. Отже, обставини, які підлягають 
з’ясуванню, обов’язково повинні відобразитися 
у структурі окремої криміналістичної методики. 
Водночас вважається, що вказані обставини не 
повинні виокремлюватися. Вони повинні висвіт-
люватися поряд із типовими криміналістичними 
ситуаціями, тактичними завданнями, версіями, 
особливостями планування тощо в тій частині 
методики розслідування злочинів окремих ви-
дів (груп), де йдеться про особливості здійснення 
досудового розслідування на етапі збирання та 
перевірки інформації про злочин, початковому 
та наступному етапах [10, с. 286]. Тому пропону-
ється в методиці розслідування злочинів окремого 
виду (групи) визначати обставини, що підлягають 
з’ясуванню, на кожному з етапів їх розслідування.
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Анотація

Пчеліна О. В. Обставини, що підлягають з’ясуван-
ню під час розслідування кримінальних правопору-
шень, і їхнє місце у структурі окремої криміналістич-
ної методики. – Стаття.

У статті встановлено, що питання про включення 
обставин, які підлягають з’ясуванню під час розслі-
дування кримінальних правопорушень, до структури 
окремої криміналістичної методики та визначення їх 
місця залишається дискусійним. Обставини, які підля-
гають з’ясуванню під час розслідування кримінальних 
правопорушень, відіграють важливу роль у діяльності 
з виявлення, розкриття та розслідування злочинів. 
Це пояснюється тим, що кримінальне провадження є 
програмою дій уповноважених суб’єктів, націлених 
на збирання достовірних, достатніх, допустимих і на-
лежних доказів. Наголошено, що визначення таких об-
ставин надає розслідуванню злочинів цілеспрямовано-
сті. Встановлено, що сформувалося декілька підходів 
до вирішення питання про визначення місця обставин, 
які підлягають з’ясуванню, у структурі окремої кри-
міналістичної методики. Одна група вчених виділяє 
обставини, що підлягають з’ясуванню, як самостійні 
структурні елементи окремої криміналістичної мето-
дики, друга – включає їх до складу інших структурних 
елементів методики розслідування злочинів окремого 
виду (групи). Деякі науковці розділяють думку про те, 
що криміналістична характеристика злочинів як еле-
мент окремої криміналістичної методики органічно 
включає до свого складу перелік обставин, які підля-
гають встановленню (з’ясуванню), а отже, недоцільно 
вносити згадані обставини до структури окремої мето-
дики. Акцентовано увагу на необхідності включення 
обставин, що підлягають з’ясуванню під час розслі-
дування кримінальних правопорушень, до структури 
криміналістичної методики. Запропоновано вказані 
обставини не виокремлювати як самостійний елемент 
окремої криміналістичної методики, а висвітлювати 
поряд із типовими криміналістичними ситуаціями, 
тактичними завданнями, версіями, особливостями 
планування тощо в тій частині методики розслідуван-
ня злочинів окремих видів (груп), де йдеться про осо-
бливості здійснення досудового розслідування на етапі 
збирання та перевірки інформації про злочин, початко-
вому та наступному етапах.

Ключові слова: обставини, що підлягають з’ясу-
ванню, криміналістична методика, структура, розслі-
дування кримінальних правопорушень, кримінальне 
провадження.

Summary

Pchelіna O. V. Circumstances to be clarified during 
the investigation of criminal offenses and their place 
in the structure of a separate forensic methodology. –  
Article.

In the article has been stated that the issue of includ-
ing the circumstances to be clarified during the investiga-
tion of criminal offenses in the structure of a separate fo-
rensic methodology and determining their place remains 
debatable. It has been found that the circumstances to 
be clarified during the investigation of criminal offens-
es play an important and integral role in the activities of 
detection and investigation of crimes. This is due to the 
fact that criminal proceedings are a kind of program of 
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action of authorized entities aimed at gathering reliable, 
sufficient, admissible and appropriate evidence. It has 
been emphasized that the definition of such circumstanc-
es gives purposefulness to the investigation of crimes. It 
has been established that several approaches to solving 
the issue of determining the place of circumstances to be 
clarified in the structure of a separate forensic methodol-
ogy have been formed. One group of scientists identifies 
the circumstances to be clarified as an independent struc-
tural element of a separate forensic methodology, and the 
other – includes them in other structural elements of the 
methodology of investigation of crimes of a particular 
type (group). Some scholars share the view that the fo-
rensic characterization of crimes, as an element of a sep-
arate forensic methodology, organically includes a list of 
circumstances to be established (clarified), so it is not ap-

