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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЄС: 

ВИВЧЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ

Вдовиченко О. М.

У статті наголошується на тому, що одним із голов-
них завдань реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні є створення без-
печних умов для життя людей та громади. Аналізуються 
результати реформування місцевого самоврядування в 
країнах Східної Європи на прикладі Польщі. Вивчається пози-
тивний досвід докорінного перетворення суспільного сек-
тора, зокрема суттєві зміни у сфері охорони громадського 
порядку і безпеки на рівні місцевих громад, що надасть 
змогу сформулювати організаційно-правові засади діяль-
ності муніципальної варти в Україні, а також розробити 
механізм переходу до децентралізованих форм охорони гро-
мадського порядку. Визначено, що правовою основою діяль-
ності муніципальної варти в Польщі на державному рівні є 
спеціальний законодавчий акт, а на локальному рівні – ста-
тут муніципальної варти. 

Визначаються основні завдання муніципальної варти. 
Патрулювання території громади не передбачає пока-
рання громадськості шляхом накладання штрафів. Метою 
їхньої діяльності є контроль стану публічної поведінки, 
запобігання порушенням громадського порядку, а також 
втручання в разі потреби. Якщо посадових осіб муніци-
пальної варти викликають втрутитися, то вони діють 
безпосередньо в цій конкретній ситуації правопорушення. 
Муніципальна варта також має надавати ефективну допо-
могу людям, які її потребують або опинилися в складній 
ситуації. Стосовно кожної особи, щодо якої було вчинено 
правопорушення, стражник має взяти на себе ініціативу. 
Кожен службовець муніципальної варти має прагнути під-
вищити її престиж та піклуватися про безпеку і водночас 
про соціальну довіру. Громада очікує від стражника ініціа-
тивних професійних дій у сфері порядку та безпеки. Муніци-
пальна варта виконує завдання громади щодо забезпечення 
порядку та безпеки на основі правил, законів та актів міс-
цевого законодавства. 

Зауважується, що з метою врегулювання діяльності 
аналогічних підрозділів в України необхідно прийняти Закон 
України «Про муніципальну варту», урахувавши позитивний 
досвід функціонування муніципальної варти в Польщі. 

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, 
забезпечення громадського порядку, муніципальна варта, 
територіальна громада.

В статье отмечается, что одной из главных задач 
реформирования местного самоуправления и территори-
альной организации власти в Украине является создание 
безопасных условий для жизни людей и общества. На при-
мере Польши анализируются результаты реформирования 
местного самоуправления в странах Восточной Европы. 
Изучается положительный опыт коренного преобразова-
ния общественного сектора, в частности существенные 
изменения в сфере охраны общественного порядка и безо-
пасности на уровне местных общин. Это позволит сформу-
лировать организационно-правовые основы деятельности 
муниципальной стражи в Украине, а также разработать 
механизм перехода к децентрализованным формам охраны 
общественного порядка. Определено, что правовой основой 

деятельности муниципальной стражи в Польше на госу-
дарственном уровне является специальный законодатель-
ный акт, а на локальном уровне – устав муниципального 
стражи. 

Определяются основные задачи муниципальной 
стражи. Патрулирование территории общины не предус-
матривает наказания общественности путем наложения 
штрафов. Целью их деятельности является контроль 
состояния публичного поведения, предотвращение нару-
шений общественного порядка, а также вмешательство 
в случае необходимости. Если должностных лиц муници-
пальной стражи вызывают вмешаться, то они действуют 
непосредственно в конкретной ситуации правонарушения. 
Муниципальная стража также должна оказывать эффек-
тивную помощь людям, которые в ней нуждаются или 
оказались в сложной ситуации. Относительно каждого 
человека, в отношении которого было совершено право-
нарушение, стражник берет на себя инициативу. Каждый 
служащий муниципальной стражи должен стремиться 
повысить ее престиж и заботиться о безопасности и одно-
временно о социальном доверии. Общество ожидает от 
стражника инициативных профессиональных действий в 
сфере порядка. Муниципальная стража выполняет задачи 
общества по обеспечению порядка и безопасности на основе 
правил, законов и актов местного законодательства.

Отмечается, что для урегулирования деятельности 
аналогичных подразделений в Украине необходимо при-
нять Закон Украины «О муниципальной страже», учитывая 
положительный опыт функционирования муниципальной 
стражи в Польше.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, 
обеспечение общественного порядка, муниципальная 
стража, территориальная община.

The article notes that one of the main tasks of reforming 
local self-government and the territorial organization of power 
in Ukraine is the creation of safe conditions for the life of people 
and society. The example of Poland analyzes the results of the 
reform of local self-government in Eastern European countries. 
We study the positive experience of a radical transformation of 
the public sector, in particular, significant changes in the field of 
public order and security at the level of local communities. This 
will make it possible to formulate the organizational and legal 
framework for the activities of the municipal guard in Ukraine, 
as well as to develop a mechanism for the transition to decen-
tralized forms of public order protection. 

The main tasks of the municipal guard are determined. 
Patrolling the community does not punish the public by impos-
ing fines. The purpose of their activity is to control the state 
of public behavior, to prevent violations of public order, as well 
as to intervene if necessary. If officials of the municipal guards 
call to intervene, they act directly in the specific situation of 
the offense. Municipal guards should also provide effective assis-
tance to people who need it or find themselves in a difficult situ-
ation. Regarding each person in respect of whom the offense was  



4
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ

ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС4

Проблеми становлення правової  
демократичної держави

committed, the guard takes the initiative. Each employee of the 
municipal guard must strive to increase its prestige and take care 
of security and at the same time social trust. Society expects the 
guard to initiate professional actions in the field of order. The 
municipal guard carries out the tasks of society to ensure order 
and security on the basis of rules, laws and acts of local law.

It is determined that the legal basis for the activities of the 
municipal guard in Poland at the state level is a special legis-
lative act, and at the local level – the charter of the municipal 
guard. It is noted that in order to regulate the activities of sim-
ilar units in Ukraine, it is necessary to adopt the Law of Ukraine 
“On Municipal Guard”, given the positive experience of the func-
tioning of the municipal guard in Poland.

Key words: local governments, public order maintenance, 
municipal guard, territorial community.

Постановка проблеми та її актуальність. У рамках 
децентралізації влади та реформи місцевого самовря-
дування постала нагальна необхідність зміцнення ролі і 
місця місцевого самоврядування у сфері забезпечення 
охорони громадського порядку. На цьому тлі об’єктив-
но постала потреба у створенні недержавних суб’єктів 
правоохоронної діяльності, функції яких могли б якнай-
повніше кореспондуватися з очікуваннями населення 
конкретних громад.

Саме потреба вдосконалення законодавства, яке ре-
гулюватиме підтримання належного рівня громадсько-
го порядку, спричиняє необхідність прийняття такого 
акта в межах проведення реформи місцевого самовря-
дування і територіальної організації влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актив-
не обговорення цієї теми не тільки в наукових колах 
(М. О. Баймуратов, А.І. Білас, О. М. Волуйко, Т. І. Гу-
дзь, В. Б. Дубовик, Д. П. Калаянов, Н. В. Капітонова, 
В. А. Орлов, С. В. Пєтков, О. С. Проневич, О. С. Юнін та 
ін.), але й серед посадовців, політиків та громадськос-
ті, свідчить про актуальність створення органів право-
порядку в системі місцевого самоврядування. 

Однак, незважаючи на активні дискусії, що відбу-
ваються на різних рівнях і під різним кутом зору, нині 
ще багато питань залишаються невирішеними. Насам-
перед, на нашу думку, це стосується вивчення сучасних 
моделей функціонування муніципальної поліції в краї-
нах Європейського Союзу, і особливий інтерес у цьому 
аспекті становить досвід постсоціалістичних країн Схід-
ної Європи [1; 2; 4; 8; 10]. 

Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз 
наукової літератури з питання, яке стало предметом 
дослідження цієї статті, дає підстави вважати, що про-
цеси становлення органів правопорядку в системі міс-
цевого самоврядування в Україні стискаються з низкою 
проблем, насамперед, юридичного характеру [7]. Нині 
наявне неоднозначне розуміння сутності громадських 
формувань з охорони правопорядку, що демонструєть-
ся різними формами існування цих підрозділів та різним 
закріпленням їх в нормативних актах органів місцевого 
самоврядування, незважаючи на існування Типового 
статуту громадського формування з охорони громад-
ського порядку і державного кордону, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 
2000 р. № 1872. 

Вихід із такої ситуації вбачається в прийнятті За-
кону України «Про муніципальну варту», який закрі-
пить правовий статус муніципальної варти та її служ-
бовців, а також внесенням низки змін та доповнень 

до законодавчих актів: Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, Бюджетного кодексу України, 
Закону України «Про національну поліцію» та інших 
нормативних актів, які дадуть змогу органам місцевого 
самоврядування підтримувати належний громадський 
порядок на території мешкання громади. 

Проект Закону України «Про муніципальну варту»  
(№ 2890 від 18.05.2015 р., прийнятий у першому читан-
ні) підготовлено на виконання Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організа-
ції влади в Україні, затвердженої розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р,  
яка серед основних повноважень органів місцевого са-
моврядування базового рівня визначає забезпечення 
громадської безпеки. Водночас особливо гостро поста-
ло питання про створення на місцевому рівні підрозді-
лів з охорони правопорядку в підпорядкуванні органів 
місцевого самоврядування після Революції гідності і по-
чатку загальнодержавної реформи децентралізації вла-
ди. Реформування правоохоронної системи, яке було 
започатковане прийняттям Закону України «Про Націо-
нальну поліцію», цілком взаємопов’язане з подальшим 
реформуванням інституту місцевого самоврядування 
в Україні. Власне Стратегія розвитку органів внутрішніх 
справ України, схвалена розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 1118-р1, перед-
бачає створення муніципальних органів правопорядку, 
в якій зокрема зазначено, що «частина функцій із під-
тримки правопорядку буде передано під юрисдикцію 
місцевої (муніципальної) поліції, створеної за рішенням 
місцевих органів самоврядування, та буде фінансувати-
ся за їх рахунок».

Створення органами місцевого самоврядування під-
розділів муніципальної поліції, діяльність яких чітко 
регламентована, характерна для більшості європей-
ських країн. Керуючись локальними нормативно-пра-
вовими актами, територіальні громади створюють 
підрозділи муніципальної поліції, що свідчить про спро-
можність органів місцевого самоврядування самостійно 
вирішувати проблему забезпечення громадського по-
рядку та безпеки.

Тому викликає науковий інтерес функціонуван-
ня муніципальної поліції саме в країнах зі схожою 
з Україною централізованою системою управління 
в державі. 

Децентралізація в галузі забезпечення громадського 
порядку в Польщі призвела до створення муніципальних 
правоохоронних органів. Сучасна муніципальна варта 
у Польщі з’явилася під час створення територіальних 
органів самоврядування у 1990 р. Закон про поліцію від 
6 квітня 1990 р. зумовив сферу функціонування муні-
ципальної варти. Було надано змогу очільникам комун 
та міст налагодити роботу муніципальної варти за по-
годженням із міністром внутрішніх справ. Через кілька 
років інший закон від 21 липня 1995 р. призвів до лікві-
дації місцевої поліції. Проте було надано змогу створи-
ти муніципальну варту шляхом ухвалення рішення ради 
громади за погодженням із керівником місцевої поліції.

Сьогодні муніципальна варта [у містах має назву 
міської варти (Straż Miejska), у сільських та селищних 
органах місцевого самоврядування (гмінах) вони отри-
мали назву гмінна варта (Straż gminna)] діє відповідно 
до Закону від 29 серпня 1997 р. «Про міську (гмінну) 
варту» (далі – Закон про муніципальну варту). 
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Закон говорить, що муніципальна варта [Straż 
Miejska (Gminna)] служить місцевій громаді, виконуючи 
свої завдання з повагою до гідності мешканців та їхніх 
громадянських прав. Муніципальна варта створюється 
органом місцевого самоврядування після консультацій 
та погодження з начальником воєводської (обласної, 
столичної) державної поліції, адже про створення вар-
ти повідомляють воєводі. Треба зазначити, що сусідні 
територіальні громади можуть створювати об’єднану 
муніципальну варту, асоціації муніципальних варт сил 
для обслуговування кількох адміністративних одиниць. 

Місцева влада, звертаючись до муніципальної вар-
ти, керується потребою виконання власних завдань 
щодо громади. Ці завдання включають також і питан-
ня дотримання громадського порядку та безпеки, тоб-
то дії, спрямовані на захист здоров’я, життя, гідності, 
честі та власності. Кожен службовець муніципальної 
варти – стражник (strażnik) – працює на основі чинного 
трудового кодексу. 

Фінансується муніципальна варта повністю з місце-
вого бюджету, надання дотацій (субвенцій) із держав-
ного бюджету не передбачено. З метою врегулювання 
діяльності муніципальної варти місцеві органи самовря-
дування затверджують їхні статути. 

Основною метою функціонування муніципальної 
варти є забезпечення життєдіяльності місцевої грома-
ди в умовах безпеки. Повноваження, на основі яких 
працює варта, – це закон про муніципальну варту, який 
надає охоронцям змогу контролювати, видавати нака-
зи, затримувати, проте це не є проявом влади стражни-
ка над спільнотою. Це лише дії, спрямовані на дотри-
мання порядку та захист законних прав.

Патрулювання міської варти території громади 
не передбачає покарання громадськості шляхом накла-
дання штрафів, але їхньою метою є контроль стану пу-
блічної поведінки проти порушення громадського по-
рядку та втручання в разі потреби. Якщо посадових осіб 
муніципальної варти викликають втрутитися, то вони 
діють безпосередньо в цій конкретній ситуації правопо-
рушення. Муніципальна варта також має надавати ефек-
тивну допомогу людям, які потребують допомоги або 
опинилися в складній ситуації. Стосовно кожної особи, 
щодо якої було вчинено правопорушення, стражник має 
взяти на себе ініціативу. Кожен службовець муніципаль-
ної варти має прагнути підвищити престиж стражника 
як правоохоронця, який піклується про безпеку і водно-
час про соціальну довіру. Громада очікує від стражника 
ініціативних професійних дій у сфері порядку та безпе-
ки. Саме муніципальна варта виконує завдання громади 
щодо забезпечення порядку та безпеки на основі пра-
вил, законів та актів місцевого законодавства. 

Соціальні очікування є високими, і місцева грома-
да сприймає муніципального стражника як службовця 
доступного і професійного. Його служба проходить 
у складних умовах, пов’язаних із безпосередньою за-
грозою для здоров’я і життя. 

Важливою складовою частиною діяльності є її спів- 
праця з поліцією. Муніципальна варта співпрацює з по-
ліцією відповідно до положень Закону про муніципаль-
ну варту, що міститься в ст. 9, де перераховано дії по-
ліції та варти:

1) постійний обмін інформацією про загрози, що 
виникають у сфері безпеки людини, майнової безпеки 
та громадського порядку;

2) організація системи зв’язку поліції та варти з ура-
хуванням місцевих потреб і можливостей, забезпечен-
ня постійної комунікації між поліцейськими підрозділа-
ми і стражниками;

3) координація розміщення поліцейських служб і 
варти, з урахуванням небезпек і загроз, що властиві 
для певної місцевості;

4) спільне проведення заходів із метою забезпечен-
ня порядку в місцях проведення масових зібрань, куль-
турних, розважальних та спортивних заходів, а також 
в інших громадських місцях;

5) організація спільних тренінгів та навчань поліцей-
ських та стражників; 

6) обмін інформацією про події в громадських міс-
цях, отриманою в результаті спостереження та реєстра-
ції з використанням технічних засобів.

Отже, муніципальна варта має обов’язок співпрацю-
вати з поліцією. Співробітництво визначається угодою, 
укладеною між керівництвом громади, представленим 
її головою, і поліцією, представленою керівником міс-
цевої поліції. Угода передбачає періодичні зустрічі ке-
рівників або начальників, де визначаються загрози, що 
існують у громаді, спільні дії та завдання. Проводять-
ся консультації щодо виконання завдань та підготовки 
фахівців за необхідності, обговорення завдань спільної 
службової діяльності. Це доводить, що обидва утворен-
ня мають багато подібних завдань у рамках співпраці з 
метою забезпечення громадського порядку і безпеки. У 
разі загроз громадській безпеці, стихійних лих або над-
звичайних ситуацій, очільник громади за поданням ке-
рівника місцевої поліції може прийняти рішення на пев-
ний час використати муніципальну варту в спільній 
діяльності з поліцією. Поліція і муніципальна варта під 
час загроз і криз розглядаються як одне правоохоронне 
формування під час спільного виконання завдань. 

Для того, щоб стати стражником, треба пройти 
обов’язкові медичні огляди та психологічні тестування. 
Кожен майбутній стражник має пройти базову підго-
товку на основі поліцейської програми, ознайомитися 
з низкою нормативних актів, що дають змогу діяти від-
повідно до закону: Закон про муніципальну варту від 
29 серпня 1997 р., Закон про примусові заходи та вог-
непальну зброю від 24 травня 2013 р., наказ міністра 
внутрішніх справ про правопорушення, за які муніци-
пальна варта має право накладати штрафні санкції, від 
17 листопада 2003 р., Закон про дорожній рух від 20 
червня 1997 р. та ін. 

Робочий час стражника муніципальної варти стано-
вить 40 годин на тиждень, якщо цей час перевищуєть-
ся, він компенсується додатковим вільним часом або 
оплатою за понаднормову роботу. Тривалість служ-
би в поліції становить 40 годин на тиждень, переви-
щення цього часу також компенсується відповідно до  
ст. 33 Закону про поліцію від 6 квітня 1990 р., додатко-
вим вільним часом або матеріальною винагородою. Як 
і поліцейський, стражник не може займатися додатко-
вою оплачуваною роботою.

У своїй діяльності стражник не може допустити 
вчинків, які підривають довіру до муніципальної вар-
ти. Стражникам заборонено страйкувати (ст. 30 Зако-
ну про муніципальну варту). Проголошуючи присягу, 
стражник урочисто обіцяє служити державі і місцевій 
громаді, захищати громадський порядок і безпеку лю-
дей, дотримувати правопорядок і дисципліну, дбати 
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про добре ім’я служби (ст. 26 Закону про муніципальну 
варту). Службовцям муніципальної варти заборонено 
належати до політичних партій (ст. 30 Закону про муні-
ципальну варту). Конституційний суд у своєму рішенні 
від 10 квітня 2002 р. визначив, що політичні партії не ма-
ють впливати на стражника, поліцейського шляхом пе-
ренесення політичних конфліктів, оскільки це може 
призвести до упереджених дій стражника, поліцейсько-
го. Така ситуація була б загрозливою і несприятливою 
для інтересів громадян і держави. Стражник має вва-
жатися політично нейтральною, неупередженою осо-
бою, що є підґрунтям демократичного суспільства.

Стражники, виконуючи завдання із забезпечення 
громадського порядку і безпеки, часто перебувають 
у ситуаціях небезпечного впливу на здоров’я, а іноді й 
життя. Тому вони повинні мати відповідну психофізич-
ну придатність, отримуючи професійну кваліфікацію 
під час навчання за програмою поліцейської підготов-
ки. Співробітники муніципальної варти мають дозвіл 
на використання та застосування примусових засобів та 
вогнепальної зброї (на рівні із співробітниками поліції, 
Агентства внутрішньої безпеки, Служби зовнішньої роз-
відки, військовослужбовців військової жандармерії та 
багатьох інших формувань).

Закон чітко визначає правила користування та 
застосування спеціальних засобів правоохоронцями. До-
кладно описані способи застосування, а також дії після 
їх використання. Стражники здебільшого виконують свої 
завдання під час патрулювання, гарантуючи безпеку гро-
мадян, громадську безпеку та громадський порядок. 

Згідно із Законом про муніципальну варту, стражник, 
виконуючи покладені на нього завдання, має право:

1) висловлювати зауваження, звертати увагу, дава-
ти усне попередження, а також застосовувати інші 
засоби виховного впливу;

2) вимагати документи в обґрунтованих випадках 
для встановлення особи;

3) затримувати осіб, які, очевидно, становлять пря-
му загрозу для життя або здоров’я громадян, а також 
майна, і негайно доставляти до найближчого відділен-
ня поліції;

4) контролювати дорожній рух;
5) користуватися захистом, що надається держав-

ним службовцям;
6) виконувати дії, передбачені наказом суду або 

прокуратури;
7) звертатися за допомогою до державних та місце-

вих органів влади;
8) застосовувати примусові заходи;
9) застосовувати вогнепальну зброю;
10) у невідкладних випадках звертатися за допомо-

гою до установ, які працюють у комунальній сфері, та 
громадських організацій, а також до кожної особи для 
надання спеціальної допомоги;

11) проводити роз’яснювальні дії, направляти 
до суду висновки про покарання, обвинувачувати в суді 
та свідчити на захист – у порядку та обсязі, визначених 
у Кодексі процедур у справах про проступки;

12) спостерігати та фіксувати події в громадських 
місцях із використанням технічних засобів;

13) виконувати адміністративні завдання.
Отже, задля виконання своїх функцій польська му-

ніципальна варта наділена правом застосовувати захо-
ди примусу, а саме: фізичний вплив (силу), спеціальні 

засоби та, починаючи з 2013 р., вогнепальну зброю. 
Законом про примусові заходи та вогнепальну зброю 
від 24 травня 2013 р. передбачено порядок зберіган-
ня, носіння вогнепальної зброї, а також її застосування 
і використання. Польське законодавство передбачає 
високі вимоги до підготовки стражників, умов збері-
гання вогнепальної зброї, тому відповідний сертифікат 
(дозвіл на використання вогнепальної зброї) отримують 
від МВС Польщі не всі органи місцевого самоврядуван-
ня, в яких було створено муніципальну варту. 

Стражники мають обмеження і не можуть: 1) вести 
бізнес, 2) належати до політичних партій, 3) страйкувати. 

Водночас стражники не можуть розрахувати на піль-
ги, які мають службовці державних формувань унаслі-
док специфіки.

Зокрема стражники муніципальної варти не отриму-
ють право на: достроковий вихід на пенсію, поліцейську 
пенсію по інвалідності, компенсацію за шкоду, заподі-
яну здоров’ю або пошкодженню майна, нанесеного під 
час служби, додаткову оплачувану відпустку тривалі-
стю 13 днів через службу в складних умовах, фінансову 
допомогу для отримання житла, певну житлову площу 
в разі виходу на пенсію, додаткову відпустку в розмірі, 
що залежить від стажу в службі, отримання грошових 
коштів у разі звільнення, допомогу, пов’язану з профе-
сійним навчанням та підвищенням кваліфікації, члени 
сім’ї померлого охоронця не мають права на пенсію 
потерпілого, один раз на рік безоплатно подорожува-
ти громадським транспортом;  не мають багато інших 
пільг, передбачених законодавством для службовців 
державних правоохоронних органів.

Тому, незважаючи на вищезгадані позитивні момен-
ти, діяльність муніципальної варти в деяких територі-
альних громадах Польщі визнається малоефективною 
та дорогою, що вже призвело до ліквідації муніципаль-
ної варти у деяких територіальних громадах. Основна 
претензія територіальної громади до стражників поля-
гає в дублюванні функцій державної дорожньої полі-
ції, акценті на фіксуванні порушень правил дорожньо-
го руху, а саме: перевищення швидкості (фіксування 
за допомогою спеціальних приладів) та порушення пра-
вил паркування. Діяльність стражників у цих громадах 
була зосереджена на стягуванні штрафів із водіїв, вод-
ночас вони мало уваги приділяли забезпеченню гро-
мадського порядку та безпеки в публічних місцях, мало 
опікувалися чистотою вулиць і благоустроєм, тому їхня 
діяльність отримала негативну оцінку. 

Члени таких територіальних громад вважають, 
що утримання муніципальної варти досить затратне 
для місцевих бюджетів, а вивільнені кошти після лікві-
дації муніципальної варти треба спрямувати на фінан-
сування програм запобігання злочинності та на впрова-
дження додаткових патрулів державної поліції [12].

Безпечні умови для життя людей та громади – одна з 
ключових цілей реформування місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організації влади в Україні. Зважа-
ючи на те, що процес реформування місцевого самовря-
дування в Україні розгортається за прикладом Польщі, 
де відбулося докорінне перетворення суспільного секто-
ра, було досягнуто рівня публічної влади, характерного 
для розвинутих західних країн, що спричинило суттєві 
позитивні перетворення в багатьох сферах громадсько-
го життя, актуальність наукового аналізу досвіду в цій 
сфері не викликає сумніву та дасть змогу сформулювати 
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організаційно-правові засади діяльності муніципальної 
варти в Україні й розробити механізм переходу до де-
централізованих форм охорони громадського порядку.

Висновки. Формування безпечного життєвого се-
редовища неможливе без урахування досвіду європей-
ських країн колишнього «соціалістичного табору». На-
явність підрозділів муніципальної поліції в цих країнах 
є прогресивним чинником, що вже призвів до позитив-
них результатів. 

Правовою основою діяльності муніципальної варти 
в Польщі на державному рівні є спеціальний законодав-
чий акт, а на локальному рівні – статут муніципальної 
варти. Врегулювати діяльність аналогічних підрозділів 
в України, тобто вирішити проблему правового врегу-
лювання діяльності підрозділів місцевих органів са-
моврядування, на які покладено забезпечення право-
порядку, можна в разі прийняття Закону України «Про 
муніципальну варту», врахувавши позитивний досвід 
функціонування муніципальної варти в Польщі.
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ОСОБЛИВОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Єренко Д. В.

Обґрунтовано основні передумови виникнення проблеми 
боротьби з корупцією. Визначено основні засоби державної 
політики щодо вирішення питання запобігання корупцій-
ним правопорушенням в умовах сьогодення. Пропонуються 
основні напрями державної стратегії для ефективної 
роботи системи антикорупційних органів. 

Визначається місце Національного антикорупційного 
бюро України в системі органів публічної влади. 

Ключові слова: антикорупційна діяльність, Націо-
нальне антикорупційне бюро України, орган державної 
влади, публічний службовець.

Выделены предпосылки возникновения проблемы 
борьбы с коррупцией. Определены основные средства 
государственной политики в отношении решения вопроса 
предотвращения коррупционных правонарушений в сегод-
няшних условиях. Предлагаются основные направления 
государственной стратегии для эффективной работы 
системы антикоррупционных органов.

Определяется место Национального антикоррупцион-
ного бюро Украины в системе органов публичной власти.

Ключевые слова: антикоррупционная деятельность, 
Национальное антикоррупционное бюро Украины, орган 
государственной власти, публичный служащий.

The basic preconditions of the emergence of the problem of 
combating corruption are substantiated. Definition of the main 
means of state policy concerning the solution of the issue of pre-
venting corruption in the present. The main directions of the 
state strategy for effective work of the system of anti-corruption 
bodies are offered.

The place of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine 
in the system of public authorities is determined.

In the scientific literature it is argued that the leading 
method of administrative law, in relation to the fight against 
corruption, is the administrative-legal method. That is, the set 
of methods, means, influence of the public administration on 
the objects of management, providing the regulatory influence 
of the norms of administrative law on social relations, and by 
means of which the legal position of the parties in legal rela-
tions is established legally and legally. Relations that arise under 
the influence of this method of regulation, he characterizes the 
inequality of the parties and calls “relations of power and sub-
ordination.” This definition should be understood as follows: the 
object of public administration is bound to comply with the legal 
requirements of the subject of public administration, in other 
words – these relations do not require or exclude organizational 
subordination, but the decision of the entity is, in any foreseea-
ble by law, a case that is mandatory for an object.

After analyzing the problems of preventing corruption in 
Ukraine and the activities of the state bodies, which are respon-
sible for such a mission, one can identify the basic ideas for 
improving the effectiveness of anti-corruption activities. In par-
ticular, the state strategy in this area should include, first of all, 
measures aimed at increasing the transparency of decision-mak-
ing mechanisms and the establishment of rules, admission to 
the civil service, transparency of revenue and expenditure of 

the state budget, financing of political parties, the mechanism 
of public procurement, privatization, the functioning of bodies 
state power and local self-government.

Key words: anti-corruption activity, National Anti-Corrup-
tion Bureau of Ukraine, public authority, public servant.

Постановка проблеми та її актуальність. Україні 
сьогодні вкрай потрібно визначити заходи, спрямовані 
на розвиток прозорості органів державної влади, залучен-
ня громадянського суспільства до більш тісної співпраці, 
підвищення антикорупційної культури, забезпечення 
функціонування правоохоронних органів і судової систе-
ми відповідно до світових вимог та усунення чинників, що 
перешкоджають економічному та соціальному розвитку 
суспільства.

У сучасному світі, коли забезпечується прозорість 
роботи державних органів, є всі умови для громадських 
обговорень, а громадяни обізнані про прийняті органа-
ми державної влади рішення, виникає довіра до роботи 
державних органів, збільшується їхня відповідальність. 
Прозорість сприяє поліпшенню функціонування органів 
державної влади та є ключовою умовою для розвитку еко-
номіки, сприятливого бізнес-середовища та залучення 
іноземних інвестицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналі-
зом актуальних питань антикорупційної діяльності дер-
жави займались ряд учених з адміністративного права 
України та зарубіжжя, фахівці з державного управління 
та кримінального права, зокрема це – праці таких уче-
них, як В.Б. Авер’янов, Н.О. Армаш, Д.О. Беззубов, 
Ю.П. Битяк, І.Л. Бородін, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, 
М.С. Кельман, Л.В. Коваль, Ю.М. Козлов, Р.А. Калюжний, 
Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Т.М. Кравцова, О.В. Кузь-
менко, О.І. Остапенко, О.В. Петришин, Н.Г. Плахотнюк, 
С.В. Пєтков, М.І. Мельник, Н.П. Тиндик та інших учених.

Метою статті є визначення оптимальних шляхів і мож-
ливих засобів в антикорупційній діяльності держави. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі 
стверджується, що провідним методом адміністративного 
права щодо протидії корупції є адміністративно-правовий 
метод. Тобто сукупність прийомів, засобів, впливу пу-
блічної адміністрації на об’єкти управління, що забезпе-
чують регулюючий вплив норм адміністративного права 
на суспільні відносини та за допомогою яких встановлю-
ється юридично владне та юридичне підвладне станови-
ще сторін у правовідносинах. Відносини, які виникають 
під впливом цього методу регулювання, він характеризує 
нерівністю сторін і називає «відносини влади і підпоряд-
кування». Під таким визначенням треба розуміти таке: 
об’єкт публічного управління зобов’язаний виконувати 
законні вимоги суб’єкта публічної адміністрації, інакше 
кажучи, зазначені відносини не вимагають і не виклю-
чають організаційної підпорядкованості, однак рішення 
суб’єкта є в будь-якому передбаченому законом випадку 
обов’язковим для виконання об’єктом [1, с. 343–344]. 
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В юридичній літературі розмежовуються заходи адмі-
ністративного примусу та адміністративно-правові заходи. 
Заходи адміністративного примусу «зводяться до практич-
них дій компетентних органів із боротьби з корупцією (ви-
явлення правопорушення, накладення адміністративного 
стягнення тощо), тоді як адміністративно-правові заходи 
боротьби включають в себе будь-які заходи примусового 
характеру, що мають підзаконний характер (наприклад, 
видання підзаконних нормативно-правових актів органа-
ми публічної адміністрації)» [2, с. 107]. На наш погляд, 
зазначене розмежування термінів є не досить коректним, 
бо дії компетентних органів із протидії корупції також 
мають бути законними, відповідати правовим нормам. 
Адміністративно-правові заходи більшість науковців роз-
глядає як заходи адміністративного примусу, причому ми 
натрапляємо на стільки класифікацій цих заходів, скільки 
висловлюється поглядів щодо них. Метою застосування 
таких заходів має бути виявлення та подолання соціаль-
них передумов і наслідків корупції. По-перше викриття 
корупційних діянь, по-друге, відповідальність винних 
у вчиненні протиправних діянь. Важливим аспектом зали-
шається прозорість і зрозумілість для населення тих рі-
шень, які стосуються подолання корупції [3, с. 129–133]. 

Висвітлюючи питання взаємодії публічної адміністрації 
і громадян, Т. Плугатар [4] зазначає, що правовий стан-
дарт взаємовідносин органів державної влади та громад-
ськості повинен виходити зі статусу людини як суб’єкта, 
перед яким такі органи відповідальні за свою діяльність. 
Ідеться про створення ефективної та прозорої систе-
ми громадського контролю за діяльністю чиновництва, 
яка буде засновуватися на додержанні національних інте-
ресів і законності.

Національне антикорупційне бюро України створено 
відповідно до Закону України «Про Національне анти-
корупційне бюро» 2014 р. Цим Законом визначено, що 
воно є державним правоохоронним органом, на який 
покладаються попередження, виявлення, припинення, 
розслідування та розкриття корупційних правопорушень, 
віднесених до його підслідності, а також запобігання вчи-
ненню нових.

Головне завдання Національного антикорупційного 
бюро вже дещо звужує коло корупційних деліктів, гово-
рячи про протидію суто кримінальним корупційним пра-
вопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, та становлять загрозу національ-
ній безпеці [5].

Компетенцією Національного антикорупційного бюро 
України є широкий спектр повноважень щодо запобіган-
ня, припинення та розслідування кримінальних корупцій-
них правопорушень, зокрема:

1) здійснення оперативно-розшукових заходів із метою 
запобігання, виявлення, припинення та розкриття кри-
мінальних правопорушень, віднесених законом до його 
підслідності, а також в оперативно-розшукових справах, 
витребуваних від інших правоохоронних органів;

2) здійснення досудового розслідування кримінальних 
правопорушень, віднесених законом до його підслідно-
сті, а також проведення досудового розслідування інших 
кримінальних правопорушень у випадках, визначених 
законом;

3) вжиття заходів щодо розшуку та арешту коштів та 
іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації 
або спеціальної конфіскації у кримінальних правопору-

шеннях, віднесених до підслідності Національного бюро, 
здійснення діяльності щодо зберігання коштів та іншого 
майна, на яке накладено арешт;

4) взаємодія з іншими державними органами, орга-
нами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами 
для виконання своїх обов’язків;

5) здійснення інформаційно-аналітичної роботи з 
метою виявлення та усунення причин і умов, що сприя-
ють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених 
до підслідності Національного бюро;

6) забезпечення особистої безпеки працівників Наці-
онального бюро та інших визначених законом осіб, за-
хист від протиправних посягань на осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві, у підслідних йому кримі-
нальних правопорушеннях;

7) забезпечення на умовах конфіденційності та добро-
вільності співпраці з особами, які повідомляють про ко-
рупційні правопорушення.

За задумом законодавця, реалізація цих повноважень 
повинна сприяти усвідомленню суті корупції, її причин і 
загроз, викликаних нею. А участь інститутів громадян-
ського суспільства, приватного сектору та засобів масо-
вої інформації в підвищенні обізнаності громадськості 
стануть суттєвим підспіррям в антикорупційній діяльності 
публічних службовців. Дуже важливо при цьому антико-
рупційним органам надалі зміцнювати свою співпрацю з 
міжнародними організаціями та відповідними органами 
іноземних держав відповідно до законодавства України та 
міжнародних договорів.

Не можна оминути увагою також кадрове питання. 
Адже від нього залежить ефективність діяльності і ор-
гану, і системи, і держави. Удосконалення публічної 
служби, забезпечення більш прозорої процедури, що 
стосуються допуску до публічної служби, просування 
по службі, звільнення з неї, оцінка діяльності публічних 
службовців, впровадження системи обертання на публіч-
ну службу – такі кроки наближають суспільство до безко-
рупційної дійсності. Інституціональні механізми і прави-
ла, що регулюють вступ на публічну службу, повинні бути 
поліпшені, і допуск до будь-яких сфер публічної служби 
має бути прозорим, проведеним на основі конкурсу.

Паралельно варто приділити увагу здійсненню захо-
дів, спрямованих на підвищення авторитету публічної 
служби, здійсненню спеціальних програм для підтрим-
ки та стимулювання публічних службовців. Але соціаль-
ні та трудові гарантії повинні корелюватись із вимогою 
підвищення професійних знань і навичок співробітників 
Національного антикорупційного бюро України щодо 
виявлення, розслідування і кримінального пересліду-
вання корупціонерів. Отож проведення оперативно-роз-
шукових заходів, спрямованих на виявлення корупцій-
них злочинів, буде більш ефективним. Вважається, що 
забезпечення співробітників правоохоронних органів 
високими зарплатами є одним з основних факторів 
у боротьбі з корупцією. Проте і контроль за їхньою ді-
яльністю, а відтак і небезпека втрати посади публіч-
ним службовцем Національного антикорупційного бюро 
України мають бути реальними. Тоді можна казати 
про таку пряму залежність.

Україна зацікавлена та сприяє закріпленню норм про-
фесійної етики в кодексах поведінки посадовців, підпри-
ємців, представників відповідних професій, якими мо-
жуть бути встановлені спеціальні вимоги щодо поведінки 
таких осіб. Такий досвід уже є в деяких європейських  
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державах, відповідно до рекомендацій Ради Європи. 
Наприклад, у Додатку до Рекомендації № R (2000) 10 
Ради Європи – «Модельний кодекс поведінки державних 
службовців» – зазначається, що державний службовець 
не повинен допускати, щоб його особисті інтереси були 
в конфлікті з його державною посадою [6]. Відповідні пра-
вові норми містить Закон України «Про запобігання коруп-
ції» № 1700-VI від 2014 р. [7] та чинні сьогодні Загальні 
правила поведінки державного службовця [8]. 

Розглядаючи принципи етичної поведінки публічних 
службовців як її основну змістовну характеристику, треба 
враховувати два загальних аспекти:

1) деякі з висвітлених у цьому розділі антикорупційних 
обмежень і зобов’язань зараховуються до правил етичної 
поведінки публічних службовців (це приписи щодо кон-
флікту інтересів, нерозголошення інформації, подання 
декларації тощо). При цьому подібний підхід характерний 
не лише для України, але й для більшості інших країн 
Центральної та Східної Європи. [9];

2) значна частина етичних вимог поширюється 
на позаслужбове життя публічних службовців. Наприклад, 
відповідно до Правил етичної поведінки поліцейських  
(п. 3 розд. 4) за будь-яких обставин і щодо будь-якої лю-
дини як у робочий, так і в неробочий час поліцейський зо-
бов’язаний дотримуватися норм професійної етики [10].

У законодавстві та в юридичній літературі виділяються 
як дієвий спосіб запобігання корупції заходи з підвищення 
етичного рівня кадрового складу, прийняття службових 
документів «Етика поведінки державного службовця», які 
повинні мати морально-ідеологічне спрямування. Орга-
нами державної влади, відповідно до антикорупційного 
законодавства, розробляються та приймаються різні ві-
домчі нормативно-правові акти такого характеру. 

Зокрема, розділ ІІ Закону України «Про правила етич-
ної поведінки» безпосередньо визначає такі правила: дер-
жавні службовці повинні уникати демонстрації в будь-яко-
му вигляді власних політичних переконань або поглядів 
та утримуватися від виконання незаконних рішень чи 
доручень; вони не можуть спонукати в будь-який спосіб 
своїх підлеглих до прийняття того чи іншого рішення; 
не мають права вчиняти дій або бездіяльність на користь 
своїх особистих інтересів або ж в інтересах третіх осіб; 
їхня діяльність у відносинах з іншими особами повинна 
здійснюватися виключно в інтересах громадян. 

Як приклад розглянемо Кодекс поведінки працівни-
ків, до функціональних обов’язків яких належить здійс-
нення управління кордонами. Проаналізувавши зміст 
цього нормативно-правового акта, виділимо найбільш 
показові моменти. Дотримання норм Кодексу передба-
чає, що службовці органів МВС України, МЗС України, 
Державної митної служби, Державної міграційної служ-
би, Держприкордонслужби зобов’язані служити україн-
ському народові, демонструючи при цьому етичну пове-
дінку, усвідомлюючи, що їхня служба безпосередньо 
передбачає відданість громадянам і зобов’язання діяти 
в інтересах держави, відстоювати національні інтереси, 
утверджувати базові суспільні цінності. Реалізація таких 
вимог можлива тільки за свідомого підпорядкування 
власних інтересів суспільним вимогам і державним прі-
оритетам. Це необхідна умова запобігання корупційному 
правопорушенню [11].

Цей Кодекс спрямований на створення ефективної 
системи запобігання правопорушенням, зокрема коруп-
ційним, у сфері управління кордонами. На нашу думку, 

цей документ відповідає загальновстановленим міжна-
родним етичним нормам поведінки державного служ-
бовця під час виконання своїх прямих обов’язків. Проте 
актуальною сьогодні залишається проблема реалізації 
закріплених Кодексом норм. Прийняття цього норматив-
но-правового акта лише частково розв’язує проблему 
запобігання корупційним правопорушенням серед пра-
цівників, до функціональних обов’язків яких належить 
здійснення управління кордонами. Насамперед потрібно 
змінити ставлення державного службовця до корупції та 
створити ефективну систему покарань за корупційні по-
рушення.

Висновки. Проаналізувавши проблеми запобігання 
корупційним правопорушенням в Україні та діяльності ор-
ганів держави, на яких покладається така місія, можна 
визначити базові ідеї з підвищення ефективності антико-
рупційної діяльності. Зокрема, державна стратегія в цій 
сфері має передбачати, перш за все, заходи, спрямовані 
на підвищення прозорості механізмів прийняття рішень і 
встановлення правил, допуску до державної служби, про-
зорості доходів і видатків державного бюджету, фінан-
сування політичних партій, механізму державних заку-
півель, приватизації, функціонування органів державної 
влади і місцевого самоврядування.
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ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ 
ПІД ЧАС ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ РЕЛІГІЇ

Івженко Д. А.

У статті досліджується питання дотримання прин-
ципу пропорційності під час обмеження державою права на 
свободу релігії. Звертається увага на теоретичні та пра-
возастосовні підходи до вирішення проблемного питання на 
підставі аналізу практики судів загальної юрисдикції під час 
вирішення справ, пов’язаних з обмеженням свободи релігії. 
За результатами дослідження зроблено висновок про від-
сутність єдиного та комплексного підходу до вирішення 
поставленої проблеми. 

Ключові слова: право на свободу релігії, принцип про-
порційності, обмеження державного втручання, верховен-
ство права.

В статье исследуется вопрос соблюдения принципа про-
порциональности при ограничении государством права на 
свободу религии. Обращается внимание на теоретические 
и правоприменительные подходы к решению проблемного 
вопроса на основании анализа практики судов общей юрис-
дикции при решении дел, связанных с ограничением свободы 
религии. По итогам результата исследования сделан вывод 
об отсутствии единого и комплексного подхода к решению 
поставленной проблемы.

Ключевые слова: право на свободу религии, принцип 
пропорциональности, ограничение государственного вме-
шательства, верховенство права.

The article presents the results of author’s attempts to 
research the nature of the limitation of religious liberty in 
compliance with the principle of proportionality. The atten-
tion is paid to the theoretical and practical approaches for 
finding a solution on the problematic issue according to court 
practice. Upon the results of research conclusion is made on 
the lack of coherent and integrated approach to solving the 
problem. The urgency of the article is due to the fact that the 
polemic on the right to freedom of religion in recent years 
has become much more active, focusing on those events that 
are taking place in a new Ukraine history as well. First of all, 
this is due to the desire of Ukraine to create a single local 
self-governing church and to have no external interference in 
the sphere of religion.

Moreover, many debates raise on the issue of limiting free-
dom of religion due to the armed conflict in the East of Ukraine, 
where people are deprived of the right to religious pluralism, 
the participation of religious organizations in their public life, 
and the high level of implementation international law treaties 
in the part if religion into domestic law system. 

Therefore, the purpose of this article is to analyze existing 
approaches in the theory of law and law-enforcement activity in 
order to find a solution of the issue of compliance the principle 
of proportionality in terms of limiting the human right to free-
dom of religion.

It’s essential, that non-implementation of the principle of 
proportionality in the Constitution of Ukraine creates ambiguity 
in approaches of courts of general jurisdiction to resolve issues 
related to the restriction of the right to freedom of religion by 
public authorities and local self-government.

Key words: right to freedom of religion, principle of 
proportionality, limitation of government intervention,  
lull of law.

Постановка проблеми та її актуальність. Акту-
альність теми зумовлена тим, що обговорення питан-
ня реалізації права на свободу релігії остан-нім часом 
значно активізувалось з огляду на ті події, які відбу-
ваються в житті українського народу. Передусім це 
пов’язано з прагненням України створити єдину помісну 
самоврядну церкву та сповідувати релігію без зовніш-
нього втручання. Окрім того, багато дискусій спричи-
няє проблема обмеження свободи релігії у зв’язку із 
збройним конфліктом на сході України, де віруючі 
позбавлені права на релігійний плюралізм, участь ре-
лігійних організацій у публічному громадському житті, 
а також забезпечення релігійних прав на рівні міжна-
родних стандартів щодо свободи, релігії чи переконань 
[1]. Зокрема, у Звіті Центру Громадянських Свобод та 
Міжнародного партнерства за права людини у рамках 
платформи «Громадянська солідарність» про переслі-
дування за релігійними переконаннями під час воєнно-
го конфлікту на сході України наведено висновок про 
наявність масштабних та інтенсивних переслідувань 
цивільного населення в південно-східних областях 
України за релігійними ознаками, що знаходить свій 
прояв у застосуванні вбивств, катувань, примусового 
переміщення, жорстокого позбавлення свободи, що, 
безумовно, порушує первісні права, викладені в міжна-
родному праві [2].

Метою статті є аналіз наявних у теорії права та пра-
возастосовній дія-льності підходів до вирішення питан-
ня дотримання принципу пропорційності в аспекті об-
меження права людини на свободу релігії.

Виклад основного матеріалу. У статті розглядаєть-
ся право на свободу релігії, однак як у національному 
законодавстві, так і в міжнародних нормативно-право-
вих актах поряд із правом на свободу релігії зазвичай 
розглядається право на свободу світогляду та віроспо-
відання. Тож доцільним є визначитися передусім із 
уживаною термінологією. 

Нагадаємо, що стаття 35 Конституції України гаран-
тує кожному свобо-ду світогляду та віросповідання. Це 
право передбачає свободу сповідувати будь-яку релігію 
або не сповідувати жодної, безперешкодно відправляти 
одноособово чи колективно релігійні культи і ритуаль-
ні обряди, вести релігійну діяльність. Водночас Закон 
України «Про свободу совісті і релігійні організації» 
фактично дає визначення права на свободу совісті, що 
містить свободу мати, приймати і змінювати релігію або 
переконання [3]. Тобто свободу совісті законодавець 
тлумачить ширше, ніж свободу релігії, водночас є пев-
на неузгодженість у розумінні змісту таких прав. 

У положеннях міжнародних нормативно-правових 
актів, зокрема у статті 18 Загальної декларації прав 
людини (далі – ЗДПЛ), статті 18 Міжна-родного пакту 
про громадянські та політичні права (далі – МПГПП) 
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закріп-люється право на свободу думки, совісті та релі-
гії [4; 5]. Європейський Суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) 
у справі «Kokkinakis v. Greece» визначив, що питання 
свободи релігії є питанням свободи совісті кожного, яке 
охоплює свободу сповідання будь-якої релігії [6]. Отже, 
свобода совісті є поняттям більш широким, ніж понят-
тя свободи віросповідання, інакше кажучи, містить  
останнє.

Свобода думки, совісті та релігії є однією з основ «де-
мократичного суспільства», а також одним із найбільш 
важливих елементів, з яких складається особистість 
віруючих та їхній світогляд; вона також є цінним над-
банням для атеїстів, агностиків, скептиків і байдужих. 
Від неї залежить плюралізм, який є невіддільним від 
демократичного суспільства. 

Варто зауважити, що право на свободу релігії завжди 
розглядається у двох аспектах – як внутрішня та зовніш-
ня свобода людини. Втім, внутрішня свобода розкрива-
ється в тезі: «Всі мають право на свободу думки, совісті 
та релігії». Таке положення знаходить підтвердження 
також у міжнародних нормативно-правових актах, які, 
відповідно до статті 9 Конституції України, є частиною 
національного законодавства України за умови надання 
згоди на їх обов’язковість Верховною Радою України. 
Право на свободу думки, совісті та релігії проголошу-
ється в статті 18 ЗДПЛ, статті 9 Конвенції про захист 
прав людини й основоположних свобод (далі – ЄКПЛ), 
а також у статті 18 МПГПП. Зважаючи на зміст вище-
зазначених правових норм, внутрішня свобода релігії 
є абсолютною і не підлягає обмеженню [7, 5]. Комен-
тар № 22 (48) Комітету Організації Об’єднаних Націй з 
прав людини до статті 18 МПГПП проголошує: «Свобода 
«мати чи приймати» релігію чи віру обов’язково надає 
право обирати релігію чи віру, включно з inter alia, 
право змінювати теперішню релігію чи віру особи на 
іншу чи приймати атеїстичні погляди, а також право 
особи зберігати релігію чи віру» [8]. 

З іншого боку, аналізуючи зовнішню свободу ре-
лігії, варто зауважити, що вона передбачає свободу 
«сповідувати свою релігію або переконання». Відпо-
відно до частини 1 статті 9 ЄКПЛ, кожен має право 
сповідувати свою релігію або переконання під час бо-
гослужіння, навчання, виконання та до-тримання релі-
гійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, 
так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно. 
Водночас, на відміну від внутрішньої свободи, зовніш-
ня свобода може підлягати обмеженням, однак лише 
за суворо визначених умов, установлених у міжнарод-
них нормативно-правових актах та актах національного 
законодавства. 

Ми з’ясували, що обмеженню підлягає лише зов-
нішня сторона свободи релігії, однак для з’ясування 
підстав для обмеження такого права, варто звернутись 
до положень міжнародних договорів. Наприклад, ЄКПЛ 
проголошує, що такі обмеження мають бути «перед-
бачені законом і бути необхідними в демократичному 
суспільстві в інтересах громадської безпеки, для захи-
сту громадського порядку, здоров’я чи моралі та прав 
і свобод інших». Аналогічне за змістом положення 
міститься в частині 2 статті 9 МПГПП. 

Наприклад, у справі «Гамидович проти Боснії і Гер-
цеговини» від 5 грудня 2017 року Суд визнав порушення 
Боснією і Герцеговиною статті 9 ЄКПЛ [9]. Суть справи 
полягала в тому, що пана Гамидовича було викликано до 

суду як свідка у справі про напад на посольство США 
в Сараєво. Однак за неповагу до суду, яка, на його дум-
ку, проявилась у відмові Гадимовича зняти тюбетейку, 
останнього Суд видалив із залу судових засідань і засу-
див за явну неповагу. Рішення було залишено без змін 
під час перегляду в Апеляційному суді. Конституційний 
суд Боснії і Герцеговини не виявив порушення релігій-
них прав і повністю визнав аргументи Державного Суду. 
Проте ЄСПЛ встановив, що засудження заявника за 
носіння тюбетейки в залі суду є обмеженням права 
на свободу релігії, оскільки носіння тюбетейки не є 
обов’язковим, однак воно має сильні традиційні корені, 
тому багато з тих, хто сповідує іслам, вважає це своїм 
релігійним обов’язком. 

Отже, аналізуючи вищезазначені рішення ЄСПЛ, 
варто зазначити, що, вирішуючи питання про наявність 
чи відсутність підстав для обмеження права на свободу 
релігії, Суд відповідає на такі питання: 1) Чи встанов-
лені такі обмеження міжнародними нормативно-право-
вими актами або актами національного законодавства? 
2) Чи є пропорційним обмеження права на свободу ре-
лігії щодо інших фундаментальних цінностей правової 
держави? Отож постає питання в тлумаченні принципу 
пропорційності в контексті обмеження права на свобо-
ду релігії. 

Зазначимо, що принцип пропорційності, в умовах 
правової держави, спрямований на визначення необ-
хідності втручання органів державної влади у права 
та свободи людини й громадянина, визначення макси-
мального ступеня такого втручання та його відповід-
ності переслідуваній меті. На думку англійського тео-
ретика Т. Хартлі, принцип пропорційності передбачає 
розумне співвідношення між метою і засобами її досяг-
нення, окрім того, такі засоби і шкода для тих, чиї інте-
реси порушуються, повинні бути пропорційними отри-
маному в публічних інтересах позитивному результату  
[10, с. 161]. 

Британський правознавець-конституціоналіст Аль-
берт Дайсі вважав принцип пропорційності одним із 
провідних елементів принципу верховенства права (rule 
of law). Федеральний конституційний суд Німеччини 
починаючи з 1965 року неодноразово у своїх рішеннях 
зазначав про те, що принцип пропорційності – це непи-
саний конституційний принцип, який походить із прин-
ципу верховенства права і з природи основних прав, які 
можуть бути обмежені державою виключно у разі жит-
тєвої необхідності захисту публічного інтересу. 

С.В. Шевчук указує, що принцип пропорційності 
можна сформулювати так: «Індивідуальний тягар може 
бути покладений на особу правовим актом держави 
тільки тією мірою, яка необхідна для досягнення певної 
легітимної мети [11, с. 70–71]. С.П. Погребняк визна-
чає, що головна суть принципу пропорційності полягає 
в розумному співвідношенні мети державного впли-
ву засобам їх досягнення в обмеженні прав людини  
[12, с. 193].

Варто зазначити, що ані Конституція України, ані За-
кони України не містять закріплення принципу пропор-
ційності. Водночас хоча деякі принципи в Конституції 
України прямо не зазначені, це не свідчить про те, що 
вони не можуть бути виведені Конституційним Судом 
України шляхом аналізу норм Конституції, основ кон-
ституційного устрою. Це стосується, зокрема, принци-
пів «співмірності» та «пропорційності» [13, с. 218–219]. 
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Конституційний Суд України (далі – КСУ) неоднора-
зово звертався у своїх рішеннях до принципу пропорцій-
ності, відповідно сформувавши пев-ний підхід до його 
розуміння. У рішенні КСУ № 15-рп/2004 про призначен-
ня судом більш м’якого покарання, Суд звернув увагу, 
що обмеження конституційних прав обвинуваченого 
повинно відповідати принципу пропорційності: інтере-
си забезпечення охорони прав і свобод людини й гро-
мадянина, власності, громадського порядку та безпеки 
тощо можуть виправдати правові обмеження прав і сво-
бод тільки в разі адекватності соціально обумовленим 
цілям [14].

Принцип пропорційності не знайшов свого прямо-
го відображення в Конвенції про захист прав людини 
й основоположних свобод, однак цей принцип є одним 
із найбільш вживаним у рішеннях Європейського суду 
з прав людини. Наприклад, у справі «Евейда та інші 
проти Сполученого королівства» ЄСПЛ зазначив, що 
відмова компанії «Бритиш Ейрвейз» в період з верес-
ня 2006 року по лютий 2007 року в дозволі на те, щоб 
заявниця залишалася на своїй посаді, маючи при цьому 
можливість відкрито носити хрестик, становила втру-
чання в її право сповідувати свою релігію. Оскільки 
втручання не було безпосередньо пов’язане з діями 
держави, Суд повинен розглянути питання про те, чи 
виконали державні органи влади за всіх обставин свої 
позитивні зобов’язання за статтею 9; інакше кажучи, чи 
було достатньо гарантоване в національному правопо-
рядку право пані Eвейди вільно сповідувати свою ре-
лігію і чи був дотриманий справедливий баланс між її 
правами та правами інших».

У зв’язку із відсутністю закріплення принципу пропо-
рційності в Кон-ституції України та, як наслідок, єди-
ного підходу в його застосуванні на практиці нерідко 
виникають питання у його неправильному застосуванні 
су-дами загальної юрисдикції під час розгляду справ, 
пов’язаних із релігійною свободою. 

Проблеми у вирішенні питань, що пов’язані з обме-
женням права на свободу релігії, пов’язані з неповним 
усвідомленням світського характеру держави. До-
сить часто поняття «світська держава» ототожнюють 
виключно з положеннями статті 35 Основного Закону, 
відповідно до якого проголошується відокремленість 
церкви і релігійних організацій від держави, а також 
школи від церкви. Однак, вважаємо, що такий підхід є 
досить вузьким і не розкриває змісту поняття «світська 
держава». 

Варто зазначити, що однією з характерних ознак 
світського характеру держави є вимога релігійної ней-
тральності. Відповідно до практики Євро-пейського 
суду з прав людини, релігійна нейтральність проявля-
ється в обов’язку держави дотримуватись нейтралітету, 
що, у свою чергу, є несумісним із будь-якими її діями, 
які полягають в оцінці легітимності тих чи інших релі-
гійних переконань, або способів їх вираження. Саме цю 
ознаку досить часто суди загальної юрисдикції не бе-
руть до уваги, безпідставно надаючи перевагу у праві 
на свободу релігії одній релігійній громаді, невиправ-
дано дискримінуючи таким чином іншу. 

Показовою справою, в якій суд загальної юрисдикції 
помилково не звернувся до принципу пропорційності 
в аспекті реалізації права на свободу релігії є справа 
за позовом Благодійного фонду «Міжнародна допомога 
«Добрий самарянин» до Виконавчого комітету Одеської 

міської ради щодо обмеження реалізації права на мир-
не зібрання шляхом заборони проведення зборів, пі-
кетів, походів, демонстрацій та інших мирних зібрань 
у м. Одесі. Одеський апеляційний адміністративний суд 
зазначив, що проведення Пасхальної постановки за сю-
жетом «Євангельської розповіді» у страсну п’ятницю, 
коли «Господь наш Ісус Христос приніс собі в жертву 
за гріхи людства» є образою релігійних почуттів вірую-
чих людей. Варто зауважити, що Суд під час ухвалення 
рішення не застосував принцип пропорційності, поста-
вивши право на релігійну свободу православних вище, 
ніж право на релігійну свободу протестантів. Окрім 
того, Суд не навів переконливих доказів образи релі-
гійних почуттів православних [15]. Щодо обмеження 
проведення маніфестацій, мітингів і зборів висловився 
Європейський суд із прав людини у справі «Християни 
проти фашизму та расизму» проти Об’єднаного Ко-
ролівства», зазначивши, що у разі, якщо є ризик, що 
мирне зібрання може бути приводом для заворушень 
і це є поза контролем організаторів, все ж цей чинник 
не може служити підставою для обмеження свободи зі-
брань [16]. 

Вищевикладене підтверджує думку про те, що 
незакріплення принципу пропорційності в Конституції 
України створює неоднозначність у підходах судів за-
гальної юрисдикції до вирішення справ, пов’язаних із 
обмеженням органами державної влади та місцевого 
самоврядування права на свободу релігії. Європейська 
комісія за демократію через право (далі – Венеціанська 
комісія) у Висновку до Конституції України зазначила 
про необхідність відтворення цього принципу в Консти-
туції України, проте, оскільки принцип пропорційності 
вилучений із тексту Основного Закону, важливо, щоб 
Конституційний Суд України тлумачив різні обмеження 
прав людини як таких з урахуванням вищезазначеного 
принципу [17]. 

Однак Україна – не єдина країна, в якій нормативне 
закріплення прин-ципу пропорційності не знайшло сво-
го відображення в Основному Законі, оскільки в євро-
пейських конституціях так само відсутнє проголошення 
ви-щезазначеного принципу. З цього приводу влучно 
зауважує С.В. Шевчук про те, що діяльність суддів у су-
часних умовах не може бути зведена до простого, ме-
ханічного нормозастосування, оскільки потребує твор-
чого, «динамічного» та цільового тлумачення в процесі 
реалізації конституційних норм із метою встановлення 
конституційного судового контролю за змістом зако-
нів і визначення суддівських стандартів щодо пропор-
ційності обмежень основних прав людини. Завдяки дії 
принципу пропорційності створюються умови для фор-
мування так званої «процесуальної демократії». Саме 
тому велика увага має приділятись не нормативному 
закріпленню принципу пропорційності, а належному 
рівню його правозастосування.

Висновки. Надмірне та необґрунтоване державне 
втручання в реаліза-цію права на свободу релігії пов’я-
зане з відсутністю розуміння імпліцитного характеру 
принципу пропорційності, неоднаковою правозастосов-
ною практикою судів загальної юрисдикції під час вирі-
шення справ, пов’язаних з обмеженням права на сво-
боду релігії, а також вузьким підходом до розуміння 
поняття «світська держава». На жаль, у процесі роз-
гляду справ суди загальної юрисдикції не досить вдало 
балансують, вирішуючи питання, пов’язані з релігійною 
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свободою, відповідно, порушуючи принцип пропорцій-
ності, що призводить до суперечливого застосування 
принципу верховенства права.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ 
ЗАХОДІВ У КАЗАХСТАНІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Пархоменко-Куцевіл О. І.

У статті проаналізований прогресивний досвід Казах-
стану щодо формування антикорупційної політики, удоско-
налення чинного законодавства, здійснення основних ета-
пів реформування. Проаналізовані Закон Казахстану «Про 
запобігання корупції», Етичний кодекс державних службов-
ців, Закон Казахстану «Про державну службу», Антикоруп-
ційна стратегія Казахстану на 2015–2025 роки. Обґрунто-
вано, що головним пріоритетом антикорупційної політики 
в Казахстані є попередження корупції, формування анти-
корупційної політики, негативного ставлення населення 
до проявів корупції. Це важливі елементи, які мають бути 
притаманні й українській антикорупційній політиці. 

Ключові слова: корупція, державні службовці, анти-
корупційні заходи, механізми запобігання та боротьби з 
корупцією.

В статье проанализирован прогрессивный опыт Казах-
стана по формированию антикоррупционной политики, 
совершенствованию действующего законодательства, 
осуществлению основных этапов реформирования. Проана-
лизированы Закон Казахстана «О предотвращении корруп-
ции», Этический кодекс государственных служащих, Закон 
Казахстана «О государственной службе», Антикоррупцион-
ная стратегия Казахстана на 2015–2025 годы. Обосновано, 
что главным приоритетом антикоррупционной политики 
в Казахстане является предупреждение коррупции, форми-
рование антикоррупционной политики, негативного отно-
шения населения к проявлениям коррупции. Это важные 
элементы, которые должны быть присущи и украинской 
антикоррупционной политике.

Ключевые слова: коррупция, государственные служа-
щие, антикоррупционные меры, механизмы предотвраще-
ния и борьбы с коррупцией.

The article analyzed Kazakhstan’s progressive experience in 
developing anticorruption policy, improving existing legislation, 
and implementing key stages of reform. The author analyzes the 
Law of Kazakhstan “On Prevention of Corruption”, the Ethics 
Code of Civil Servants, the Law of Kazakhstan “On Civil Service”, 
the Anticorruption Strategy of Kazakhstan for 2015–2025. The 
basis for the formation of anti-corruption measures in Kazakh-
stan is the Law of the RK “On Civil Service”, which provided con-
ditions for the implementation of the principles of meritocracy 
in the civil service through the mechanisms of open competi-
tive selection, career advancement on the basis of competence, 
payment of wages based on results. The article substantiated 
that the main priority of anti-corruption policy in Kazakhstan is 
the prevention of corruption, the formation of anticorruption 
policy, and the formation of a negative attitude of the popu-
lation towards corruption. These  important elements should 
be inherent in the Ukrainian anti-corruption policy. In addition, 
the implementation of the Code of Ethics for civil servants is an 
important element of anti-corruption policy in Kazakhstan. The 
author substantiated the introduction of a post of ethics official, 
which will ensure not only the fulfillment of ethical norms of 
behavior by civil servants, but also act as the prevention of cor-
ruption in specific government bodies. In Ukraine, unfortunately, 
such a code is not adopted. Since the Law of Ukraine “On the 
Principles of State Anti-Corruption Policy in Ukraine (Anticorrup-

tion Strategy) for 2014–2017” has lost its relevance, there was 
a real need to develop a new anti-corruption strategy covering 
the period 2019–2029 and the formation of the anticorruption 
culture of Ukrainian citizens, anti-corruption education, and also 
set anti-corruption standards.

Key words: corruption, civil servants, anti-corruption meas-
ures, mechanisms of prevention and fight against corruption.

Постановка проблеми. Проблеми запобігання та 
боротьби з корупцією розглядають учені – юристи, со-
ціологи, економісти, фахівці з державного управління 
та підкреслюють негативні наслідки корупції в Україні. 
У нормативно-правових документах України підкреслю-
ється важливість розроблення дієвих заходів запобіган-
ня та боротьби з корупцією. Разом із тим, на жаль, ті за-
ходи, які розробляються на регіональному та місцевому 
рівнях, неефективні та не мінімізують рівень корупції.

Адже мінімізація рівня корупції має починатися із 
заходів превенції, тобто попередження. 

Міжнародний досвід демонструє позитивні прак-
тики запобігання та боротьби з корупцією. Саме та-
кий досвід має бути запроваджений у національному 
законодавстві.

Слід зауважити, що Казахстан – країна, яка розви-
вається і постійно удосконалюється та має позитивний 
досвід запобігання та боротьби з корупцією. Тому до-
цільно було б детально проаналізувати досвід Казахста-
ну у вирішення цієї проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання цієї проблеми. Проблему 
запобігання та подолання корупції аналізують учені 
в різних галузях науки, у тому числі правознавці, по-
літологи, соціологи, психологи, державні управлінці 
та ін. Зокрема, проблеми міжнародного досвіду із за-
ходів щодо запобігання та подолання корупції аналізу-
ють С. Александров, В. Андріанов, Л. Багрій-Шахматов, 
О. Банчук, І. Бачинський, В. Бєлік, В. Берзнер, О. Бон-
дарчук, О. Дудоров, О. Дульський, А. Закалюк, Т. Ілє-
нок, О. Кальман, М. Камлик, С. Клімова, І. Козьяков, 
О. Костенко, В. Кузьменко, О. Куриленко, К. Лалаян, 
О. Ленкевич, В. Литвиненко, О. Лук’янов, О. Маркеєва, 
М. Мельник, О. Михайльченко, А. Мовчан, О. Мусієнко, 
Є. Невмержицький, А. Новак, В. Пелішенко, С. Петраш-
ко, Ю. Рубинський, О. Рябченко, А. Савенков, С. Серьо-
гін, О. Сінчук, Л. Ситник, Є. Скулиш, В. Соловйов, А. Су-
ббот, В. Трепак, Т. Ульбашев, М. Фоміна, М. Хавронюк, 
Н. Ченшова, О. Юрченко, С. Яковенко, М. Ярошенко, 
І. Яцків та ін.

Водночас нині відсутній порівняльний аналіз систе-
ми антикорупційних заходів у Казахстані та Україні.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Мета статті – здійснення порівняльного аналізу системи 
антикорупційних заходів у Казахстані та Україні.
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Виклад основного матеріалу. Почнемо розгляд 
досвіду із запобігання та подолання корупції Казахстану 
з аналізу профільного законодавства. 

У Законі Республіки Казахстан від 18 листопада 
2015 року «Про запобігання корупції» [2] головна роль 
відведена формуванню антикорупційної культури, а та-
кож антикорупційній освіті.

Формування антикорупційної культури – діяльність, 
що здійснюється суб’єктами протидії корупції в ме-
жах своєї компетенції щодо збереження та зміцнення 
в суспільстві системи цінностей, що відбиває нетерпи-
мість до корупції.

Формування антикорупційної культури здійснюється 
за допомогою комплексу заходів освітнього, інформа-
ційного та організаційного характеру [2].

Натомість антикорупційна освіта – безперервний 
процес виховання і навчання, здійснюваний з метою 
морального, інтелектуального, культурного розвитку 
і формування активної громадянської позиції неприй-
няття корупції особистістю. Інформаційна та органі-
заційна діяльність реалізується шляхом проведення 
роз’яснювальної роботи в засобах масової інформації, 
організації соціально значущих заходів, державного 
соціального замовлення відповідно до законодавства 
Республіки Казахстан та інших заходів, передбачених 
законодавством Республіки Казахстан [2].

Ще однією важливою формою запобігання корупції 
у Казахстані є встановлення антикорупційних стандар-
тів. Антикорупційні стандарти – встановлена для відо-
кремленої сфери суспільних відносин система реко-
мендацій, спрямована на попередження корупції [2].

Антикорупційні стандарти розробляються державни-
ми органами, організаціями і суб’єктами квазідержав-
ного сектору за участю громадськості та враховуються 
у розробці законодавства і в правозастосовній практиці.

Наступним нормативним документом Казахстану 
у сфері запобігання корупції є Етичний кодекс держав-
них службовців [4].

Несення державної служби є вираженням особливої 
довіри з боку суспільства і держави і висуває високі ви-
моги до морально-етичного вигляду державних служ-
бовців. Суспільство розраховує, що державні службовці 
будуть вкладати всі свої сили, знання і досвід у здійс-
нювану ними професійну діяльність, неупередже-
но і чесно служити своїй Батьківщині – Республіці  
Казахстан.

Відповідно до Етичного кодексу державних служ-
бовців державні службовці мають:

1) сприяти зміцненню єдності народу Казахстану і 
міжнаціональній злагоді в країні, шанобливо ставитися 
до державної та інших мов, традицій і звичаїв народу 
Казахстану;

2) бути чесними, справедливими, скромними, до-
тримуватися загальноприйнятих морально-етичних 
норм, у поводженні з громадянами і колегами проявля-
ти ввічливість і коректність;

3) забезпечувати законність і справедливість при-
йнятих ними рішень;

4) забезпечувати прозорість прийняття рішень, які 
зачіпають права і законні інтереси фізичних і юридич-
них осіб;

5) протистояти діям, що завдають шкоди інтересам 
держави, що перешкоджають або знижують ефектив-
ність функціонування державних органів;

6) підвищувати свій професійний рівень і кваліфіка-
цію для ефективного виконання службових обов’язків, 
дотримуватися встановлених законами Республіки Ка-
захстан обмежень і заборон;

7) своїми діями і поведінкою не давати приводу 
для критики з боку суспільства, не допускати пере-
слідування за критику, використовувати конструктив-
ну критику для усунення недоліків і поліпшення своєї  
діяльності;

8) не використовувати службове становище 
для надання впливу на діяльність державних органів, 
організацій, державних службовців та інших осіб у ви-
рішенні питань особистого характеру;

9) не поширювати відомості, що не відповідають 
дійсності;

10) забезпечувати збереження державної власно-
сті, раціонально, ефективно і тільки в службових цілях 
використовувати довірену державну власність, включа-
ючи автотранспортні засоби;

11) неухильно дотримуватися службової дисциплі-
ни, сумлінно, неупереджено та якісно виконувати свої 
службові обов’язки, раціонально і ефективно вико-
ристовувати робочий час;

12) на постійній основі вживати заходів щодо під-
вищення якості надаваних державних послуг, цілком 
орієнтуючись на запити населення як споживача дер-
жавних послуг;

13) не допускати вчинення проступків та інших пра-
вопорушень, за які законом передбачена дисциплінар-
на, адміністративна або кримінальна відповідальність;

14) дотримуватися ділового етикету і правил офіцій-
ної поведінки [4].

Таким чином, у законодавстві Казахстану чітко 
сформовані норми поведінки державних службовців, 
які забезпечують ефективність та результативність 
діяльності не тільки державної служби Казахстану,  
а й всього державного управління в країні.

Крім того, вищезазначеним нормативно-правовим 
документом передбачено функціонування Уповноваже-
ного з етики. 

Уповноважений з етики – державний службовець, 
який здійснює діяльність із забезпечення дотриман-
ня норм службової етики та профілактики порушень 
законодавства про державну службу, протидії корупції 
та Етичного кодексу державних службовців Республіки 
Казахстан, а також консультує в межах своїх функцій 
державних службовців і громадян [4].

Самостійна посада уповноваженого з етики вводить-
ся в центральних державних органах (за винятком пра-
воохоронних і спеціальних державних органів, а також 
Міністерства оборони Республіки Казахстан), що мають 
територіальні підрозділи або територіальні підрозділи 
відомств, зарубіжних установ, а також в апаратах аки-
мів областей, міст республіканського значення, столи-
ці. У державних органах, які не мають територіальних 
підрозділів або територіальних підрозділів відомств 
(за винятком правоохоронних і спеціальних держав-
них органів, а також Міністерства оборони Республіки 
Казахстан), відомствах і територіальних підрозділах 
центральних державних органів, територіальних під-
розділах відомств центральних державних органів, за-
рубіжних установах, ревізійних комісіях, апаратах аки-
мів міст обласного значення, районів, районів у містах 
функції уповноваженого з етики покладаються на служ-
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бовців цих державних органів. Функції уповноваженого 
з етики покладаються на державного службовця, який 
обіймає керівну посаду, а також здобув визнання і 
повагу в колективі [4]. 

Особи, що обіймають самостійну посаду уповнова-
женого з етики, координують і здійснюють методоло-
гічне керівництво уповноважених з етики відомств і 
територіальних підрозділів, закордонних установ, міс-
цевих виконавчих органів районних рівнів, що входять 
у структуру цих державних органів, і підкоряються від-
повідальному секретарю центрального виконавчого ор-
гану, а у випадках відсутності відповідальних секрета-
рів або зазначених посадових осіб – керівнику апарату 
державного органу або особі, що має право призначати 
і звільняти з посади [4].

Таким чином, посада уповноваженого з етики забез-
печує не лише виконання етичних норм поведінки дер-
жавними службовцями, а й виконує роль запобігання 
корупції в конкретних органах влади.

Слід звернути увагу, що в Етичному кодексі дер-
жавних службовців окремо врегульовані стандарти 
поведінки в службовий та позаслужбовий час. Так, 
державні службовці в позаслужбовий час мають: до-
тримуватися загальноприйнятих морально-етичних 
норм, не допускати випадків антигромадської пове-
дінки, в тому числі перебування в громадських міс-
цях у стані сп’яніння, що ображає людську гідність і 
громадську мораль; виявляти скромність, не підкрес-
лювати і не використовувати своє посадове становище 
в отриманні відповідних послуг; не допускати зі сво-
го боку порушення вимог законодавства, пов’язаних з 
посяганням на громадську мораль, порядок і безпеку, і 
не залучати інших громадян до скоєння протиправних, 
антигромадських дій [4].

Державні службовці в службових відносинах з ко-
легами мають: сприяти встановленню і зміцненню в ко-
лективі ділових і доброзичливих взаємин і конструк-
тивного співробітництва; припиняти або вживати інших 
заходів щодо недопущення порушень норм службової 
етики з боку інших державних службовців; утримува-
тися від обговорення особистих і професійних якостей 
колег, які порочать їхню честь і гідність, у колективі; 
не допускати дій (бездіяльності), що перешкоджають 
виконанню колегами їхніх посадових обов’язків [4].

Слід зауважити, що основою формування антикоруп-
ційних заходів у Казахстані є Закон РК «Про державну 
службу» [3], який забезпечив умови для впровадження 
принципів меритократії на державній службі через ме-
ханізми відкритого конкурсного відбору, кар’єрного 
просування на основі компетентності, встановлення оп-
лати праці за результатами.

Обіймання адміністративної державної посади 
здійснюється на конкурсній основі, за винятком випад-
ків, передбачених цим Законом, а також призначення 
місцевими представницькими органами або обрання 
відповідно до законів Республіки Казахстан.

Для державних службовців, які вперше потрапили 
на адміністративну державну службу, а також новопри-
булих на адміністративну державну службу, після її 
припинення, встановлюється випробувальний термін з 
метою перевірки їх відповідності обійманим держав-
ним посадам. Умови про проходження випробувально-
го терміну передбачаються в акті державного органу 
про призначення на державну посаду [3].

Наступним нормативно-правовим документом із 
запровадження заходів щодо запобігання та бороть-
би з корупцією є Антикорупційна стратегія Казахстану 
на 2015–2025 роки [1].

Одним з ключових заходів цього нормативно-пра-
вового документа є формування рівня антикорупційної 
культури. Передбачений Стратегією комплекс анти-
корупційних заходів має супроводжуватися широкою 
участю громадськості. Тільки тісне партнерство дер-
жави і суспільства дадуть змогу успішно протистояти 
корупції. Нетерпиме ставлення до корупції має стати 
громадянською позицією кожного казаха, а чесність і 
непідкупність – нормою поведінки. Без наявності у гро-
мадян антикорупційної культури, стійкого імунітету 
до корупції, її публічного осуду неможливе досягнен-
ня бажаного результату. Кожен казахстанець, кожна 
сім’я мають розуміти, що боротьба з корупцією – справа 
всього суспільства. Принципово важливу роль у форму-
ванні антикорупційної культури відіграє робота з під-
ростаючим поколінням. Тільки впровадження з самого 
раннього віку антикорупційних стандартів поведінки 
дасть змогу викорінити це соціальне зло. Важливо з ди-
тинства виховувати особистість у дусі казахстанського 
патріотизму і неприйняття корупції. Навчальними ан-
тикорупційними курсами слід охопити всі навчальні 
заклади, державні органи і в цілому громадянське сус-
пільство. За всієї масовості робити це слід на профе-
сійній основі, використовуючи фахівців різних галузей, 
які зможуть доступно і кваліфіковано розкрити механіз-
ми отримання громадянами державних послуг, захисту 
своїх прав та законних інтересів. Засоби масової інфор-
мації покликані забезпечити атмосферу суспільного 
неприйняття корупції, сприяти формуванню активної 
громадянської позиції казахстанців, їхньої діяльної уча-
сті в справі протидії корупції. Нерідко корупційні пра-
вопорушення є наслідком слабкої правової грамотності 
громадян у реалізації своїх прав і законних інтересів. 
Необхідно домагатися кардинального викорінення пра-
вового нігілізму в суспільстві [1].

Виправити ситуацію покликана масштабна роз’ясню-
вальна робота серед населення, систематичність і ко-
пітка діяльність щодо підвищення правової культури 
громадян з урахуванням їхніх вікових, професійних та 
інших особливостей.

Антикорупційна етика і культура казахстанського 
суспільства має формуватися в контексті ідеології 
«Мәңгілік ел». Гармонійне поєднання традиційних ду-
ховних цінностей та кращих міжнародних стандартів 
дадуть змогу відтворити канони правомірної поведінки 
громадян. Усвідомлення і неприйняття корупції як чу-
жого національній культурі явища – основа антикоруп-
ційної культури казахського суспільства [1].

Виконання Антикорупційної стратегії Казахстану 
на 2015–2025 роки натепер дало можливість досягнути 
позитивних результатів у сфері запобігання та подолан-
ня корупції.

По-перше, зміцнення довіри громадськості до анти-
корупційної політики Президента Казахстану  Н.А. Наза-
рбаєва істотно зміцнило соціальну підтримку державної 
влади.

По-друге, системні законодавчі зміни в сфері про-
тидії корупції створили серйозні правові підстави 
для зміцнення системи профілактики корупційних пра-
вопорушень.
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По-третє, якісний перегляд кадрової політики 
на державній службі, в правоохоронних, судових ор-
ганах, в квазідержавних секторах сформував умови 
для зниження рівня корумпованості кадрового корпусу 
державного управління.

По-четверте, підвищення відкритості державних ор-
ганів укупі з легітимацією громадського контролю під-
вищили відповідальність державних органів управління 
за прийняті рішення.

По-п’яте, активне залучення громадськості до анти-
корупційних заходів і просування антикорупційної куль-
тури в суспільстві дали змогу посилити атмосферу не-
терпимості до корупції [5].

У перспективі подальших розвідок варто здійснити 
порівняльний аналіз досвіду Європейських країн з на-
ціональним досвідом, виокремити важливі елементи 
антикорупційного законодавства за кордоном, запропо-
нувати шляхи удосконалення українського антикоруп-
ційного законодавства.  

Висновки. Головним пріоритетом антикорупційної 
політики в Казахстані є попередження корупції, фор-
мування антикорупційної політики, формування нега-
тивного ставлення населення до проявів корупції. Це 
важливі елементи, які мають бути притаманні й укра-
їнській антикорупційній політиці. Крім того, важли-
вим елементом антикорупційної політики в Казахстані 
є реалізація Етичного кодексу державних службовців.  
В Україні, на жаль, такий кодекс не прийнято.

Оскільки Закон України «Про засади державної ан-
тикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стра-
тегія) на 2014–2017 роки» втратив актуальність, виникла 
реальна потреба у розробці нової антикорупційної стра-

тегії, яка б охоплювала 2019–2029 роки та стосувалася 
формування антикорупційної культури громадян Украї-
ни, антикорупційної освіти, а також встановлювала ан-
тикорупційні стандарти.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ 
СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Солопова І. В.

У статті досліджуються особливості процесу децен-
тралізації, його основні форми і механізми здійснення, а 
також досвід проведення відповідних реформ у європей-
ських державах. Визначено різні моделі децентралізації. 
Зроблено опис генезису, перебігу та результатів реформ 
державного управління, що здійснюються в країнах Євро-
пейського Союзу. Для цього визначено більш широкий кон-
текст діяльності, спрямованої на модернізацію державного 
управління, зокрема місцевого самоврядування. Висловлені 
основні зауваження до сучасної держави та її адміністрації 
та були вказані передумови для проведення адміністра-
тивних реформ. Представлені цілі та напрями цих реформ. 
Їх поділено на три типи реформ: територіально-функ-
ціональний; новий публічний менеджмент і державний 
менеджмент. Зроблена спроба відповісти на питання про 
ступінь зближення та розбіжності процесів модернізації 
місцевого самоврядування в Європі з точки зору цілей, дій 
та наслідків.

У висновку визначається, що траєкторії процесів модер-
нізації різноманітні. Практичне застосування механізмів 
реформування відбувається в різних країнах по-своєму і 
приносить різні результати. Це визначається політич-
ним і соціальним контекстом, а також адміністративною 
культурою, яка панує в цій країні. Погляд на конвергенцію 
процесів модернізації в державному управлінні здається 
несанкціонованим, оскільки немає емпіричних доказів, які б 
виправдовували його. Зауважується, що в процесах модер-
нізації державного управління можна спостерігати нарощу-
вання та об’єднання різних моделей державного управління. 
Вони нагромаджуються, поєднуючи їхні особливості. У рам-
ках кожної моделі державного управління можна спостері-
гати елементи, придатні для інших моделей. Унаслідок 
цього створюються внутрішні різноманітні конструкції. 
Їхні складники частково доповнюють одне одного, і част-
ково вони залишаються в антагоністичних і взаємовиключ-
них відносинах. 

Ключові слова: децентралізація, публічна влада, демо-
кратичні реформи, субсидіарність, місцеве самовряду-
вання.

В статье исследуются особенности процесса децен-
трализации, его основные формы и механизмы осущест-
вления, а также опыт проведения соответствующих 
реформ в европейских государствах. Определены различ-
ные модели децентрализации. Описан генезис, ход и резуль-
таты реформ государственного управления, осуществля-
емых в странах Европейского Союза. Для этого определён 
более широкий контекст деятельности, направленной на 
модернизацию государственного управления, в частности 
местного самоуправления. Изложены основные замечания 
к современному государству и его администрации и были 
указаны предпосылки для проведения административных 
реформ. Представлены цели и направления этих реформ. 
Они разделены на три типа реформ: территориаль-
но-функциональный; новый публичный менеджмент и госу-
дарственный менеджмент. Сделана попытка ответить 
на вопрос о степени сближения и расхождения процессов 
модернизации местного самоуправления в Европе с точки 
зрения целей, действий и последствий.

В выводах определяется, что траектории процессов 
модернизации разнообразны. Практическое применение 
механизмов реформирования происходит в разных стра-
нах по-своему и приносит разные результаты. Это опре-
деляется политическим и социальным контекстом, а 
также административной культурой, которая царит 
в этой стране. Взгляд на конвергенцию процессов модер-
низации в государственном управлении кажется несанк-
ционированным, поскольку не существует эмпирических 
доказательств, оправдывающих его. Отмечается, что 
в процессах модернизации государственного управления 
можно наблюдать наращивание и объединение различных 
моделей государственного управления. Они накаплива-
ются, сочетая их особенности. В рамках каждой модели 
государственного управления можно наблюдать элементы, 
пригодные для других моделей. В результате создаются 
внутренние разнообразные конструкции. Их составляющие 
частично дополняют друг друга, и частично они остаются 
в антагонистических и взаимоисключающих отношениях.

Ключевые слова: децентрализация, публичная власть, 
демократические реформы, субсидиарность, местное 
самоуправление.