propriate to include these circumstances in the structure 
of a separate methodology. Emphasis has been placed on 
the need to include the circumstances to be clarified in the 
investigation of criminal offenses in the structure of fo-
rensic methodology. It has been proposed not to single out 
these circumstances as an independent element of a sepa-
rate forensic methodology, but to cover, along with typi-
cal forensic situations, tactical tasks, versions, planning 
features, etc. in the part of the methodology of investiga-
tion of crimes of certain types (groups), which deals with 
the features of pre-trial investigation at the stage of col-
lecting and verifying information about the crime, initial 
and subsequent stages.

Key words: circumstances to be clarified, forensic 
methodology, structure, investigation of criminal offens-
es, criminal proceedings.
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ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ

Постановка проблеми. Організація з безпеки 
і співробітництва в Європі (далі – ОБСЄ) об’єднує 
56 країн, розташованих у Північній Америці, Єв-
ропі та Центральній Азії. ОБСЄ – найбільша у сві-
ті регіональна організація, що займається питан-
нями безпеки. ОБСЄ надає форум для політичних 
переговорів і прийняття рішень у сфері раннього 
попередження, запобігання конфліктам, регулю-
вання криз і постконфліктного відновлення, для 
забезпечення виконання яких було створено роз-
галужену внутрішню інституційну систему.

Метою статті є аналіз процесу формування ін-
ституційного каркасу ОБСЄ та її структурних еле-
ментів.

Виклад дослідження. Основоположним доку-
ментом створення Організації з безпеки і співро-
бітництва в Європі (далі – ОБСЄ) є Гельсінський 
заключний акт, підписаний 1 серпня 1975 р. 
СРСР, США, Канадою та 33 європейськими дер-
жавами [1, с. 104].

Цей документ був покликаний закріпити сфор-
мований «статус-кво» на європейському континен-
ті та продовжити рух до розрядки напруженості у 
відносинах між Заходом і Сходом. Він містить ба-
зові принципи, що визначають порядок співробіт-
ництва країн-учасниць, і складався із трьох розді-
лів (або трьох «кошиків»), які відповідали числу 
основних завдань Наради. Ці завдання ефектив-
но виконуються сьогодні окремими підрозділа-
ми, що входять до структури сучасного ОБСЄ [3].

У Паризькій хартії для нової Європи вперше пе-
редбачалося створення Парламентської асамблеї 
НБСЄ, до якої увійшли члени парламентів всіх дер-
жав-учасниць. У рамках асамблеї були створені спе-
ціальні органи, уповноважені розглядати окремі 
порушення основних прав і свобод людини та при-
ймати з цих питань обов’язкові рішення [6, с. 393].

Перейменування НБСЄ в Організацію з безпе-
ки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) є визнанням 
факту, що сьогодні ця організація фактично має 
всі ознаки регіональної (об’єднує Європу з інте-
грованим включенням США і Канади) міжнарод-
ної організації загальної компетенції [2, с. 3–6].

У структурі Організації діє ряд інститутів і 
структур, які надають їй допомогу у виконанні 
її мандата. Серед них слід відзначити Постійну 
Раду, Раду міністрів закордонних справ і Саміти.

Постійна Рада ОБСЄ складається із представ-
ників держав-учасниць і, по суті, є головним ви-
конавчим органом ОБСЄ. Рада збирається раз на 
тиждень у Віденському конгрес-центрі для обго-
ворення поточного стану справ у зоні територіаль-
ної відповідальності ОБСЄ і прийняття відповід-
них рішень. Як і Рада, Форум зі співробітництва 
в галузі безпеки збирається раз на тиждень у Відні 
для обговорення і прийняття рішень із питань, 
пов’язаних із військовою складовою частиною 
загальноєвропейської безпеки. Особливо це сто-
сується заходів у сфері довіри та безпеки. Форум 
також займається питаннями, пов’язаними з но-
вими викликами безпеці та з урегулюванням кон-
фліктів у зоні відповідальності ОБСЄ [3].