The article examines the features of the decentralization 
process, its main forms and mechanisms of implementation, as 
well as the experience of relevant reforms in European countries. 
Identified various models of decentralization can be. A descrip-
tion of the genesis, progress and results of public administration 
reforms carried out in the countries of the European Union has 
been made. To this end, a broader context has been identified 
for activities aimed at modernizing state administration, in par-
ticular, local self-government. The main remarks to the modern 
state and its administration are outlined and the prerequisites 
for administrative reforms were indicated. The goals and direc-
tions of these reforms are presented. They are divided into three 
types of reforms: territorial-functional; new public management 
and public management. An attempt was made to answer the 
question about the degree of convergence and divergence of the 
processes of modernization of local self-government in Europe in 
terms of goals, actions and consequences.

The findings determine that the trajectories of the modern-
ization processes are diverse. Practical application of reforming 
mechanisms occurs in different countries in its own way and brings 
different results. This is determined by the political and social 
context as well as the administrative culture that prevails in this 
country. A look at the convergence of modernization processes 
in public administration seems unauthorized, since there is no 
empirical evidence to justify it. It is noted that in the processes 
of modernization of public administration it is possible to observe 
the buildup and unification of various models of public administra-
tion. They accumulate by combining their features. Within each 
model of government, elements suitable for other models can be 
observed. As a result, various internal designs are created. Their 
components partially complement each other, and in part they 
remain in antagonistic and mutually exclusive relations.

Key words: decentralization, public authority, democratic 
reforms, subsidiarity, local government.
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Процес реформування влади на місцях – одне з най-
більш помітних явищ у державному устрої країн світової 
спільноти. Загальна тенденція цього процесу – розви-
ток самоврядування і децентралізація влади. Місцеве 
самоврядування є неодмінним атрибутом будь-яко-
го сучасного демократичного суспільства. Однією з 
основних реформ була проголошена децентралізація 
управління в Україні, метою якої стало підвищення уча-
сті громад в управлінні державою. Досвід європейських 
країн свідчить, що моделі децентралізації можуть бути 
різними. Тому метою статті є опис генезису, перебігу 
та результатів реформ державного управління, що здій-
снюються в країнах Європейського Союзу. Для цього 
визначено більш широкий контекст діяльності, спрямо-
ваної на модернізацію державного управління, зокрема 
місцевого самоврядування. 

З 1970-х рр. спостерігається зростаюча критика де-
мократичного законодавства, яке регулює ринкову еко-
номіку. До нього висуваються значні зауваження: 

– його звинувачують у слабкій демократичній легі-
тимності; 

– засуджується його структурна слабкість у сфері 
узгодження соціальних та економічних цілей; 

– указується на неможливість установлення стійкого 
балансу між конкуруючими цілями; 

– критикується його нездатність узгодити правила 
демократичного представництва і принципи економіч-
ної ефективності, а також протистояти силам глобалі-
зації; 

– звертається увага на контрефективний вплив дер-
жавного втручання.

Сучасна держава зазнає глибоких перетворень. 
Змінюються її відносини з громадянами, поглиблюєть-
ся ерозія ієрархічної влади, зростає дефіцит довіри 
до державної влади, постає проблема легітимності. Ці 
явища поглиблюють проблеми, пов’язані з кризою ре-
гуляторної політики, постійним бюджетним дисбалан-
сом і ефективним та соціально схваленим розподілом 
суспільних благ. Зростаюча конкуренція та глобалізація 
є чинниками, які по-іншому, ніж раніше, визначають 
відносини держави, адміністрації і громадян. Не менш 
важливим викликом став феномен функціональної ди-
ференціації суспільства. Виникла сегментація соціаль-
них структур, диверсифікація їхніх цілей і інтересів, що 
призводить до появи багатьох структурно різнорідних 
соціальних систем із неоднорідними цінностями та від-
чуттям власної ідентичності й інтересів.

Критичні оцінки сучасної держави та її адміністра-
ції також стосуються місцевого самоврядування. Щодо 
останнього сформульовано два види зауважень. Пер-
ший – низька ефективність і результативність його ді-
яльності та незадовільна якість публічних послуг, які 
воно надає. Другий вид зауважень пов’язаний з еро-
зією правил і механізмів місцевої демократії, зокре-
ма тих, що пов’язані із залученням громадян до справ 
місцевих громад. Природною реакцією на такі заува-
ження є проведення реформ, спрямованих на усунен-
ня цих дисфункцій. Унаслідок цього останніми роками 
в більшості європейських країн здійснюються два типи 
реформ. Перший має служити економізації діяльності 
органів місцевого самоврядування. Реформи другого 
типу мають призвести до демократизації систем управ-
ління справами місцевих громад. І перший, і другий 
типи реформ мають призвести до спільної мети – по-

будови демократичної легітимності місцевого само-
врядування. Однак посилення імпульсу модернізації, 
як правило, пов’язане з бюджетними та фінансовими 
обмеженнями.

Реформи місцевого самоврядування, проведені 
в європейських країнах, мають подібні цілі. Водночас 
їхня природа зумовлена інтенсивністю модернізаційно-
го тиску, а також політичною, соціальною, економічною 
й історичною різноманітністю. Функцією цих відміннос-
тей є обсяг завдань, які покладено на органи місцево-
го самоврядування, ступінь їхньої фінансової автоно-
мії, характер їхніх відносин із центральною владою та 
спосіб їх модернізації. Ці критерії суттєво впливають 
на позицію територіального самоврядування в системі 
управління справами місцевих громад.

Зазвичай уважається, що різноманітність інсти-
туційних форм місцевого самоврядування в Європі 
можна представити, використовуючи критерії їх кон-
ституційного статусу, ролі в системі управління дер-
жавними справами та сфері державних послуг, у трьох 
основних моделях: «англосаксонська», «французька», 
«німецька» [1]. 

Інтенсивні й збалансовані реформи місцевого са-
моврядування (орієнтовані як на економічну ефектив-
ність, так і на активізацію місцевої демократії) відбу-
ваються переважно в країнах Північної та Центральної 
Європи. Місцеві органи самоврядування країн, що вхо-
дять до цього кола (Норвегія, Швеція, Данія, Австрія, 
Швейцарія, Німеччина, Нідерланди), користуються ши-
рокою компетенцією і фінансовою автономією, а їхнє 
правове становище ґрунтується на конституції. Спектр 
державних послуг, що надаються органами місцевого 
самоврядування в цих країнах, є широким. Частка влас-
них доходів у структурі їхніх бюджетів також висока, 
що, природно, розширює сферу їхньої фінансової 
автономії.

У країнах, що належать до «англосаксонської» мо-
делі, інтенсивно впроваджуються заходи з модерні-
зації, орієнтовані на економізацію діяльності органів 
місцевого самоврядування відповідно до формули Но-
вого публічного менеджменту [2]. Місцеві органи само-
врядування, які належать до «англосаксонської групи» 
(наприклад, Велика Британія та Ірландія), не зважа-
ючи на те, що їхній конституційний лад не є нормалі-
зованим, є незалежними (в оперативному вимірі) від 
центрального уряду і мають відносно високий рівень 
автономії в управлінні місцевими справами. Їхня ве-
лика оперативна автономія супроводжується обмеже-
ною свободою у сфері формування місцевих податків. 
Близько 2/3 їхніх доходів має форму трансфертів із 
центрального бюджету.

У місцевих органах самоврядування держав, що 
належать до «французької» групи, переважають ре-
форми, спрямовані на зміцнення демократії місцево-
го самоврядування (Франція, Італія, Бельгія, Іспанія, 
Португалія). Їхній правовий статус захищений консти-
туційно, але водночас обсяг їхньої автономії обмеже-
ний. Місцеві органи самоврядування в цих країнах біль-
шою мірою виконують завдання у сфері громадської 
демократії, ніж завдання функціонального характеру, 
пов’язані з наданням державних послуг. Вони контро-
люються з боку центрального уряду і їхній фінансовий 
стан сильно залежить від фінансових трансфертів із 
державного бюджету.
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Місцеве самоврядування в Європі дуже різноманітне 
за обсягом, функціями, організацією та формами фінан-
сування. Незважаючи на цю диференціацію, є сукупність 
правил, які застосовуються до процесів їх модернізації. 
По-перше, передбачається, що воно є основною формою 
територіальної організації місцевих громад. По-друге, 
ефективність призначених йому фінансових механізмів 
має відповідати обсягу покладених на нього завдань, 
щоб воно могло виконувати їх ефективно і водночас 
із високою якістю. По-третє, місцеве самоврядування 
мусить мати фінансову, організаційну та управлінську 
автономію, що дає йому змогу виконувати свої завдання 
таким чином, щоб вони відповідали очікуванням грома-
дян. По-четверте, мають існувати ефективні механізми 
для забезпечення відповідальності та підзвітності місце-
вих органів влади перед членами місцевих громад.

Для викладення характеру реформ місцевого само-
врядування, що здійснювалися в країнах ЄС в останні 
десятиліття, було використано поділ на три категорії 
реформ: 1) функціонально-територіальний; 2) новий 
публічний менеджмент; 3) публічне спільне управління 
[3]. Цей поділ є умовним. Часто певні реформи також 
призводять до досягнення цілей, які зазвичай пов’язу-
ються з іншими реформами (наприклад, територіальні 
та функціональні реформи, спрямовані на вдоскона-
лення системи державної служби, можуть також при-
звести до посилення механізмів участі в публічному 
спільному управлінні).

Функціональні та територіальні реформи зазвичай 
здійснюються паралельно. Найчастіше перетворення 
в територіальній структурі є похідним від реоргані-
зації системи компетенції органів державної влади і, 
як наслідок, нового розподілу компетенцій у системі 
управління державними справами. Часто метою цих ре-
форм і реорганізації системи компетенцій є створення 
простору для регіонального самоврядування.

В основі функціонально-територіальної реформи 
лежить ідея реформування функцій і структур сучас-
ної держави з метою адаптації її до соціально-еконо-
мічної реальності, що характеризується складністю 
та непередбачуваними обставинами. Ця можливість 
проявляється в децентралізації, що є вираженням прин-
ципу субсидіарності.

Концепція децентралізації влади стала однією з до-
мінуючих ідей західного світу. Проте вона не позбавле-
на обмежень і напружень, пов’язаних із ними, зокрема, 
у таких сферах: «центральність – місцевість»; «автоно-
мія – централізація»; «фрагментація – стандартизація»; 
«гнучкість – жорсткість». Способи вирішення цих про-
блемних питань убачаються в механізмах консультацій 
та узгоджень, які є властивими для публічного спільно-
го управління.

Функціональні та територіальні реформи розпочали-
ся в Європі з 1950-х років. Вони були по суті орієнтовані 
на підвищення ефективності місцевих систем держав-
ної служби та супроводжувалися діями з децентралі-
зації систем управління. Держави з високим ступенем 
централізації адміністративних систем запровадили 
додаткові рівні місцевого самоврядування для полег-
шення координації державних завдань. Своєю чергою 
країни з високим ступенем децентралізації системи 
управління державними справами делегували повнова-
ження місцевим органам влади для оптимізації системи 
надання публічних послуг.

Також функціонально-територіальні реформи здій-
снюються для залучення місцевих органів влади та 
посилення їхнього економічного та фінансового по-
тенціалу. Вони також слугують для запровадження ін-
ституційних правил та організаційних механізмів, які 
спонукають органи місцевого самоврядування до співп-
раці у формулі взаємин між громадами. Їхньою ме-
тою є також зміцнення механізмів місцевої демократії 
через посилення громадянської активності в справах 
місцевих громад. На хвилі цих реформ у багатьох кра-
їнах у 1960-х і 1970-х роках (наприклад, у Німеччині, 
Великій Британії та скандинавських країнах) кількість 
органів місцевого самоврядування була обмеженою, 
оскільки це було способом підвищення ефективності 
публічних послуг. Це часто призводило до зміцнення 
процедурних, ієрархічних і централістичних механізмів 
управління цими послугами. Негативні наслідки цьо-
го явища були однією з важливих причин народження 
нового публічного менеджменту.

Проте злиття територіальних органів самоврядуван-
ня зіткнулося в багатьох країнах з опором їхніх меш-
канців, що послабило динаміку цього процесу. Спроби 
об’єднання муніципалітетів зіткнулися у Франції з опо-
ром їхніх мешканців, які вище цінували місцеві цінності, 
ніж економічну ефективність управління місцевою вла-
дою. Думки щодо процесів територіальної консолідації 
розділяються. З одного боку, визначаються економічні 
вигоди, але є також зауваження, які ставлять під сум-
нів переваги консолідації на основі концепції економії. 
З іншого – зазначається, що поєднання територіальних 
органів самоврядування може послабити місцеву де-
мократію і знеохотити громадян до участі в діяльності 
місцевих громад.

Не зважаючи на те, що процеси об’єднання були 
особливо інтенсивними у 1960-х і 1970-х роках, вони все 
ще є важливим елементом репертуару модернізації міс-
цевого самоврядування в багатьох країнах (наприклад, 
скандинавські країни). Варто зауважити, що натепер, 
крім звичайних цілей, які переслідують ці реформи, 
таких як скорочення витрат і покращання фінансового 
стану місцевих органів влади, з’явилися нові: реагу-
вання на демографічні зміни та депопуляцію, старіння 
населення та необхідність зміни відносин між грома-
дянами і місцевою владою шляхом спрощення органі-
заційних структур, підвищення прозорості та центра-
лізації управління. Це свідчить, що реформи такого 
характеру будуть здійснюватися частіше в ім’я реорга-
нізації систем управління та надання публічних послуг.

 Останніми десятиліттями зусилля з модернізації 
механізмів публічного управління набули двоякої фор-
ми. Діяльність, що проводилася з кінця 1970-х до кінця 
1990-х років, домінувала в ринковій логіці реформуван-
ня державного сектору. Реформи, ініційовані в більш 
пізній період, не відкидаючи досягнень перших, є 
частиною парадигми суспільної співпраці.

Наприкінці 1970-х років у Великій Британії з’явилася 
нова ринково орієнтована тенденція щодо модернізації 
держави та її управління, включаючи місцеве самовря-
дування. Вона стала основою реформ, які переважали 
в процесах модернізації протягом наступних тридцяти 
років. Характер цих реформ суттєво відрізнявся між 
країнами. Проте вони мали спільні ознаки, включаючи 
спільну віру в неминучість приватизації державного сек-
тору, необхідність його дерегуляції, демонополізації,  



22
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ

ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС22

Проблеми становлення правової  
демократичної держави

дебюрократизації, економізації та легітимації викори-
стання інструментів управління державними справами, 
властивих для комерційних організацій.

Важливою відмінною рисою цієї парадигми публіч-
ного управління є акцент на важливості якості публіч-
них послуг, управління через результати та передання 
державних завдань суб’єктам приватного сектору та 
сектору неурядових організацій, що є обов’язковою сис-
темою конкурентного надання послуг. На хвилі цих ре-
форм були запроваджені нові інструменти фінансового 
менеджменту (наприклад, комплексне бюджетування, 
фінансовий аудит), гнучкі форми реалізації державних 
завдань, використання міжгалузевого співробітництва 
шляхом застосування угоди про державно-приватне 
партнерство. Протагоністи нового публічного менедж-
менту також постулюють зміну відносин між радами і 
місцевою адміністрацією. Вони виступають за зміцнен-
ня наглядових функцій рад шляхом надання більшої 
прозорості процесам прийняття рішень у місцевій ад-
міністрації та оснащення радників інструментами, які 
дадуть їм змогу ефективно контролювати цю адміні-
страцію.

Ідеологічна основа цих реформ створила, з одного 
боку, прагматичну переконаність у нездатності підтри-
мувати надмірно дорогу і дуже неефективну модель 
держави соціального забезпечення. З іншого боку, є 
сильна неоліберальна переконаність, що суспільна ло-
гіка, характерна для вільного ринку, має бути введена 
в державний сектор. Ці реформи були описані як уза-
гальнення нового публічного менеджменту.

Реформа місцевого самоврядування у Великій Бри-
танії, ініційована М. Тетчер, значною мірою базується 
на скептицизмі щодо спроможності органів місцевого 
самоврядування, які сильно залежали від трансфертів 
із центрального бюджету, надавати публічні послуги. 
Тому поява нового публічного менеджменту була добре 
прийнята в цій країні. Це дало теоретичне пояснення 
та практичне обґрунтування запровадження ринкових 
реформ для місцевих органів влади, інтегруючи стан-
дарти менеджменту якості, контролю продуктів, конку-
рентоспроможності, практики управління з приватного 
сектору та обмеження витрат.

Ці реформи набули популярності в багатьох інших 
країнах, зокрема в англосаксонському культурному 
колі і в скандинавських країнах. Новий публічний ме-
неджмент також набув, хоча і меншою мірою, визнання 
в країнах континентальної Європи.

У Німеччині, наприклад, новий публічний менедж-
мент набув форми нової моделі управління [4], ставши 
домінуючим руслом модернізаційної діяльності на рівні 
місцевих органів влади та землі. У рамках цих реформ 
у Німеччині було запроваджено внутрішню самореор-
ганізацію та автономію для підвищення управлінської 
відповідальності, бюджетних правил для бізнес-сектору 
та вимірювання якості для забезпечення прозорості та 
підзвітності. Реформи місцевого самоврядування в Ні-
меччині, незважаючи на їхню значну увагу до інструмен-
тів та методів управління якістю, насправді не призвели 
до зміни організаційної культури. Органи місцевого са-
моврядування в Німеччині, як і раніше, залишалися пе-
реважно юридичними і процедурними. Німецькі науковці 
вважають, що адміністративна децентралізація обмежує 
політичну підзвітність і демократичний контроль за од-
ночасного підвищення якості управління [5].

Реформи, що здійснювалися за типом нового публіч-
ного менеджменту, сприяли економізації діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування. Водночас стверджу-
валося, що їх надмірна орієнтація на економізацію та 
ринкове управління державними справами призводить 
до ослаблення місцевої демократії. Ключовим викликом 
був спосіб інтеграції інструментів, розроблених у рам-
ках такої реформи, у системну перспективу управління, 
що базується на аксіології цивільного, децентралізова-
ного та мережевого стану. Звертаючись до цього мето-
ду, було оскаржено публічне спільне управління. Щодо 
місцевого самоврядування застосовується термін «міс-
цеве спільне управління». Його суть полягає в посилен-
ні громадської участі в місцевих справах.

Не повністю задовільні наслідки нових реформ дер-
жавного управління спонукали реформаторів та дослід-
ників до пошуку нових шляхів модернізації держави та її 
управління. Відправною точкою для цього пошуку було 
переконання, що адміністративні реформи, засновані 
на логіці нового публічного менеджменту, зазнали «ін-
струментальної фетишизації». Останнє розуміли як ілю-
зорне прославлення інструментальних і технологічних 
аспектів управління державними справами, нехтуючи 
системними аспектами управління в комплексній соці-
альній реальності [6].

Парадигма спільного управління виявляє централь-
не значення способу взаємодії між учасниками, які ма-
ють різний статус (державний, соціальний, приватний) 
і беруть участь у процесі прийняття рішень. Ці взаємодії 
не визначаються силою держави, а здатністю контро-
лювати системні відносини, що відображає динаміку 
взаємозалежності суб’єктів системи управління дер-
жавними справами. За такого підходу проблеми держа-
ви та її управління виходять за межі державних посад 
та організацій, які «поширюються» на території, що на-
лежать іншим соціальним суб’єктам. Публічне спільне 
управління також має на меті розширити спектр орга-
нізаційних рішень та обсяг інструментів для спільного 
управління місцевими справами. В основі цих заходів 
лежить переконання про системний характер соціаль-
ної реальності та необхідність співпраці й інтеграції 
ресурсів різних суб’єктів (громадських, господар-
ських, соціальних) для вирішення спільних проблем і 
на місцевому рівні. Тому замість ієрархічно зрозуміло-
го державного органу та вертикально розташованого 
виконавчого апарату з’являються горизонтальні мережі 
з різними композиціями та різними функціями для об-
говорення спільних цілей, обміну ресурсами, необхід-
ними для вирішення колективних проблем, виходячи 
за рамки можливостей сучасної держави.

Прикладами нових організаційних рішень та інстру-
ментів спільного управління місцевими питаннями, які 
інтенсивно впроваджуються в результаті структурних 
реформ, є консультативні ради, районні ради, круглі 
столи, консультативні форуми, дорадчі засідання, мі-
жгалузеві партнерства, ради місцевого розвитку. Рі-
шення, що реалізуються в рамках цих реформ, мають 
різні форми. Найчастіше це механізми прямої демо-
кратії, такі як безпосереднє обрання мерів членами 
місцевої громади. З одного боку, це рішення посилює 
прямий вплив мешканців на місцеві виборчі процеси, 
а з іншого – посилює механізми підзвітності місцевих 
органів влади щодо своїх виборців (громадян). Іншим 
рішенням, що часто використовується, є розширення  
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сфери місцевого референдуму. Цей інструмент  
у 1990-х роках був впроваджений майже в усіх євро-
пейських країнах. Референдум є способом контролю 
над місцевою виконавчою владою, сприяє зменшенню 
домінування політичних партій у місцевих радах та 
надає можливість посилення механізмів реагування 
місцевої влади на запити населення.

Іншим видом діяльності, спрямованої на зміц-
нення громадської діяльності, є зміни у виборчому 
законодавстві. З одного боку, це передбачає збіль-
шення безпосереднього впливу членів громади на ви-
бір виконавчої влади. З іншого – вносяться зміни, такі 
як збільшення кількості днів, в які можна голосувати 
на місцевих виборах, обов’язкове голосування, знижен-
ня віку для голосування, голосування через Інтернет.

Останніми роками були проведені масштабні рефор-
ми для посилення участі громадян у справах місцевих 
громад. Вони є реакцією на падіння рівня громадянської 
активності та розмивання правил і механізмів місцевої 
демократії у багатьох країнах.

В останні десятиліття в багатьох країнах спосте-
рігається зростання динаміки реформ, спрямованих 
на модернізацію державного управління, включаючи 
його ключовий компонент, наприклад місцеве самовря-
дування. Їхні ініціатори, які шукають натхнення, звер-
таються до різних парадигм державного управління і 
водночас керуються цінностями адміністративної куль-
тури, що панує в їхній країні.

Англосаксонські культурні кола модернізують свої 
адміністрації, використовуючи правила та механіз-
ми нового публічного менеджменту, хоча в останнє 
десятиліття вони дедалі частіше посилаються на кон-
цепцію громадського управління. У ній вони бачать 
можливості підвищення ефективності й результатив-
ності надання публічних послуг, а також підвищення 
соціальної участі. Серед позитивних наслідків можна 
виділити: децентралізацію адміністративної системи, 
зниження витрат на державну службу та підвищення її 
якості, посилення механізмів контролю та підвищення 
підзвітності органів влади, підвищення ефективності й 
управління державними справами. Серед негативних 
наслідків: примат технологічно зрозумілого публічно-
го управління над його стратегічними та культурними 
аспектами, низький рівень адаптивності управлінських 
інструментів, що переносяться з ринкового до держав-
ного сектору, фрагментація адміністративної системи, 
що перешкоджає ефективній координації діяльності, 
та розмивання правил і механізмів відповідальності 
за якість управління державними справами.

Конкурентною до нового публічного менеджмен-
ту певною мірою є парадигма спільного державно-
го управління. Це відповідь на зростаючі проблеми 
нестабільності й перевантаження сучасної держави та 
прогресивний процес делегітимізації процесуального 
та ієрархічного способу координації колективних дій, 
а також надмірна економізація державного сектору. 
Популярність, якою користується громадська співпра-
ця серед дослідників та практиків, відображає і роз-
чарування, і надії. Джерелом першого є несхвалення 
наслідків управління державними справами через до-
мінуючі механізми державного управління: ієрархічний 
і ринковий. Сподівання пов’язані з очікуванням того, 

що правила і механізми спільного управління будуть 
корисними для ефективного в економічному сенсі і 
соціально законного управління державними справами 
в соціальній реальності, що характеризується зростаю-
чою складністю, поліцентризмом і фрагментацією.

Траєкторії процесів модернізації різноманітні. Вияв-
ляється, навіть якщо у сфері декларативності з’явля-
ються однакові цілі та подібні механізми, їх практичне 
застосування відбувається в різних країнах по-іншому і 
приносить різні результати. Це визначається «шляхом 
залежності», а також політичним і соціальним кон-
текстом і адміністративною культурою, що панує в цій 
країні. Погляд на конвергенцію процесів модернізації 
в державному управлінні здається несанкціонованим, 
оскільки немає емпіричних доказів, які б виправдову-
вали його. Крім того, слід зауважити, що в процесах 
модернізації державного управління ми спостерігаємо 
нарощування та об’єднання різних моделей державно-
го управління. Вони нагромаджуються, поєднуючи їхні 
особливості. У рамках такої моделі державного управ-
ління ми спостерігаємо елементи, придатні для інших 
моделей. Як наслідок, створюються внутрішні різ-
номанітні конструкції, часто еклектичні. Їхні склад-
ники частково доповнюють один одного, і частково 
вони залишаються в антагоністичних і взаємовиключ-
них відносинах. Таким чином формується гетерогенний 
підхід до модернізації державного управління.
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УДК 34.037

ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «МЕДІАЦІЯ», 
«ДОСУДОВЕ УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ» ТА «УРЕГУЛЮВАННЯ 

СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ»

Степанова Т. В.

У статті розмежовано такі заходи альтернативного 
вирішення спорів, як медіація, досудове урегулювання спо-
рів та урегулювання спорів за участю судді. Доводиться, 
що вказані терміни часто ототожнюються науковцями 
та юристами-практиками. Досліджено основні засади 
використання медіації, досудового урегулювання спорів та 
урегулювання спорів за участю судді. Виявлено шість ознак 
їх розмежування: за джерелами регулювання; за суб’єк-
тами (учасниками врегулювання спору); за процедурою; за 
оформленням; за строками проведення; за наслідками.

Ключові слова: судочинство, господарський процес, 
медіація, досудове урегулювання спорів, урегулювання спо-
рів за участю судді.

В статье разграничены такие меры альтернативного 
разрешения споров, как медиация, досудебное урегулиро-
вание споров и урегулирование споров с участием судьи. 
Доказывается, что указанные термины часто отождест-
вляются учеными и юристами-практиками. Исследованы 
основные аспекты использования медиации, досудебного 
урегулирования споров и урегулирования споров с участием 
судьи. Выявлено шесть признаков их разграничения: по 
источникам регулирования; по субъекту (участникам уре-
гулирования спора); по процедуре; по оформлению; по сро-
кам проведения; по последствиям.

Ключевые слова: судопроизводство, хозяйственный 
процесс, медиация, досудебное урегулирование споров, уре-
гулирование споров с участием судьи.

The article distinguishes between such alternative dispute 
resolution measures as mediation, pre-trial settlement of dis-
putes and settlement of disputes involving a judge. It is proved 
that these terms are often regarded by researchers and practic-
ing lawyers as identical.

The concept and basic principles of the concepts “media-
tion”, “pre-trial settlement of a dispute” and “settlement of a 
dispute involving a judge” concepts are investigated. There are 
six characteristics used in order to differ above-mentioned con-
cepts namely: by regulation sources; by subject (participants in 
the settlement of the dispute); by procedure; by arrangement; 
by the timing of; by consequences.

It is revealed that mediation in Ukraine currently has practi-
cally no legal regulation. In particular, the draft Law of Ukraine 
“On Mediation” was submitted at the beginning of 2019 for 
adoption in the second reading to the Parliament. According to 
this draft Law, the mediator is an independent person that helps 
the parties to find a compromise facilitating agreement between 
the parties but not to resolve the dispute itself. The choice of a 
mediator is carried out by the parties jointly and arbitrary.

The pre-trial settlement of economic disputes is carried out 
on the basis of the Economic Code of Ukraine through the letter-
ing of the parties. One party (the applicant) sends another party 
(the recipient) the letter of claim, containing all the applicant’s 
claims and their legal grounds. Thus, in this kind of the out-of-
court settlement, the search for a compromise is carried out by 

the parties themselves without the involvement of any other 
persons.

The settlement of a dispute involving a judge is made by 
agreement of the parties prior to the commencement of the 
consideration of the case on the merits by the judge-rapporteur. 
This option is available regardless of the composition of the 
court. Such a settlement is carried out in the form of joint and 
(or) closed meetings. The person judge in this kind of the settle-
ment is identified by the automatic case distribution system of 
the court. So the parties are not empowered to choose the judge 
arbitrary. However, if there is no amicable agreement as an out-
come of the settlement of the dispute involving a judge, the case 
is to be transferred to another judge. Another one settlement of 
the dispute involving a judge is not allowed.

Key words: legal proceedings, economical procedure, medi-
ation, pre-trial settlement of disputes, settlement of disputes 
involving a judge.

Постановка проблеми та її актуальність. У Реко-
мендації № R (86)12 Комітету міністрів державам-членам 
Ради Європи від 16 вересня 1986 р. стосовно заходів із 
недопущення і скорочення надмірного робочого наванта-
ження на суди пропонується сприяти примиренню сторін 
як позасудовою системою, так і до або під час судового 
розгляду. Теорією та практикою вироблено низку заходів 
альтернативного вирішення спорів, серед яких в Україні 
з урахуванням судової реформи найбільш використову-
ваними є інститути медіації, досудового урегулювання 
спорів та урегулювання спорів за участю судді.

Деякі автори ототожнюють вказані поняття. Напри-
клад, підрозділ 1.2. дисертації Н. Боженко на тему «Ад-
міністративно-правове забезпечення медіації як способу 
вирішення адміністративних спорів» має назву «Понят-
тя та ознаки медіації як одного із засобів досудового 
врегулювання адміністративних спорів» [1, c. 10].  
С. Студенников у своїй статті «Вирішення спорів 
у позасудовому порядку: навіщо Україні медіація», ана-
лізуючи процедуру врегулювання спору за участю судді, 
зазначає, що, впровадивши до процесуальних кодексів 
вказану новелу, «фактично законодавець застосував у 
судовому процесі новий інститут – судову медіацію» [2]. 

Тому актуальним видається виявлення та система-
тизація ознак щодо розмежування понять «медіація», 
«досудове урегулювання спору» та «урегулювання спо-
ру за участю судді», що є метою цієї роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
аспекти розмежування вказаних понять було виявле-
но такими авторами, як І. Бутирська, Є. Левицький, 
О. Можайкіна, Н. Петренко, та деякими іншими. Однак 
вони робили спроби розмежування (або змішування/
ототожнення) понять «медіація» та «урегулювання спо-
ру за участю судді». Проте проблема розмежування всіх 
трьох зазначених вище понять раніше не досліджува-
лася.
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Виклад основного матеріалу. Згідно з Державним 
стандартом соціальної послуги посередництва (медіа-
ції), затвердженим наказом Міністерства соціальної по-
літики України від 17.08.2016 р. № 892, посередництво 
(медіація) – це метод розв’язання конфліктів/спорів, 
за допомогою якого дві або більше сторін конфлікту/
спору намагаються у межах структурованого проце-
су за участю посередника/медіатора досягти згоди 
для його розв’язання [3]. При цьому відповідно до цьо-
го Стандарту надавачем соціальної послуги посеред-
ництва (медіації) є посередник (фахівець із соціальної 
роботи, соціальний працівник, психолог), медіатор, 
що безпосередньо реалізують заходи, які становлять 
зміст соціальної послуги. Подібним чином проект За-
кону «Про медіацію» № 3665 від 17.12.2015 р., внесе-
ний до порядку денного Верховної Ради до прийняття 
у другому читанні 07.02.2019 р., у ст. 2 встановлює, 
що медіація – це «альтернативний (позасудовий) метод 
вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше 
сторони спору намагаються в рамках структурованого 
процесу за участю медіатора досягти згоди для вирі-
шення їх спору» [4, cт. 2]. Преамбула цього законопро-
екту розширює дію інституту медіації до «забезпечен-
ня збалансованих взаємин між інститутом медіації та 
судовою системою», тобто задекларована можливість 
використання медіації в судах.

Досудове врегулювання господарських спорів – це 
сукупність заходів щодо звернення підприємств і орга-
нізацій, чиї права порушені, для безпосереднього ви-
рішення спору, який виник із суб’єктами-порушниками 
цих прав і інтересів, до звернення з позовом до госпо-
дарського суду. Можна сказати, що таким чином поруш-
нику «надано шанс» врегулювати спір безпосередньо, 
без звернення до суду і без несення додаткових витрат 
на судовий розгляд (відшкодування судового збору, 
витрат на правову допомогу та ін.). Ст. 222 Господар-
ського кодексу України встановлює, що «у разі необ-
хідності відшкодування збитків або застосування інших 
санкцій суб’єкт господарювання чи інша юридична 
особа – учасник господарських відносин, чиї права або 
законні інтереси порушено, з метою безпосереднього 
врегулювання спору з порушником цих прав або інтере-
сів має право звернутися до нього з письмовою претен-
зією, якщо інше не встановлено законом» [5, cт. 222], 
і ця претензія має бути розглянута іншою стороною «в 
місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк 
не встановлено цим Кодексом або іншими законодавчи-
ми актами. Обґрунтовані вимоги заявника одержувач 
претензії зобов’язаний задовольнити» [5, cт. 222]. Згід-
но зі ст. 19 Господарського процесуального кодексу 
України, «сторони вживають заходів для досудового 
врегулювання спору за домовленістю між собою або 
у випадках, коли такі заходи є обов’язковими відповід-
но до закону» [6, cт. 19].

Урегулювання спору за участю судді – новий інститут 
процесуального права, що було впроваджено в процесу-
альні кодекси в грудні 2017 р. Йому присвячені глава 4  
Цивільного процесуального кодексу України, глава 4 
Господарського процесуального кодексу України, гла-
ва 4 Кодексу адміністративного судочинства України. 
Зокрема, вказані процесуальні кодекси встановлюють, 
що врегулювання спору проводиться за згодою сторін 
до початку розгляду справи по суті суддею-доповідачем 
одноособово незалежно від того, в якому складі роз-

глядається справа. «Таке врегулювання здійснюється 
у формі спільних та (або) закритих нарад» (ст. 203 ЦПК 
України, ст. 188 ГПК України, ст. 186 КАС України).

Аналізуючи вищевказані інститути, можна дійти 
висновку щодо низки ознак їх розмежування.

По-перше, за джерелами регулювання. Дореч-
но визнати, що медіація в Україні натепер практично 
не має правового регулювання. Ідея прийняття Закону 
України «Про медіацію» виношується з 2015 р. Проте 
останнім прогресом у цьому напрямі стала підготовка 
та внесення на початку 2019 р. до порядку денного Вер-
ховної Ради України питання про прийняття у другому 
читанні вказаного Закону.

А досудовий порядок врегулювання господарських 
спорів фактично лише декларується ст. 19 Господар-
ського процесуального кодексу України та регулюється 
ст. 222 Господарського кодексу України. Залишається 
досі чинним і рішення Конституційного Суду України 
від 09.07.2002 р. у справі № 1-2/2002, яке зазначає, 
що «встановлення законом або договором досудового 
врегулювання спору за волевиявленням суб’єктів пра-
вовідносин не є обмеженням юрисдикції судів і права 
на судовий захист» [7].

І лише урегулювання спору за участю судді деталь-
но врегульовано чинними процесуальними кодексами 
України: крім глав 4 ЦПК, ГПК і КАС України, які присвя-
чені процедурі урегулювання спору за участю судді, 
численні статті цих кодексів закріплюють окремі осо-
бливості застосування такого заходу вирішення спору 
в судочинстві.

По-друге, за суб’єктами (учасниками врегулювання 
спору). Щодо медіації, то слід погодитися з А. Самой-
ленко, яка слушно зауважує, що «медіатор не є суд-
дею чи арбітром, він не судить і не виносить жодних 
рішень, він нейтральний стосовно сторін конфлікту, 
проте саме від нього залежить результат порозуміння, 
отримання найвигіднішого варіанту для захисту госпо-
дарських прав та інтересів, який задовольняє обидві 
сторони» [8]. Вибір медіатора здійснюється спільно та 
добровільно.

А у разі спроби врегулювання господарського спору 
в досудовому порядку учасниками такого врегулювання 
є самі сторони спору (частіше за все  сторони договору, 
за яким одна зі сторін не виконала або неналежним чи-
ном виконала умови договору). Ст. 222 Господарського 
кодексу України оперує термінами «заявник претензії» 
та «одержувач претензії».

На відміну від вищевказаних заходів, урегулювання 
спору за участю судді, як видно з назви цього інсти-
туту, здійснюється виключно за участю судді та сторін 
справи.

По-третє, за процедурою. За задумом проекту За-
кону «Про медіацію» медіатор є нейтральною фігу-
рою і лише керує процесом досягнення домовленості 
між сторонами медіації: «Сторони медіації самостійно 
визначають коло обговорюваних ними питань, варіанти 
врегулювання спору між ними, зміст договору за ре-
зультатами медіації, строки та способи його виконання, 
інші питання стосовно їх спору та процедури медіації з 
урахуванням порад медіатора та інших учасників медіа-
ції. Остаточні рішення приймаються виключно сторона-
ми медіації» [4, cт. 6].

А досудове врегулювання господарських спорів 
фактично реалізується шляхом обміну листами між 
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сторонами спору, без залучення будь-яких сторонніх 
осіб. За загальним правилом заявник направляє пре-
тензію одержувачу, а він зобов’язаний у встановлений 
законом строк розглянути вимоги, що містяться в пре-
тензії, та задовольнити ті вимоги заявника, що є об-
ґрунтованими.

На відміну від указаних заходів, процедуру урегу-
лювання спору за участю судді встановлено ст. 203 ЦПК 
України, ст. 188 ГПК України, ст. 186 КАС України. Зо-
крема, законодавець чітко визначає форми процедури 
(спільні та закриті наради), правила поведінки судді 
на початку проведення першої спільної наради з урегу-
лювання спору, під час проведення спільних та закри-
тих нарад, встановлює заборони щодо надання суддею 
сторонам юридичних порад та рекомендацій, надання 
оцінки доказів у справі, конфіденційності інформації, 
отриманої будь-якою зі сторін, а також суддею під час 
проведення врегулювання спору, надає судді право з 
урахуванням конкретних обставин проведення наради 
оголосити перерву в межах строку проведення врегу-
лювання.

По-четверте, за оформленням. Для проведення про-
цедури медіації необхідно підписання сторонами спору 
відповідного договору або включення письмового меді-
аційного застереження в договір, згідно з яким вони по-
годжуються передати на медіацію всі або певні спори, 
які можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими 
конкретними правовідносинами, незалежно від того, 
чи мають вони договірний характер чи ні (ст. 10 проек-
ту Закону «Про медіацію»). Ст. 14 законопроекту також 
встановлює можливість проведення процедури медіації 
під час судового або третейського розгляду справи, і 
в такому разі суд або третейський суд отримує право 
зупинити провадження у справі за спільним клопотан-
ням сторін на час, необхідний їм для проведення про-
цедури медіації.

Ст. 12 законопроекту встановлює три альтернативні 
підстави для припинення медіації: укладання сторона-
ми медіації договору за результатами медіації в будь-
якій формі; заява сторін або однієї зі сторін, адресова-
на медіатору, про припинення медіації; заява медіатора 
після консультацій зі сторонами про те, що подальші 
зусилля на досягнення згоди в межах процедури меді-
ації більше себе не виправдовують, або про неможли-
вість залучення третіх осіб, якщо спір стосується прав 
та законних інтересів цих осіб [4, cт. 12].

Проект встановив також, що домовленості, досяг-
нуті сторонами за результатами медіації, можуть бути 
викладені письмово в договорі. Договір за результата-
ми медіації не має містити положень, які суперечать 
законам України, інтересам держави і суспільства, його 
моральним засадам.

На відміну від медіації, досудове врегулювання гос-
подарських спорів обов’язково оформлюється письмо-
вою претензією та (за необхідності) – письмовою від-
повіддю на претензію. Чіткі вимоги до змісту претензії 
встановлені у ст. 222 Господарського кодексу Украї-
ни. І претензія, і відповідь на претензію підписуються 
повноважною особою або представником заявника (або 
одержувача) претензії та надсилається адресатові ре-
комендованим або цінним листом або вручається адре-
сатові під розписку [5, cт. 222].

Щодо врегулювання спору за участю судді, 
то вказана процедура оформлюється ухвалами. Зокре-

ма, ст. 202 ЦПК України, ст. 187 ГПК України, ст. 185 
КАС України встановлюють, що про проведення такої 
процедури суд постановляє ухвалу, якою одночасно 
зупиняє провадження у справі. А ст. 204 ЦПК України,  
ст. 189 ГПК України, ст. 188 КАС України зазначають, 
що про припинення врегулювання спору за участю судді 
також постановляється ухвала, яка оскарженню не під-
лягає, і одночасно суддя вирішує питання про понов-
лення провадження у справі. Під час проведення вре-
гулювання спору за участю судді не ведеться протокол 
наради та не здійснюється фіксування технічними засо-
бами, а також забороняється використовувати порта-
тивні аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото-  
і кінозйомку, відео-, звукозапис (ст. 203 ЦПК України, 
ст. 188 ГПК України, ст. 186 КАС України).

По-п’яте, за строками проведення. Ст. 12 проекту 
Закону «Про медіацію» визначає, що медіація почи-
нається в день, коли сторони погодились зустрітися з 
медіатором для проведення процедури медіації. Якщо 
одна зі сторін направила в письмовій формі пропози-
цію про зустріч з медіатором для проведення процеду-
ри медіації і протягом 30 днів з дня направлення цієї 
пропозиції або протягом іншого строку, зазначеного 
в пропозиції, не отримала згоду іншої сторони на прове-
дення медіації, така пропозиція вважається відхиленою 
[4, cт. 12].

Відповідно до вказаного Законопроекту медіація 
може бути припинена: 1) з дня укладення сторонами 
медіації в будь-якій формі договору за результатами ме-
діації; 2) з дня отримання медіатором заяви сторін або 
однієї зі сторін, адресованої медіатору, про припинення 
медіації; 3) з дня отримання сторонами заяви медіатора 
про те, що подальші зусилля на досягнення згоди в ме-
жах процедури медіації більше себе не виправдову-
ють, або про неможливість залучення третіх осіб, якщо 
спір стосується прав та законних інтересів цих осіб  
[4, cт. 12]. При цьому максимального строку для прове-
дення процедур медіації законодавець не встановив.

На відміну від медіації, досудове врегулювання гос-
подарських спорів має бути проведене в місячний строк 
з дня одержання претензії, якщо інший строк не вста-
новлено Господарським кодексом України або іншими 
законодавчими актами.

А врегулювання спору за участю судді має бути 
проведене «протягом розумного строку, але не більше 
30 днів з дня постановлення ухвали про його проведен-
ня. Строк проведення врегулювання спору за участю 
судді подовженню не підлягає» (ст. 205 ЦПК України, 
ст. 190 ГПК України, ст. 187 КАС України).

По-шосте, за наслідками. Згідно зі ст. 13 Законопро-
екту «Про медіацію», «договір, досягнутий за результа-
тами медіації, є обов’язковим для виконання сторонами 
у визначені ним строки та спосіб. У разі невиконання 
стороною взятих на себе зобов’язань за таким догово-
ром інша сторона має право звернутися до суду у вста-
новленому законом порядку для захисту порушених 
прав і законних інтересів» [4, cт. 13].

У разі недосягнення згоди за використання досудово-
го врегулювання господарських спорів невдоволена 
сторона також має право звернутися до суду для вирі-
шення справи по суті. При цьому ст. 129 Господарсько-
го процесуального кодексу України встановлює, що суд 
під час вирішення питання про розподіл судових витрат 
враховує дії сторони щодо досудового вирішення спору 
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та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час 
розгляду справи. У разі якщо спір виник внаслідок не-
правильних дій сторони суд має право покласти на таку 
сторону судові витрати повністю або частково незалеж-
но від результатів вирішення спору [6, ч. 9 cт. 129].

Найбільш формалізованим за наслідками видаєть-
ся нормативне закріплення процедури врегулювання 
спору за участю судді. Зокрема, у разі її припинен-
ня без досягнення згоди між сторонами спору справа 
передається на розгляд іншому судді, і можливість 
використання такого інституту вдруге у тій самій справі 
не допускається (ст. 204 ЦПК України, ст. 189 ГПК Укра-
їни, ст. 188 КАС України).

Висновки. З урахуванням вищезазначеного можна 
підсумувати, що медіація, досудове врегулювання спо-
рів та врегулювання спорів за участю судді є заходами 
альтернативного вирішення спорів, проте ототожнення 
вказаних понять видається необґрунтованим. За під-
сумками порівняльно-правового аналізу виявлено шість 
ознак розмежування понять «медіація», «досудове 
урегулювання спору» та «урегулювання спору за учас-
тю судді»: за джерелами регулювання; за суб’єктами 
(учасниками врегулювання спору); за процедурою; 
за оформленням; за строками проведення; за наслід-
ками.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЯВИЩА ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ

Андрухів О. І.

У статті досліджуються теоретико-правові основи 
розуміння поняття дитячої безпритульності. Здійсню-
ється історико-правова ретроспектива розвитку правової 
думки з перших десятиліть ХХ ст. до наших днів, аналізу-
ються погляди вчених стосовно дитячої безпритульності 
як соціального явища та правових заходів з її подолання. 
З огляду на міждисциплінарність досліджуваної проблеми, 
здійснюється систематизація теоретичних напрацювань 
правників, істориків, педагогів та психологів.

Ключові слова: права дитини, дитяча безпритуль-
ність, бездоглядність, історико-правова наука.

В статье исследуются теоретико-правовые основы 
понимания понятия детской беспризорности. Осущест-
вляется историко-правовая ретроспектива развития пра-
вовой мысли с первых десятилетий ХХ в. до наших дней, 
анализируются взгляды ученых относительно детской 
беспризорности как социального явления и правовых мер по 
его преодолению. Исходя из междисциплинарности иссле-
дуемой проблемы, осуществляется систематизация тео-
ретических наработок юристов, историков, педагогов и 
психологов.

Ключевые слова: права ребенка, детская беспризор-
ность, безнадзорность, историко-правовая наука.

The article deals with the theoretical and legal basis of 
understanding the concept of child homeland. The historical and 
legal retrospective of the development of legal thought has been 
carried out since the first decades of the twentieth century. To 
the present day and analyzes the views of scientists regarding 
child homeliness as a social phenomenon and legal measures to 
overcome it. Proceeding from the interdisciplinarity of the prob-
lem under study, systematization of theoretical developments of 
lawyers, historians, educators and psychologists is carried out.

Attention is drawn to the fact that, given the multidisci-
plinarity of the problem under consideration, it is advisable to 
apply an interdisciplinary approach. Therefore, in the context 
of studying the legal aspects of the struggle against child home-
lessness, it is advisable to highlight several key aspects: 1) as a 
general – the relation in the Soviet system of child rights with 
human rights and freedoms in general; 2) as specific – the per-
ception of the phenomenon of child homelessness and neglect by 
the state and society; 3) as socially destructive – what causes of 
social nature was caused by the phenomenon of child homeless-
ness and neglect, as influenced by social relations.

The scientific achievements of Ukrainian and foreign sci-
entists are analyzed: I. Zagarnitskaya, L. Kozhuri, I.Kon, O.Ko-
shelieva, V.Kudryavtseva, P.Lyblinsky, P.Mihailenko, A.Nechayeva, 
M.Ozorina, A.Pokrovsky, S. Shcheglova et al. On the basis of the 
analyzed works, it is concluded that due to the lack of common 
definitions of the notions of “homelessness” and “neglect”, in 
our opinion, the main distinguishing feature of a homeless child 
from neglected is not so much the presence or absence of a per-
manent residence (stay), but a complete termination of Together 
with parents, relatives, guardians. Accordingly, under the 
“neglected children”, those minors who lived with their parents 
(guardians) should be considered, and over which parents (guard-

ians), for various reasons, partially lost control over their actions 
and behavior. Such a wording arises on the basis of historical and 
legal retrospective of the counteraction to the phenomenon of 
child homeland of the second half of the twentieth century.

Key words: child's rights, child homelessness, neglect, 
historical-legal science.

Постановка проблеми та її актуальність. В умовах 
сьогодення ми рідко зтикаємося з проблемою дитячої 
безпритульності та бездоглядності, але окремі факти ма-
ють місце. Причин виникнення цього соціального та пра-
вового явища багато. При цьому, на нашу думку, безпри-
тульність у ХХІ ст. це швидше правовий і культурний, а не 
соціальний феномен. По-перше, низький рівень правової 
культури веде до нехтування правами дітей дорослими, 
а з іншого боку – незнання дитиною своїх прав, не гаран-
тує їй безпеки та захисту. По-друге, чинне законодавство 
не завжди ефективно регулює цю проблему, оскільки 
містить багато рудиментів радянської епохи. Однак вар-
то зауважити, що саме в радянський період, особливо в 
повоєнні десятиліття, боротьбі з дитячою безпритульні-
стю та бездоглядністю приділялася особлива увага.

З огляду на наведене науково актуальною видаєть-
ся потреба виокремлення теоретико-методологічного 
підходу до розуміння поняття дитячої безпритульності, 
а також основних наукових концепцій дослідження цьо-
го соціально-правового явища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ме-
тодологічну основу нашого дослідження становили 
праці українських та іноземних вчених: І. Загарниць-
кої, Л. Кожури, І. Кона, О. Кошелєвої, В. Кудрявцева, 
П. Люблінського, П. Михайленка, А. Нечаєвої, М. Осорі-
ної, А. Покровського, С. Щеглова та ін.

Метою статті є дослідження теоретико-методоло-
гічних підходів до розуміння явища дитячої безпритуль-
ності, а також аналіз праць українських та іноземних 
вчених, що досліджували це явище.

Виклад основного матеріалу. Проблема дитячої 
безпритульності та історико-правове дослідження її 
становлення в радянський період є малодослідже-
ною, а отже, викликає наукову актуальність. З огляду 
на багатовекторність досліджуваної проблеми доціль-
но застосувати міждисциплінарний підхід. Тому в кон-
тексті вивчення правових аспектів боротьби з дитячою 
безпритульністю доцільно виокремити кілька ключових 
аспектів: 1)  як загальна – співвідношення в радянській 
системі прав дитини з правами і свободами людини 
взагалі; 2) як специфічна – сприйняття явища дитячої 
безпритульності та безнаглядності державою та сус-
пільством; 3) як суспільно деструктивна – якими при-
чинами соціального характеру було зумовлене явище 
дитячої безпритульності та бездоглядності, як вплива-
ло на суспільні відносини.

Оскільки проблема дитячої безпритульності й бездо-
глядності має міждисциплінарний характер і, відповід-
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но, цей феномен знаходиться на перетині різних наук, 
то комплексне дослідження проблеми потребував залу-
чення та вивчення наукових праць спеціалістів із пра-
вових дисциплін, соціології, педагогіки, культурології, 
психології та інших наук. Серед таких ми виділяємо 
роботи П. І. Люблінського [9], І. С. Кона [5], С. М. Ще-
глової [21], І. І. Загарницької [2], В. Т. Кудрявцева [8], 
О. Є. Сапогової [18], М. В. Осоріної [11], О. Є. Кошелє-
вої [6] та інших. Ці дослідження містять важливий те-
оретичний та практичний матеріал, особливо у таких 
питаннях, як методи вивчення історії дитинства, місце 
дитини у суспільстві та її взаємовідносини з дорослими, 
внутрішній світ та напрям інтересів неповнолітніх. 

На думку відомого науковця в галузі психологічної 
науки І. С. Кона, суспільство не може пізнати себе, 
не пізнавши закономірностей свого дитинства [5, с. 6]. 
Окрім того, треба звернути увагу на те, що саме у ди-
тинстві закладаються визначальні для подальшого ста-
новлення людини основи духовного світу, культури й 
моралі, що дуже важливо, адже від якості того старту, 
який отримає дитина, значною мірою залежить майбут-
нє держави та доля нації загалом.

В історичному дослідженні дитинства І. С. Кон у сво-
їй роботі «Ребенок и общество» виділяє такі автономні 
аспекти: 1) становище дітей у суспільстві, їх соціальний 
статус, засоби життєдіяльності, відносини з доросли-
ми, інститути та методи виховання та інше; 2) символіч-
ні образи дитини в культурі та масовій свідомості, соці-
онормативні уявлення про вікові властивості та критерії 
зрілості; 3) власне культура дитинства, внутрішній світ 
дитини, напрям його інтересів, дитяче сприймання до-
рослого суспільства, фольклор та інше [5, с. 6–7]. 

Все це разом в умовах політики, яку проводить дер-
жава щодо дитини, сприяє формуванню дитини загалом 
як особистості. У цьому плані заслуговує на увагу дум-
ка дослідника В. Т. Кудрявцева, який обґрунтовує дві 
позиції щодо розуміння соціально-історичної природи 
дитинства:

1) дитинство – це похідна суспільно-історичного роз-
витку, що обумовлює процес становлення свідомості 
особистості дитини не лише як моделювання минулого, 
але і як форму поступального руху людства у майбутнє; 

2) дитинство – це історичний феномен, що є під-
ґрунтям визнання унікальної функції дитинства у соціо-
культурних процесах [8, с. 47].

Як бачимо, в обох випадках дитинство є визначаль-
ним фактором у розвитку будь-якого суспільства. До 
того ж у післявоєнні роки діти стали чи не найчислен-
нішою верствою радянського суспільства, адже війна, 
епідемії, голод 1946–1947 рр. забрали чимало життів. 
Наприклад, у 1946 р. на 100 жінок у середньому припа-
дало 54,2 чоловіка [12, с. 18]. А, за різними даними, від 
1 до 3 млн дітей в Україні залишилися сиротами і напів-
сиротами. Тому в повоєнні роки діти достатньо швидко 
дорослішали й ставали повноправними членами радян-
ського соціуму. 

Для дослідження причин дитячої безпритульності і 
бездоглядності, пошуку шляхів із подолання цих явищ 
важливе значення мало з’ясування таких дефініцій, 
як «безпритульність» і «бездоглядність». Необхідно 
зазначити, що як в дореволюційні часи, так за роки 
радянської влади, а також й нині немає єдиної думки 
щодо визначення їх суті. Більшість науковців різних 
наук сходяться на тому, що поняття дитячої безпри-

тульності не може вважатися приналежністю якоїсь 
однієї науки, оскільки це явище тісно пов’язане з пси-
хологічними, педагогічними, соціальними, політич-
ними, економічними та іншими аспектами [20, с 54].  
Зокрема, відомий радянський правознавець П. І. Лю-
блінський ще на початку 20-х рр. минулого століття 
у своїй праці зазначив, що безпритульність як соці-
альне явище має кілька фаз, першою з яких є бездо-
глядність, а останньою, яка перебуває на межі 
незворотності й призводить до протиправних дій, є 
безпритульність. Власне ця остання стадія і визначає 
становище неповнолітнього, його своєрідний соціаль-
ний статус, який він вибирає свідомо або через збіг 
певних обставин [9, с. 42].

У радянській правовій науці було прийнято розгля-
дати безпритульність та бездоглядність як стадії одного 
процесу, однієї «соціальної хвороби», пошук відміннос-
тей між якими, лежить в площині педагогічної науки  
[10, с. 58−59]. У зв’язку з цим у нормативно-правових 
документах радянської доби поняття «безпритульність» 
і «бездоглядність» часто вживалися як рівнозначні 
за соціально-правовим змістом і суттю. Вперше ці по-
няття законодавчо було закріплено в постанові Все- 
українського Центрального Виконавчого Комітету 
(ВЦВК) і Ради Народних Комісарів (РНК) Української Со-
ціалістичної Радянської Республіки (з 1937 р. – УРСР) 
«Про заходи в боротьбі з дитячою безпритульністю 
в УСРР» від 23 листопада 1927 р. До безпритульних 
законодавець зарахував дітей віком до 18 років, які 
«перебували в умовах, небезпечних для фізичного і 
суспільно-працездатного розвитку, до яких державою 
в залежності від характеру й ступені їх безпритуль-
ності, вживаються заходи соціально-правової охорони, 
матеріальної допомоги і виховання» [3, с. 411]. Вони 
поділялися на дві категорії: 1) які потребували повно-
го матеріально-соціального забезпечення і виховання і 
2) які потребували лише тимчасової соціально-правової 
охорони та часткової матеріальної допомоги й вихо-
вання. Відповідно, до першої категорії безпритульних 
належали: а) круглі сироти, б) неповнолітні, які втрати-
ли зв’язок із батьками або особами, що добровільно їх 
виховували або на чиєму утриманні вони знаходилися;  
в) неповнолітні, які підлягали вилученню із сім’ї через те, 
що батьків або опікунів  було позбавлено ухвалою суду 
або органів опіки батьківських прав через їхню амораль-
ну поведінку або вчинення ними кримінального злочину; 
г) неповнолітні, які підлягали вилученню із сім’ї за ухва-
лою комісії в справах неповнолітніх, у разі необхідності 
застосування до них медично-виховного впливу (тобто 
так звані «важкі підлітки»);  ґ) підкинуті діти. 

До другої категорії належали: а) неповнолітні, які 
не мали необхідних умов для існування через недостат-
нє матеріальне забезпечення батьків чи опікунів;  
б) неповнолітні, які не мали засобів для проживання 
внаслідок тимчасової відсутності осіб, зобов’язаних 
про них піклуватися (позбавлення батьків чи опікунів 
волі за вчинені злочини, їх довготривале лікування, ві-
дрядження тощо) [3, с. 314]. 

Таким чином, безпритульність в умовах радянської 
дійсності визначалася як соціальне явище, що харак-
теризувало не самого неповнолітнього, а те соціальне 
середовище, в якому він перебував.

Наприклад, у великій Радянській Енциклопедії 
за 1930 р. під безпритульністю розумілися «неповно-
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літні, позбавлені педагогічного нагляду та піклування 
і живуть в умовах, що шкідливо діють на їх громадські 
прояви і здоров’я». Причому, до цієї категорії належа-
ли не лише діти, які втратили батьків (опікунів) і жит-
ло, але й діти, батьки (опікуни) яких «позбавляють їх 
їжі, грубо з ними поводяться, спокушають їх на зло-
чин, розтлівають їх власним аморальним прикладом»  
[1, с. 438]. Водночас в окремих документах під бездо-
глядними малися на увазі діти, які мали батьків (опіку-
нів), з боку яких не було достатнього контролю за їхніми 
діями та поведінкою. Зокрема, це чітко проглядаєть-
ся в інструкції НКВС СРСР «Про порядок затримання і 
подальше влаштування безпритульних і бездоглядних 
дітей» від 7 червня 1935 р. [3, с. 320−323].

У роки Великої Вітчизняної війни та в повоєнні роки 
у постановах вищих радянсько-партійних органів вла-
ди, правоохоронних органів теж часто вживалися один 
із них,  або обидва терміни, однак визначень їх суті 
не давалося. 

Необхідно зазначити, що немає чітких визначень цих 
понять і в нормативно-правових актах сучасної України, 
в яких часто фігурують як термін «бездоглядність», так і 
«безпритульність». Так, у «Положенні про комісії в спра-
вах неповнолітніх Української РСР» від 26 серпня 1967 р., 
яке діяло до 1 лютого 1995 р., у ст. 1 зазначено, що «го-
ловними завданнями комісій у справах неповнолітніх є 
організація роботи по запобіганню бездоглядності» [14]. 
А в запровадженому з 1 лютого 1995 р. Законі «Про орга-
ни і служби у справах неповнолітніх» не тільки не при-
діляється належної уваги понятійному апарату, але й 
відбувається злиття термінів «безпритульність» і «бездо-
глядність» під загальним терміном – «неповнолітні» під 
який, згідно зі статтями 1 й 11 підпадають безпритульні 
та бездоглядні діти [15]. Водночас у постанові ВР Укра-
їни від 6 вересня 2005 р. «Про дитячу безпритульність 
в Україні та шляхи подолання цього явища» уже фігурує 
термін «безпритульні», під яким розуміються бездогляд-
ні діти, та називаються причини соціального характеру, 
що призводять до цих явищ [13].

Відсутнє визначення цих понять і в кодифікованих 
нормативно-правових актах, як, наприклад, Сімейному 
кодексі, Кримінальному кодексі тощо) [7; 19].

Єдиними нормативними актами, що трактують ці 
поняття, є Закон України «Про охорону дитинства» від 
26.04.2001 р. (остання редакція 01.01.2019 р.) [17, ст. 1]  
та Закон України «Про основи соціального захисту 
бездомних осіб і безпритульних дітей» від 02.06.2005 р. 
(остання редакція 20.01.2018 р.) [16, пп. 4,6 ст. 2], які 
однаково визначають поняття «безпритульні діти»: це 
діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім’ю 
або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають 
певного місця проживання; діти, позбавлені батьків-
ського піклування.

На нашу думку, найбільш повно ознаки безпритуль-
ності класифікувала А. М. Нечаєва, виокремивши такі:

– повне припинення всякого зв’язку з родиною, 
батьками, родичами, відсутність батьківського чи дер-
жавного піклування; 

– перебування в місцях, не призначених для люд-
ського житла; 

– відсутність власного житла, постійного місця пе-
ребування, перекочування з місця на місце; 

– здобування засобів для забезпечення життя соці-
ально негативними способами, протиправна поведінка, 

підпорядкування кастовим кримінальним законам та 
авторитетам; 

– відсутність позитивних занять [10, с. 59].
Цікавим є також розуміння дитячої безпритуль-

ності сучасною українською дослідницею Л. Кожурою, 
яка пропонує бездоглядних та безпритульних дітей визна-
чати як «дітей вулиці», якими, на її думку, є особами, що 
«не забезпечені належними умовами для проживання, 
духовного та фізичного розвитку і потребують опіки сім’ї 
та адміністративно-правового захисту» [4, с. 136].

Висновки. Таким чином, через відсутність єдиних 
визначень понять «безпритульність» і «бездогляд-
ність», на нашу думку, головною відмінною рисою 
безпритульної дитини від бездоглядної є не стільки 
наявність чи відсутність постійного місця проживання 
(перебування), скільки повне припинення зв’язків із 
батьками, родичами, опікунами. Відповідно під «без-
доглядними дітьми» варто розглядати тих неповноліт-
ніх, які проживали з батьками (опікунами) і над якими 
батьки (опікуни) з огляду на різні причини частково 
втратили контроль за їх діями та поведінкою. Таке фор-
мулювання виникає на підставі історико-правової ре-
троспективи протидії явищу дитячої безпритульності 
другої половини ХХ ст.
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ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ ЯК ОБ’ЄКТА 
ВЗАЄМОДІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Барба В. Є.

У статті досліджено появу у законодавчому обігу нового 
терміносполучення «публічна безпека і порядок». Визначено 
зміст цього поняття як об’єкту взаємодії територіаль-
них підрозділів Національної поліції з органами місцевого 
самоврядування. Наголошено на проблемних питаннях, які 
виникають внаслідок одночасного застосування вказаного 
терміносполучення і понять «громадська безпека» і «громад-
ський порядок» у нормативно-правових актах. Досліджувану 
правову колізію породили квапливі реформи правоохоронної 
системи, у результаті чого в нормативно-правових актах 
України одночасно стали вживатися вказані терміносполу-
чення, а подекуди й ототожнення, що призвело до правового 
колапсу, зокрема у застосуванні досліджуваного терміно-
сполучення в нормативно-правових актах щодо взаємодії 
територіальних підрозділів Національної поліції з органами 
місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної без-
пеки і порядку. З метою урегулювання цієї законодавчої колі-
зії запропоновано авторське визначення поняття «публічної 
безпеки і порядку», обґрунтована необхідність внесення змін 
до законодавства щодо закріплення у нормативно-правових 
актах України цієї правової категорії.

Ключові слова: Територіальні підрозділи Національної 
поліції, органи місцевого самоврядування, законодавство, 
взаємодія, публічна безпека і порядок, громадська безпека, 
громадський порядок.

В статье исследовано появление в законодательном 
обращении нового термина «публичная безопасность и 
порядок». Определено содержание этого понятия как объ-
екта взаимодействия территориальных подразделений 
Национальной полиции с органами местного самоуправ-
ления. Поднимаются проблемные вопросы, которые воз-
никают при одновременном использовании указанного 
термина и понятий «общественная безопасность» и «обще-
ственный порядок» в нормативно-правовых актах. Иссле-
дуемую правовую коллизию породили спешные реформы 
правоохранительной системы, в результате чего в норма-
тивно-правовых актах Украины одновременно стали упо-
требляться указанные термины, а кое-где и их отождест-
вление, что привело к правовому коллапсу, в частности, в 
применении исследуемого термина в нормативно-правовых 
актах относительно взаимодействия территориальных 
подразделений Национальной полиции с органами местного 
самоуправления в сфере обеспечения публичной безопас-
ности и порядка. С целью урегулирования данной законо-
дательной коллизии предложено авторское определение 
понятия «публичной безопасности и порядка», обоснована 
необходимость внесения изменений в законодательство 
относительно закрепления в нормативно-правовых актах 
Украины этой правовой категории. 

Ключевые слова: Территориальные подразделения 
Национальной полиции, органы местного самоуправления, 
законодательство, взаимодействие, публичная безопас-
ность и порядок, общественная безопасность, обществен-
ный порядок.

The article examines the emergence in the legislative cir-
culation of the new term “public security and order”, its actual 
concept as an object of interaction of territorial units of the 
National Police with local self-government bodies, problem-
atic issues of application in normative legal acts along with the 
notions of “public safety” and “public order”. The investigated 
legal conflict has generated rush reforms of the law-enforcement 
system, as a result, in the normative legal acts of Ukraine at the 
same time began to use the indicated terms, and sometimes and 
the identification, which led to a legal collapse, in particular, the 
application of the term terminology in the regulatory legal acts 
on the interaction of the territorial units of the National police 
with local self-government bodies in the field of ensuring public 
safety and order. In order to resolve this legislative conflict, an 
author’s definition of the concept of “public security and order” 
was proposed, and the necessity of amending the legislation on 
the consolidation of this legal category in normative legal acts of 
Ukraine was substantiated.

Key words: Territorial divisions of the National Police, local 
self-government bodies, legislation, interaction, public security 
and order, public security, public order.

Вступ. Одним з пріоритетних завдань забезпечен-
ня національної безпеки України в умовах напруженої 
політичної, економічної, соціальної ситуації є посилен-
ня ролі держави щодо забезпечення на території нашої 
країни публічної безпеки і порядку шляхом створення 
необхідної правової бази та механізму її реалізації. 
Так, в умовах заявлених реформ поступово змінюєть-
ся чинне законодавство, набувають нових форм взає-
модія, функції і завдання органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. Водночас квапливі 
реформи породили чимало колізійних питань, зокрема 
і в питаннях застосування в нормативно-правових ак-
тах нових терміносполучень й понять, як-от «публічна 
безпека і порядок». У той же час європейська практика 
свідчить про виправданість використання цього термі-
носполучення та його схвальне сприйняття міжнарод-
ною спільнотою. Тому вищесказане зумовлює не лише 
актуальність дослідження нового терміносполучення 
«публічна безпека і порядок», а й власне визначення 
його поняття як об’єкту взаємодії територіальних під-
розділів Національної поліції з органами місцевого са-
моврядування на законодавчому рівні.

Постановка завдання. Найголовнішою умовою ін-
теграції України в Європейське співтовариство було й 
залишається приведення національного законодавства 
до рівня міжнародних стандартів. Так, забезпечення 
публічної безпеки і порядку є сьогодні пріоритетом 
для усього суспільства і передусім для органів дер-
жавної влади й територіальних підрозділів Національ-
ної поліції та органів місцевого самоврядування. Вкрай 
важливою є їх послідовна та чітка взаємодія на підста-
ві чинних нормативно-правових актів, а отже, вірне 
тлумачення заявлених в них понять, зокрема сутності 
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появи нового у законодавчому обігу терміносполучення 
«публічна безпека і порядок», яке є об’єктом взаємодії 
територіальних підрозділів Національної поліції з орга-
нами місцевого самоврядування.

Говорячи про взаємодію територіальних підрозділів 
Національної поліції з органами місцевого самовряду-
вання, необхідно усвідомлювати, що така взаємодія має 
спільну мету – підтримання належного стану публічного 
порядку на вулицях та в інших публічних місцях, зни-
ження рівня вуличної злочинності, залучення до спіль-
них заходів все більшої кількості населення, збільшення 
кількості громадських формувань з охорони публічного 
порядку, підвищення ефективності їхньої роботи – це на-
гальні потреби сьогодення, а отже, побудована за прин-
ципом рівноправної, спільної участі в розробленні та 
вжитті заходів, спрямованих на підтримання та підви-
щення рівня публічної безпеки і порядку.

Так, публічна безпека і порядок є об’єктом різних 
форм і видів взаємодії територіальних підрозділів На-
ціональної поліції з органами місцевого самоврядуван-
ня, проте саме поняття вживаного терміносполучення 
сьогодні на законодавчому рівні не визначено. Така 
ситуація породжує правову колізію в нормативному 
регулюванні певних суспільних відносин і негативно 
позначається на правозастосуванні, адже і працівни-
ки територіальних підрозділів Національної поліції, і 
представники органів місцевого самоврядування мають 
чітко знати, які дії слід вважати порушенням публічної 
безпеки і порядку і які дії необхідно провадити задля їх 
запобігання. Отже, для того щоб визначити об’єкт вза-
ємодії територіальних підрозділів Національної поліції 
з органами місцевого самоврядування, необхідно чіт-
ко усвідомлювати, що таке публічна безпека і поря-
док, адже діяльність Національної поліції спрямована 
не лише на цю категорію правовідносин.

Результати дослідження. Поява у законодавстві 
терміносполучення «публічна безпека і порядок» 
викликала досить жваву дискусію, зокрема цій пробле-
матиці присвятили свої праці науковці В.Б. Авер’янов, 
М.І. Ануфрієв, О.В. Батраченко, А.В. Долинний, І.В. Зо-
зуля, А.Є. Крищенко, О.С. Проневич, В.Г. Фатхутдінов 
та інші. Це питання і наразі залишається актуальним, 
зокрема в контексті використання в Законі України 
«Про Національну поліцію» даного терміносполучення, 
особливо зважаючи на відсутність його законодавчого 
визначення та, відповідно, термінологічної узгоджено-
сті з іншими нормативно-правовими актами, де наразі 
використовуються усталені юридичні конструкції «гро-
мадська безпека» і «громадський порядок», як власне 
і в самих Законах України «Про Національну поліцію», 
«Про органи місцевого самоврядування» тощо.

Метою статті є визначення поняття «публічної без-
пеки і порядку» як об’єкту взаємодії територіальних 
підрозділів Національної поліції з органами місцевого 
самоврядування, дослідження проблемних аспектів 
його застосування в законодавстві України поряд з по-
няттям «громадська безпека» і «громадський порядок».

Історія вживання термінів «громадська безпека» і 
«громадський порядок» відома ще з радянських часів, 
тому зрозумілим є прагнення новаторів до модерніза-
ції. При цьому під час розробки концепції закону «Про 
Національну поліцію» його автори спиралися на досвід, 
накопичений зарубіжними країнами, насамперед США, 
Франції, Великої Британії, Німеччини, разом із чим ме-

ханічно була перенесена й нова термінологія [1, с. 49]. 
Заміна термінології в нормативно-правових актах, влас-
не, не є проблемою, проблему становлять нові поняття, 
що не мають нормативно закріплених визначень.

Разом з тим необхідно зазначити, що важливим 
складником якості законодавчого тексту є дотриман-
ня єдності термінології, її несуперечливості й логіч-
ної впорядкованості, відповідності національним та 
міжнародним термінологічним стандартам. Порушен-
ня законодавцем вимог щодо термінів та їх визна-
чень у законодавчих актах спричиняє неузгодженість 
і невпорядкованість термінологічної бази сучасного 
законодавства в цілому та термінологічні розбіжності 
на галузевому та міжгалузевому рівнях, коли на по-
значення одного юридичного поняття в різних норма-
тивно-правових актах вживаються різні термінологічні 
одиниці, що призводить до нечіткості, неясності та нео-
днозначності у розумінні та застосуванні законодавчих 
приписів. Потенційно небезпечними з точки зору пра-
возастосування є також порушення законодавцем пра-
вил побудови дефініцій термінів у законодавчих актах, 
адже призначення законодавчих дефініцій і полягає 
в тому, щоб через чітку й однозначну дефініцію певного 
спеціального поняття забезпечити його правильне ро-
зуміння і практичне використання, запобігти будь-яким 
хибним тлумаченням [2]. 

Така ситуація породжує правову колізію в норматив-
ному регулюванні певних суспільних відносин і негатив-
но позначається на правозастосуванні, адже і праців-
ники територіальних підрозділів Національної поліції, і 
представники органів місцевого самоврядування мають 
чітко знати, які дії слід вважати порушенням публічної 
безпеки і порядку і які дії необхідно провадити задля їх 
запобігання.

Так, у тлумачному словнику української мови за-
значається, що «громадський» – це той, який виникає, 
відбувається у суспільстві або стосується суспільства, 
зв’язаний з ним; суспільний; належний усій громаді, 
усьому суспільству; колективний; призначений для за-
гального користування; у якому бере участь весь колек-
тив; який добровільно обслуговує різні сторони життя 
колективу [3, с. 174]. Натомість «публічний» – той, який 
відбувається у присутності публіки, людей; прилюдний; 
призначений для широкого відвідування, користуван-
ня; громадський [4, с. 383]. Із цього вбачається, що 
у загальному розумінні «публічний» і є «громадським». 
Тобто поняття «публічний» є дещо ширшим за поняття 
«громадський» та включає його у свій зміст [5, с. 18]. 

З цього приводу В. Фатхутдінов стверджує, що домі-
нантою у розумінні прикметника «публічний» є те, що 
він асоціюється з поняттями «відкритий, прилюдний, 
гласний», а у прикметника «громадський» – те, що він 
базується на суспільних, соціальних відносинах. Відтак 
коли йдеться про «публічний порядок» і «публічну без-
пеку», можна говорити про забезпечення стану безкон-
фліктності лише в обмеженій локації без екстраполяції 
на суспільні відносини [6, с. 49]. Таку точку зору не під-
тримує А.В. Долинний, пояснюючи це таким чином.  
У Законі України «Про основи національної безпеки 
України» від 19.06.2003 р. № 964-ІV поняття «громад-
ської безпеки» та «громадського порядку» не згаду-
ються взагалі. Тлумачиться лише сутність «національ-
ної безпеки» [7], причому, як вважає А.В. Долинний, 
це визначення є занадто широким і загалом складним  
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для розуміння, проте з його аналізу можна дійти 
висновку, що громадська безпека і порядок є важливи-
ми складниками національної безпеки, яка характери-
зує інтереси суспільства [5, с. 18]. 

Своєю чергою О.В. Батраченко вважає, що катего-
рія «публічна безпека» більш точно відображає сучас-
ні тенденції суспільного та державного розвитку у на-
прямі, що відповідає пріоритетності життя, здоров’я 
та особистої безпеки людини та громадянина, її бла-
гополуччя та добробуту [8, с. 85]. О.С. Проневич під 
публічною безпекою розуміє збереження порядку та 
суспільних цінностей, що охороняють державу і грома-
дян від загрозливих для правопорядку явищ, а також 
фактичний стан, що уможливлює безпечне нормальне 
функціонування державної організації та реалізацію її 
інтересів щодо збереження життя, здоров’я та майна 
людей, а також користування правами та свободами, 
гарантованими конституцією та іншими правовими при-
писами [9, с. 743].

Так, відповідно до п. 17 ст. 92 Конституції України 
винятково законами України визначаються основи наці-
ональної безпеки, організації Збройних Сил України та 
забезпечення громадського порядку. Також у статті 34 
Конституції України, у якій закріплюється право на сво-
боду думки та слова, на вільне вираження своїх погля-
дів та переконань, зазначається можливість обмеження 
здійснення цих прав законом в інтересах національної 
безпеки, територіальної цілісності або громадського 
порядку [10]. Тобто згідно з Конституцією України гро-
мадський порядок прирівнюється до національної без-
пеки у державі, водночас жодного разу не вживається 
поняття «публічна безпека» чи «публічний порядок». 

Своєю чергою терміносполучення «громадська без-
пека» і «громадський порядок» вживаються майже 
у всіх нормативно-правових актах і вперше знайшли 
своє офіційне визначення у Законі України «Про осо-
бливості забезпечення громадського порядку та гро-
мадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведен-
ням футбольних матчів» від 08.07.2011 р. № 3673-VІ, 
зокрема: громадська безпека – це стан захищеності 
життєво важливих інтересів суспільства, сконцен-
трованих у його матеріальних та духовних цінно-
стях, від джерел небезпеки природного або штучного 
характеру під час підготовки та проведення фут-
больних матчів, за якого забезпечується запобігання 
загрозам заподіяння шкоди такими джерелами небез-
пеки; громадський порядок – це сукупність суспільних 
відносин, що забезпечують нормальні умови життє-
діяльності людини, діяльності підприємств, установ 
і організацій під час підготовки та проведення фут-
больних матчів шляхом встановлення, дотримання і 
реалізації правових та етичних норм [11].

З часом Закон України «Про національну безпеку 
України» визначив поняття громадської безпеки і по-
рядку, не розділяючи дану правову конструкцію, таким 
чином: громадська безпека і порядок – захищеність 
життєво важливих для суспільства та особи інте-
ресів, прав і свобод людини і громадянина, забезпе-
чення яких є пріоритетним завданням діяльності сил 
безпеки, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб та громадськос-
ті, які здійснюють узгоджені заходи щодо реалізації 
і захисту національних інтересів від впливу загроз  
[12, ст.1, п. 3)].

Терміносполучення ж «публічна безпека і поря-
док» вперше на законодавчому рівні з’явилося у Зако-
ні України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.  
№ 580-VІІІ і наразі вживається паралельно з терміном 
«громадський порядок» [13]. Деякі науковці вважають, 
що законодавець, уживаючи терміносполучення «публіч-
на безпека» та «громадська безпека» в зазначеному Зако-
ні, не лише не ототожнює їх, а й визначає перший із них 
базовим. Саме публічну безпеку підтримує Національна 
поліція (п. 1 ст. 1), і, відповідно, саме її забезпечення є 
завданням правоохоронців (пп. 1 п. 1 ст. 2) тощо. Водно-
час поняття громадської безпеки (громадського порядку) 
постає другорядним, технічним, реалізація якого відбу-
вається шляхом застосування з боку поліції винятково 
спеціальних засобів, зокрема засобів фото- і кінозйомки, 
відеозапису, вилучення зброї. Слово «публічний» зазви-
чай тлумачать як той, який відбувається в присутності пу-
бліки, людей, привселюдний, призначений для широкого 
відвідування, користування; громадський. Термін «гро-
мадський» визначають як той, що виникає, відбувається 
в суспільстві або стосується суспільства, пов’язаний із 
ним, який належать громаді, суспільству; колективний. 

Власне, перша спроба визначити на законодавчому 
рівні саме поняття публічний порядок здійснена у про-
екті Кодексу України «Про публічний порядок», у ст. 5 
якого зазначено: «...публічним порядком є урегульова-
на правовими та іншими соціальними нормами система 
суспільних відносин, що забезпечує захист прав і сво-
бод громадян, їх життя і здоров’я, повагу до честі та 
людської гідності, дотримання норм суспільної моралі» 
[14], який і досі не прийнято.

Необхідно звернути увагу, що в даному Проекті 
йдеться винятково про публічний порядок, разом з тим 
правоохоронною реформою дане терміносполучення 
заявлене як єдина правова категорія.

О.В. Батраченко також розділяє це терміносполу-
чення і визначає його поняття наступним чином: публіч-
на безпека – стан захищеності життєво важливих 
для держави, суспільства та кожної окремої особи ін-
тересів, прав, свобод людини та громадянина, який 
є пріоритетним завданням діяльності кожного дер-
жавного органу, органу місцевого самоврядування 
та їх посадових осіб; публічний порядок – це стан 
упорядкованості публічних правовідносин та всі-
єї публічно-правової системи, за якого кожна особа, 
державний орган, орган місцевого самоврядування, їх 
посадові особи добровільно дотримуються правових 
та морально-етичних норм, культурних та інших 
соціальних правил, виконують відповідні приписи з 
метою досягнення публічної безпеки та загального 
добробуту [15, с. 5].

З викладеного вбачаємо, що поступово усталені 
юридичні конструкції «громадський порядок» і «гро-
мадська безпека» змінюються на «публічна безпека 
і порядок», при цьому подекуди ці правові категорії 
вживаються синонімічно, а подекуди є ототожненими, 
а тому потребують вірного тлумачення та законодавчо-
го закріплення.

Так, на цей час терміносполучення «публічна безпе-
ка і порядок» вже міститься у деяких нормативних ак-
тах, але без законодавчого тлумачення і при одночас-
ному вживанні з поняттями «громадської безпеки» та 
«громадського порядку». Таким чином, законодавець 
одночасно використовує поняття як громадської безпе-
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ки та порядку, так і публічної безпеки і порядку, не роз-
межовуючи й не пояснюючи їх при цьому, зокрема: 

– у Постанові Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Положення про Міністерство внутрішніх 
справ України» від 28.10.2015 р. № 878 зазначається, 
що Міністерство внутрішніх справ України є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування державної політики 
у сферах: забезпечення охорони прав і свобод людини, 
інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку та інших [16]; 

– аналогічно у Законі України «Про Національну по-
ліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VІІІ вказується: 1) Міністр 
внутрішніх справ України забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері забезпечення публічної безпе-
ки і порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, 
інтересів суспільства і держави, а також надання полі-
цейських послуг та контролює її реалізацію поліцією; 
2) Національна поліція України є центральним орга-
ном виконавчої влади, що служить суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав та свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, 
її головним завданням є надання поліцейських послуг 
у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку [13]; 

– у Наказі МВС України «Про затвердження норм на-
лежності однострою поліцейських (у мирний час)» від 
22 червня 2016 року № 530 [17] йдеться про належність 
однострою поліцейських, які залучені до проведення 
антитерористичної операції або безпосередньо викону-
ють завдання із забезпечення публічної безпеки і по-
рядку, боротьби із злочинністю, забезпечення безпеки 
дорожнього руху в районі її проведення;

– в Інструкції з організації діяльності дільничних офі-
церів поліції від 28.07.2017 р. №650 «публічна безпека 
і порядок» та «громадський порядок» вживаються од-
ночасно, зокрема: вжиття заходів для забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку під час примусового виконан-
ня судових рішень і рішень інших органів (посадових 
осіб), а також заходів, спрямованих на усунення загроз 
життю та здоров’ю державних виконавців, приватних 
виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчинен-
ні виконавчих дій, здійснення приводу у виконавчому 
провадженні; протидія злочинності, профілактика пра-
вопорушень та охорона публічного порядку за участю 
населення; відкриті зустрічі з представниками органів 
місцевого самоврядування областей, районів, міст та 
сіл з метою налагодження ефективної співпраці між 
поліцією та органами місцевого самоврядування і насе-
ленням; інформування про стан законності, боротьби 
зі злочинністю, охорони громадського порядку та ре-
зультати діяльності на відповідній території; співпраця 
з представниками громадських формувань з охорони 
громадського порядку та державного кордону, надання 
допомоги в організації їх діяльності, участь у проведен-
ні спільних нарад, під час яких розробляються та по-
годжуються заходи із забезпечення публічної безпеки 
і порядку на територіях обслуговування та взаємодії з 
патрульною поліцією, робота за планом, який затвер-
джується керівником відділу (відділення) поліції і роз-
робляється з урахуванням пріоритетів громади у сфері 
публічної безпеки та порядку, оперативної обстановки 
на дільниці [18];

– своєю чергою в Указі Президента України «Про рі-
шення Ради національної безпеки і оборони України від 

4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору 
безпеки і оборони України» від 14.03.2016 р. № 92/2016 
зазначається, що одним з основних завдань сектору 
безпеки і оборони є забезпечення громадської безпеки. 
При цьому до завдань розвитку сектору безпеки і обо-
рони віднесено: 1) ефективне виконання Національною 
поліцією України як центральним органом виконавчої 
влади функцій у сферах протидії злочинності, зокрема 
організованій, та забезпечення громадського поряд-
ку; 2) підвищення спроможностей Національної гвар-
дії України до виконання завдань із підтримання гро-
мадської безпеки, охорони громадського порядку [19] 
тощо. У цьому ж документі проголошено, що метою 
розвитку Міністерства внутрішніх справ України на су-
часному етапі є його становлення як головного органу 
в системі центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сферах 
забезпечення охорони прав та свобод людини, інтере-
сів суспільства та держави, протидії злочинності, під-
тримання публічної безпеки та порядку й таке інше;

– у Наказі Міністерства внутрішніх справ України 
«Про затвердження Порядку організації взаємодії Наці-
ональної гвардії України та Національної поліції Украї-
ни під час забезпечення (охорони) публічної (громад-
ської) безпеки і порядку» від 10.08.2016 р. № 773 [20]  
визначено механізм організації взаємодії Національ-
ної гвардії України та Національної поліції України 
у сфері забезпечення (охорони) публічної (громад-
ської) безпеки і порядку, однак в самому Законі Украї-
ни «Про Національну гвардію України» від 13.03.2014 р.  
№ 876-VІІ використовуються терміни «громадська без-
пека» і «громадський порядок» [21]. 