У свою чергу, Економічний форум ОБСЄ збира-
ється раз на рік у Празі для обговорення економіч-
них і екологічних проблем, що зачіпають безпеку 
країн-учасниць.

Зустріч на вищому рівні або Саміт ОБСЄ – це 
періодичні зустрічі глав держав або урядів кра-
їн-членів ОБСЄ. Основне завдання саміту полягає 
у визначенні політичних орієнтирів і пріоритетів 
розвитку Організації на найвищому рівні. Кож-
ній зустрічі передує підготовча конференція, під 
час якої дипломати договірних сторін контролю-
ють реалізацію основних юридичних зобов’язань, 
прийнятих на себе ОБСЄ. Вони узгоджують пози-
ції учасників і готують базові документи для май-
бутнього Саміту [4].

Рада міністрів закордонних справ зазвичай зби-
рається в ті роки, коли немає зустрічей на вищому 
рівні. Рада міністрів закордонних справ також 
обирає Генерального секретаря ОБСЄ на триріч-
ний термін. Його основна функція полягає в ор-
ганізаційній підтримці чинного голови. Канцеля-
рія генерального секретаря здійснює операційну 
підтримку ОБСЄ під безпосереднім керівництвом 
Генсекретаря. Повноваження секретаріату вклю-
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чають у себе підтримку місій і проектів ОБСЄ; 
здійснення контактів із міжнародними урядови-
ми та неурядовими організаціями; координацію 
політики ОБСЄ у сфері економіки та захисту на-
вколишнього середовища та ін. [3].

Генеральний секретар здійснює головуван-
ня Секретаріатом ОБСЄ. До складу Секретаріату 
входять Центр по запобіганню конфліктів, а та-
кож департаменти та підрозділи, які займаються 
економіко-екологічною діяльністю, співпрацею 
із країнами партнерами й організаціями, питан-
нями тендерної рівності, боротьбою з торгівлею 
людьми та транснаціональними погрозами. Се-
кретаріат відстежує події, здійснює експертний 
аналіз і реалізує проекти на місцях [3].

Керівництво ОБСЄ здійснює чинний голова, ко-
трий переобирається щороку і є міністром закор-
донних справ однієї з країн, що входить до ОБСЄ. 
Голова несе відповідальність за безпосереднє вико-
нання рішень, прийнятих Радою міністрів закор-
донних справ і на зустрічах на вищому рівні. Він же 
здійснює загальну координацію діяльності ОБСЄ.

Одним із основних інститутів ОБСЄ є Парла-
ментська асамблея. У 1991 р. на запрошення пар-
ламенту Іспанії високопоставлені представники 
всіх держав-учасників НБСЄ зустрілися в Мадри-
ді з особливою метою – створення Парламентської 
асамблеї НБСЄ відповідно до вимоги глав держав і 
урядів своїх країн. Результатом цієї зустрічі стала 
Мадридська декларація, в якій були встановлені 
основні правила процедури, методика роботи, роз-
мір, сфера повноважень Асамблеї, а також розпо-
діл голосів між її членами [4].

На зустрічі в Берліні у 1991 р. Рада міністрів 
закордонних справ (РМЗС) НБСЄ вітав створення 
Парламентської асамблеї та заявив, що міністри 
з нетерпінням очікують «колективного виражен-
ня» думки членів Парламентської асамблеї з пи-
тань безпеки і співробітництва в Європі, а також 
подальшого розвитку НБСЄ.

У липні 1992 р. в Будапешті відбулася перша офі-
ційна сесія Парламентської асамблеї. Того ж року 
на зустрічі у Празі учасники НБСЄ прямо сприяли 
встановленню активного діалогу між двома орга-
нами, заявивши, що чинний голова буде готовий 
подавати Асамблеї звіт про роботу НБСЄ, відпові-
дати на пов’язані з нею питання парламентарів, 
а також брати до уваги їхні думки для подальшої 
передачі Раді міністрів. Звідси бере початок тра-
диція виступу чинного голови перед Парламент-
ською асамблеєю, відповідно до якої він також 
відповідає на прямі запитання парламентарів [1].

Парламентська Асамблея ОБСЄ складається 
приблизно із 300 депутатів, які представляють за-
конодавчу владу держав-учасниць ОБСЄ. Основ-
ною метою Асамблеї є парламентський контроль 
і залучення європейських депутатів у діяльність 
Організації.