– аналогічно в Указі Президента України «Про рішен-
ня Ради національної безпеки і оборони України від 6 
травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки 
України» від 26 травня 2015 року № 287/2015 зазначено, 
що Національна поліція як центральний орган виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовуватиметься через Міні-
стра внутрішніх справ України, виконуватиме функції 
у сферах протидії злочинності, зокрема організованій, 
та забезпечення громадського порядку; для підтримання 
громадського порядку на місцях органи місцевого само-
врядування створюватимуть у межах власних бюджетів 
муніципальну поліцію [22] тощо. Так, 21 травня 2015 року 
в рамках курсу на децентралізацію влади Верховна Рада 
України ухвалила у першому читанні проект Закону 
про муніципальну варту (№2890). Законопроектом визна-
чається, що муніципальна варта − це орган в системі 
місцевого самоврядування, що створюється у порядку, 
визначеному цим законом, з метою забезпечення на те-
риторії, що перебуває під юрисдикцією відповідної ради, 
охорони громадського порядку, законності, прав, свобод 
і законних інтересів громадян та утримується за раху-
нок коштів відповідного місцевого бюджету [23]. Як ба-
чимо, в тексті законопроекту також вживається термін 
«громадський порядок». Незважаючи на те, що даний 
законопроект досі не прийнято, в кількох регіонах нашої 
країни практика створення муніципальних органів вже 
запроваджена, однак виходячи з їх статутних положень, 
така діяльність є доволі спірною. Наразі ж новоство-
рені муніципальні органи заявлені як органи в систе-
мі місцевого самоврядування, отже, доцільно з метою 
гармонізації законодавства внести до законопроекту 
зміни, вживши терміносполучення «публічна безпека і  
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порядок», адже саме муніципальна варта як орган місце-
вого самоврядування має взаємодіяти з територіальними 
підрозділами Національної поліції у сфері забезпечення 
публічної безпеки і порядку.

Таким чином, одночасне вживання досліджуваних 
терміносполучень та подекуди їх ототожнення поро-
джує правову колізію в нормативному регулюванні вза-
ємодії територіальних підрозділів Національної поліції 
з органами місцевого самоврядування у сфері забез-
печення публічної безпеки і порядку, зокрема щодо 
законодавчого визначення поняття «публічна безпека і 
порядок».

Висновки. На підставі викладеного доходимо 
висновку, що публічна безпека і порядок є невідділь-
ним об’єктом взаємодії територіальних підрозділів 
Національної поліції з органами місцевого самовря-
дування, а отже, сучасний стан законодавства у сфе-
рі забезпечення публічної безпеки і порядку потребує 
уніфікації та гармонізації термінологічного апарату, зо-
крема необхідно:

1) внести зміни до законопроекту «Про муніципаль-
ну варту», вживши терміносполучення «публічна без-
пека і порядок», адже саме муніципальна варта, що 
заявлена в проекті як орган місцевого самоврядування, 
має взаємодіяти з територіальними підрозділами Націо-
нальної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки 
і порядку; 

2) беручи за основу викладені у Проекті Кодексу 
України «Про публічний порядок» положення, внести 
зміни до Закону України «Про Національну поліцію», 
не розділяючи дані терміносполучення, оскільки наразі 
вони вживані у законодавстві саме в такій конструкції, 
закріпивши його поняття таким чином:

Розділ I. Загальні положення. Стаття 1. Визначення 
термінів

п. 1) публічна безпека і порядок – урегульована 
правовими та іншими соціальними нормами система 
суспільних відносин, що забезпечує захист прав і сво-
бод громадян, їх життя та здоров’я, попередження зло-
чинів та проступків, повагу до честі й людської гідності, 
дотримання норм суспільної моралі і порядку.
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ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 
В НОВЕЛАХ ЗАКОНОДАВСТВА ДЕЯКИХ КРАЇН СВІТУ
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Автором досліджено схвалені останнім часом новели 
законодавства, присвячені тематиці забезпечення продо-
вольчої безпеки та її складників у деяких зарубіжних країнах, 
зокрема таких: Білорусі, Азербайджані, Казахстані. Висвіт-
лено сприятливі напрями державної політики щодо стабіль-
ного забезпечення продовольчої безпеки в цих країнах.
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Автором исследованы одобрены в последнее время 
новеллы законодательства, посвященные тематике обе-
спечения продовольственной безопасности и ее составляю-
щих в некоторых зарубежных странах, в частности таких: 
Беларуси, Азербайджане, Казахстане. Освещены благопри-
ятные направления государственной политики по ста-
бильному обеспечению продовольственной безопасности в 
этих странах.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, 
правовое регулирование, продовольственная независи-
мость, агропромышленный комплекс.

The author examines recently approved recent legislation 
on food security and its components in some foreign countries, 
in particular: Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan. The favorable 
directions of the state policy concerning stable food security in 
these countries are highlighted. It is noted that the components 
of food security are the proper functioning of the mechanism 
of stable supply of food products to end-users and providing 
the processing industry with custom-made raw materials. It is 
grounded that the provision of food security is an important fac-
tor characterizing the economic development of any country in 
the world. The basic tasks of ensuring national food security are 
determined. The concept of food security as a state of the econ-
omy is described, in which, irrespective of the influence of world 
market conditions and other external factors, the population is 
guaranteed access to food in the amount necessary for active and 
healthy life, creation of socio-economic preconditions for main-
taining consumption of food products on rational level. Today, 
there is a general tendency to intensify the efforts of the poli-
cy-makers of the states in the post-Soviet space (Belarus, Azer-
baijan, Kazakhstan) in the direction of strengthening the legal 
security of food security. It is noted that the food security of 
any state can be ensured through the consistent implementation 
of a set of interrelated and coordinated measures of an organ-
izational, socio-economic and administrative nature defined in 
the framework of regulations, taking into account best practices 
of international experience. It is concluded that ensuring food 
independence is a necessary condition for achieving food security 
of the country.

Key words: food safety, legal regulation, food independ-
ence, agro-industrial complex.

Постановка проблеми та її актуальність. Для біль-
шості провідних держав світу саме продовольча безпе-
ка виступає важливим складником економічної безпе-
ки. Водночас продовольча безпека є однією із основних 
гарантій забезпечення національної безпеки держави 
та важливою умовою формування повноформатної кон-

цепції її успішного розвитку й економічного зростання. 
Загальновідомо, що саме продовольча безпека визна-
чається як стан економіки, за якого держава здатна га-
рантувати задоволення потреб у продовольстві на рівні, 
необхідному для забезпечення життєдіяльності усього 
населення та держави загалом. Тому стан продовольчої 
безпеки безпосередньо залежить від загального стану 
та динаміки економічного розвитку країни, зокрема 
агропромислового комплексу (далі – АПК), харчової та 
переробної промисловості. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Значна 
кількість науковців опікувалася дослідженням питань 
рівня та напрямів державної політики забезпечення 
стабільності національної продовольчої сфери, зо-
крема такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як В. Балаба-
нов, Ю. Білик, Є. Борисенко, П. Борщевський, В. Ге-
єць, Л. Греков, Л. Дейнеко, О. Кочетков, А. Кузьмін, 
А. Мірошниченко, Г. Мостовий, В. Русан, О. Собкевич, 
І. Клименко, Є. Сєрова, В. Скороход, В. Трегобчук, 
В. Шамрай, А. Юрченко, В. Юрчишин тощо [1]. Ана-
ліз положень зарубіжного законодавства, яке регулює 
сферу забезпечення продовольчої безпеки здійснювали 
у своїх працях такі науковці: С. Лушпаєв, Т. Курман, 
А. Тригуб [2], Д. Міщенко, С. Щербина та інші. Однак 
чимало питань щодо визначення на законодавчому 
рівні напрямів удосконалення політики забезпечення 
продовольчої безпеки ще не досліджено.

Метою статті є висвітлення новел законодавства, 
зокрема схвалених останнім часом законодавчих і нор-
мативно-правових актів, присвячених тематиці забез-
печення продовольчої безпеки та її складників у деяких 
зарубіжних країнах (Білорусь, Азербайджан, Казахстан).

Виклад основного матеріалу. Складниками забез-
печення продовольчої безпеки є належне функціо-
нування механізму стабільного постачання продуктів 
харчування до кінцевих споживачів і забезпечення 
переробної промисловості давальницькою сировиною. 
Основу створення та підтримання належного рівня 
продовольчого потенціалу країни становить її агро-
промислове виробництво, що забезпечує продовольчі 
потреби населення. При цьому продовольча безпека 
може бути досягнута за умов гарантованого фізичного 
та економічного доступу до продовольства. Забезпе-
чення продовольчої безпеки є важливою та актуальною 
проблемою як країн із низьким рівнем економічного 
розвитку, так і розвинених країн. Усі країни світу праг-
нуть створити та постійно вдосконалюють механізми 
підтримки достатнього рівня продовольчої безпеки, 
особливо щодо малозабезпечених і соціально вразли-
вих верств населення. 

Держави світу поділяються на ті, які досягають 
продовольчої безпеки завдяки власному виробни-
цтву продовольства в необхідних обсягах, і на ті, які  
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вимушені значну частину продовольчих товарів імпор-
тувати, що пов’язано з витрачанням коштів і призводить 
до посилення їх економічної й політичної залежності від 
розвинених країн. Отже, забезпечення продовольчої 
безпеки передбачає спільну цілеспрямовану і скоорди-
новану діяльність законодавчих і виконавчих структур 
усіх рівнів, наукових і фінансових установ, промислов-
ців і підприємців. Для цього необхідно створити відпо-
відну нормативно-правову базу та проводити дієву по-
літику продовольчого забезпечення [3, с. 50, 54]. Отже, 
саме забезпечення продовольчої безпеки є важливим 
фактором, який характеризує економічний розвиток 
будь-якої держави світу.

Наприклад, у Білорусі Постановою Ради Міністрів від 
15 грудня 2017 року № 962 [4] затверджено Доктрину 
національної продовольчої безпеки, в якій визначено 
фундаментальні стратегічні пріоритети забезпечення 
продовольством населення цієї країни до 2030 року. 
Ця Доктрина була прийнята замість схваленої ще 
у 2004 році Концепції національної продовольчої без-
пеки Республіки Білорусь (РБ) [5], яка в сучасних реа-
ліях об’єктивно втратила свою актуальність, зважаючи 
на нові виклики та загрози, які є в контексті необхідно-
сті посилення продовольчої безпеки.

Як зазначав у своїх працях представник білоруської 
наукової школи академік В.Г. Гусаков, проблемними 
питаннями у РБ в окресленому форматі залишаються 
такі: чітке розуміння стратегічних пріоритетів забез-
печення продовольчої безпеки з урахуванням місце-
вих і регіональних особливостей; відсутність прогноз-
них варіантів побудови балансу імпорту та експорту 
продовольства; відсутність дієвого механізму захисту 
вітчизняного продовольчого ринку та його кон’юнктури 
[6, с. 166]. Згодом ці завдання були вирішені у вказаній 
Доктрині, яка за своїм змістом певним чином дублює 
аналогічний документ, схвалений у Російській Федера-
ції ще у 2010 році. Структурно Доктрина національної 
продовольчої безпеки РБ складається з 11-ти розділів, 
які узагальнюють підходи, засади, можливості та спро-
можності держави у сфері розбудови потужного АПК, 
визначають стратегічні напрями реалізації державної 
політики щодо забезпечення продовольчої безпеки 
на загальнонаціональному та регіональному рівнях, що, 
у свою чергу, надасть можливості створити сприятливі 
передумови для задоволення споживчих потреб насе-
лення, гарантувати кожному вільний доступ до якісного 
та безпечного продовольства, підтримувати державну 
концепцію здорового способу життя та раціонального 
харчування.

У цьому нормативно-правовому акті визначено основ-
ні завдання забезпечення національної продовольчої 
безпеки, до яких належать такі: стабільний розвиток 
внутрішнього виробництва основних видів сільсько-
господарської продукції, сировини та продовольства, 
достатнього для забезпечення продовольчої незалеж-
ності та реалізації експортного потенціалу АПК; досяг-
нення високого рівня фізичної та економічної доступ-
ності для населення безпечних та якісних харчових 
продуктів у необхідних обсягах та асортименті; своє-
часне виявлення, оцінка та прогнозування й упереджен-
ня внутрішніх і зовнішніх загроз продовольчій безпеці, 
мінімізація їх негативного впливу; формування культу-
ри харчування населення та високого рівня обізнаності 
населення у продовольчій сфері тощо. 

Крім того, у зазначеному документі деталізовано по-
няття продовольчої безпеки як стану економіки, за яко-
го, незалежно від впливу кон’юнктури світових ринків 
та інших зовнішніх факторів, населенню гарантується 
доступність до продовольства в кількості, необхідній 
для активного та здорового життя, створення соціаль-
но-економічних передумов для підтримання спожи-
вання продуктів харчування на раціональному рівні. 
Передбачається, що головними критеріями досягнення 
визначеної в Доктрині мети щодо динамічного розвитку 
національної продовольчої безпеки до 2030 року в Біло-
русі стануть такі: 

– стабільний розвиток і підвищення ефективності АПК; 
– забезпечення внутрішнього ринку якісними про-

дуктами харчування вітчизняного виробництва;
– підвищення ефективності зовнішньої торгівлі 

сільськогосподарською продукцією та продовольством 
тощо.

Очікується, що результатами реалізації базових по-
ложень Доктрини мають стати такі: 

– підвищення рівня продовольчої безпеки до оптимі-
стичного за важливими компонентами (фізична доступ-
ність – на 10 %, якість харчування населення на 25 %); 

– підвищення конкурентоздатності білоруських това-
ровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринках, 
зокрема у масштабах світової економіки. 

Документом також встановлена необхідність що-
річної підготовки та оприлюднення результатів моні-
торингу стану продовольчої безпеки для подальшого їх 
подання до Ради Міністрів РБ у термін до 1 липня щоро-
ку. Планується, що практична реалізація положень Док-
трини національної продовольчої безпеки дасть змогу 
Білорусі значно підвищити свої показники у світовому 
рейтингу Глобального індексу продовольчої безпеки 
«Global Food Security Index», перейти від політики пере-
важного імпорту продовольства до стратегії самозабез-
печення, посилити контроль за якістю продуктів харчу-
вання на внутрішньому продовольчому ринку, сприяти 
реалізації сучасної моделі розвитку експортного аграр-
ного потенціалу країни.

Значну увагу питанням розроблення та реалізації 
фундаментальних законодавчих ініціатив у сфері забез-
печення продовольчої безпеки приділяє також Азер-
байджан, оскільки система забезпечення продовольчої 
безпеки в цій країні значно відрізняється від міжнарод-
них та європейських стандартів та наявних передових 
практик. Це пов’язано з тим, що стандарти безпеки хар-
чування, санітарних і фітосанітарних норм і правил, які 
діють в Азербайджані, були розроблені ще за часів СРСР 
та підлягають актуалізації відповідно до міжнародних 
вимог. У зв’язку з цим, на переконання політичного 
керівництва Азербайджану, необхідним є приведення 
системи забезпечення продовольчої безпеки у відпо-
відність із вимогами ЄС та відповідних міжнародних ін-
ституцій, прискорення ліквідації дублювання повнова-
жень у діяльності різних органів державної влади, які 
здійснюють контроль у сфері продовольчої безпеки, 
підвищення безпеки та якості продовольчих товарів. 

З метою подолання наявних недоліків і приведен-
ня стандартів безпеки продуктів харчування у відпо-
відність із кращими практиками ЄС Указом Президента 
Азербайджану від 6 грудня 2016 року [7] була затвер-
джена Стратегічна дорожня карта щодо виробництва та 
переробки сільськогосподарської продукції в Азербай-
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джанській Республіці. На виконання Указу Президента 
Азербайджану від 10 лютого 2017 року «Про додатко-
ві заходи щодо вдосконалення системи продовольчої 
безпеки Азербайджанської Республіки» [8] була сфор-
мована Комісія з продовольчої безпеки при Кабінеті 
Міністрів Азербайджану. Також Указом Президента 
цієї країни від 13 листопада 2017 року затверджено 
Положення про Агентство з безпеки харчових продук-
тів Азербайджанської Республіки [9]. Ця новостворена 
структура розпочала свою діяльність з 1 січня 2018 року 
за такими напрямами: нормативне регулювання безпе-
ки продуктів харчування; сертифікація продуктів харчу-
вання, зокрема продовольства як експортного товару; 
здійснення державного контролю у сфері захисту прав 
споживачів на всіх етапах виробництва та реалізації 
продуктів харчування з урахуванням потенційних ризи-
ків. Цим указом передбачається також створення Інсти-
туту продовольчої безпеки Азербайджану, який у рам-
ках своєї компетенції здійснюватиме науково-практичні 
дослідження у сфері безпеки продуктів харчування, 
проводитиме оцінку ризиків у цій площині, розробляти-
ме проекти технічних нормативів.

З огляду на актуальність питання щодо практичної 
реалізації державної політики у сфері забезпечення 
продовольчої безпеки Кабінету Міністрів Азербайджа-
ну Президентом країни доручено підготувати з ураху-
ванням кращих практик міжнародного досвіду проект 
закону «Про продовольчу безпеку», а також проект 
Державної програми щодо забезпечення продовольчої 
безпеки на 2018–2025 роки, яка включатиме такі пріо-
ритетні напрями: забезпечення відповідності системи 
оцінки продуктів харчування міжнародним стандартам; 
проведення класифікації продуктів харчування за гру-
пами ризику та визначення критеріїв оцінки ризиків з 
урахуванням міжнародного досвіду; удосконалення 
системи контролю за обігом генетично модифікованих 
організмів; розроблення та впровадження механізмів 
контролю на всіх етапах виробництва продуктів харчу-
вання на основі принципу «з лану до столу» та відпо-
відно до рівня ризику продукції; посилення кадрового 
потенціалу у сфері продовольчої безпеки тощо. Також 
очікується, що створення Агентства продовольчої без-
пеки Азербайджану, яке здійснюватиме функції єдино-
го контролюючого органу, сприятиме вдосконаленню 
системи продовольчої безпеки в масштабах держави, 
що надасть змогу забезпечити підвищення якості та 
безпечності продуктів харчування, усунути випадки 
дублювання в діяльності компетентних органів у сфері 
забезпечення продовольчої безпеки [8].

Проблематика правового забезпечення продовольчої 
безпеки є пріоритетним питанням і для Казахстану. У 
цій країні розроблений та оприлюднений для обгово-
рення проект Концепції забезпечення продовольчої 
безпеки Республіки Казахстан до 2030 року. Метою 
цього програмного документа визначено забезпечен-
ня стабільної продовольчої безпеки на постійній основі 
шляхом посилення захищеності економіки, зокрема 
АПК, за якого держава здатна забезпечити фізичну й 
економічну доступність для населення якісних і без-
печних продуктів харчування, достатніх для задоволен-
ня фізіологічних норм харчування та демографічного 
зростання. 

Досягнення мети забезпечення продовольчої без-
пеки передбачає виконання на державному рівні таких 

завдань, як: створення належних умов для стабільного 
розвитку АПК; забезпечення фізичної та економічної 
доступності продовольства на всій території Казахста-
ну для кожного громадянина в обсягах та асортименті, 
які відповідатимуть встановленим нормам споживання; 
забезпечення безпеки харчової продукції. Зусилля Ка-
захстану в цій площині концентруватимуться у фокусі 
практичної реалізації таких заходів: створення умов 
для забезпечення безпеки продовольства на кожно-
му етапі «від виробника до споживача»; розроблення 
та запровадження системи управління ризиками в цій 
сфері, зокрема посилення фітосанітарної та ветери-
нарної безпеки; розроблення концепції єдиної інфор-
маційної системи відстеження загроз мікробіологічної 
безпеки харчування тощо. Наприклад, передбачається 
активне запровадження на всіх підприємствах харчової 
та переробної промисловості системи аналізу ризи-
ків і критичних контрольних точок Hazard Analysis and 
Critical Control Point (HACCP), а також створення умов 
для застосування міжнародних стандартів якості харчо-
вих продуктів ISO 22000 [10].

Висновки. Отже, сьогодні спостерігається загаль-
на тенденція активізації зусиль політикумів держав 
на пострадянському просторі (Білорусь, Азербайджан, 
Казахстан) у напрямі посилення правового забез-
печення продовольчої безпеки. Проведений аналіз 
законодавчих ініціатив у Білорусі, Азербайджані, Ка-
захстані підтверджує усвідомлення державним апара-
том цих країн важливості та актуальності питань забез-
печення продовольчої безпеки на національному рівні.

Продовольча безпека будь-якої держави може бути 
забезпечена шляхом послідовної реалізації комплексу 
розроблених взаємопов’язаних і скоординованих захо-
дів організаційного, соціально-економічного та адмі-
ністративного характеру, визначених у рамках норма-
тивно-правових актів, з урахуванням кращих практик 
міжнародного досвіду, включно із заходами розвитку 
національного АПК, харчової та переробної промис-
ловості, нарощування обсягів сільськогосподарської 
продукції та давальницької сировини. У сучасних еко-
номічних умовах проблема забезпечення продовольчої 
безпеки країни є комплексним питанням, пов’язаним 
із макроекономічним розвитком держави, її можливос-
тями здійснення соціально орієнтованої політики, під-
вищення життєвого рівня населення, запровадження 
міжнародних стандартів безпеки продуктів харчування.

Тож, як свідчить світова практика, до причин 
зростання рівня споживання імпортного продовольства 
належать такі: низькі темпи зростання вітчизняного 
сільськогосподарського товарного виробництва, зокре-
ма завдяки зменшенню кількості земель сільськогоспо-
дарського призначення, які оброблюються, тривала 
дія мораторію щодо заборони створення ринку земель 
сільськогосподарського призначення; неефективна 
державна аграрна політика, реалізація якої призводить 
до імпорту дешевого продовольства; підвищення попи-
ту на продовольство у зв’язку зі збільшенням кількості 
населення, зростання його доходів і відповідне підви-
щення обсягів спожитого продовольства; зміна структу-
ри харчування населення, що може призвести до появи 
попиту на продукти харчування, які не вироблюють-
ся у країні, а імпортуються. Механізми гарантування 
продовольчої безпеки в багатьох державах встанов-
люються у відповідних нормативних актах, положення 
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яких визначають умови функціонування економіки кра-
їни та окремих її галузей, зокрема АПК, переробної та 
харчової промисловості.

Отже, продовольча безпека є одним із елементів 
системи національної безпеки України, яка характери-
зує економічну стабільність і політичну незалежність 
держави, її здатність забезпечувати елементарні спожи-
вчі потреби громадян, є необхідною умовою фізичного 
існування населення, оскільки без наявності власних 
продовольчих ресурсів держава втрачає продоволь-
чу незалежність, що може завдати значної шкоди 
продовольчій безпеці. Продовольча безпека означає 
досягнення продовольчої незалежності, здатність дер-
жави протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, 
забезпечувати динамічний і стабільний розвиток сфери 
виробництва та споживання продовольства. З огляду 
на це забезпечення продовольчої незалежності являє со-
бою необхідну умови досягнення продовольчої безпеки 
країни. Проблема продовольчої безпеки безпосередньо 
пов’язана з недостатнім рівнем забезпечення держави 
продуктами харчування завдяки власним ресурсам.
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МОДЕЛІ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ ОРГАНУ ПОЛІЦІЇ 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН СВІТУ

Домброван Н. В.

У забезпеченні ефективної діяльності правоохоронних 
органів значна роль належить черговій службі, керівною 
ланкою якої є чергова частина. Саме чергова частина – під-
розділ, який забезпечує оперативне управління силами і 
засобами, цілодобово є в постійній готовності для реагу-
вання на злочинні прояви, надзвичайні ситуації, інші події і є 
координуючим органом безупинного управління під час роз-
криття злочинів, а також правозастосовним органом, що 
наділений адміністративно-правовим статусом і виступає 
в правових відносинах із правопорушниками під час засто-
сування до них примусових заходів. Вона діє комплексно з 
іншими підрозділами створює систему охорони та захисту 
громадського порядку, розкриття злочинів, реагування на 
різкі зміни оперативної обстановки. Треба зазначити, що 
чергова служба суттєво впливає на формування іміджу 
загалом, оскільки її співробітники перебувають у тісному 
контакті з населенням, іншими правоохоронними орга-
нами, органами державної влади та самоврядування, гро-
мадськими організаціями, іноземними установами та орга-
нізаціями та іншими.

У декілька останніх років щодо реформування системи 
правоохоронних органів України особливо популярною стала 
теза побудови в нашій державі поліції саме за «європей-
ськими стандартами». Хоча ми вже неодноразово казали, що 
ніяких «європейських стандартів» у цій справі немає взагалі 
і бути не може – і якщо вже брати Європу за взірець, то слід 
принаймні говорити про «європейський зразок». Тому авто-
ром проаналізовано зарубіжне законодавство, що регулює 
діяльність чергової частини органу поліції: США, Австрії, 
Грузії, Польщі, Великобританії, Швейцарії та ін., та враху-
вання зарубіжного досвіду для покращення в роботі чергової 
служби органів (підрозділів) Національної поліції України.

Ключові слова: чергова служба, Національна поліція 
України, галузь права, адміністративно-правові норми, 
правове регулювання, положення.

Для обеспечения эффективной деятельности право-
охранительных органов значительная роль принадлежит 
дежурной службе, руководящим звеном которой является 
дежурная часть. Именно дежурная часть – подразделение, 
которое обеспечивает оперативное управления силами 
и средствами, круглосуточно находится в постоянной 
готовности для реагирования на преступные проявления, 
чрезвычайные ситуации, другие события и является коор-
динирующим органом непрерывного управления при рас-
крытии преступлений, а также правоприменительным 
органом, который наделен административно-правовым 
статусом и выступает в правовых отношениях с право-
нарушителями при применении к ним принудительных 
мер. Она действует в комплексе с другими подразделени-
ями создает систему охраны и защиты общественного 
порядка, раскрытие преступлений, реагирование на резкие 
изменения оперативной обстановки. Следует отметить, 
что дежурная служба существенно влияет на формирова-
ние имиджа в целом, поскольку ее сотрудники находятся 
в тесном контакте с населением, другими правоохрани-
тельными органами, органами государственной власти 
и самоуправления, общественными организациями, ино-
странными учреждениями и организациями и др.

За несколько последних лет по реформированию 
системы правоохранительных органов Украины особенно 
популярной стал тезис построения в нашем государстве 
полиции именно по «европейским стандартам». Хотя мы 
уже неоднократно говорили, что никаких «европейских 
стандартов» в этом деле нет вообще и быть не может –  
и если уж брать Европу в пример, то следует говорить о 
«европейском стандарте». Поэтому автором проанализи-
рованы зарубежное законодательство, регулирующее дея-
тельность дежурной части органа полиции США, Австрии, 
Грузии, Польши, Великобритании, Швейцарии и др.,  
с последующим применением зарубежного опыта для улуч-
шения работы дежурной службы органов (подразделений) 
Национальной полиции Украины.

Ключевые слова: дежурная служба, Национальная поли-
ция Украина, отрасль права, административно-правовые 
нормы, правовое регулирование, положение.

To provide effective activity of law enforcement bodies a sig-
nificant role belongs to the regular service, the guiding link of 
which is another part. It is the next part - a unit that provides 
operative control of forces and means, is constantly at the clock 
readiness for responding to criminal manifestations, emergency 
situations, other events and is a coordinating body of continu-
ous management at the disclosure of crimes, as well as the law 
enforcement body that is endowed administrative legal status 
and advocates in legal relations with offenders in the application 
of coercive measures. It works in complex with other units cre-
ates a system of protection and protection public order, disclo-
sure of crimes, reaction to abrupt changes operational situation. 
It should be noted that the next service is significant affects the 
formation of the image as a whole, since its employees are in 
close contact with the population, other law enforcement agen-
cies bodies, state authorities and self-government, public organ-
izations organizations, foreign institutions and organizations, 
etc. So, Turning to the genesis of the emergence of a regular ser-
vice, we can more to in-depth study the essence and purpose of 
this unquestionably important and a complex element of the law 
enforcement system. Carrying out historical and legal analysis 
of positive experience and disadvantages in the process the for-
mation of the regular service of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine its development and legislative consolidation at the 
present time will help in identifying further prospects and trends 
of its development, improvement. The purpose of this study is to 
integrate the historical and legal analysis of the actual material, 
regulations, that characterize the process of formation and func-
tioning of the next service, reveal its place and role in the sys-
tem of law enforcement agencies at different historical stages. 
To achieve this goal in the work are put the following tasks, the 
solution of which involves disclosing the essence and content reg-
ular service functions; consider the genesis of the duty service; 
to determinethe main stages of its development; analyze the 
legal sources that regulate the emergence and development of 
duty service during the considered period.

An author is analyse the legislation of Ukraine that regulates 
activity of duty service of organs (subdivisions) of the National 
police of Ukraine. In particular, it is distinguished, six groups of 
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normatively-legal acts, that regulate activity of duty parts, are 
systematized and described: to the first group it costs to take the 
universally recognized principles and norms of international law 
and international agreements that were ratified by Ukraine; to 
the second group it is possible to take the basic legislative acts of 
the state; to the third group of acts that make legal framework 
of adjusting of activity of duty parts of the National police, other 
enter, except laws, legal acts of Ukraine, namely: acts (decrees 
and orders) of President of Ukraine; resolutions of Supreme 
soviet of Ukraine; acts (normative resolutions and orders) of 
Cabinet of Ministers of Ukraine; a fourth group is presented by 
other legislative acts mediated regulative those or other direc-
tions of activity of duty parts of National police of Ukraine; fifth 
group of legal acts that regulate activity of attendants; sixth 
group of sources of the legal adjusting of activity of duty ser-
vice of organs (subdivisions) of the National police of Ukraine, 
to our opinion, fold the inwardly-organizational acts of guidance 
of the National police of Ukraine and them collective organs. 
Presented list of legislative normative acts that regulate activity 
of duty parts (subdivisions) of the National police it is impossible 
to name exhaustive.

In recent years, the idea of building a police force in our state 
has become particularly popular with respect to the “European 
standards” regarding the reformation of the law-enforcement 
bodies of Ukraine. Although we have repeatedly said that there 
are no “European standards” in this case at all, and it can not 
be, and if we already take Europe as a model, then at least we 
should talk about the “European model”. Therefore, the author 
analyzes the foreign law regulating the activities of the regu-
lar part of the police body: the USA, Austria, Georgia, Poland, 
Great Britain, Switzerland, etc., and taking into account foreign 
experience for improving the work of the regular service of the 
organs (divisions) of the National Police of Ukraine.

Key words: bodies of internal affairs, duty unit, police, 
city corporal, regular, statute, duty service, National police of 
Ukraine, industry is right, norms, legal adjusting, position.

Постановка проблеми та її актуальність. Кожне 
суспільство має можливість нормально розвиватися 
на базі тільки власної культури, своїх традицій і зви-
чаїв, поглядів та установок, ідеалів та цінностей. І 
справді важко не погодитися з Г.В. Атаманчуком, але 
використання кращого із світового досвіду, на думку 
фахівців з питань управління поліцейською діяльністю, 
є «важливим фактором розвитку органів Національної 
поліції як професійного, ефективного, стабільного, 
авторитетного органу державної влади». Вдосконален-
ня управління органами Національної поліції має бути 
тісно пов’язаним із досягненнями зарубіжної поліцей-
ської науки та практики.

Метою статті є аналіз моделей чергової частини ор-
гану поліції зарубіжних країн світу.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в країнах ЄС 
спостерігаються три моделі забезпечення внутрішньої 
безпеки: 

1) централізована, або (континентальна) модель з 
домінуючою роллю міністерства внутрішніх справ, ди-
рективним стилем управління й жорсткою вертикаллю 
підпорядкування низових ланок центральним орга-
нам(Швеція, Данія, Норвегія,Франція, Іспанія, Італія); 

2) децентралізована модель, для якої характерна 
особливість – відсутність єдиного загальнонаціонально-
го органу, множинність поліцейських сил загальнодер-
жавного, регіонального та місцевого рівнів, переваж-
не зосередження важелів управління поліцейськими 
силами в руках обласних (регіональних) органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування, 

яка передбачає значну роль муніципальних органів вла-
ди в управлінні поліцією( Швейцарія, Болгарія, Чехія, 
Угорщина, Польща); 

3) комбінована (напівцентралізована) модель, осо-
бливістю якої є наявність загальнонаціонального органу 
(міністерства), відповідального за забезпечення вну-
трішньої безпеки, координація діяльності розрізнених 
поліцейських служб; співіснування державних поліцей-
ських служб загальнонаціонального (федерального) та 
регіонального (рівня штату, землі), а також державної 
та муніципальної поліції з пріоритетністю розвитку дер-
жавної поліції (Великобританія, ФРН, Нідерланди).

Однією з країн, в якої історично склалася центра-
лізована система поліцейського управління, є Франція. 
Структурно поліцейський апарат складається з таких 
підрозділів: національна поліція, муніципальна поліція, 
жандармерія. Потрібно також наголосити на тому, що 
всі поліцейські сили країни об’єднані в межах націо-
нальної поліції, що керується генеральною дирекцією 
поліції МВС Франції. У 72 складі МВС Франції діють: 
генеральна дирекція Національної поліції; генеральна 
дирекція місцевих колективів; дирекція громадської 
безпеки; дирекція регламентації та права; централь-
на дирекція управління; дирекція особового складу й 
навчальних закладів поліції; дирекція технічних служб. 
Контрольні та організаційно-штабні функції поряд з 
центральною дирекцією управління виконує Генераль-
на інспекція Національної поліції. За призначенням 
розрізняють дві основні системи поліції: адміністра-
тивну і судову (кримінальну). Адміністративна поліція 
займається попередженням правопорушень і виконує 
інші профілактичні функції. Судова (кримінальна) по-
ліція займається розкриттям злочинів, виявленням об-
ставин їх скоєння, розшуком, затриманням злочинців і 
передачею звинувачених судовим органам. Розсліду-
вання більшості злочинів здійснює судова поліція, офі-
цери котрої мають право на проведення самостійного 
попереднього розслідування. Важливим елементом 
системи національних поліцейських органів Франції є 
муніципальна поліція, компетенція якої обмежується 
забезпеченням публічного порядку: громадської безпе-
ки, спокою та санітарії. 

Країною – представницею другої моделі поліцей-
ського управління являється Швейцарія. У Швейцарії 
відсутній централізований та монолітний корпус дер-
жавної поліції, чисельність органів правопорядку і 
принципи їх функціонування визначають окремі місцеві 
(кантональні) органи влади. У Швейцарії діє 26 канто-
нальних корпусів поліції і більше 100 підрозділів у гро-
мадах. Незважаючи на цю граничну децентралізацію, 
у країні діють чіткі форми взаємовідносин і правила 
регіонального співробітництва у сфері правопорядку, 
розроблені конфедерацією кантональних комендантів 
поліції Швейцарії та об’єднанням шефів міської поліції. 
Поліція Швейцарії підрозділяється на три рівні: феде-
ральна поліція, кантональна поліція і міська поліція. 
Федеральна поліція входить до складу Федерального 
департаменту юстиції і поліції. Департамент займаєть-
ся 73 питаннями внутрішньої безпеки Швейцарії, захи-
стом цивільних прав, наданням політичного притулку 
та питаннями міграції. На наступному рівні знаходиться 
кантональна поліція. Функції міської чи сільської поліції 
здебільшого виконують також співробітники кантональ-
ної поліції. 
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Сучасна система поліцейських органів Велико-
британії включає поліцейські департаменти графств, 
транспортну поліцію, поліцію Північної Ірландії. Офі-
ційні назви поліцейських органів: повноважна поліція  
в 51 місцевому відділенні на території Англії, Уельсу, 
Шотландії; королівська поліція Ольстера в Північній Ір-
ландії; Лондонська поліція в столиці Великобританії. 
Статус поліцейської служби цивільний, службовці несуть 
службу у форменому або у цивільному одязі, але прак-
тично без зброї, окрім Ольстера. Усі поліцейські органи 
входять до системи МВС, проте для поліції Великобри-
танії характерна і значна децентралізація. Міністерство 
здійснює управлінську діяльність через департаменти, 
зокрема: департамент поліції; департамент криміналь-
ної політики; департамент кримінального правосуддя; 
департамент тюрем; департамент апробації і контролю 
за тими, хто відбув покарання; пожежний департамент; 
департамент імміграції і громадянства; департамент 
штатів особового складу і управління; департамент про-
грам для населення і рівних можливостей. 

Характерною особливістю британської поліцейської 
системи є також те, що всі працівники британської по-
ліції (від констебля і вище) наділені відповідними пра-
вами в частині досудового розслідування кримінальних 
справ. Окремого органу чи посадової особи, спеціально 
призначених для виконання цієї функції, у британській 
поліції немає. Поряд із поліцією досудове розсліду-
вання мають право також вести по окремих категоріях 
справ співробітники королівської митної служби Ве-
ликобританії. В Англії митний департамент наділений 
найбільшими повноваженнями для розслідування ді-
яльності організацій і окремих осіб, втягнених у між-
народну контрабанду, наркобізнес, фінансові міжна-
родні злочини Усі 74 поліцейські формування країни 
поділяються на дві категорії: загальні та спеціалізовані 
поліцейські сили. Загальні поліцейські сили є органами 
місцевої влади, до них належать: поліцейські форму-
вання графств, міських поселень, столична лондонська 
поліція, об’єднані поліцейські формування Спеціалізо-
вані поліцейські обслуговують окремі державні органи і 
знаходяться в їх безпосередньому підпорядкуванні.

У декілька останніх років щодо реформування сис-
теми правоохоронних органів України особливо попу-
лярною стала теза побудови в нашій державі поліції 
саме за «європейськими стандартами». Хоча ми вже 
неодноразово казали, що ніяких «європейських стан-
дартів» у цій справі немає взагалі і бути не може – і 
якщо вже брати Європу за взірець, то слід принаймні 
говорити про «європейський зразок» [1]. 

Справді, європейський вибір України став страте-
гічним курсом її розвитку, і значну роль у формуванні 
майбутньої політики безпеки держави.

З цього часу ідеї «європеїзації» набули певного, хоча 
й інтуїтивного поширення і відносно реформування сис-
теми МВС України, у тому числі, й серед керівництва Мі-
ністерства та науковців. Наприклад, Є.В. Зозуля, зазна-
чаючи, що «приступаючи до реформування системи МВС 
України, керівництво Міністерства враховувало особли-
вості етапу політичної та економічної розбудови держави 
того часу та вивчало міжнародний досвід. За основу було 
взято структурні побудови МВС таких країн, як Німеччи-
на, Польща, Франція, Угорщина та інші» [3], втім, у роз-
ділі «Основні напрями реформування міліції України з 
метою приведення її до моделі європейської поліції» ро-

боти [5, с. 110-143], на жаль, не поставив за мету аналіз 
означеної «моделі європейської поліції». Інший дослід-
ник, В.В. Галунько, сам не пішов далі витіюватої конста-
тації загальновідомих істин, що «робота міліції потребує 
докорінного реформування шляхом побудови системи 
МВС України, яка б відповідала європейським стандар-
там, якісно нової моделі ОВС України в контексті загаль-
нодержавного реформування правоохоронних органів з 
творчим урахуванням досвіду зарубіжних країн» [4].

Сьогодні існує достатня кількість спеціальних публі-
кацій, за якими можна більш-менш повно отримати уяв-
лення про ті чи інші поліцейські структури країн світу 
та їх діяльність. Виходячи з цього, О. Федченко цілком 
справедливо зазначає, що «відповідно до правової сис-
теми кожної окремої країни існують і різні структури 
правоохоронних органів, що займаються поліцейською 
діяльністю» [2, с. 72].

Поліцейські підрозділи всіх країн світу, які вклю-
чені в систему соціального обслуговування населення 
(тобто насамперед повинні задовольняти потреби гро-
мадян), мають у своїй структурі чергові підрозділи, ді-
яльність яких здебільшого спрямована на забезпечення 
ефективного функціонування всіх галузевих апаратів 
поліції і організацію реагування на заяви і повідомлення 
про правопорушення та інші події. При цьому зарубіжні 
чергові підрозділи і служби, що забезпечують функцію 
реагування, як правило, знаходяться в безпосередньо-
му підпорядкуванні керівників поліцейських органів і 
працюють на користь усіх їх служб.

Відповідно до сучасних світових поліцейських стан-
дартів, що запропоновані ООН, кожний місцевий відділ 
(дільниця) поліції повинен мати у своїй структурі під-
розділи, що відповідають таким критеріям:

1. Чергова частина (або відділ реєстрації) для надан-
ня довідкової інформації та допомоги населенню є пер-
шим місцем, куди звертається відвідувач поліцейського 
відділу (дільниці). Люди можуть приходити в поліцей-
ський відділ (дільницю) з цілого ряду причин, і отри-
мане враження визначає їх уявлення про роботу поліції 
в цілому. Співробітники чергової частини або відділу 
реєстрації мають спілкуватися з відвідувачами якомо-
га доброзичливіше, і хоча вони не зобов’язані постій-
но демонструвати привітність, їх поведінка не повинна 
бути ворожою.

2. Диспетчерська служба для розподілу за виклика-
ми громадян працівників поліції і координації їх дій 
у разі виникнення інших подій. Тобто має існувати ме-
ханізм установлення зв’язків між дзвінками з прохання-
ми про допомогу і діями поліції. У процесі диспетчер-
ського управління забезпечується контроль відносно 
загальних заходів реагування і визначається швидкість, 
з якою вони будуть прийняті. У деяких місцях такий 
процес може бути напівавтоматичним і передбачати 
використання комп’ютерів; у цьому випадку йдеть-
ся про комп’ютеризоване диспетчерське управління, 
відоме під англійською абревіатурою САD (Computer 
Aided Despatch). Зазвичай співробітник диспетчерської 
служби або служби САD проводить сортування дзвінків, 
встановлюючи черговість надання допомоги. Телефон-
на система має автоматично відстежувати джерела 
і адресу, з яких був зроблений дзвінок з проханням 
про екстрену допомогу. Поліцейські патрулі повинні 
постійно підтримувати тісний контакт з будь-якою осо-
бою, що виконує цю функцію.