Асамблея розробляє і просуває механізми щодо 
запобігання та врегулювання конфліктів, сприяє 
розвитку демократичних інститутів у державах- 
учасницях і забезпечує транспарентність і під-
звітність в ОБСЄ. На її щорічних сесіях фор-
мулюються великі політичні рекомендації для 
урядового компонента Організації. Спеціальні 
представники Асамблеї займаються широким 
спектром питань – від прикордонного співробіт-
ництва до національних меншин – і різними регі-
онами – від Афганістану до Південного Кавказу. 
На додаток до цього Асамблея направляє пар-
ламентські делегації на місця і місії по встанов-
ленню фактів, а також підтримує тісні зв’язки з 
Міжпарламентською асамблеєю Співдружності 
Незалежних Держав, Міжпарламентським сою-
зом, Парламентською асамблеєю Організації Пів-
нічноатлантичного договору і Парламентською 
асамблеєю Ради Європи. Її міжнародний секрета-
ріат розміщується в Копенгагені [3].

Окрім наведених вище, ОБСЄ включає в себе 
три інститути, чия діяльність присвячена спеціа-
лізованим напрямам роботи:

Верховний комісар у справах національних 
меншин (ВКНМ) розглядає ту чи іншу ситуацію, 
якщо, на його / її думку, напруженість, пов’язана 
із проблемами національних меншин, потенційно 
може перерости у конфлікт. Повсякденна робота 
Верхового комісара полягає у виявленні та пошуку 
шляхів протидії причин міжетнічної напруженості 
та конфліктів. Якщо та чи інша держава-учасниця 
не виконує своїх політичних зобов’язань або між-
народних норм, Верховний комісар надає йому до-
помогу у вигляді аналітичних висновків і рекомен-
дацій. Спираючись на накопичений досвід, ВКНМ 
публікує тематичні рекомендації та керівні прин-
ципи, де формулюються пропозиції щодо загальних 
проблем і впровадження передового досвіду. Вер-
ховний комісар надає також структурну підтрим-
ку, реалізуючи невеликі спільні проекти, спря-
мовані на досягнення сталого розвитку шляхом 
підвищення відповідальності на місцевому рівні.

Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав 
людини (БДІПЛ) надає державам-учасницям і 
громадянському суспільству підтримку, сприян-
ня й експертну допомогу в інтересах просування 
демократії, верховенства права, прав людини, то-
лерантності та недискримінації. БДІПЛ здійснює 
спостереження за виборами, проводить аналіз 
законодавства і консультує уряди щодо шляхів 
розвитку і підтримки демократичних інститутів. 
Бюро проводить навчальні заходи для посадових 
осіб державних і правоохоронних органів, а також 
неурядових організацій за тематикою підтримки, 
просування і моніторингу прав людини.

Діяльність Представника зі свободи ЗМІ можна 
розділити на два складники: спостереження за си-
туацією у сфері ЗМІ в рамках виконання функції 
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раннього попередження та сприяння державам-у-
часницям у виконанні їхніх зобов’язань у сфері сво-
боди вираження поглядів і свободи ЗМІ. Сюди вхо-
дять також зусилля, спрямовані на забезпечення 
безпеки журналістів; сприяння в розвитку плюра-
лізму медіа; сприяння декриміналізації дифама-
ції; боротьбу з мовою ненависті при збереженні 
свободи вираження думки; підготовку експертних 
оцінок із питань регулювання ЗМІ та законодав-
ства в галузі ЗМІ; підтримку свободи в інтернеті, 
а також сприяння процесу переходу з аналогово-
го на цифрове мовлення. Крім того, Представник 
проводить щорічні регіональні медіа-конферен-
ції за участю журналістів, представників грома-
дянського суспільства й органів влади, а також 
академічної спільноти, на яких обговорюються 
актуальні питання, пов’язані зі свободою ЗМІ.