44
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ

ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС44

Протидія злочинності: проблеми практики  
та науково-методичне забезпечення

3. Відділи патрулювання і реагування на повідом-
лення від населення про будь-яку допомогу. Необхід-
ний порядок роботи місцевої дільниці вживання захо-
дів реагування на дзвінки з проханнями про допомогу 
повинен бути 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Аналізуючи нормативні акти, що регулюють діяль-
ність поліції закордонних країн, та юридичну літерату-
ру, присвячену цій проблематиці, ми дійшли висновку, 
що у Великобританії, США, Канаді та Франції є певні 
відмінності моделей чергових служб поліції цих країн 
з вітчизняною моделлю. Так, в організаційних структу-
рах поліції на багатьох поліцейських дільницях відсут-
ні чергові, які є організаторами роботи щодо охорони 
громадського порядку. Чергування здійснюється всіма 
працівниками поліцейської дільниці згідно з графіком. 
Особливістю діяльності поліції цих зарубіжних країн 
щодо охорони громадського порядку є те, що більшість 
поліцейських задіяна для цього у вечірній час та вихід-
ні дні. Тобто графіки чергувань складені таким чином, 
що саме коли вчиняється більшість правопорушень, 
основна кількість поліцейських знаходиться на робочо-
му місці. В інший час поліцейські відпочивають. Поліція 
в цих країнах лише виявляє правопорушення, але ні-
коли не приймає рішення щодо правопорушників. Для 
цього є спеціальні органи (магістрати, префекти, полі-
цейські трибунали тощо).

Висока ефективність діяльності поліції і жандарме-
рії Австрії щодо підтримки громадського порядку та 
безпеки обумовлена жорстокою централізацією їх ор-
ганів, а також жорстоким вертикальним підпорядку-
ванням.

Починаючи з 1999 р. у зв’язку із загостренням кри-
міногенної ситуації в Італії було вжито заходів щодо 
посилення поліції. Було ухвалено рішення збільшити 
чисельність правоохоронних органів, оснастити полі-
цейських і карабінерів сучасними технічними засоба-
ми і озброєнням. Чергові наряди отримали додаткові 
патрульні машини, на вулицях встановили нові телека-
мери стеження за громадським порядком. У великих 
містах були створені єдині центри швидкого реагуван-
ня, куди надходить інформація про всі вчинені право-
порушення. План підвищення рівня безпеки передбачав 
більш тісну співпрацю між силовими структурами, всі-
ма черговими службами і адміністративними органами.

У «кобан» – поліцейського відділення в Япо-
нії – є постійний склад поліцейських, які несуть службу 
за графіком, – доба чергування (зараховується 16 го-
дин, оскільки передбачається 8-годинний відпочинок 
в «кобан»), доба відпочинку, доба або два чергування 
в денний час. У Токіо на добове чергування заступає 
наряд, як правило, з 4 чоловік за певним графіком. 
Обов’язково один із зміни чергує стоячи біля входу або 
сидячи в приміщенні. Інші виконують затверджені ін-
струкцією чергові функції, перш за все такі: готовність 
прибути за викликом; патрулювання району, як пра-
вило, на велосипеді; здійснення адресних обходів; 
оформлення поліцейських інформативних щитів. 

Можна також звернутися до зарубіжного досвіду 
Грузії. Основні підрозділи МВС Грузії після рефор-
ми – це патрульна служба і кримінальна поліція. Па-
трульна служба поєднує функції дорожньої поліції і 
моментального реагування на звернення громадян 
до служби екстреної допомоги. Екіпажі з двох чоло-
вік курсують за спеціально розробленими маршру-

тами. Норматив реакції на повідомлення про злочин 
або подію найближчого екіпажу – кілька хвилин. Всі 
машини обладнані технічними засобами, що дозволя-
ють перевірити будь-який автомобіль або особу за-
триманого. У машинах встановлені камери, розмови 
екіпажу записуються, поліцейські мають право затри-
мувати і опитувати людей тільки в певному секторі 
огляду камери своєї машини. Саме ці нововведення 
стали тим механізмом, який сприяє злагодженій ро-
боті чергової служби Грузії. Також для покращення 
роботи чергової служби Грузії, а також для підвищен-
ня оперативності реагування на різні зміни оператив-
ної обстановки, підтримання безпеки, відстежен-
ня дорожнього руху і профілактики правопорушень 
у Грузії реалізується програма забезпечення вулич-
ного контролю в найбільших містах за допомогою ста-
ціонарної відеотехніки (лише в Тбілісі встановлено 
понад 1000 відеокамер). Оперативна відеоінформація 
реєструється та обробляється у відповідних команд-
них центрах Департаменту патрульної поліції і сприяє 
чітким та злагодженим діям чергової служби та па-
трульної поліції. 

У Великобританії, США, Канаді та Франції є пев-
ні відмінності в організаційних структурах поліції, 
на багатьох поліцейських дільницях відсутні чергові, 
які є організаторами роботи з охорони громадського 
порядку. Чергування здійснюється всіма працівниками 
поліцейської дільниці згідно з графіком. Особливістю 
діяльності поліції зарубіжних країн щодо охорони гро-
мадського порядку є те, що більшість поліцейських за-
лучена до цього у вечірній час та вихідні дні [3]. Гра-
фіки чергувань складені таким чином, що на той час, 
коли скоюється більшість правопорушень, залучено й 
більше поліцейських. В інший час поліцейські відпочи-
вають [4].

Висновки. Отже, проаналізувавши адміністратив-
но-правову діяльність та організаційну структуру черго-
вих служб поліції закордонних країн порівняно з черго-
вою службою органів (підрозділів) Національної поліції 
України, можна дійти висновку що вони мають: 

1) багато спільного, що відбивається в завданнях та 
функціях, покладених на них; 

2) відмінності, зокрема: чергова служба органів 
поліції діє на штатній основі; чергова служба органів 
(підрозділів) Національної поліції України створюються 
у всіх територіальних органах НП та графік чергування 
цілодобовий.

Що стосується іноземного досвіду організації, 
управління й функціонування поліцейських служб і під-
розділів, то необхідно підкреслити таке: загалом він 
відрізняється від українського, і для фахівців очевид-
но, що його можна розглядати як такий, що заслуговує 
на подальше дослідження та впровадження. Цей досвід 
має для нас важливе значення, бо аналіз його дає змогу 
побічно підтвердити правильність вибраних нами форм 
і методів організації й управління діяльністю поліції, 
їхні стратегії й тактики під час реалізації завдань щодо 
забезпечення правопорядку.

Нашій державі варто врахувати позитивний досвід 
розвинених світових країн. На особливу увагу заслуго-
вує досвід Сполученого Королівства Великої Британії 
та Північної Ірландії в розробленні та запровадженні 
корпоративної об’єднаної інформаційної моделі даних 
для потреб поліції.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ 
РОДОВОГО ОБ’ЄКТА ДЛЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 

СТАТТЕЮ 112 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Кияшко О. О.

У статті аналізуються проблеми визначення родового 
об’єкта для злочину, передбаченого статтею 112 Кримі-
нального кодексу України. Робиться висновок про необхід-
ність удосконалення такого визначення у зв’язку з при-
йняттям нового Закону України «Про національну безпеку». 
Це вимагає нового наукового тлумачення цієї юридичної 
конструкції як для розділу І Особливої частини КК України 
загалом, так і для окремих злочинів цього розділу, зокрема 
посягання на життя державного чи громадського діяча.

Ключові слова: кримінальне право, основи національної 
безпеки, родовий об’єкт, посягання на життя державного 
чи громадського діяча.

В статье анализируются проблемы определения родо-
вого объекта для преступления, предусмотренного ста-
тьей 112 Уголовного кодекса Украины. Делается вывод о 
необходимости совершенствования такого определения в 
связи с принятием нового Закона Украины «О национальной 
безопасности». Это требует нового научного толкования 
этой юридической конструкции как для раздела I Особен-
ной части УК Украины в целом, так и для отдельных пре-
ступлений этого раздела, в частности посягательства на 
жизнь государственного или общественного деятеля.

Ключевые слова: уголовное право, основы националь-
ной безопасности, родовой объект, посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля.

The article analyzes the problems of determining the generic 
object for a crime under Article 112 of the Criminal Code of 
Ukraine. The conclusion is made about the need to improve this 
definition in connection with the adoption of the new Law of 
Ukraine “On National Security”. This requires a new scientific 
interpretation of this legal structure for section I of the Special 
Part of the Criminal Code of Ukraine as a whole, and for certain 
crimes of this section, in particular, encroachment on the life of 
a state or public figure.

The complexity of the phenomenon under study and the 
limitations of research methods, according to scientists, can 
provoke a simplified approach to clarifying the content of the 
concept of national security and give rise to false conclusions of 
the analysis of the legislative definition. The components of the 
national security structure on a functional basis have their own 
specifics. Due to the influence of various factors, depending on 
the specific historical circumstances, one or another component 
may take priority. It means that, without denying, in general, 
the definitions proposed by legal scholars, we believe that tak-
ing into account the provisions of the new Law of Ukraine “On 
National Security of Ukraine” and our own position, it is possi-
ble to use this definition of the generic object of crimes pro-
vided for in Section I of the Special Part of the Criminal Code of 
Ukraine “Crimes against the foundations of national security Of 
Ukraine”, namely, the generic object of these crimes is the sys-
tem of social relations ensuring the protection of the vital inter-
ests of a person, society and States countries, the implemen-
tation of which guarantees the sovereignty of Ukraine and its 

progressive democratic development, as well as safe conditions 
of life and well-being of its citizens from the real and potential 
threats to military or non-military, which can make it impossible 
or hinder the realization of national interests of Ukraine and the 
preservation of national values.

Key words: criminal law, bases of national security, generic 
object, encroachment on the life of a state or public figure.

Постановка проблеми та її актуальність. Для ана-
лізу соціальної та юридичної сутності злочинів, ступеня 
їх суспільної небезпечності, а також їх правильної ква-
ліфікації необхідно розкрити сутність родового об’єк-
та [1, с. 61], адже він є частиною загального об’єкта, 
суспільні відносини, які в ньому поєднані, що дає змо-
гу виділяти цей об’єкт і зосередити в ньому однорідні 
суспільні відносини. Академік В.Я. Тацій наголошує: 
«Під родовим (груповим) об’єктом розуміють об’єкт, 
який охоплює певне коло тотожних чи однорідних 
за своєю соціальною і економічною сутністю суспільних 
відносин, які повинні охоронятися внаслідок цього єди-
ним комплексом взаємопов’язаних кримінально-право-
вих норм» [2, с. 105]. Саме цю його властивість було 
покладено в основу побудови Особливої частини Кри-
мінального кодексу, що дало змогу законодавцю, за-
галом, правильно об’єднати в межах одного розділу 
Кримінального кодексу норми, в яких встановлюється 
відповідальність за посягання на тотожні чи однорідні 
суспільні відносини [2, с. 106].

Свого часу ще М.Й. Коржанський справедливо зазна-
чав: «Згідно зі структурою кримінального законодавства 
під час пошуку родового об’єкта злочину можна кори-
стуватися таким правилом: діяння, які містяться в од-
ному розділі КК України, посягають на той самий ро-
довий об’єкт» [1, с. 83]. За таких умов, перш за все, 
треба визначити, у якому розділі Особливої частини 
Кримінального кодексу (далі – КК) України передбаче-
ний злочин, що регламентує кримінальну відповідаль-
ність за посягання на життя державного чи громадсько-
го діяча. Відповідне посягання передбачене у розділі І 
Особливої частини «Злочини проти основ національної 
безпеки України» (стаття 112 КК України), що є одним 
із найнебезпечніших видів злочинної діяльності. Інакше 
кажучи, назва відповідного розділу вказує на зміст ро-
дового об’єкта злочину, правильність визначення якого 
має велике значення, отож він і є об’єктом нашого кри-
мінально-правового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми, пов’язані з дослідженням посягання на життя дер-
жавного чи громадського діяча, свого часу були пред-
метом дослідження таких учених, як В.Ф. Антипенко, 
М.І. Бажанов, О.Ф. Бантишев, В.О. Глушков, В.Я. Гор-
бачевський, В.П. Ємельянов, В.А. Ліпкан, М.І. Мельник, 
В.О. Навроцький, О.С. Сотула, В.П. Філонов, М.І. Хавро-
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нюк, О.А. Чуваков та інші. На жаль, у сучасних умовах 
побудови правової держави ця проблематика набуває 
особливого значення, тому її наукове розроблення 
не втрачає своєї актуальності.

Метою статті є розкриття проблеми визначення ро-
дового об’єкта для злочину, передбаченого статтею 112 
КК України, з урахуванням сучасних досягнень кримі-
нально-правової науки.

Виклад основного матеріалу. Варто погодитись 
із позицією професора О.Ф. Бантишева, який уважає, 
що суспільна небезпека злочинів проти основ націо-
нальної безпеки України, зокрема посягання на життя 
державного чи громадського діяча, полягає насампе-
ред у створенні, формуванні негативних, шкідливих, 
суспільно небезпечних зв’язків і відносин, за наявності 
й в умовах яких стає можливим заподіяння шкоди пра-
воохоронним благам [3, с. 133].

Треба зазначити, що відбулися певні зміни у визна-
ченні самого поняття «національна безпека» через при-
йняття Верховною Радою України 21 червня 2018 року 
нового Закону України «Про національну безпеку Укра-
їни» [4], який прийшов на зміну Закону України «Про 
основи національної безпеки України» від 19 червня 
2003 року [5].

Упродовж усього часу існування цього Закону Укра-
їни та відповідного розділу «Злочини проти основ наці-
ональної безпеки» в Особливій частині КК України тео-
ретиками та практиками кримінального права робилися 
спроби дати належну характеристику цьому правовому 
інституту.

Очевидно, що вченими таким родовим об’єктом 
визначалися ті інституції, які посідали відповідне міс-
це в структурі Закону України від 19 червня 2003 року. 
Це – національна безпека [6, с. 53], державна безпека 
України [7, с. 45], безпека держави у різних її сферах 
[8, с. 9], національні інтереси як життєво важливі мате-
ріальні, інтелектуальні та духовні цінності Українського 
народу [9, с. 250] тощо. Є також думка про тотожність 
понять «національна безпека» і «державна безпека» 
[10, с. 25], що, у свою чергу, вимагає з’ясування змісту 
цих понять, а також визначення їх співвідношення між 
собою.

Наукове тлумачення юридичної конструкції «наці-
ональна безпека України» передбачає, перш за все, 
розкриття змісту поняття «безпека», яке розглядається 
через призму забезпечення захищеності її об’єкта від 
небезпек, створення для держави, людини й суспіль-
ства сприятливих умов життєдіяльності та розвитку  
[11, с. 14].

За попереднім Законом України «Про основи на-
ціональної безпеки України» від 19 червня 2003 року 
національна безпека визначалася дуже просторо: «за-
хищеність життєво важливих інтересів людини й грома-
дянина, суспільства та держави, за якої забезпечують-
ся сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 
запобігання і нейтралізація реальних і потенційних 
загроз національним інтересам у сферах правоохо-
ронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордон-
ної діяльності та оборони, міграційної політики, охо-
рони здоров’я, охорони дитинства, освіти та науки, 
науково-технічної та інноваційної політики, культурно-
го розвитку населення, забезпечення свободи слова та 
інформаційної безпеки, кібербезпеки та кіберзахисту, 
соціальної політики та пенсійного забезпечення… »  

(частина 1 статті 1 Закону) [5]. У новому Законі України 
«Про національну безпеку України» законодавець обме-
жився більш стислим формулюванням: «Національна 
безпека України – захищеність державного сувереніте-
ту, територіальної цілісності, демократичного консти-
туційного ладу та інших національних інтересів України 
від реальних та потенційних загроз (пункт 9 частини 1  
статті 1 Закону) [4].

Попередня дефініція надавала вченим-правникам 
можливість виділити такі основні види безпеки, які 
в сукупності утворюють національну безпеку, а саме: 
безпека особи, безпека суспільства, безпека держа-
ви, а також зовнішньополітична, внутрішньополітична, 
воєнна, економічна, соціальна, інформаційна безпе-
ки, безпека державного кордону України та інші види 
безпеки [12, с. 91]. Унаслідок цього був зроблений 
висновок про нетотожність поняття національної безпе-
ки та безпеки держави, оскільки остання розглядалась 
як її різновид, зокрема, статтею 7 Закону України «Про 
основи національної безпеки України» зазначалося, що 
одною з основних реальних і потенційних загроз націо-
нальній безпеці України, а також її стабільності є втру-
чання у сферу державної безпеки [5]. Аналіз положень 
цього Закону дав можливість ученим стверджувати, що 
до основ національної безпеки України необхідно відно-
сити такі: об’єкти національної безпеки (людина, сус-
пільство і держава), пріоритети національних інтересів 
(гарантування конституційних прав і свобод людини й 
громадянина, захист державного суверенітету, тери-
торіальної цілісності та недоторканності державних 
кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи 
України, зміцнення політичної та соціальної стабіль-
ності в суспільстві тощо), основні напрями державної 
політики з питань національної безпеки. Тобто напря-
ми основ національної безпеки стосувалися політич-
ної, військової, економічної, соціальної, екологічної, 
науково-технологічної та інформаційної сфер. Відпо-
відно, родовий об’єкт розглядуваного складу злочину, 
характеризувався складною, комплексною структу-
рою та включав у себе суспільні відносини з охорони 
основ національної безпеки України, що забезпечують 
існування України як суверенної, незалежної, демокра-
тичної, соціальної та правової держави [13, с. 23].

У новому Законі України «Про національну безпеку 
України» державна безпека отримала окреме визначен-
ня як «захищеність державного суверенітету, терито-
ріальної цілісності і демократичного конституційного 
ладу та інших життєво важливих національних інтере-
сів від реальних і потенційних загроз невоєнного ха-
рактеру» (пункт 4 частини 1 стаття 1 Закону) [4]. Тобто 
державна безпека відрізняється від національної лише 
однією фразою «невоєнного характеру», ба більше:  
пункт 2 частини 1 статті 1 Закону містить визначення 
воєнної безпеки як захищеності «державного суве-
ренітету, територіальної цілісності і демократичного 
конституційного ладу та інших життєво важливих на-
ціональних інтересів від воєнних загроз» [4]. Це дає 
можливість зробити висновок, що національна безпека 
є поняттям ширшим, ніж безпека державна та воєнна, і 
є захищеністю від загроз, визначених у Законі, як воєн-
ного, так і невоєнного характеру.

Річ у тому, що саму категорію «національна безпе-
ка» вчені зараховують до складних, міждисциплінар-
них [14, с. 21] чи інтегративних понять [15, с. 108], що 
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використовуються в досить широкому колі наук – юри-
дичних, економічних, математичних, військових, полі-
тології, теорії міжнародних відносин, конфліктології, 
спеціальних оперативних дисциплін [16, с. 84]. 

Дослідник злочинів проти основ національної без-
пеки О.А. Чуваков зазначає, що, з одного боку, націо-
нальна безпека – поняття конкретно-історичне, а отже, 
воно піддається трансформації залежно від суспіль-
но-політичних, економічних та інших умов, які склали-
ся на певному етапі розвитку держави. З іншого боку – 
на зміст цього поняття впливають національно-державні 
інтереси країни, загальна національна ідея [17, с. 40].

При цьому навіть у спеціальній кримінально-право-
вій літературі немає єдності щодо визначення поняття 
національної безпеки. Зокрема, національна безпе-
ка, на думку дослідника Л.І. Ільчука, є узагальненим 
критерієм, який характеризує спроможність держави 
зберегти територіальну цілісність, суверенно вирішу-
вати політичні, економічні та інші питання й виступати 
як самостійний суб’єкт системи міждержавних відносин  
[18, с. 54–55]. Однак є позиція, згідно з якою національ-
ну безпеку треба розглядати як ступінь захищеності ін-
тересів особистості, суспільства та держави від зовніш-
ніх і внутрішніх загроз, а також як показник здатності 
суспільства і держави стримувати або усувати внутрішні 
та зовнішні загрози національному суверенітету, тери-
торіальній цілісності, соціальному ладу, економічному 
розвиткові [19, с. 26], і така позиція є більш прийнят-
ною з позиції нового Закону України «Про національну 
безпеку України» [4]. Окрім того, автор указує на таку 
юридичну конструкцію, як «внутрішні і зовнішні загро-
зи», що, безумовно, охоплює широке коло всіх реаль-
них і потенційних загроз національній безпеці України 
[12, с. 91].

Професор О.Ф. Бантишев розуміє під національною 
безпекою «конституційний, суспільний і державний лад 
України, її політичну систему, суверенітет, територі-
альну цілісність і недоторканність, обороноздатність, 
державну, економічну чи інформаційну безпеку, а та-
кож національну безпеку в екологічній і воєнній сфе-
рах» [3, с. 26]. Однак, на думку вчених, наведена дефі-
ніція загалом точно визначає ознаки основ національної 
безпеки, проте й не позбавлена окремих недоліків. 
Наприклад, дослідники вказують серед об’єктів пося-
гання такі явища, як «обороноздатність» і «національна 
безпека у воєнній сфері», розуміючи їх як однощаблеві 
категорії [20, с. 570].

Одну з найбільш розгорнутих характеристик на-
ціональної безпеки у своїй монографії представив 
дослідник О.А. Чуваков, який стверджує: «Національна 
безпека – це конкретно-історична категорія, що видоз-
мінюється залежно від наявних соціально-політичних, 
економічних, духовно-ідеологічних та інших умов. 
Тому формування змісту цього поняття перебуває в тіс-
ній залежності від національно-державних інтересів 
країни, загальної національної ідеї, що панує в суспіль-
стві. З урахуванням цієї обставини, положень чинного 
законодавства, а також досліджених теоретичних поло-
жень про природу «національної безпеки», можна дійти 
висновку про те, що національна безпека України – це 
стан захищеності життєво важливих інтересів людини й 
громадянина, суспільства та держави від внутрішніх і 
зовнішніх загроз, завдяки чому забезпечується сталий 
розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобіган-

ня і нейтралізація реальних і потенційних загроз націо-
нальним інтересам» [21, с. 332].

Спроба виробити певний диференційований під-
хід до поняття «національна безпека» була здійснена 
О.А. Делінським, який поділяє безпеку на чотири рів-
ні, які він називає підходами: «Перший підхід – націо-
нальна безпека – передбачає захист основних інтере-
сів конкретної держави. Другий підхід – регіональна 
безпека – має на увазі наявність найбільш ефективних 
систем безпеки в рамках конкретних географічних ре-
гіонів. Третій підхід – міжнародна безпека – звертає 
більшу увагу на взаємозв’язок безпеки однієї держави 
з безпекою інших держав (колективне використання 
збройної сили, міжнародні інститути і режими безпе-
ки). Четвертий напрям – глобальна безпека – має все-
осяжний характер, вирізняється поліпредметністю та 
поліоб’єктністю й передбачає, крім військової безпеки, 
захист громадянських прав, навколишнього середови-
ща, економічного розвитку і таке інше» [22, с. 594].

На багатоаспектність національної безпеки також 
указує дослідник З.Д. Чуйко, однак при цьому наголо-
шує на динамічність цього правового інституту: це «… 
динамічний політико-правовий режим, метою якого є 
стан убезпеченості національних інтересів від різного 
роду загроз, що досягається завдяки цілеспрямованій 
діяльності органів державної влади та інститутів грома-
дянського суспільства з метою гарантування прав люди-
ни і основоположних свобод, їх прогресивного розвитку 
та стабільності конституційного ладу [23, с. 139]. Уче-
ний доводить, що з огляду на те, що життя суспільства 
й держави розгортається у різних сферах, «національну 
безпеку потрібно розглядати як сукупність взаємопов’я-
заних складників, різнорідних за функціональними сфе-
рами, які прямо закріплені в першому розділі Конституції 
України. Серед них – екологічна (стаття 16), економічна 
(частина 1 статті 17), інформаційна (частина 1 статті 17) 
та державна безпеки (частина 3 статті 17) [24]. Також 
звертається увага на те, що складники структури націо-
нальної безпеки за функціональною ознакою мають свою 
специфіку. Унаслідок упливу різних чинників, залежно 
від конкретних історичних обставин той чи інший склад-
ник може набувати пріоритетного значення [23, с. 137].

Висновки. Отже, складність досліджуваного явища 
та обмеженість дослідницьких методів, на думку вче-
них, можуть спровокувати спрощений підхід до з’ясу-
вання змісту поняття національної безпеки та породити 
хибні висновки аналізу законодавчої дефініції. Тому 
не заперечуючи загалом представлених визначень, 
запропонованих ученими-правознавцями, вважаємо з 
урахуванням положень нового Закону України «Про на-
ціональну безпеку України» та власної позиції, що мож-
ливе застосування такого визначення родового об’єкта 
злочинів, передбачених розділом І Особливої частини 
КК України «Злочини проти основ національної безпе-
ки України», а саме: родовим об’єктом цих злочинів є 
система суспільних відносин, які забезпечують захист 
життєво важливих інтересів людини, суспільства й дер-
жави, реалізація яких гарантує державний суверені-
тет України, її прогресивний демократичний розвиток, 
а також безпечні умови життєдіяльності й добробут її 
громадян від реальних і потенційних загроз воєнного 
чи невоєнного характеру, які можуть унеможливити чи 
ускладнити реалізацію національних інтересів і збере-
ження національних цінностей України.
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ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ 
СУБ’ЄКТАМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Коваленко А. В.

Стаття присвячена розгляду правової категорії співп-
раці (взаємодії) поліції з іншими суб’єктами запобігання та 
протидії злочинності. 

У статті встановлено коло суб’єктів, з якими співп-
рацює Національна поліція для протидії злочинності, 
здійснено класифікацію суб’єктів запобігання злочинності, 
зазначено завдання, які сприяють реалізації цілей щодо 
ефективної протидії злочинності. Також досліджено нау-
кові положення щодо взаємодії органів у своїй діяльності та 
здійснено теоретичну класифікацію взаємодії суб’єктів для 
досягнення певної мети.

Автор розкриває теоретичні засади діяльності Націо-
нальної поліції, аналізує та встановлює коло суб’єктів, які у 
своїй діяльності безпосередньо вживають заходів, спрямо-
ваних на протидію злочинності, встановлює порядок взає-
модії між органами Національної поліції та іншими суб’єк-
тами в розрізі протидії злочинності, наводить пропозиції 
щодо вдосконалення зазначеної взаємодії.

У статті звертається увага на те, що органи держав-
ної влади вживають заходів, які спрямовані та протидію 
злочинності на загальнодержавному рівні, а органи місце-
вого самоврядування зі свого боку здійснюють діяльність 
такого самого характеру безпосередньо на місцях. 

Як підсумок визначено першочерговий напрям підвищення 
взаємодії для поліції саме з громадою, а також зазначено, що 
ефективна боротьба зі злочинністю та безпосередньо ефек-
тивна протидія злочинності є можливими не тільки за чіт-
кої взаємодії всіх структур і відомств поліції, але й за чіт-
кої взаємодії (співпраці) органів поліції з іншими суб’єктами, 
діяльність яких спрямована на запобігання злочинності. 

Ключові слова: Національна поліція України, взаємодія, 
запобігання злочинності, протидія злочинності, суб’єкт 
протидії злочинності, органи державної влади, органи міс-
цевого самоврядування, громадськість.

Статья посвящена рассмотрению правовой катего-
рии сотрудничества (взаимодействия) полиции с другими 
субъектами предотвращения и противодействия преступ-
ности.

В статье определен круг субъектов, с которыми 
сотрудничает Национальная полиция для противодействия 
преступности, осуществлена классификация субъектов 
предупреждения преступности, определяются задачи, кото-
рые способствуют реализации целей по эффективному про-
тиводействию преступности. Также исследованы научные 
положения по взаимодействию органов в своей деятельно-
сти и осуществлена теоретическая классификация взаимо-
действия субъектов для достижения определенной цели.

Автор раскрывает теоретические основы деятель-
ности Национальной полиции, анализирует и устанав-
ливает круг субъектов, которые в своей деятельности 
непосредственно совершают действия, направленные на 
противодействие преступности, устанавливает порядок 
взаимодействия между органами Национальной полиции и 
другими субъектами в противодействии преступности, 
приводит предложения по совершенствованию указанного 
взаимодействия.

В статье обращается внимание на то, что органы 
государственной власти совершают действия, которые 
направлены на противодействие преступности на общего-
сударственном уровне, а органы местного самоуправления 
в свою очередь осуществляют деятельность такого же 
характера непосредственно на местах.

Как итог определено первоочередное направление повы-
шения взаимодействия полиции именно с обществом, а 
также указано, что эффективная борьба с преступностью 
и эффективное противодействие преступности возможны 
не только при четком взаимодействии всех структур и 
ведомств полиции, но и при четком сотрудничестве орга-
нов полиции с другими субъектами, деятельность кото-
рых направлена на предупреждение преступности.

Ключевые слова: Национальная полиция Украины, взаи-
модействие, предотвращение преступности, противодей-
ствие преступности, субъект противодействия преступ-
ности, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, общественность.

The article is devoted to the consideration of the legal cat-
egory of police cooperation with other subjects of criminal pre-
vention and resistance.

The article identifies a range of subjects with which the 
National Police cooperates for the sake of criminal resistance, 
classifies the subjects of crime prevention and identifies tasks 
that contribute to the realization of the goals of effective crime 
prevention. The scientific provisions on the cooperation of 
authorities in their activities are also investigated, and a theo-
retical classification of the cooperation of subjects to achieve a 
specific goal is carried out.

The author reveals the theoretical foundations of the 
National Police, analyzes and establishes a range of subjects who 
directly perform actions aimed at criminal resistance, estab-
lishes the procedure for National Police cooperation with other 
subjects in criminal resistance, and provides suggestions for 
improving this cooperation.

The article draws attention to the fact that the state author-
ities perform actions, which are aimed at criminal resistance at 
the national level, and local governments, in turn, perform the 
same activities at the local level.

As a result, the priority direction of increasing the coopera-
tion of the police with society was determined, and it was also 
indicated that the effective fight against crime and the effective 
criminal prevention are possible not only with the clear cooper-
ation of all structures and departments of the police, but also 
with the clear cooperation of the police with other subjects 
whose activities are aimed at preventing crime.

Key words: National Police of Ukraine, cooperation, crim-
inal resistance, criminal prevention, a subject of the criminal 
resistance, public authorities, local governments, society.

Постановка проблеми та її актуальність. Поява На-
ціональної поліції України в бутті нашої держави багато 
в чому зумовлена необхідністю наявності правоохорон-
ної структури еталонного зразка. Тільки побудувавши 
роботу органів і підрозділів Національної поліції за ал-
горитмом партнерських відносин із населенням замість 
наявних раніше каральних, можна говорити про мож-
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ливо вдалу інтеграцію нашої держави до європейської 
спільноти, чого й прагне український народ з огляду 
на вектор, закладений в останні роки.

Діяльність, пов’язана з протидією злочинності, 
може бути успішною у разі належної співпраці Націо-
нальної поліції з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування та безпосередньо з громад-
ськістю.

Нині питання співпраці поліції та інших уповноваже-
них органів щодо протидії злочинності є малодослідже-
ним, через що його актуальність є ще більш нагальною. 
Не можна оминути увагою також той факт, що в Україні 
кожен рік прослідковується тенденція до збільшення 
злочинів, змінити яку неможливо зусиллями лише од-
ного уповноваженого органу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
учених, які вже працювали над дослідженням зазначе-
ного питання, можна виокремити таких як Ю.В. Баулін, 
О.М. Бандурка, О.Г. Колба, О.М. Джужа, О.М. Ємець, 
О.Я. Черепненко та інші.

Метою статті є встановити коло суб’єктів, з якими 
співпрацює Національна поліція для здійснення цілей 
щодо протидії злочинності, принципи, за якими відбу-
вається зазначена співпраця, та завдання, які сприяють 
реалізації цілей щодо ефективної протидії злочинності. 
Задля досягнення визначеної мети було поставлено 
такі завдання: розкрити теоретичні засади діяльно-
сті Національної поліції, проаналізувати та встановити 
коло суб’єктів, які у своїй діяльності безпосередньо 
вживають заходів, спрямованих на протидію злочинно-
сті, встановити порядок взаємодії між органами Націо-
нальної поліції та іншими суб’єктами в розрізі протидії 
злочинності, навести пропозиції щодо вдосконалення 
зазначеної взаємодії.

Виклад основного матеріалу. Насамперед зверне-
мо увагу на інформацію щодо діяльності, яка покладе-
на на органи Національної поліції України. Відповідно 
до положень Закону України «Про Національну поліцію 
України» (далі – Закон про поліцію), зокрема на підста-
ві статті 23 зазначеного Закону, органи Національної 
поліції України задля досягнення завдань, покладених 
на неї законодавцем, повинні виконувати дії, спрямова-
ні на профілактику вчинення правопорушень; здійсню-
вати діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню 
правопорушення (злочину); аналізувати причини здійс-
нення кримінальних злочинів та адміністративних пра-
вопорушень; уживати заходів, спрямованих на виявлен-
ня злочинів і правопорушень; у межах своєї компетенції 
вживати заходів, спрямованих на припинення злочинів 
і/або правопорушень тощо [1].

Усі зазначені дії Національна поліція повинна вико-
нувати в чіткій взаємодії з іншими суб’єктами, до ком-
петенції яких входить регулювання тих чи інших право-
відносин.

Спираючись на теоретичні правові твердження, 
суб’єктами, які вживають заходів, спрямованих на про-
тидію, а іноді й на запобігання злочинності, можуть 
виступати окремі особи, органи та організації, що під 
час виконання своїх професійних обов’язків здійсню-
ють, наприклад, організаційні, координаційні функції 
або певним чином причетні до виконання наведених 
функцій.

А.П. Закалюк у своїй роботі щодо сучасної україн-
ської кримінології класифікував суб’єктів запобігання 

злочинності у такому порядку [2, с. 346]: органи дер-
жавної влади та органи місцевого самоврядування 
(здійснюють керування та управління діяльністю щодо 
протидії злочинності); Національна поліція України, 
Служба безпеки України, органи прокуратури (протидія 
злочинності входить до прямих обов’язків перелічених 
суб’єктів); заклади освіти, культурні центри, окремі 
групи громадян (мається на увазі здійснення діяльно-
сті зазначеними суб’єктами, яка закладає теоретичне 
підґрунтя визначення злочинної діяльності як завідомо 
шкідливої для суспільства загалом та особистості зо-
крема).

Співпрацю органів між собою вчені розглядають 
під різними кутами, але з тезами, спільними для всіх. 
Наведемо декілька наукових положень щодо взаємодії 
органів у своїй діяльності. Наприклад, О.Г. Лєкар об-
стоює думку, що під співпрацею треба розуміти спільні 
дії двох або більше суб’єктів, які погоджені за місцем, 
часом, метою тощо [3, с. 33].

О.Ф. Долженков натомість вважає, що співпрацю 
органів під час протидії злочинності треба розгляда-
ти як діяльність двох або більше суб’єктів, засновану 
на законних правових підставах, а метою спільної ді-
яльності виступає боротьба із злочинністю загалом та 
окремо, із чітко визначеними злочинцями [4, с. 232].

Для того аби взаємодія суб’єктів, які беруть участь 
в заходах, спрямованих на протидію злочинності, була 
ефективною, кожен суб’єкт повинен суворо дотримува-
тися плану реалізації запланованих заходів.

Також важливо зазначити, що теоретично прийнято 
класифікувати взаємодію суб’єктів для досягнення пев-
ної мети за такими критеріями:

– за характером зв’язків (тобто взаємодія суб’єктів 
може бути або безпосередньою, або опосередкованою; 
за безпосередньої взаємодії характерним є прямий 
зв’язок між суб’єктами, які разом працюють над пев-
ним завданням, наприклад розкриття певного право-
порушення, до чого залучено декілька правоохоронних 
суб’єктів, натомість за опосередкованої взаємодії зв’я-
зок між суб’єктами наявний через певний буфер – ви-
щий орган – як приклад можна навести ситуацію, за якої 
оперативні підрозділи поліції можуть здійснити обшук 
у житловому приміщенні підозрюваного, щоб знайти 
докази не лише за згодою між собою або за згодою на-
чальства, а лише за допомогою санкції (ордеру) слід-
чого судді, тобто оперативні підрозділи поліції повинні 
звернутися до вищого органу, аби досягнути необхідної 
мети);

– за часом (взаємодія суб’єктів, які прагнуть ре-
алізувати мету щодо протидії злочинності, може бути 
тимчасовою або постійною; за постійної взаємодії ді-
яльність суб’єктів є безперервною та проходить увесь 
час до моменту досягнення результату, тимчасова взає-
модія характерна для виконання конкретного оператив-
ного завдання зазвичай у короткі строки);

– за етапами здійснення (організаційний і тактич-
ний; організаційний етап означає першочерговий роз-
порядок між суб’єктами, визначення взаємних прав та 
обов’язків, визначення мети та завдань, задля яких по-
чалася співпраця; під час тактичного етапу розробля-
ється план сумісних дій уже більш конкретно, наближе-
но до ситуації [5, с. 7–15];

– за функціями (суб’єкти, що здійснюють діяльність, 
спрямовану на протидію злочинності, виконують ряд 



52
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ

ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС52

Протидія злочинності: проблеми практики  
та науково-методичне забезпечення

певних функцій: оперативно-розшукову, управлінську, 
виховну тощо);

– за відкритістю (під час співпраці щодо протидії 
злочинності суб’єкти, які виконують дії, спрямовані 
на таку протидію, можуть вступати у гласну (відкриту) 
або негласну взаємодію);

– за суб’єктами (визначення прав, обов’язків і ком-
петенції кожного суб’єкта, з яким вчинюється взаємодія 
задля чіткого розподілу завдань, покладених на кожно-
го) [6, с. 958–959].

Відповідно до положень Основного Закону нашої 
держави – Конституції [7], норми якої мають характер 
норм прямої дії, всі органи та організації в державі 
повинні сприяти запобіганню поширенню злочинності, 
здійснювати превентивну діяльність щодо злочинних 
проявів.

Органи державної влади уживають заходів, спрямо-
ваних на протидію злочинності на загальнодержавному 
рівні. Наприклад, проводять масову роботу з молоддю 
щодо підвищення правової свідомості, надаючи зазна-
ченій програмі статус загальнонаціональної, змушуючи 
запровадити її в усіх регіонах і, так би мовити, трима-
ючи руку на пульсі, тобто здійснюючи моніторинг того, 
як виконується така програма.

У свою чергу органи місцевого самоврядування 
(далі – ОМС) здійснюють діяльність, спрямовану на про-
тидію злочинності безпосередньо на місцях. У випадку 
з ОМС їхня аналогічна програма щодо підвищення пра-
вової свідомості вже не може мати загальнообов’язко-
вого характеру для всієї країни, а є легітимною лише 
на певній території (області).

До здійснення таких програм органи державної вла-
ди чи ОМС часто залучають представників Національної 
поліції, адже подібне залучення цілком відповідає іде-
алам, які собі за мету ставить Національна поліція – бу-
дування партнерських відносин із населенням.

Якщо більш детально говорити про деякі орга-
ни державної влади та ОМС, то треба зазначити, що, 
наприклад, Верховна Рада України як орган державної 
влади і як той орган, що відповідає в нашій державі 
за законотворчу діяльність, розробляє основні напря-
ми щодо боротьби із злочинністю та створює правову 
базу задля реалізації протидії злочинності. Наприклад, 
був виданий Закон про поліцію, який став правовим 
підґрунтям для створення відповідного органу, який, 
у свою чергу, здійснює діяльність щодо боротьби зі 
злочинністю за тим вектором, який закладає Верховна 
Рада Україна. Це досить яскравий приклад чіткої взає-
модії двох органів.

Відповідно до положень Закону України «Про Кабі-
нет Міністрів України» [9], Наказу МВС від 25 листопада 
2016 року № 1250 [8] КМУ через Міністерство внутрішніх 
справ України здійснює координацію діяльності органів 
Національної поліції.

На місцях співпраця органів Національної поліції та 
ОМС теж є досить тісною. Наприклад, відповідно до по-
ложень Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» 
[9], міські, сільські та селищні ради повинні заслухо-
вувати інформацію від керівників відповідних органів 
Національної поліції щодо стану злочинності в регіоні 
задля подальшого правильного реагування. Цікаво, що 
такі зустрічі з метою інформування про стан злочинно-
сті в регіоні, відповідно до положень Закону про полі-
цію, повинні відбуватися не менш як раз на два місяці.

Національна поліція взаємодіє також із громадою. 
Щоб населення було в курсі того, чи безпечне сере-
довище його регіону, уповноважені представники На-
ціональної поліції проводять статистичну діяльність, 
результати якої викладають у мережі Інтернет або про-
голошують на прес-конференціях тощо.

Окремо варто наголосити на тому, що взаємодія ор-
ганів Національної поліції з іншими суб’єктами протидії 
злочинності стає вкрай важливою в певних випадках. 
Наприклад, таким випадком можна визначити масові 
заворушення, які можуть потягнути за собою розгорну-
ту злочинну діяльність на певному часовому проміжку.

У разі масових заворушень зазвичай створюється 
також спеціальний суб’єкт взаємодії задля припинення 
цих злочинних дій. Таким суб’єктом виступає оператив-
ний штаб, який розробляє стратегію припинення зло-
чинних дій і координує діяльність усіх інших суб’єктів, 
з якими вступає у взаємодію, наприклад спецпідрозді-
ли поліції, СБУ тощо. Кожний структурний підрозділ чи 
відомство повинно діяти в межах своїх повноваженнях 
з обов’язковим узгодженням власних дій із загальною 
стратегією центру – оперативного штабу.