Для розв’язання конфліктних ситуацій і су-
перечок між державами-учасницями, котрі під-
писали внутрішню щодо ОБСЄ Конвенцію по 
примиренню і арбітражу, був створений Суд із 
примирення й арбітражу, що знаходиться в Же-
неві. Основним механізмом, прописаним у Кон-
венції, є примирення, мета якого полягає у виро-
бленні для сторін у спорі умов врегулювання. Цей 
механізм може бути задіяний в односторонньому 
порядку будь-якою державою-учасником Конвен-
ції стосовно спору між нею та іншою державою-у-
часницею ОБСЄ. Після завершення розгляду Ко-
місія із примирення подає Сторонам доповідь і 
рекомендації. Потім сторонам надається 30 днів 
для прийняття рішення про те, чи готові вони по-
годитися з цими рекомендаціями. Якщо за цей 
період досягти угоди не вдається і якщо сторони 
згодні передати справу до арбітражу, можлива 
постанова спеціального Арбітражного трибуна-
лу; його рішення матиме для сторін юридично 
обов’язковий характер. Арбітражний розгляд 
може бути розпочато за згодою зацікавлених сто-
рін держав-учасників [4].

Висновки. Таким чином, Організація з безпеки 
і співробітництва в Європі має всеосяжний підхід 
до безпеки, що включає в себе військово-політич-
ні, економічні, екологічні та гуманітарні аспекти. 
Тому ОБСЄ розглядає широкий спектр проблем, 
пов’язаних із безпекою, включаючи контроль над 
озброєнням, зміцнення довіри та безпеки, захист 
прав людини та прав національних меншин, де-
мократії, боротьби з тероризмом і загрозами еко-
номічній та екологічній безпеці. Для виконання 
покладених на неї функцій було створено розгалу-
жену систему спеціалізованих внутрішніх інсти-
тутів, які ефективно діють сьогодні.
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Анотація

Дубовик В. Б. Інституційна структура Організації 
з безпеки і співробітництва в Європі. – Стаття.

У статті проаналізовано процес формування ін-
ституційного каркасу Наради з безпеки та співро-
бітництва в Європі та трансформації НБСЄ в ОБСЄ, 
основних інститутів ОБСЄ як її структурних елемен-
тів, які забезпечують досягнення основної мети ді-
яльності організації, а саме запобігання конфлікту 
на ранніх стадіях його виникнення, регулювання са-
мої кризи та відновлення миру після закінчення кон-
флікту. Наголошено, що Парламентська Асамблея 
ОБСЄ складається приблизно із 300 депутатів, котрі 
представляють законодавчу владу держав-учасниць 
ОБСЄ. Основною метою Асамблеї є парламентський 
контроль і залучення європейських депутатів у ді-
яльність Організації. Асамблея розробляє і просуває 
механізми запобігання та врегулювання конфліктів, 
сприяє розвитку демократичних інститутів у держа-
вах-учасницях і забезпечує транспарентність і під-
звітність в ОБСЄ. На її щорічних сесіях формулюють-
ся політичні рекомендації для урядового компонента 
Організації. З’ясовано, що для розв’язання конфлік-
тних ситуацій і спорів між державами-учасницями, 
які підписали внутрішню щодо ОБСЄ Конвенцію 
по примиренню і арбітражу, був створений Суд із 
примирення й арбітражу, який знаходиться в Же-
неві. Основним механізмом, прописаним у Конвен-
ції, є примирення, мета якого полягає у виробленні 
для сторін у спорі умов врегулювання. Цей механізм 
може бути задіяний в односторонньому порядку будь-
якою державою-учасником Конвенції стосовно спору 
між нею та іншою державою-учасницею ОБСЄ. Зро-
блено висновок, що Організація з безпеки і співробіт-
ництва в Європі має всеосяжний підхід до безпеки, 
який включає в себе військово-політичні, економічні, 
екологічні та гуманітарні аспекти. Тому ОБСЄ роз-
глядає широкий спектр проблем, пов’язаних із безпе-
кою, включаючи контроль над озброєнням, зміцнення 
довіри та безпеки, захист прав людини та прав націо-
нальних меншин, демократії, боротьби з тероризмом 
і загрозами економічній та екологічній безпеці. Для 
виконання покладених функцій було створено розга-
лужену систему спеціалізованих внутрішніх інститу-
тів, що ефективно діють сьогодні.

Ключові слова: ОБСЄ, НБСЄ, структура ОБСЄ, Пар-
ламентська асамблея ОБСЄ, Верховний комісар ОБСЄ 
зі справ національних меншин, Бюро ОБСЄ з демокра-
тичних інститутів і прав людини, Представник ОБСЄ 
з питань свободи ЗМІ, Суд ОБСЄ із примирення й ар-
бітражу.
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Summary

Dubovyk V. B. Institutional structure of the Or-
ganization for Security and Co-operation in Europe. –  
Article.

The article analyzes the process of forming the insti-
tutional framework of the Conference on Security and 
Co-operation in Europe and the transformation of the 
OSCE into the OSCE, the main OSCE institutions, as its 
structural elements that ensure the achievement of the 
main goal of the organization, namely the prevention 
of conflict in the early stages of its emergence, the reg-
ulation of the crisis itself. and restoring peace after the 
conflict. It is emphasized that the OSCE Parliamentary 
Assembly consists of approximately 300 deputies repre-
senting the legislature of the OSCE participating States. 
The main purpose of the Assembly is parliamentary con-
trol and involvement of European deputies in the activi-
ties of the Organization. The Assembly develops and pro-
motes mechanisms for conflict prevention and resolution, 
promotes democratic institutions in participating States, 
and ensures transparency and accountability in the OSCE. 
Its annual sessions formulate major policy recommenda-
tions for the government component of the Organization. 
It has been established that a Court of Conciliation and 

Arbitration has been set up in Geneva to resolve con-
flicts and disputes between participating States that have 
signed the OSCE’s Convention on Conciliation and Arbi-
tration. The main mechanism set out in the Convention is 
conciliation, the purpose of which is to work out a settle-
ment for the parties to the dispute. This mechanism may 
be invoked unilaterally by any State Party to a dispute 
between that State and another OSCE participating State. 
It is concluded that the Organization for Security and Co-
operation in Europe has a comprehensive approach to se-
curity, which includes military-political, economic, envi-
ronmental and humanitarian aspects. The OSCE therefore 
addresses a wide range of security issues, including arms 
control, confidence-building and security, protection of 
human and minority rights, democracy, the fight against 
terrorism and threats to economic and environmental se-
curity. To perform its functions, an extensive system of 
specialized internal institutions was created, which oper-
ates effectively today.

Key words: OSCE, OSCE, OSCE Structure, OSCE 
Parliamentary Assembly, OSCE High Commissioner for 
National Minorities, OSCE Office for Democratic In-
stitutions and Human Rights, OSCE Representative on 
Freedom of the Media, OSCE Court of Conciliation and 
Arbitration.
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На сучасному етапі стан соціально-політич-
них, етнічних і релігійних проблем набуває кон-
фліктного, антагоністичного, а іноді й екстреміст-
ського характеру, тому для досягнення злагоди, 
миру в поліконфесіонному соціумі, зокрема для 
врівноваження міжконфесійних, державно-кон-
фесіональних відносин, необхідно затвердження 
таких життєвих пріоритетів і цінностей, які бу-
дуть нівелювати напруженість у суспільстві та 
сприятимуть формуванню поваги і терпимості до 
«інакше думаючих» та «інакше віруючих». Безу-
мовно, вузловим принципом і ціннісною основою 
для гармонійного загального буття і розвитку су-
часного соціуму стає свобода совісті, плюралізм і 
толерантність як у міжкультурних, міжетнічних, 
так і в міжконфесійних відносинах. 

В останній час науковій спільноті представле-
на значна кількість робіт, спрямованих на вирі-
шення проблеми релігійної толерантності в таких 
галузях, як філософія, соціологія, психологія, 
етнографія культурологія. На даному етапі до ви-
вчення та розв’язання цього завдання долучилися 
історики права. Зокрема, нещодавно видана моно-
графія Цвєткової Юліанни Володимирівни, при-
свячена складній, дискусійній та дуже актуальній 
темі релігійних прав і свобод у західній традиції 
права. Незважаючи на наявність багатьох вітчиз-
няних та закордонних досліджень еволюції цього 
правового феномену, його комплексна правова 
природа, міжгалузевий характер та тісний зв’я-
зок із державними, суспільними та культурними 
процесами залишає ще безліч спірних наукових 
питань та проблем як у теоретичному обґрунту-
ванні, так і у практичному правозастосуванні.