Важливо, що, наприклад, за наявності надзвичай-
ної ситуації майже всі структури та відомства в дер-
жаві вступають у стратегічну взаємодію, що поясню-
ється прагненням досягнення довгострокових цілей, і 
для здійснення цього досягнення відомства та структу-
ри можуть виконувати не свої прямі обов’язки, а навіть 
брати на себе виконання обов’язків інших відомств чи 
структур. Інакше кажучи, органи Національної поліції 
за надзвичайної ситуації можуть брати на себе обов’яз-
ки Служби безпеки України та навпаки.

Оперативна взаємодія характерна для суб’єктів 
співпраці під час обміну оперативною інформацією, 
а тактична взаємодія характерна під час силових опе-
рацій із залученням спеціальних підвідомств Служби 
безпеки України, органів внутрішніх справ і військових.

Органи та підрозділи поліції під час здійснення пев-
них завдань, задля виконання яких потрібно вступати 
у взаємодію, повинні керуватися відповідними припи-
сами Міністерства внутрішніх справ. Наприклад, за фі-
зичної охорони об’єктів, взаємодія органів і підрозділів 
поліції регулюється Порядком взаємодії органів і під-
розділів під час організації та виконання органами по-
ліції охорони заходів із фізичної охорони об’єктів [10].

Важливим документом виступає також Страте-
гія розвитку Міністерства внутрішніх справ України 
до 2020 р. [11]. Цей документ приділяє досить багато 
уваги саме взаємодії різних структур і відомств поліції 
під час запобігання та протидії злочинності, зокрема, 
в міжнародному аспекті (тісна робота з Інтерполом). 
Зазначена Стратегія пропонує підвищити ефективність 
роботи і взаємодії всіх підрозділів МВС через макси-
мальне використання інформаційно-комунікаційних 
технологій, а також через створення відповідних ме-
ханізмів взаємодії сучасного зразка, взявши за основу 
міжнародний досвід.

У Законі про поліцію досить часто вживаються фор-
мулювання «публічна безпека» або «публічний поря-
док», задля досягнення яких повинні узгоджено працю-
вати всі структурні підрозділи поліції. Публічна безпека 
або публічний порядок мають на увазі під собою такий 
стан життя в суспільстві, за якого кожен член соціуму 
відчуває себе захищеним.
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У сфері забезпечення публічної безпеки цікавим є доку-
мент, який має назву «Порядок організації взаємодії Наці-
ональної гвардії України та Національної поліції України» 
[12], відповідно до якого взаємодія зазначених двох орга-
нів має вираження у спільному патрулюванні, обміні інфор-
мацією та в сумісних діях, спрямованих на упередження та 
протидію порушення громадського порядку.

Висновки. Підсумовуючи все вищевикладене, треба 
зазначити, що аналіз правової бази діяльності поліції 
в Україні дав змогу дійти як позитивних, так і негатив-
них висновків щодо взаємодії поліції з іншими суб’єкта-
ми протидії злочинності.

Очевидним є те, що ефективна боротьба із злочин-
ністю та безпосередньо ефективна протидія злочинно-
сті постають можливими не тільки за чіткої взаємодії 
всіх структур і відомств поліції, але й за чіткої взаємодії 
(співпраці) органів поліції з іншими суб’єктами, діяль-
ність яких спрямована на запобігання злочинності. На 
практиці важко говорити про чітку взаємодію між пев-
ними суб’єктами, наприклад між поліцією та громадсь-
кістю чи органами місцевого самоврядування, через ще 
не повністю розвинену для такої взаємодії правову базу.

Першочерговим напрямом для поліції повинно 
бути підвищення взаємодії саме з громадою, оскільки 
партнерські відносини з населенням були тою тезою, 
яка приваблювала українців у реформуванні застарілої 
міліції, й саме партнерські відносини між поліцією та 
населенням відповідають європейським еталонам від-
носин у суспільстві.
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НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ЩОДО ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Корнієнко М. В., Лабунь А. В.

Стаття присвячена дослідженню новел законодавства 
України щодо протидії домашньому насильству. Розгля-
нуто нормативно-правові акти як європейського, так і 
вітчизняного законодавства у сфері протидії домашньому 
насильству. У статті висвітлюються деякі прогалини, які 
є в правовому полі нашої держави, що стосуються протидії 
домашнього насильства, та шляхи їх подолання. Обгово-
рюються особливості винесення термінового заборонного 
припису уповноваженими посадовими особами поліції (діль-
ничним офіцером поліції, патрульним поліцейським або 
працівником ювенальної превенції).

Ключові слова: дільничний офіцер поліції, превенція, 
попередження, домашнє насильство, терміновий заборон-
ний припис, профілактичний облік, переконання, примус, 
дитина, юридична відповідальність, законодавство Укра-
їни, нормативна база.

Статья посвящена исследованию новелл законодатель-
ства Украины о противодействии домашнему насилию. 
Рассмотрены нормативно-правовые акты как европей-
ского, так и отечественного законодательства в сфере 
противодействия домашнему насилию. В статье осве-
щаются некоторые пробелы, существующие в правовом 
поле нашего государства и касающиеся противодействия 
домашнему насилию, и пути их преодоления. Обсуждаются 
особенности вынесения срочного запретного предписания 
уполномоченными должностными лицами полиции (участ-
ковым офицером полиции, патрульным полицейским или 
работником ювенальной превенции).

Ключевые слова: участковый офицер полиции, превен-
ция, предупреждение, домашнее насилие, срочное запреща-
ющее предписание, профилактический учет, убеждение, 
принуждение, ребенок, юридическая ответственность, 
законодательство Украины, нормативная база.

The article is devoted to the study of Ukrainian legislation on 
combating domestic violence. The normative legal acts of various 
legal force of both world and domestic legislation in the sphere 
of counteracting domestic violence, starting from the Constitu-
tion of Ukraine, decisions of the Constitutional Court of Ukraine, 
sources of international law and decisions of the European Court 
of Human Rights, codified normative acts and Laws of Ukraine, 
decrees and by the instructions of the President of Ukraine, 
resolutions and orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 
departmental and interdepartmental acts of executive bodies, 
Decisions of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine and 
the Plenary Session of the Supreme Specialized Court of Ukraine 
for the consideration of civil and criminal cases, and ending with 
sources of explanatory and recommendatory character.

The article highlights some of the gaps that exist in the legal 
field of our state concerning the combating of domestic violence 
and the ways of overcoming them. The peculiarities of the issu-
ance of an urgent injunction by authorized police officers (police 
district police officer, patrol police officer or juvenile offender) 
are discussed.

Detailed consideration is given to special measures to com-
bat domestic violence, in particular: an urgent prohibition on the 

offender; restrictive prescription for the offender; taking on the 
preventive account of the offender and carrying out preventive 
work with him; Referral of the abuser to the program for the 
offender.

An urgent prohibitive order is given to the offender by 
authorized departments of the bodies of the National Police of 
Ukraine in the event of a direct threat to the life or health of 
the injured person for the purpose of the immediate cessation 
of domestic violence, prevention of its continuation or re-offend-
ing. An urgent prohibition may include such measures as an obli-
gation to leave the place of residence of a victim; prohibition 
on entering and staying at the place of residence (stay) of the 
victim; prohibition in any way to contact the injured person.

Key words: district police officer, prevention, prevention, 
domestic violence, urgent prohibition, preventive registration, 
conviction, coercion, child, legal liability, legislation of Ukraine, 
normative base.

Постановка проблеми та її актуальність. Під час 
проведення євроінтеграційних перетворень і змін крок 
за кроком реформується правова система держави 
та вдосконалюється діяльність Національної поліції 
України, зокрема, щодо того, що стосується протидії 
домашньому насильству. Поліція керується у своїй ді-
яльності принципом верховенства права; захист прав 
і свобод визнаються найвищими цінностями та визна-
чають зміст і спрямованість діяльності всієї правоохо-
ронної системи. 

Метою статті є визначити деякі особливості укра-
їнського законодавства щодо протидії домашньому 
насильству.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання-
ми протидії домашньому насильству у вітчизняному 
законодавстві займаються такі науковці, як О. Бандур-
ка, А. Благ, Ю. Бітяк, О. Бутько, Я. Бордіян, В. Голов-
ченко, Ю. Губаль, Є. Дубровська, Т. Журавель, Д. За-
брода, О. Ковальова, Н. Кукшинова, С. Константінов, 
Х. Лисенко, В. Махотін, О. Мілорадова, О. Плужнік, 
О. Скакун, М. Тищенко, Я. Шевченко та інші.

Виклад основного матеріалу. Протидія такому га-
небному явищу, як домашнє насильство, закріплена 
в Україні, перш за все, на законодавчому рівні, в нор-
мативно-правових актах різної юридичної сили – почи-
наючи від Конституції України, рішень Конституційного 
Суду України, джерел міжнародного-права та рішення 
Європейського суду з прав людини, кодифікованих нор-
мативних актів і законів України, указів і розпоряджень 
Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету 
Міністрів України, відомчих і міжвідомчих актів органів 
виконавчої влади, постанов Пленуму Верховного Суду 
України та Пленуму Верховного спеціалізованого Суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ та 
закінчуючи джерелами роз’яснювально-рекомендацій-
ного характеру.

Наприклад, Конституція України закріплює суспіль-
ний і державний устрій країни, функції органів держав-
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ної влади, основні права та обов’язки громадян. Згідно 
з Основним Законом, забезпечення прав і свобод люди-
ни несумісне з дискримінацією за будь-якою ознакою, 
зокрема за віком, а будь-яке насильство над дитиною 
та її експлуатація переслідуються за законом [1].

Закон України «Про Національну поліцію» передба-
чає, що поліція вживає заходів для запобігання та про-
тидії домашньому насильству або насильству за озна-
кою статі [2].

Не можна не виділити один із останніх прийнятих 
нормативно-правових документів, що, безперечно, є 
одним із основоположних нормативних актів у сфері 
протидії домашньому насильству, – це Закон України 
«Про запобігання та протидію домашньому насиль-
ству». У Законі окремо приділено увагу захисту дітей, 
коли постраждалою особою є дитина, будь-які дії, що 
вчиняються щодо неї, базуються на принципах, визна-
чених Конвенцією ООН про права дитини, Конвенцією 
Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуата-
ції та сексуального насильства, Європейською конвен-
цією про здійснення прав дітей і законодавчими актами 
України у сфері захисту прав дитини [3]. Захист дитини 
з боку держави під час протидії домашньому насиль-
ству є пріоритетним напрямом держави, це засвічують 
міжнародні нормативні акти. Генеральна Асамблея 
ООН прийняла Конвенцію про права дитини, що стала 
основоположним європейським нормативно-правовим 
актом щодо захисту прав дитини, яку ратифікували 
майже всі держави, включно з Україною. 

У Конвенції зосереджений перелік основних прав 
дитини, що виражаються в забезпеченні, захисті прав 
дитини. Конвенція про права дитини сприяла перетво-
ренню «дитини» з об’єкта правовідносин на суб’єкт, 
який є особистістю, а не власністю держави чи батьків. 
Причому держави зобов’язані ставитись до особи, вік 
якої не встановлений, як до дитини, поки не буде вста-
новлено інше [4]. Не менш ефективним є європейський 
механізм захисту прав дітей, зокрема робота Коміте-
тів Ради Європи та безпосередньо Європейський суд 
із прав людини, виконання рішень якого для України 
з 2006 року є обов’язковим. Європейський суд із прав 
людини – це міжнародний судовий орган, юрисдикція 
якого поширюється на всі держави-члени Ради Євро-
пи, що ратифікували Конвенцію про захист прав лю-
дини й основоположних свобод, і містить усі питання, 
які стосуються тлумачення та застосування, включно з 
міжнародними справами і скаргами окремих осіб. Під-
твердження того є стаття 5 КПК України, яка зазначає, 
що кримінальне процесуальне законодавство України 
застосовується з урахуванням практики Європейського 
суду з прав людини.

Крім того, особливу увагу треба звернути на Кон-
венцію (210) Ради Європи про запобігання та бороть-
бу з насильством стосовно жінок і домашнім насиль-
ством – Стамбульську конвенцію, яка підписана, але 
й досі не ратифікована Україною, що є сьогодні про-
галиною в законодавстві, оскількина шляху євроінте-
граційних перетворень робити такі помилки державі 
недопустимо. Дискусії навколо доцільності її ратифі-
кації сприяли частковому відображенню її положень 
у національному законодавстві, зокрема щодо того, що 
стосується визнання дітей-свідків насильства жертвами 
такого насильства, а також щодо закріплення як обтя-
жуючої обставини вчинення злочинів проти дитини чи 

в присутності дитини, але цього недостатньо для комп-
лексного прийняття вищевказаного документа.

Потрібно зазначити, що деякі прогалини 
в законодавстві щодо протидії домашньому насиль-
ству поступово заповняються. Наприклад, з 11 січня 
2019 року набирає чинність Закон України «Про внесен-
ня змін до Кримінального та Кримінального процесу-
ального кодексів України з метою реалізації положень 
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу 
з цими явищами», Верховна Рада України внесла зміни 
і доповнення в розділ XIII ККУ «Обмежувальні заходи»; 
у статтю 91-1 «Обмежувальні заходи, що застосовуються 
до осіб, які вчинили домашнє насильство»; доповнення 
статті 126-1 визначенням домашнього насильства, тобто 
умисне систематичне вчинення фізичного, психологіч-
ного або економічного насильства щодо подружжя чи 
колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний 
перебуває (перебував) у сімейних або близьких відно-
синах, що призводить до фізичних або психологічних 
страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, 
емоційної залежності або погіршення якості життя по-
терпілої особи; також доповнення і зміни в статтю 134  
«Незаконне проведення аборту або стерилізації»; 
у статтю 151-2 «Примушування до шлюбу»; у статтю 152 
«Зґвалтування»; у статтю 153 «Сексуальне насильство»; 
у статтю 390-1 «Невиконання обмежувальних заходів, 
обмежувальних приписів або не проходження програми 
для кривдників»; та інші новели в законодавчих актах 
України [5]. Внесення вищевказаних змін – це справді 
величезний позитивний крок до європейських інтегра-
ційних процесів. 

Одним із превентивних заходів учинення домашньо-
го насильства згідно із законом є вжиття спеціальних 
заходів щодо протидії домашньому насильству, зокрема 
таких: терміновий заборонний припис стосовно кривд-
ника, обмежувальний припис стосовно кривдника, взят-
тя на профілактичний облік кривдника та проведення 
з ним профілактичної роботи, направлення кривдника 
на проходження програми для кривдників.

Терміновий заборонний припис виноситься кривд-
нику уповноваженими підрозділами органів Національ-
ної поліції України у разі існування безпосередньої за-
грози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою 
негайного припинення домашнього насильства, недопу-
щення його продовження чи повторного вчинення [6].

Терміновий заборонний припис може містити 
такі заходи, як зобов’язання залишити місце прожи-
вання (перебування) постраждалої особи; заборона 
на вхід і перебування в місці проживання (перебуван-
ня) постраждалої особи; заборона в будь-який спосіб 
контактувати з постраждалою особою.

Під час вирішення питання про винесення терміно-
вого заборонного припису пріоритет надається безпеці 
постраждалої особи. Зазначена вимога поширюється 
також на місце спільного проживання (перебування) 
постраждалої особи та кривдника незалежно від їхніх 
майнових прав на відповідне житлове приміщення.

Перед винесенням термінового заборонного при-
пису поліцейським обов’язково проводиться оцінка 
ризиків, яка буде підставою для вибору заходів. Нині 
нормативно-правовий документ, який буде закріплюва-
ти бланк оцінки ризиків і порядок її проведення, пе-
ребуває на погодженні у Міністерства внутрішніх справ 
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України та Міністерства соціальної політики України. 
Затягування в закріпленні на нормативно-правовому 
рівні цієї норми може призвести до невжиття полі-
цейським заходів із реагування на факт домашнього 
насильства, а саме застосування термінового заборон-
ного припису стосовно кривдника, що, у свою чергу, 
може бути наслідком допущення повторності його ско-
єння з настанням тяжких наслідків або смерті потерпі-
лої особи.

Працівники уповноваженого підрозділу органів На-
ціональної поліції України можуть у встановленому 
законом порядку застосовувати до кривдника полі-
цейські заходи примусу терміново покинути житло-
ве приміщення, якщо терміновий заборонний припис 
передбачає зобов’язання залишити місце проживання 
(перебування) постраждалої особи, а кривдник від-
мовляється добровільно його залишити. Терміновий 
заборонний припис виноситься за заявою постражда-
лої особи, а також за власною ініціативою працівником 
уповноваженого підрозділу органів поліції за результа-
тами оцінки ризиків (оцінка ризиків – оцінювання ймо-
вірності продовження чи повторного вчинення домаш-
нього насильства, настання тяжких або особливо тяжких 
наслідків його вчинення, а також смерті постраждалої 
особи); питання оцінки ризиків повною мірою не врегу-
льоване в законодавстві України.

Терміновий заборонний припис виноситься стро-
ком до 10 діб. Терміновий заборонний припис вруча-
ється кривднику, а його копія – постраждалій особі або 
її представнику. Дія термінового заборонного припису 
припиняється у разі застосування до кривдника судом 
адміністративного стягнення у вигляді адміністратив-
ного арешту або обрання щодо нього запобіжного за-
ходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному 
провадженні. Кривдник, стосовно якого винесено тер-
міновий заборонний припис, згідно з яким він повинен 
залишити місце спільного проживання (перебування) 
з постраждалою особою, зобов’язаний повідомити 
про місце свого тимчасового перебування уповнова-
жений підрозділ органів Національної поліції України 
за місцем вчинення домашнього насильства.

Водночас поліцейський не може застосувати захо-
дів, передбачених пунктами 1 (зобов’язання залишити 
місце проживання (перебування) постраждалої особи) 
і 2 (заборона на вхід і перебування в місці проживання 
(перебування) постраждалої особи) частини 2 статті 25 
Закону України «Про запобігання та протидію домаш-
ньому насильству», якщо кривдником є особа, яка на 
день винесення припису не досягла вісімнадцятирічно-
го віку та має спільне місце проживання (перебування) 
з постраждалою особою.

Особа, стосовно якої винесено терміновий заборон-
ний припис, може оскаржити його до суду в загальному 
порядку, передбаченому для оскарження рішень, дій 
або бездіяльності працівників уповноважених підрозді-
лів органів Національної поліції України. 

Також одним із напрямів захисту прав дитини є про-
філактичний облік. Відповідно до Закону України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству», 
уповноважений підрозділ органу Національної поліції 
України бере на профілактичний облік кривдника з 
моменту виявлення факту вчинення ним домашнього 
насильства на встановлений законодавством строк і 
проводить із ним профілактичну роботу. Профілактич-

ний облік – це здійснення уповноваженими підрозді-
лами органів Національної поліції України організацій-
но-практичних заходів щодо контролю за поведінкою 
кривдника з метою недопущення повторного вчинення 
домашнього насильства, за дотриманням ним тимча-
сових обмежень його прав і виконанням обов’язків, 
покладених на нього у зв’язку з учиненням домашнього 
насильства [3].

Зняття кривдника з профілактичного обліку здійс-
нюється уповноваженим підрозділом органу Національ-
ної поліції України, який узяв його на профілактичний 
облік, автоматично після завершення встановленого 
строку, якщо інше не передбачено законодавством. По-
рядок узяття на профілактичний облік, проведення про-
філактичної роботи та зняття з профілактичного обліку 
кривдника затверджується Міністерством внутрішніх 
справ України.

Протидія домашньому насильству вимагає від пра-
цівників правоохоронних органів, громадськості постій-
них зусиль, спрямованих на запобігання правопорушен-
ням, що скоєні в сімейному середовищі.

Як свідчить практика, близько половини сімейно- 
побутових конфліктів залишаються латентними аж 
до моменту скоєння злочину, тобто потерпілі не бажа-
ють, а найчастіше соромляться повідомляти про факти 
домашнього насильства, не вірять у можливість ре-
альної допомоги з боку правоохоронців. Тому одним з 
основних завдань поліції у протидії такому насильству 
є роз’яснення населенню того, що приховування подіб-
них фактів є помилкою і робить можливим скоєння тяж-
чих злочинів надалі.

Індивідуально-профілактична робота поліцейського 
з особою, яка вчинила домашнє насильство, здійсню-
ється з використанням методів переконання та приму-
су. Реалізація методу переконання здійснюється в таких 
формах: проведення профілактичних бесід про непри-
пустимість протиправної поведінки; роз’яснення наслід-
ків протиправної поведінки; проведення профілактич-
них бесід із постраждалим від домашнього насильства 
на тему віктимної поведінки; виявлення серед мешкан-
ців громади осіб, які можуть вплинути на свідомість і 
поведінку особи, схильної до вчинення домашнього 
насильства; спостереження за способом життя осо-
би, яка схильна до вчинення домашнього насильства; 
надання допомоги правопорушнику (наприклад, у пра-
цевлаштуванні); надання допомоги постраждалому від 
домашнього насильства (наприклад, поміщення до кри-
зового центру, надання інформації про громадські ор-
ганізації, телефонні лінії довіри, про центри соціаль-
но-психологічної допомоги тощо); надання допомоги 
дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах; 
поліцейського піклування. Реалізація методу примусу 
здійснюється в таких формах: винесення термінового 
заборонного припису, постановки на профілактичний 
облік і складання адміністративного протоколу, перед-
баченого ст. 173-2 («Вчинення домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі, невиконання терміново-
го заборонного припису або неповідомлення про міс-
це свого тимчасового перебування») Кодексу України 
про адміністративні правопорушення. 

Уповноваженому поліцейському під час проведення 
індивідуально-профілактичної роботи необхідно пам’я-
тати, що жоден сигнал щодо домашнього насильства 
не можна сприймати легковажно; кожне втручання має 
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індивідуальний характер. У жодному разі не можна пе-
реносити на конкретний випадок висновки, зроблені 
Вами або Вашими колегами у схожій, на Вашу думку, си-
туації домашнього насильства; потрібно уважно спосте-
рігати за поведінкою осіб, які перебувають на місці ін-
циденту: не виключено, що аналіз поведінки може дати 
більше інформації, ніж удасться одержати в процесі 
спілкування; під час спілкування з постраждалою сто-
роною необхідно враховувати, що людина за цієї ситуа-
ції перебуває, як правило, у стані сильного емоційного 
збудження (або пригніченості) внаслідок пережитої за-
грози для життя або здоров’я та психічного перенапру-
ження; спосіб ведення розмови має сприяти заспоко-
єнню та підтримці постраждалої особи; постраждала 
особа, як правило, не здатна оцінити ситуацію і зовсім 
не часто називає пережите саме насильством: причи-
ною виклику поліції може бути руйнування помешкан-
ня, бійка, скандал або інша реальна загроза з боку 
кривдника; кривдник дуже часто вдає із себе спокійну, 
врівноважену людину, яка не розуміє, чому саме було 
викликано поліцію (дільничного офіцера, патрульну по-
ліцію або працівника ювенальної превенції). Зовнішньо 
це виглядає набагато вигідніше, аніж спостереження 
жертви насильства, яка часто перебуває у збудженому 
стані та якій бракує слів для опису ситуації. 

До індивідуально превентивних заходів можна 
зарахувати такі: роз’яснення особі наслідків її сус-
пільної небезпечної поведінки; усне попередження 
про неприпустимість протиправних та антигромадських 
дій; соціальна реабілітація; терміновий заборонний 
припис стосовно кривдника; обмежувальний припис 
стосовно кривдника; взяття на профілактичний облік; 
адміністративний нагляд; соціальний патронаж осіб, 
які відбували покарання у вигляді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк; заходи індивіду-
альної профілактики поліцейського спрямовані на осо-
бистість дитини, середовище, яке її формує, а також 
на умови, обставини та ситуації, що призводять до вчи-
нення дитиною адміністративних і кримінальних пра-
вопорушень; ознайомлювальні, попереджувальні та 
виховні бесіди з дитиною за місцем проживання, нав-
чання, можливої роботи; профілактичні бесіди з бать-
ками дитини, її законними представниками, членами 
сім’ї з метою усунення причин і умов, які спонукали 
до вчинення адміністративного чи кримінального пра-
вопорушення; складання плану заходів з індивідуальної 
профілактики на основі вивчення матеріалів характе-
ристик, індивідуально-психологічних особливостей 
дитини; організація надання допомоги дитині у вирі-
шенні питань, що пов’язані з працевлаштуванням, орга-
нізацією дозвілля, установленням соціально корисних 
контактів, вибором життєвих цілей, а також залучення 
дитини до соціально корисних занять трудового, спор-

тивного, творчого, самодіяльного характеру; сприяння 
у вирішенні соціальних проблем дитини, наприклад 
конфліктних ситуацій у сім’ї, зокрема, щодо батьків, 
законних представників, які не займаються вихованням 
дітей чи вчиняють стосовно них домашнє насильство, 
застосовують заходи впливу згідно із законодавством, 
ініціюють перед службами у справах дітей, відділами 
охорони здоров’я місцевих органів влади та органів 
місцевого самоврядування питання щодо направлення 
дитини до відповідного закладу для надання необхідної 
медичної, психологічної допомоги. 

Висновки. У статті розглянуто деякі новели 
законодавства стосовно протидії домашньому насиль-
ству. Закцентовано увагу на проблемних аспектах су-
часного законодавства України, що стосуються протидії 
домашньому насильству.
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ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ: 
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Куликович А. Ю.

У статті визначено основні ознаки особи злочинця. Про-
аналізовано значення психологічних ознак особи злочинця 
для кримінально-правової кваліфікації злочинів. Розглянуто 
групи злочинів, де психологічні ознаки особи злочинця віді-
грають вирішальне значення. До них зараховано насиль-
ницькі злочини, вчинені з особливою жорстокістю, злочини, 
вчинені на ґрунті залежності (алкогольної, наркотичної, 
токсичної, ігрової), злочини осіб, що мають психічні відхи-
лення чи аномалії (які є підставою для визнання їх обмежено 
осудними), злочини на ґрунті фанатизму чи ксенофобії 
(у сфері порушення свободи віросповідання, тероризм), 
злочини, вчинені у стані сильного душевного хвилювання 
та інших релевантних станах. Визначено психологічні 
дефекти особи злочинця. 

Ключові слова: особа злочинця, психологічні ознаки, 
психологія, особистість, кримінальне законодавство,  
злочин.

В статье определены основные признаки личности 
преступника. Проанализировано значение психологических 
признаков личности преступника для уголовно-правовой 
квалификации преступлений. Рассмотрены группы пре-
ступлений, где психологические признаки личности пре-
ступника играют решающее значение. К ним отнесены 
насильственные преступления, совершенные с особой 
жестокостью, преступления, совершенные на почве зави-
симости (алкогольной, наркотической, токсической, игро-
вой), преступления лиц, имеющих психические отклонения 
или аномалии (которые являются основанием для призна-
ния их ограниченно вменяемыми), преступления на почве 
фанатизма или ксенофобии (в сфере нарушения свободы 
вероисповедания, терроризм), преступления, совершен-
ные в состоянии сильного душевного волнения и других 
релевантных состояниях. Определены психологические 
дефекты личности преступника.

Ключевые слова: личность преступника, психологиче-
ские признаки, психология, личность, уголовное законода-
тельство, преступление.

The article defines the main features of the person of the 
offender. The significance of the psychological features of a 
person of a criminal for criminal-legal qualification of crimes is 
analyzed. Groups of crimes are considered, where psychological 
features of the offender’s personality play a crucial role. These 
include violent crimes committed with particular cruelty, crimes 
committed on the basis of addiction (alcohol, drugs, toxic, gam-
bling), crimes of persons with mental disabilities or anomalies 
(which are the basis for recognizing them as limited in charges) 
or xenophobia (in the sphere of violation of freedom of religion, 
terrorism), the commission of crimes in a state of strong emotion 
and other relevant states.

It is noted that the identity of the offender must be spoken 
in the case when it comes to a certain system of criminal acts. 
This is due to the fact that the person is formed in the process of 
activity (in particular criminal). The commission of criminal acts 
affects the psychological structure of the individual, the emer-
gence of an anti-social orientation (setting).

Practice proves that we can not restrict ourselves only to 
the statement by the court of the appointed form and the size 
of the punishment and the mere performance of the latter. We 
must try to influence this person in such a way as to qualitatively 
change its worldview and legal thinking, attitude, consciousness, 
hierarchy of value series, and generally raise personal develop-
ment to a new level.

It is worth noting that at present, serious murders are a seri-
ous social danger. The psychology of the ordered murder is char-
acterized by a complex chain of interactions: the customer – the 
performer, or the customer – the intermediary – the performer, 
or the customer – several intermediaries – the performer.

Key words: person of the offender, psychological signs, psy-
chology, personality, criminal law, crime.

Постановка проблеми та її актуальність. Особи-
стість злочинця характеризується виникненням певних 
змін (вад) у її психологічній структурі. Змінам піддають-
ся ціннісні орієнтації, потреби, схильності, переконан-
ня. Виникають негативні риси характеру: жорстокість, 
озлобленість, жадібність, боягузтво тощо [6, с. 313].

Особистість злочинця не тільки є, вона потребує по-
глибленого дослідження. Саме тому необхідно погоди-
тися з А.Ф. Зелінським, який стверджує, що особистість 
злочинця – альфа і омега кримінальної психології, її 
наріжний камінь. Людина, яка порушила кримінальний 
закон, є автором злочину, а її «справа» перетворює гро-
мадянина на злочинця, який відкидається суспільною 
свідомістю [2, с. 9]. У злочинців у процесі злочинної 
діяльності виробляються своєрідні вміння та навики, 
звички й схильності, тобто «злочинний» почерк. Схиль-
ність до скоєння злочинів певним способом – переду-
мова злочинної професіоналізації. Знання специфі-
ки способів професійної злочинної діяльності – ключ 
до виявлення винних. 

Про особистість злочинця необхідно говорити в тому 
разі, коли йдеться про певну систему злочинних дій. Це 
зумовлено тим, що особистість формується в процесі 
діяльності (зокрема, злочинної). Здійснення злочинних 
дій позначається на психологічній структурі особисто-
сті, виникненні у неї антигромадської спрямованості 
(установки).

Без сумніву, знаючи загальні характеристики зло-
чинців, їхні особливості та типологічні риси, не мож-
на водночас забувати, що в будь-якій сфері практичної 
діяльності із протидії злочинності – профілактиці, роз-
слідуванні злочинів, розкритті, розгляді кримінальних 
справ у суді, призначенні кримінального покарання, 
виправленні та перевихованні злочинців – співробітник 
правоохоронного органу завжди має справу з особисті-
стю. Тому у всіх випадках він зобов’язаний мати на ува-
зі індивідуальну неповторність кожного конкретного 
підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.

Для практики запобігання злочинності, особливо для 
індивідуальної профілактики і розслідування злочинів, 
важливим є розглянути ті чинники, що «наявні» в самій 
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особистості, в її психології, а не в зовнішніх обстави-
нах, оскільки основним об’єктом попереджувальних 
зусиль є людина.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні ас-
пекти цієї проблеми в різний час досліджували такі зару-
біжні та вітчизняні вчені: Ю.М. Антонян, В.Н. Бурлаков, 
Я.І. Гилінський, Г.Н. Горшенков, А.І. Долгова, П.А. Ка-
банов, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнєцова, В.В. Лунєєв, 
В.А. Номоконов, Д.А. Шестаков, А.М. Яковлєв та інші.

Мета статті полягає у дослідженні психологічних 
ознак особистості злочинця як кримінологічного по-
няття, що містить сукупність типових психологічних і 
етичних якостей індивіда, які формуються внаслідок 
учинення злочинів.

Виклад основного матеріалу. У теорії кримінального 
права традиційно вважається, що категорія «особа зло-
чинця» є більш об’ємною, ніж суб’єкт злочину, та роз-
глядається переважно в межах кримінологічних дослі-
джень. «Суб’єкт злочину» є більш вузькою конкретною 
кримінально-правовою категорією, яка охоплює окрему 
групу ознак, необхідних для обґрунтування кримінальної 
відповідальності, має безпосереднє законодавче закрі-
плення. Навпаки, особа злочинця є категорією більш 
соціальною, яка відображає сутність особи, має склад-
ний комплекс ознак, властивостей, рис, зв’язків, що від-
бивають індивідуальні особливості та життєві фактори, 
покладені в основу формування злочинної поведінки.

Ознаки особи злочинця утворюють категорію струк-
тури особи злочинця. Складниками структури є такі 
групи ознак:

1) біофізіологічні (стан здоров’я, особливості фізич-
ної конституції, природні властивості нервової системи, 
генетичні особливості);

2) соціально-демографічні (стать, вік, національ-
ність, сімейний стан, трудова зайнятість, стан фізично-
го чи психічного здоров’я);

3) соціально-рольові (рівень матеріального забезпе-
чення, належність до міського чи сільського населен-
ня, рівень освіти, соціальний статус, участь у соціаль-
ному житті громади тощо);

4) морально-психологічні (рівень інтелекту, потре-
би, світогляд, схильності особи, здібності, звички, інте-
реси, способи забезпечення потреб, ставлення до норм 
моралі та правових норм, емоційний стан, темпера-
мент, вольові якості, інтелектуальний рівень особи);

5) кримінально-правові (повторність, психічні роз-
лади чи аномалії);

6) кримінологічні (індивідуальні, групові та типоло-
гічні ознаки особи) [4, с. 175].

Психологічні ознаки, серед яких – психоемоційний 
стан, темперамент і вольові якості особи, інтелектуаль-
ний рівень, наявність аномалій, обов’язково впливають 
на формування мотивації злочину та визначають пове-
дінку особи в момент вчинення та після вчинення зло-
чину. У цьому контексті психологічні ознаки поділяють 
на три групи:

– інтелектуальні ознаки (рівень розумового розвит-
ку, обсяг знань, життєвий досвід, широта чи вузькість 
поглядів, зміст і різноманіття інтересів тощо);

– емоційні властивості (сила, врівноваженість і рух-
ливість нервових процесів – темперамент, динамічність 
почуттів, ступінь емоційного збудження, динаміка ре-
акцій на подразники та складні ситуації, постійність чи 
мінливість переживань особи);

– вольові властивості особи (здатність регулювати 
свою діяльність, приймати та реалізовувати рішення, 
досягати мети). Такі ознаки встановлюються в межах 
ознаки цілеспрямованості, послідовності, ініціатив-
ності, стійкості, витриманості, витримки, рішучості, 
енергійності особи, інших аналогічних чи протилежних 
властивостей [1, с. 53–55].

Зазвичай психічні ознаки суттєво не впливають 
на процес притягнення до кримінальної відповідально-
сті, і лише анормальність особи створює підстави для їх 
особливого визнання (у разі неосудності або обмеженої 
осудності). Проте звичайні психолого-психічні ознаки 
особи злочинця менш досліджені, а тому ступінь їх ура-
хування судом значно менший, особливо під час при-
значення покарання, звільнення від нього чи від кримі-
нальної відповідальності.

У структурі сучасної злочинності можна виділити 
групи злочинів, де психологічний складник відіграє чи 
не вирішальне значення. Наприклад, насильницькі зло-
чини, вчинені з особливою жорстокістю, злочини, вчи-
нені на ґрунті залежності (алкогольної, наркотичної, 
токсичної, ігрової), злочини осіб, що мають психічні 
відхилення чи аномалії (які є підставою для визнання 
їх обмежено осудними), злочини на ґрунті фанатизму 
чи ксенофобії (у сфері порушення свободи віроспові-
дання, тероризм), вчинення злочинів у стані сильного 
душевного хвилювання та інших релевантних станах 
(вбивство матір’ю новонародженої дитини під час поло-
гів, вбивство у разі перевищення меж необхідної обо-
рони тощо) [3, с. 46–52].

Водночас будь-який інший злочин, де так очевидно 
не виявляється психологічний складник злочину, так 
само як і особа, що його вчинила, є індивідуальним, 
особливим, винятковим. Злочинець, як і кожна люди-
на, – Homo Unicus (людина унікальна), складне біопси-
хосоціальне явище. Відповідно, індивідуальними, єди-
ними у своїй неповторності є вчинок людини (у цьому 
контексті злочинний), мотиви, що спонукали до його 
вчинення, нарешті людина, яка його здійснила. Тому 
адекватно унікальним має бути також підхід до такої 
особи під час встановлення характеру та виду (строку, 
розміру) кримінально-правового впливу на неї з боку 
суспільства.

Практика доводить, що не можна обмежитися лише 
констатацією судом призначеного виду та розміру пока-
рання та простим виконанням останнього. Треба на-
магатися так вплинути на особу, щоб якісно змінити її 
світосприйняття та праворозуміння, світовідчуття, са-
мосвідомість, ієрархію ціннісного ряду, загалом – під-
няти на новий рівень особистісний розвиток.

Саме такий унікальний, особистісний підхід може 
завадити вчиненню нового злочину, зупинить особу від 
протиправної поведінки. Щоб стався такий позитив-
ний вплив, треба визначити умови впливу. Першою 
умовою є пізнання особи, яка вчинила злочин, пізнан-
ня її зовнішнього та внутрішнього життя. Далі, треба 
визначити причини протиправної поведінки людини, 
визначальний поштовх такого вчинку або діяльності. 
Нарешті, необхідно вирішити питання про доцільність 
покарання та його кількісні показники з урахуванням 
бажаного впливу на особу та негативних впливів, що 
супроводжують його виконання. 

Звісно, цей підхід може бути забезпечений 
за допомогою експертів і спеціалістів у галузі судової  
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медицини та психіатрії, суїцидології, кримінальної пси-
хології, виправної педагогіки, психопатології, віктимо-
логії тощо [5, с. 37].

Вказані індивідуальні дані про особу, їх прояв у злочині, 
перспективний вплив на процес покарання повинні утво-
рювати психолого-соціальну документацію кримінально-
го провадження та бути її невіддільною частиною. Можна 
зауважити, що це складно або навіть неможливо, утопічно, 
але іншого підходу немає. В основі злочину – людина.

Ознаки особи злочинця є взаємозалежними, 
вони органічно поєднані, утворюючи єдиний соціаль-
но-біологічний зміст людини. Справді, соціально-пси-
хологічні, біофізичні, юридичні та інші ознаки, навіть 
ті, які переважно є за межами складу злочину, впли-
вають на злочин, відображаються в ньому. Ці ознаки 
через їх різноманіття унеможливлюють формулюван-
ня єдиної законодавчої категорії особи злочинця, але 
обов’язково повинні досліджуватися, встановлюватися 
та враховуватися судом під час визначення правових 
наслідків злочину на етапі індивідуалізації криміналь-
ної відповідальності та покарання або їх виключення.

Варто зазначити, що сьогодні серйозною соціаль-
ною небезпекою є замовні вбивства. Психологія замов-
ного вбивства характеризується складним ланцюгом 
взаємодій: замовник – виконавець, замовник – посе-
редник – виконавець або замовник – декілька посеред-
ників – виконавець. 

Є різні типи виконавців замовного вбивства (кілерів). 
Вони можуть бути поділені на виконавців-дилетантів і 
виконавців-професіоналів. Наймані вбивці-професіона-
ли, у свою чергу, підрозділяються на вбивць-одинаків, 
які виконують замовлення час від часу, і вбивць, які 
перебувають на постійному утриманні того чи іншого 
злочинного угруповання. Вони здійснюють вбивство 
групою кількістю по дві-три особи. 

Психологічні особливості має особистість виконавця 
замовного вбивства, для якої основний мотив діяльно-
сті – не лише користь, але й досягнення професійного 
результату. 

Професійних виконавців замовних убивств пропону-
валося умовно позначити як: 

1) «соціопатичних», до яких належать особистості з 
явними дефектами психічної діяльності, в межових станах; 

2) «категорію інфернального досвіду» – ветерани 
бойових дій, колишні засуджені особи з низьким соці-
альним статусом. Убивця-професіонал йде на справу, 
якщо відчуває 99 % гарантію власної безпеки. Він воло-
діє досить високими навичками в «мистецтві» вбивати 
людей, використовує найсучаснішу техніку стеження та 
радіозв’язку, проводить заходи щодо підготовки вбив-
ства. Ніхто і ніколи не повинен запідозрити в ньому 
ліквідатора. Він повинен бути неяскравим, непомітним, 
таким, який розчиняється в натовпі.

Висновки. Отже, у психології особистості злочинця 
розрізняють певного роду дефекти: 

1) дефекти індивідуальної правосвідомості (соці-
ально-правовий інфантилізм, правова непоінформова-
ність, соціально-правова дезінформованість, правовий 
нігілізм (негативізм), соціально-правова безкультур-
ність); 

2) патологія потребової сфери особистості; 
3) дефекти в особових установках; 
4) дефекти психічного розвитку (спостерігаються 

майже у 50 % засуджених).
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ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ 
АСПЕКТИ ПРОСТИТУЦІЇ

Кучанська Л. С.

У статті аналізується суспільно-моральні та кримі-
ногенні фактори, що сприяють поширенню в суспільстві 
такого негативного явища, як проституція. Запропоно-
вано організаційні, профілактичні та інші заходи, спрямо-
вані на мінімізацію діянь, пов’язаних із проституцією, і на 
формування негативного ставлення до аморальної, асоці-
альної, протиправної поведінки, на потребу в здоровому і 
законослухняному способі життя.

Ключові слова: кримінологія, проституція, злочин-
ність, профілактика.

В статье анализируется общественно-нравственные и 
уголовные факторы, способствующие распространению в 
обществе такого негативного явления, как проституция. 
Предложены организационные, профилактические и другие 
мероприятия, направленные на минимизацию деяний, свя-
занных с проституцией, и на формирование негативного 
отношения к аморальному, асоциальному, противоправ-
ному поведению, на потребность в здоровом и законопо-
слушном образе жизни.

Ключевые слова: криминология, проституция, пре-
ступность, профилактика.

The article analyzes the socio-moral and criminal factors 
that contribute to the spread in society of such a negative phe-
nomenon as prostitution. The proposed organizational, preven-
tive and other measures aimed at minimizing actions related to 
prostitution.

In the theory and practice of criminal law and criminology, sci-
entists distinguish a separate group of criminal acts that violate 
morality. Among all types of such acts, the most ambiguous and such 
that is negatively perceived by society is the complex of deviant acts 
associated with this form of social pathology as prostitution.

The purpose of the article is to highlight, on the basis of 
empirical data, criminological significant features of prostitu-
tion as an object of criminal law influence, social prerequisites 
of criminalization of crimes related to prostitution, features of 
formation of a modern concept of counteracting this socially 
negative phenomenon.