Структурування й аналіз значного історичного 
матеріалу у викладені Цвєткової Ю. В. засновано 

на концепції еволюційного розвитку правової тра-
диції релігійної толерантності у складних за ад-
міністративно-територіальним устроєм державах 
Європи. Даний підхід дозволив показати тісний 
зв’язок між розвитком цього правового феномену 
та правовим менталітетом й етнорелігійною са-
моідентифікацією; ґенезу демократичних інсти-
тутів у державах західної традиції права; вплив 
правової традиції релігійної толерантності на до-
центрові та відцентрові тенденції в державному 
будівництві. Авторка монографії аналізує тотож-
ні процеси формування релігійних прав меншин у 
чотирьох основних федеративних державах доби 
Античності, Середньовіччя та Раннього буржуаз-
ного періоду, а саме: Давньоримській державі, Ве-
ликому князівстві Литовському, Речі Посполитій 
та Священній Римській імперії німецької нації, 
таким чином застосовуючи як синхронний, так 
і діахронний методи порівняння. Застосування 
цих методів дає можливість прослідкувати процес 
просторового й часового розповсюдження тради-
ції релігійної толерантності в державах Європи. 
Таким чином, в основу викладення історичної ди-
наміки правової традиції релігійної толерантності 
покладена історія філософії, яку можна охарак-
теризувати як синтез цивілізаційного підходу та 
традиційного для історико-правової науки поділу 
історії на давню та середньовічну.

Авторський синтез двох інтерпретацій історич-
ного процесу став вельми результативним. Науко-
вим досягненням авторки стало встановлення по-
дібності природи, причин та підстав формування 
правової традиції релігійної толерантності в усіх 
зазначених державах, при тому, що ні вони самі, 
ні їхні суспільства, ані їхні правові системи не є 
чистими прямими спадкоємницями один одної, а 

1 Цвєткова Ю.В. Правова традиція релігійної толерантності в державах Європи з федеративним устроєм (V ст. 
до н.е. – XVII ст.) : монографія. Київ : Талком, 2020. 512 с.
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умови розвитку суспільно-правових та державних 
процесів у стародавній, феодальний та ранньобур-
жуазний періоди досить сильно відрізняються. 

Ю. В. Цвєткова, застосовуючи досягнення те-
орії державності, запропонувала використовувати 
категорію «федеративного адміністративно-те-
риторіального устрою» під час характеристики 
форми домодерних держав, адже ідея формування 
концепту «федералізму» тільки в модерному роз-
витку історії права та держави є дуже популярною 
як у вітчизняній, так і в закордонній науці.

Достатньо оригінальною для історико-пра-
вових досліджень є запропонована та реалізова-
на науковцем ідея своєрідного протиставлення 
формально-юридичною законодавчої норматив-
ної бази для регулювання релігійних відносин 
у кожній із розглянутих держав та подальшого 
практичного застосування цих норм у реальних 
публічно-правових та приватно-правових відно-
синах населення. Привертає увагу використання 
для аргументації своїх висновків про наявність 
релігійної толерантності в розглянутих державах 
пам’яток матеріальної культури: монет, фоль-
клорних знахідок, храмів і т. ін. Теза авторки 
монографії про використання цих неюридичних 

джерел для характеристики правових феноменів є 
актуальним міждисциплінарним науковим мето-
дом, про який так багато дискутують у сучасному 
науковому просторі.

Про ґрунтовність та фундаментальність науко-
вого дослідження Ю. В. Цвєткової свідчить зна-
чна кількість використаних джерел, питома вага 
з яких є іноземними іншомовними (англійські, 
польські та, навіть, на латині). Методологічною 
правильністю та історико-правовою достовірні-
стю, на нашу думку, є використання першодже-
рел: текстів оригінальних нормативно-правових 
актів, договорів, наративних джерел тощо.

Поставлені авторкою задачі дослідження та 
зроблені висновки є актуальними та становлять 
наукову новизну, відповідають критеріям оригі-
нальності, достовірності та науковості.

Зміст монографії та її висновки дають можли-
вість характеризувати її як цілісне, завершене на-
укове дослідження, що містить наукову новизну, 
обговорює дискусійні та актуальні питання ві-
тчизняної та закордонної юриспруденції та може 
бути використано в подальших наукових розвід-
ках, формуванні теоретичних державно-правових 
концептів та практичних правових рішень.
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