Socio-preventive activities in the fight against all manifesta-
tions of prostitution in a broad sense should be aimed at identify-
ing, eliminating and neutralizing the causes and conditions causing 
various kinds of negative phenomena, including prostitution. At the 
present stage, it is necessary to include measures to prevent sexual 
demoralization and increase sexual literacy among the socio-psy-
chological and cultural measures of preventing prostitution; gradual 
preparation of minors in the family, preschool institutions, schools 
for future family life, for them to fulfill the social roles of a hus-
band, wife, mother, father; explaining to adolescents and young 
people the dangerous consequences of prostitution; the creation of 
a system for identifying persons prone to deviant behavior and car-
rying out early medical and pedagogical correction on them.

Thus, an effective prophylactic prevention system for prosti-
tution should be aimed at creating a negative attitude towards 
immoral, asocial, and illegal behavior and at forming a need 
for a healthy and legal lifestyle. Positive changes in public con-
sciousness are possible under the condition of creating a perma-
nent system of measures of informational, educational, moral 
and ethical and educational impact.

Key words: criminology, prostitution, crime, prevention.

Постановка проблеми та її актуальність. У теорії і 
практиці кримінального права та в кримінології вченими 
виділяється окрема група злочинних діянь, які посяга-
ють на моральність. Говорячи про такі злочини, ми має-
мо на увазі такі суспільно небезпечні діяння (ст. ст. 297– 
304 КК України), видовим об’єктом яких є мораль-
нісні устої суспільства, що розуміються як сукупність 
суспільних відносин, які забезпечують певний паритет 
(узгодження) інтересів суспільства та окремих його 
членів під час задоволення їхніх потреб та інстинктів 
на підставі наявних моральнісних норм, принципів і 
правил поведінки. І в рамках устоїв, які охороняються 
розділом ХІІ КК України, виділяють три групи суспіль-
них відносин: 1) моральнісні устої, що забезпечують 
збереження та існування національних, релігійних і 
загальнолюдських традицій, на які посягають злочини, 
передбачені ст. ст. 297–299 КК України; 2) моральніс-
ні устої у статевій сфері (ст. ст. 301–303 КК України);  
3) моральнісні устої у сфері розвитку неповнолітніх  
(ч. 2 ст. 299; ст. 300; ч. ч. 2 і 3 ст. 301; ч. 3 ст. 302; ч. 3 
ст. 303; ст. 304 КК України) [1, с. 4].

Серед усіх видів таких діянь найбільш неоднознач-
ним і таким, що негативно сприймається суспільством, 
є комплекс девіантних актів, пов’язаних із такою фор-
мою соціальної патології, як проституція, яка є об’єк-
том нашого кримінально-правового та кримінологічного 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми, пов’язані з дослідженням проституції як соціаль-
но-негативного явища, свого часу були предметом дослі-
дження таких учених, як І.О. Бандурка, Н.Л. Волкова, 
Л.С. Кучанська, А.В. Ландіна, О.В. Надьон, А.В. Плотні-
кова, Н.В. Уханова, О. М. Федик, Є.В. Фесенко, Т.А. Шев-
чук, С.В. Шлик, А.Є. Шпаков, С.С. Яценко та інші. На 
жаль, відсутність у сучасній кримінальній доктрині 
України досліджень ефективності кримінально-право-
вого впливу на проституцію не дає можливості достат-
нього прорахування соціальних процесів, які впливають 
на суспільну мораль у сфері статевих зносин.

Метою статті є висвітлення на основі емпірич-
них даних кримінологічно значущих рис проституції 
як об’єкта кримінально-правового впливу, соціаль-
них передумов криміналізації злочинів, пов’язаних із 
проституцією, особливостей формування сучасної кон-
цепції протидії цьому соціально-негативному явищу.

Виклад основного матеріалу. Проституція (лат. 
prostitutio – віддавання розпусті, обезчещення, осквер-
нення) – професійне задоволення сексуальних потреб 
клієнтів за винагороду; продаж жінками свого тіла з 
метою добути засоби до існування [2, с. 148]. До по-
чатку ХХ століття суспільство певного мірою мирилося 
з проституцією як із неминучим соціальним явищем, 
але шляхом нагляду за відповідною категорією жінок  
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намагалося пом’якшити негативні прояви цього соціаль-
ного феномена. Нагляд складався з таких елементів: 
реєстрація проституток; обов’язковий періодичний ме-
дичний огляд; проживання зареєстрованих проституток 
у певних місцях (квартири, будинки); обов’язкове (під 
страхом примусу і покарання) лікування венеричних 
захворювань. Для контролю за проституцією та запо-
бігання епідеміям венеричних захворювань у жовтні 
1843 року в Петербурзі при медичному департаменті Мі-
ністерства внутрішніх справ для експерименту створю-
ється особливий лікарсько-поліцейський комітет. Того 
ж року за ініціативою міністерства внутрішніх справ 
проституція була легалізована, а в 1846 році проститут-
ки, які були під наглядом, звільнялися від покарання 
за зайняття проституцією [3, с. 93].

Зі встановленням радянської влади складна еконо-
мічна ситуація, негативні наслідки воєнних дій, голод і 
заперечення християнської моралі більшовиками стали 
основними причинами зростання проституції в містах 
України. Якщо в дореволюційний період стримуючим 
фактором росту аморальності була церква та грома-
да, то з приходом більшовиків з їхньою антирелігій-
ною та гендерною політикою відбулися суттєві зміни 
у регламентації суспільних відносин. Відповідно, цей 
фактор став певним каталізатором розвитку прости-
туції, що особливо помітно проявлявся на початок так 
званої «нової економічної політики». Саме в цей період 
через складну соціальну ситуацію, безробіття жінки шу-
кали способи прогодувати себе та своїх дітей [4, с. 94]. 
У документах НКВС УСРР зазначалося, що рівень прости-
туції зростав не лише серед безробітних і безпритуль-
них жінок, але й серед робітниць, які використовували 
це заняття як додатковий заробіток [5, с. 71].

Згодом, в умовах радянського режиму, проституція 
була загнана в підпілля, почали говорити про відсут-
ність проституції, наркоманії та тому подібних соціаль-
них патологій у радянському суспільстві. Професійна 
проституція активізувалася в СРСР із середини вісімде-
сятих років ХХ століття, що було зумовлено насамперед 
загостренням суперечностей між реальним станови-
щем жінки, її потребами та можливістю самореалізації 
й самовизначення [3, с. 93].

Тут треба зауважити, що кримінально-правова 
наука та кримінологія ніколи не стояли осторонь від 
проблем науково-практичного осмислення проституції 
як негативно-соціального явища. Однак одностайно-
сті тут немає, навіть у питанні визначення цього яви-
ща точиться певна дискусія. Зокрема, проституцію 
визначали як надання сексуальних послуг за гроші 
[6]; як залучення до безладних статевих відносин ін-
ших осіб, окрім подружжя, в обмін на негайну оплату 
грошима чи іншими цінними речами [7]; як здійснення 
статевих актів за винагороду; як надання жінкою свого 
тіла за винагороду особам, які шукають задоволення 
статевого бажання; як сферу знеособлених емоційно, 
позашлюбних, безладних, здійснюваних за плату стате-
вих стосунків» [8, с. 180]; як діяння, що практикується 
будь-якою особою (зазвичай жінкою) з використанням 
власного тіла для статевих стосунків із метою заро-
бітку [9, с. 64]. Присутнє навіть таке розгорнуте фор-
мулювання проституції як певної форми позашлюбних 
статевих відносин, які відрізняються тим, що індивід, 
стаючи на шлях проституції, постійно, безперечно і 
привселюдно віддається невизначеній кількості осіб; 

рідко без винагороди, яку здебільшого здобуває прода-
жем свого тіла або через інші статеві діяння з цими 
особами, або взагалі доставляючи їм і задовольняючи 
їхні статеві збудження, а також провокуючи їх; причому 
об’єкт проституції внаслідок свого розпусного помислу 
набуває визначеного постійного типу [10].

Отже, на переконання дослідника проституції 
А.Ю. Габреляна, основними рисами проституції, які ви-
діляються і в науковій літературі, і в нормативно-пра-
вових актах, є такі: по-перше, виникнення між повією 
і зацікавленою особою статевого акту; по-друге, стате-
вий акт повинен відбуватися на платній основі. Хоча, 
на думку вченого, з глобальним поширенням Інтернету 
для надання послуг інтимного характеру не обов’язкова 
наявність статевого контакту між повією та її клієнтом, 
тому проституцією треба вважати надання послуг інти-
много характеру на платній основі [11, с. 30–31]. З цією 
позицією важко погодитися. На нашу думку, на цьому 
етапі розвитку ІТ-технологій подібні інтернет-послуги 
є ерзац-варіантом надання сексуальних послуг, хоча й 
здійснюваних за гроші. 

Через це проституція продовжує сприяти поширен-
ню ВІЛ-інфекцій і венеричних хвороб. До цього дода-
ються також проблеми, пов’язані з генофондом, з від-
творенням здорового населення, оскільки у жінок, які 
займаються проституцією, через великий ризик отри-
мати хронічні та венеричні хвороби можуть виникати 
проблеми з народженням нормальної, здорової дитини. 
Дуже часто проституція пов’язана з криміналом, нар-
кобізнесом, торгівлею людьми. Останнім часом зросла 
кількість підлітків, які займаються проституцією, що 
призводить до деградації молодого покоління.

Зв’язок проституції та злочинності визначається та-
кож тим, що ці фактори впливають на формування по-
треб жінок, характер їхнього спілкування, в кінцевому 
результаті відбивається на бажаних способах вирішення 
проблемних і конфліктних ситуацій. Проституція завдає 
величезної шкоди суспільній моралі, особливо вихован-
ню підростаючого покоління.

Дослідники фіксують сьогодні кризу соціальної сфе-
ри через суперечливий вплив основних суб’єктів соціу-
му (сім’ї, навчального закладу, групи однолітків, засо-
бів масової інформації) насамперед на молодь.

Зважаючи на те, що проституція належить до явищ 
соціальної патології, наслідки якої є дисфункціональни-
ми, вітчизняні дослідники визначають певний комплекс 
суспільно небезпечних моментів у проституції, а саме:

а) у соціальному аспекті: проституція є паразитич-
ною формою, яка виражається передусім в ухиленні від 
праці, тобто формою, що створює своєрідний альтер-
нативний спосіб життя, який не передбачає як основну 
норму трудовий процес (пов’язана з алкоголізмом, нар-
команією);

б) у медичному аспекті: поширення венеричних за-
хворювань і СНІДу; жінки, які займаються проституці-
єю, зрештою втрачають своє здоров’я, не можуть бути 
повноцінними матерями і, відповідно, не можуть на-
роджувати в повноцінних, здорових дітей;

в) у морально-психологічному аспекті: проституція 
неминуче призводить до втрати справжніх природних, 
біологічних і психологічних людських якостей, дегра-
дації особистості та моральної патології;

г) у правовому аспекті: проституція тісно пов’яза-
на з такими злочинними діями, як крадіжки, розпов-
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сюдження порнографії та наркотиків, утримання бу-
динків розпусти, звідництво, залучення до проституції 
неповнолітніх, хуліганство, зараження венеричними 
захворюваннями і СНІДом [12, с. 117–118].

Ба більше, сьогодні починають виділяти один із 
нових видів злочинності – проституційну злочинність 
як складне негативне соціально-правове і системне 
явище, виникнення якого зумовлене такою асоціаль-
ною поведінкою, як проституція, що становить багатое-
тапну, багатоаспектну діяльність, в якій задіяна значна 
кількість осіб, зокрема організаторів, керівників, влас-
ників притонів, осіб, які сприяють проституції (водіїв, 
охоронців, адміністраторів готелів, працівників саун, 
бань тощо), споживачів таких послуг. Тобто прости-
туційна злочинність – самостійний вид злочинності, 
який має яскраво виражену специфіку та являє собою 
сукупність (систему) злочинів, пов’язаних із заняттям 
проституцією, а так само зумовлених проституцією 
як криміногенним фактором, що чинить самостійний 
вплив на злочинність у конкретний проміжок часу і 
на певній території [13, с. 13–14].

Соціально-профілактична діяльність у боротьбі 
з усіма проявами проституції в широкому розумінні 
повинна мати на меті виявлення, усунення і нейтралі-
зацію причин та умов, що спричиняють різного роду не-
гативні явища, зокрема проституцію. Вона являє собою 
систему соціально-економічних, суспільно-політичних, 
організаційних, правових і виховних заходів, що прово-
дяться державою та суспільством для того, аби усунути 
зазначені причини, сприяти формуванню правомірної, 
високоморальної поведінки громадян. Заходи профі-
лактики соціальних відхилень повинні охоплювати жит-
тєдіяльність особи у всіх основних сферах суспільства: 
економічній, політичній, духовній.

З метою подолання негативних наслідків прости-
туції необхідно проводити ранню профілактику відхи-
лень у поведінці в статевій сфері. Активними суб’єк-
тами профілактичних заходів повинні виступати, перш 
за все, сім’я і навчальні заклади. До основних напря-
мів сімейної профілактики треба віднести відновлен-
ня ролі сім’ї у формуванні особистості через оздо-
ровлення морально-етичного клімату всередині неї; 
підвищення рівня виховання в сім’ї; підвищення рівня 
соціальної захищеності материнства, батьківства, ди-
тинства тощо.

До числа соціально-психологічних і культурних 
заходів запобігання проституції на сучасному етапі 
необхідно віднести заходи щодо запобігання статевій 
деморалізації та підвищення сексуальної грамотності 
населення; поетапну підготовку неповнолітніх у сім’ї, 
дошкільних установах, школах до майбутнього сімей-
ного життя, до виконання ними соціальних ролей чо-
ловіка, дружини, матері, батька; роз’яснення підліткам 
і молоді небезпечних наслідків проституції; створення 
системи виявлення осіб, схильних до девіантної пове-
дінки, і проведення щодо них ранньої медико-педаго-
гічної корекції [14, с. 64–65].

Висновки. Отже, ефективна система профілакти-
ки проституції повинна бути спрямована на формуван-
ня негативного ставлення до аморальної, асоціальної, 
протиправної поведінки і на формування потреби в здо-
ровому і законному способі життя. Позитивні зміни сус-
пільної свідомості можливі за умови створення постійно 
діючої системи заходів інформаційного, освітнього, мо-
рально-етичного та виховного впливу.
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ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ 
АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ЗАСІБ 

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ (ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ)

Метельський І. Д.

У науковій статті визначено актуальність дослідження 
питання застосування покарання до працівника правоохо-
ронного органу. Проаналізовано, що серед інших видів пока-
рання спеціальним для нього є такий вид покарання, як поз-
бавлення права обіймати певні посади та займатися певною 
діяльністю. Досліджено цей вид покарання. Встановлено, 
що воно може призначатися і як основне, і як додаткове; 
є строковим покаранням і спеціальним. Розглянуто думки 
вчених, які пропонують внести зміни до статті Кримі-
нального кодексу України, що передбачає позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 
Висловлено думки щодо сутності цього виду покарання. 
Надано рекомендації щодо внесення змін до чинного зако-
нодавства, що стосуються питання визначення переліку 
посад та діяльностей, обіймання та зайняття якими може 
бути обмежено. Висловлено думки щодо актуальності та 
доцільності застосування аналізованого виду покарання до 
правоохоронців.

Ключові слова: правоохоронець, працівник правоохо-
ронного органу, правоохоронний орган, поліцейський, пока-
рання, позбавлення права обіймати певні посади або займа-
тися певною діяльністю, основне та додаткове покарання, 
спеціальне покарання, строкове покарання.

В статье определена актуальность исследования 
вопроса применения наказания к сотруднику правоохра-
нительного органа. Проанализировано, что среди других 
видов наказания, специальным для него является такой 
вид наказания, как лишение права занимать определен-
ные должности либо заниматься определенной деятель-
ностью. Исследован данный вид наказания. Установлено, 
что оно может назначаться и как основное, и как допол-
нительное; является срочным наказанием и специальным. 
Рассмотрены точки зрения ученых, которые предлагают 
внести изменения в статью Уголовного кодекса Украины, 
предусматривающую лишение права занимать опреде-
ленные должности либо заниматься определенной дея-
тельностью. Высказаны мнения о сущности данного вида 
наказания. Даны рекомендации по внесению изменений 
в действующее законодательство, касающиеся вопроса 
определения перечня должностей и деятельностей, заня-
тие которыми может быть ограниченным. Высказаны 
мнения об актуальности и целесообразности применения 
рассматриваемого вида наказания к правоохранителям.

Ключевые слова: правоохранитель, сотрудник право-
охранительного органа, правоохранительный орган, поли-
цейский, наказание, лишение права занимать определенные 
должности либо заниматься определенной деятельно-
стью, основное и дополнительное наказание, специальное 
наказание, срочное наказание.

The scientific article determines the relevance of the inves-
tigation of the issue of punishment to a law enforcement officer. 

Such property inherent in the activity of law enforcement 
officers as victimogenicity is substantiated, and it is indicated 
that the law enforcement activity is characterized by high vic-
timity. The reasons for committing crimes by law-enforcement 
agencies are determined. It is analyzed that among other types 
of punishment, special for him is a kind of punishment as depri-
vation of the right to occupy certain positions and engage in cer-
tain activities. This type of punishment has been investigated. 
It is established that it can be intended both as the basic and as 
additional; is a punitive and special punishment. The scientists’ 
opinions about the understanding of this type of punishment, 
its essence, as well as opinions on the expediency of the exist-
ence of this type of punishment in the legislation of Ukraine are 
researched. The point of view of scientists proposing to amend 
the article of the Criminal Code of Ukraine, which provides for 
the deprivation of the right to occupy certain positions or engage 
in certain activities. The reasons and conditions that are neces-
sary for the application of this type of punishment are estab-
lished. The normative acts and judicial practice that provide 
explanations about the correct use of punishment in the form 
of deprivation of the right to occupy certain positions or engage 
in certain activities are analyzed. Recommendations on amend-
ments to the current legislation concerning the definition of 
the list of positions and activities, employment and occupation 
which may be limited are given. A recommendation list of posi-
tions, the hiring of which can be limited by the court, appointed 
this type of punishment. This list of positions is illustrated by the 
example of patrol police management, and it is recommended 
that we consolidate them at the level of the current legislation 
by making appropriate changes. The opinion on the relevance 
and expediency of the application of the type of punishment to 
law enforcement officers is expressed.

Key words: law enforcement officer, law enforcement 
officer, law enforcement agency, police officer, punishment, 
deprivation of the right to occupy certain positions or engage in 
certain activities, basic and additional punishment, special pun-
ishment, immediate punishment.

Постановка проблеми та її актуальність. Розділом 2  
Конституції України передбачено перелік прав і свобод, 
які держава гарантує кожній людині та щодо яких бере 
на себе обов’язок з їх захисту. Сам захист цих прав і 
свобод держава здійснює через відповідні органи, які 
з цією метою створені. До системи цих її представників 
належать також правоохоронні органи (органи охорони 
правопорядку). Працівники цих державних інституцій 
через специфіку службової діяльності постійно перебу-
вають у полі різного роду соціальних конфліктів, тобто 
їхній діяльності властива висока віктимогенність. Без-
перечно, держава має захищати осіб, які забезпечують 
реалізацію її функцій. Наприклад, стаття 17 Конституції 
України проголошує, що держава забезпечує соціаль-
ний захист громадян України, які перебувають на служ-
бі у Збройних Силах України та в інших військових фор-
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муваннях, а також членів їхніх сімей [3]. На виконання 
цієї декларації в Україні формується необхідна нор-
мативно-правова база: прийнятий Закон України «Про 
державний захист працівників суду та правоохоронних 
органів», низка галузевих законів (наприклад, Закон 
України «Про національну поліцію»), які покликані за-
хищати права та інтереси працівників правоохоронних 
органів. 

Утім, практиці відомо чимало випадків, коли пору-
шення законів (зокрема, кримінально-правових забо-
рон) вчиняються самими правоохоронцями. Причини 
вчинення ними злочинів різні: в одних випадках – це 
професійна деформація, в інших – некомпетентність 
тощо. Утім, кожного разу, коли злочин вчиняється пра-
воохоронцем, така подія має досить широкий суспіль-
ний резонанс і вимагає застосування адекватних засо-
бів правового регулювання. 

Сьогодні головним засобом кримінально-правово-
го впливу є кримінальна відповідальність, основою 
та основним засобом реалізації якої є покарання. Для 
досягнення своїх цілей зазначений захід у кожному зі 
своїх видів (їх вичерпний перелік надає стаття 51 Кри-
мінального кодексу (далі – КК) України) володіє певним 
«набором» обмежень прав і свобод засудженого. Зокре-
ма, до тих порушників кримінального закону, які на час 
його вчинення мали статус працівника правоохоронно-
го органу, зважаючи на специфічне коло прав і свобод 
таких суб’єктів, крім загальних видів покарань, мають 
(можуть) застосовуватись також спеціальні покарання – 
такі, які використовуються лише для впливу на певні 
категорії винних осіб. Одним із таких покарань є поз-
бавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю. Цей вид покарання передбачений 
статтею 55 КК України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мою дослідження покарання та його видів, а також осо-
бливостей такого виду покарання, як позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльніс-
тю, займалося багато вчених, серед яких – П.А. Авети-
сян, Ю.В. Баулін, Ш.Б. Давлатов, Ю.А. Пономаренко, 
В.В. Сташис, В.І. Тютюгін, О.П. Горох, Т.А. Денисова, 
В.М. Трубников, Ю.В. Шинкарьов та інші. Незважаю-
чи на це, багато питань залишились невирішеними та 
потребують дослідження й уточнення. Крім того, тре-
ба підкреслити, що за проблематикою застосування  
цього виду покарання саме до працівників правоохорон-
ного органу спеціальні дослідження поки що не прово-
дились.

Метою статті є визначити основні проблеми викори-
стання (передбачення в законі та призначення судами) 
спеціальних видів покарань, зокрема позбавлення пра-
ва обіймати певні посади або займатися певною діяль-
ністю, щодо осіб, які засуджуються за злочини, вчинені 
під час перебування у статусі працівника правоохорон-
ного органу; висловити позицію щодо сутності цього 
виду покарання; надати рекомендації щодо внесення 
змін до чинного законодавства, що стосуються питан-
ня визначення переліку посад і діяльностей, обійман-
ня яких і зайняття якими може бути обмежено під час 
призначення покарання; оцінити доцільність і дієвість 
застосування аналізованого виду покарання до право-
охоронців.

Виклад основного матеріалу. Згідно з частиною 1 
статті 55 КК України, позбавлення права обіймати пев-

ні посади або займатися певною діяльністю може бути 
призначене як основне покарання на строк від двох 
до п’яти років або як додаткове покарання на строк 
від одного до трьох років. Позбавлення права обіймати 
певні посади як додаткове покарання у справах, перед-
бачених Законом України «Про очищення влади», при-
значається на строк п’ять років [5] 

У науці кримінального права є досить неоднознач-
ні позиції науковців із приводу доцільності існуван-
ня цього виду покарання. Наприклад, одні автори (до 
таких науковців можна зарахувати А.Б Баумштейна, 
О.С. Литвину) говорять, що цей захід кримінально-пра-
вового впливу взагалі не треба розуміти як покарання  
[9, с. 107–111]. При цьому стверджується, що суть цьо-
го покарання зводиться до часткового обмеження права 
на щось, звуження сфери реалізації будь-якого права 
[10, с. 279]. А.В. Володарський запропонував виключити 
цей вид покарання з переліку покарань і кримінального 
закону [11, с. 7]. На нашу думку, такі позиції не можуть 
бути підтримані. Як слушно вказали І.М. Гальперін та 
Ю.Б. Мельникова, цей вид покарання є досить вдалою 
формою запобігання, виступає адекватним знаряддям 
боротьби зі злочинністю та потребує більш широкого 
застосування на практиці [12, с. 17]. Вважаємо, що ця 
ідея є актуальною й сьогодні, зокрема, щодо призна-
чення покарання працівникам правоохоронних органів. 
Як зазначає В.І. Тютюгін, якщо під час позбавлення 
волі осуд особи винного нерідко відтісняється на задній 
план з урахуванням ізоляції від суспільства, то під час 
призначення покарання у вигляді позбавлення права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
факт самого осуду набирає великого значення та відчу-
вається особливо гостро [8, с. 6].

Як основне покарання воно призначається в тому 
разі, коли передбачене безпосередньо санкцією стат-
ті Особливої частини КК, за якою засуджується особа, 
а у тому разі, коли цей вид покарання санкцією стат-
ті не передбачений, він не може бути призначений 
як основне покарання, за винятком частини 1 статті 69 
КК України.

Аналізоване покарання належить до строкових, 
адже призначається лише на певний строк, визначе-
ний законом. Зокрема, згідно з частиною 1 статті 55 
КК України, як основне покарання воно призначається 
на строк від 2 до 5, а як додаткове – від 1 до 3 років.

Призначення цього виду покарання як додаткового 
має свої особливості, які визначаються, перш за все, 
КК України. Деякі з них відображені в рекомендаціях і 
роз’ясненнях Верховного Суду України. Розглянемо їх 
детальніше. 

Позбавлення права обіймати певні посади або за-
йматися певною діяльністю як додаткове покарання 
може бути передбачене в санкції статті Особливої ча-
стини КК України і як обов’язкове, і як факультативне. 
У другому випадку перед судом, який призначає пока-
рання, постає завдання визначити доцільність вибору 
зазначеного покарання й обґрунтувати цей вибір. Уяв-
ляється, що головний критерій обрання цього покаран-
ня в разі наявності його в санкції як факультативного 
збігається зі спеціальною засадою призначення його 
за відсутності позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю як додаткового пока-
рання у випадках, коли воно не передбачене в санк-
ції статті (санкції частини статті) Особливої частини 
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КК України. Таким спільним критерієм (спеціальною 
засадою) є умова, що з урахуванням характеру злочи-
ну, вчиненого за посадою або у зв’язку із заняттям пев-
ною діяльністю, особою засудженого та іншими обста-
винами справи суд визнає за неможливе збереження 
за ним права обіймати певні посади або займатися пев-
ною діяльністю [5]. Це означає, що, вчиняючи злочин, 
особа своїми діями настільки паплюжить і дискримінує 
ту посаду, яку обіймає, чи професію, якою займається, 
що подальше виконання таких обов’язків стає немож-
ливим. Саме з цих причин це покарання може бути при-
значене як додаткове. 

Для працівників правоохоронних органів як пер-
винних і безпосередніх представників публічної влади 
бездоганність службової репутації має велике значення 
для участі в управлінні суспільними відносинами та є 
передумовою довіри до держави й державних інститу-
тів узагалі. Наприклад, згідно з частиною 3 статті 11 
Закону України «Про національну поліцію», рівень дові-
ри населення до поліції є основним критерієм оцінки 
ефективності діяльності органів і підрозділів поліції [6], 
то розглядуване покарання видається доречним у разі 
вчинення злочину правоохоронцем. Виявлення фактів 
вчинення злочинів правоохоронцями відчутно знижує 
авторитет держави в населення. Втім, з іншого боку, 
це не має означати, що у разі вчинення будь-якого зло-
чину чи у разі неправомірної поведінки працівника пра-
воохоронного органу має бути неодмінно застосована  
стаття 55 КК. Розглядуване покарання є лише одним 
із тих, що застосовуються до правоохоронців у разі 
визнання їх винними у вчиненні злочину.

У разі призначення позбавлення права обіймати пев-
ні посади або займатися певною діяльністю як додатко-
вого покарання до арешту, обмеження волі, тримання 
в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
позбавлення волі на певний строк воно поширюється 
на весь час відбування основного покарання і, крім 
того, на строк, встановлений вироком суду, що набрав 
законної сили. При цьому строк додаткового покарання 
обчислюється з моменту відбуття основного покарання, 
а під час призначення покарання у вигляді позбавлен-
ня права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю – як додаткове до інших основних покарань, 
а також у разі застосування статті 77 цього КК України – 
з моменту набрання законної сили вироком [5].

Верховний Суд України у своїй Постанові Плену-
му «Про практику призначення судами кримінального 
покарання» від 24 жовтня 2003 року № 7 визначає, що 
відповідно до статті 55 КК, позбавлення права обій-
мати певні посади або займатися певною діяльністю 
застосовується як додаткове покарання лише в тому 
разі, коли вчинення злочину було пов’язане з посадою 
підсудного або із заняттям ним певною діяльністю. Це 
покарання призначається в межах, установлених санк-
цією статті (санкцією частини статті) КК, за якою під-
судний визнаний винним, а якщо воно нею не перед-
бачене – у межах, установлених статтею 55 КК. Та 
обставина, що до постановлення вироку підсудний уже 
не обіймав посаду або не займався діяльністю, з якими 
було пов’язане вчинення злочину, не є перешкодою 
для застосування цього покарання. Рішення про поз-
бавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю має бути чітко сформульоване в ре-
золютивній частині вироку для того, щоб не виникало 

жодних сумнівів під час виконання останнього. Якщо 
в санкції статті (санкції частини статті) Особливої ча-
стини КК зазначено характер посад або вид діяльності 
(наприклад, статті 286, 287), рішення про призначен-
ня додаткового покарання, наведене в резолютивній 
частині вироку, повинне відповідати змісту цієї санк-
ції. Якщо додаткове покарання у вигляді позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися певною ді-
яльністю за санкцією статті (санкцією частини статті) 
є обов’язковим, то воно застосовується лише до тих 
осіб, які обіймали посади чи займалися діяльністю, 
з якими було пов’язано вчинення злочину. До інших 
осіб, які були співучасниками злочину, не пов’язаного 
з їхньою діяльністю чи обійманою посадою, додаткове 
покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю не застосову-
ється з наведенням у вироку відповідних мотивів. У та-
кому разі посилатися на статтю 69 КК не потрібно [7].

На підставі викладеного вище можна зробити 
висновок, що розглядуваний вид покарання належить 
до змішаних покарань, адже може бути призначене 
особі, яка вчинила злочин, будучи працівником право-
охоронного органу, і як основне, і як додаткове пока-
рання. Воно належить до спеціальних покарань, адже 
призначається, якщо: а) під час вчинення злочину вин-
ний у передбаченому законом порядку обіймав певну 
посаду чи займався певною діяльністю; б) вчинений 
злочин за своїм характером безпосередньо пов’яза-
ний із тією посадою, яку винний обіймав, або з тією 
діяльністю, якою він займався; в) характер вчинено-
го злочину, дані про особу винного та інші обставини 
справи свідчать про неможливість (недоцільність) збе-
реження за засудженим права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю [4, с. 341]. Під час 
обговорення підстав призначення цього виду покарання 
працівнику правоохоронного органу варто сказати, що 
стосовно нього призначення цього покарання завжди 
видається доцільним, адже цей вид покарання є спе-
ціальним. Утім, для його призначення правоохоронцеві 
мають бути дотримані певні умови, які формують своє-
рідну додаткову (спеціальну) засаду його застосування 
судом: 

По-перше, особа на момент вчинення злочину 
обіймає певну посаду у правоохоронному органу. По-
трібно сказати, що під посадою розуміють визначену 
структурою і штатним розписом первинну структур-
ну одиницю державного органу з установленими від-
повідно до законодавства посадовими обов’язками 
у межах повноважень, визначених частиною першою 
статті 1 Закону України «Про державну службу» [14]. 
Посада у правоохоронному органі – це зазвичай та, 
яка визначена штатним розписом відповідного пра-
воохоронного органу. Важливо, щоб обіймання такої 
посади було законним, тобто вона повинна бути при-
значена в передбаченому законом порядку. Треба за-
значити, що має значення обіймання цієї посади саме 
на момент вчинення злочину, адже у деяких випадках 
на момент призначення покарання працівника звільня-
ють або він звільняється за власним бажанням. У таких 
випадках підсудний фактично не є чинним працівником 
правоохоронного органу. Втім, згідно із сформованою 
судовою практикою, це не перешкоджатиме реалізації 
положень статті 55 КК. Важливо зазначити, що обійман-
ня певної посади у правоохоронному органі означає, що 
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особа перебуває на посаді, яка передбачена штатним 
розписом, а також виконує обов’язки, що передбаче-
ні посадовими інструкціями. Що ж до зайняття право-
охоронною діяльністю, то це поняття є більш широким 
щодо поняття обіймання певної посади у правоохорон-
ному органі, адже передбачає виконання правоохорон-
цем усіх обов’язків, які охоплюються правоохоронною 
функцією.

По-друге, вчинення злочину підсудним пов’язано з 
посадою, яку він обіймає (обіймав), або правоохорон-
ною діяльністю загалом, тобто особа сприймалася саме 
як представник. 

По-третє, для вчинення злочину підсудним було 
використано своє службове становище (посада чи ді-
яльність) не в інтересах служби, всупереч їм, у власних 
інтересах чи в інтересах третіх осіб, що вказує на не-
можливість залишення його на цій посаді. Втім, у разі 
застосування покарання у вигляді позбавлення права 
обіймати певну посаду до правоохоронця, на нашу дум-
ку, він не позбавляється права працювати в цьому орга-
ні, але на іншій посаді.

Варто звернути увагу на те, що в науці висловлю-
валася думка щодо необхідності визначити в кримі-
нальному законі перелік посад і видів діяльності, яких 
суд має право позбавити [1, с. 118]. Ми підтримуємо 
цю позицію. Створення такого переліку надасть змогу 
судам правильно та одноманітно застосовувати цей вид 
покарання. Зокрема, в цей перелік можуть бути вклю-
чені такі посади працівників правоохоронних органів 
(на прикладі управління патрульної поліції): начальник 
управління, начальник відділу моніторингу та аналі-
тичного забезпечення, начальник чергової частини, 
начальник відділу правового забезпечення, начальник 
адміністративної практики, начальник відділу розшуку 
та дізнання, начальник відділу забезпечення діяльно-
сті, начальник безпеки дорожнього руху, начальник 
відділу зв’язків із громадськістю, начальник кадрово-
го забезпечення, начальник технічного забезпечення, 
заступники начальників відділів, командири та заступ-
ники командирів стройових підрозділів, старший ін-
спектор, інспектор з особливих доручень, інспектор, 
поліцейський.

Висновки. Під час призначення цього виду пока-
рання працівнику правоохоронного органу важливо, що 
позбавлення права обіймати певну посаду позитивно 
вплине на припинення певної злочинної діяльності та 
на виправлення правоохоронця й запобігання вчинення 
злочинів надалі. Варто підкреслити, що у разі вчинення 
злочину правоохоронцем, особі, чиї права порушено, і 
державі, чий представник порушив її закони, важливо, 
щоб працівник правоохоронного органу був відстороне-
ний від зайняття певною діяльністю, відповідно, втра-
тив можливості порушувати права конкретної особи чи 

інших осіб. На нашу думку, позбавлення права обійма-
ти певні посади або займатися певною діяльності може 
виявлятись подекуди не менш ефективним засобом 
запобігання злочинам правоохоронців, ніж більш суворі 
покарання, зокрема позбавлення волі.
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ВИКОРИСТАННЯ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ 
ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Титаренко О. О.

У науковій статті досліджено загальні переваги вико-
ристання сценарного методу прогнозування у дослідженні 
майбутнього стану злочинності, що впливає на форму-
вання та реалізацію державної політики в сфері проти-
дії злочинності. Зроблено акцент на формування трьох 
основних сценаріїв побудови політики в сфері протидії зло-
чинності залежно від стану злочинності: оптимістичний, 
песимістичний та реалістичний.

Ключові слова: сценарний підхід, прогнозування злочин-
ності, державна політика в сфері протидії злочинності.

В научной статье исследованы общие преимущества 
использования сценарного метода прогнозирования при 
исследовании будущего состояния преступности, что 
влияет на формирование и реализацию государственной 
политики в сфере противодействия преступности. Сделан 
акцент на формирование трех основных сценариев постро-
ения политики в сфере противодействия преступности в 
зависимости от состояния преступности: оптимистиче-
ский, пессимистический и реалистический.

Ключевые слова: сценарный подход, прогнозирование 
преступности, государственная политика в сфере проти-
водействия преступности.

The scientific article examines the general advantages of 
using the scenario method of forecasting in the research of the 
future condition of crime, which affects the formation and imple-
mentation of state policy in the area of counteraction crime. The 
use of this approach is aimed to the formation of a different set 
of scenarios for the future development of the research object, 
depending on the ambiguity and uncertainty of the influence of 
the complex of internal and external factors. It is noted that 
the use of the scenario method has not yet found wide use in 
criminological research. At the same time, this method consists 
in the researching of the future development of processes with 
the subsequent identification of potential possibilities and con-
sequences. In the future, this has its prospects in the researching 
of the status of crime in the state and the formation of stra-
tegic documents in the sphere of counteraction crime for the 
medium and long term. It is noted that the scenario forecasting 
method helps to combine data obtained, as a result of using oth-
ers formalized and intuitive forecasting methods. The attention 
is focused on the fact that the multidimensional of the counter-
action crime system in Ukraine depends on the influence of a 
large array of determining factors, which makes it necessary to 
take into account in the process of building a scenario forecast 
significant amounts of information about the forecast estimates 
of the political, socio-economic, demographic situation and con-
dition of national security also. 

Attention is focused on constructing of three main scenarios 
for the formation of a policy in the sphere of counteraction crime 
depending on the condition of crime: optimistic, pessimistic and 
realistic. According to the results of the research, the author 
proposed the definition of a criminological (predictive) scenario 
for the development of the condition of crime. In perspective, 

further researches will be planed a detailed study of the meth-
ods and algorithms for constructing criminological (predictive) 
scenarios of the development condition of crime, the system of 
counteraction against it, as well as the development of possible 
strategic and program documents based on them.

Key words: scenario approach, crime forecasting, state pol-
icy in the sphere of crime counteraction.

Постановка проблеми та її актуальність. У питан-
нях протидії злочинності в державі на сучасному етапі 
його розвитку важливу роль відіграє сам процес органі-
зації такої діяльності. У сучасних умовах, коли наявний 
комплекс внутрішніх і зовнішніх загроз національній 
безпеці, організація протидії злочинності, а також і 
ефективність такої діяльності залежить від якості роз-
роблених і затверджених державних документів стра-
тегічного планування та програмного забезпечення. 
Розробка останніх будується на відповідних прогнозах, 
в тому числі і на результатах кримінологічного прогно-
зування. Проте з цією метою в інших галузях часто під 
час розробки таких документів застосовується сценар-
ний підхід, коли створюється набір варіантів розвитку 
подій залежно від неоднозначності та невизначеності 
впливу комплексу ендогенних та екзогенних факторів. 

Водночас нині ще немає поширеної практики вико-
ристання сценарного підходу в процесі прогнозування 
стану злочинності, розробки і реалізації державної по-
літики в сфері протидії злочинності, формування відпо-
відних стратегічних та програмних документів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
прогнозування в сфері боротьби зі злочинністю розро-
блялися і розробляються виключно стосовно окремих 
галузевих видів прогнозування та окремих видів зло-
чинів. Так, проблеми прогнозування злочинності зде-
більшого розглядаються в курсах кримінології та кри-
мінологічного прогнозування. Корисними в науковому 
плані є роботи вітчизняних та закордонних учених, які 
мають прогностичний складник. Йдеться, зокрема, 
про праці Г.А. Аванєсова, А.І. Алексеєва, М.М. Бабаєва, 
О.М. Бандурки, С.В. Бородіна, В.І. Борисова, В.В. Ва-
силевича, М.Г. Вербенського, С.Є. Віцина, В.В. Голіни, 
О.І. Гурова, Л.М. Давиденка, О.М. Джужи, А.І. Долго-
вої, А.П. Закалюка, І.І. Карпеця, О.Г. Кулика, О.М. Лит-
вака, О.М. Литвинова, В.В. Лунєєва, С.В. Максимова, 
С.С. Овчинського, В.І. Шакуна та інших дослідників. 

Зазначимо, що останнім часом окремі прогностич-
ні дослідження стану злочинності, певних її видів та 
розробки на їх основі пропозицій щодо вдосконален-
ня системи протидії злочинності проводились такими 
вітчизняними вченими: О.Г. Куликом «Злочинність 
в Україні: теорія і практика кримінологічного дослі-
дження» (2013) [1], В.М. Бесчастним «Теорія та практи-
ка кримінологічного забезпечення протидії злочинності 
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в Україні» (2018) [2], Ю.Б. Данильченком «Тероризм: 
феномен, детермінація, протидія» [3], С.А. Мозолем 
«Кримінологічна безпека в Україні» [4]. Проте сценар-
ний підхід щодо прогнозування окремих станів протидії 
злочинності в майбутньому не знайшов широко викори-
стання в цих дослідженнях. Лише фрагментарно окре-
мі сценарії розвитку радикально негативних траєкторій 
відтворення злочинності до 2021 року навів у своєму 
дослідженні В.М. Бесчастний [2, с. 61–64].

З огляду на ту обставину, що в кримінології викори-
стання такого підходу не досить висвітлено, то науковим 
підґрунтям у питаннях вивчення прикладного характе-
ру сценарного підходу є низка міждисциплінарних робіт 
вітчизняних (І.О. Бутовська, В.П. Горбулін, В.П. Горба-
тенко, М.З. Згуровський, В.Я. Матвієнко, В.Д. Філіппо-
ва, З.Є. Шершньова та ін.) і зарубіжних учених (А.С. Ах-
ременко, Х. Бендхольм, М. Ліндгрена, Г. Кан), у яких 
можна виокремити основні особливості такого підходу. 
Зокрема, вони полягають у такому: розробляються про-
гностичні сценарії можливих варіантів розвитку подій 
у майбутньому, на підставі чого формуються, а потім 
відбираються стратегічні альтернативи, задіяні в кож-
ному сценарії, що стає передумовою для прийняття рі-
шень про вибір оптимальної стратегії. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Однак нині у зв’язку з відсутністю чітко 
визначеної окремої державної стратегії та програми 
протидії злочинності в Україні та наявної потреби в їх 
розробленні, недостатнім використанням сценарного 
підходу під час проведення кримінологічних досліджень 
з питань прогнозування, програмування та планування 
протидії злочинності є потреба в удосконаленні кримі-
нологічної методологічної бази для проведення теоре-
тичних та прикладних досліджень з питань стратегічно-
го планування та програмування протидії злочинності.

Метою статті є методологічний аналіз сутності 
сценарного підходу у формуванні і реалізації держав-
ної політики в сфері протидії злочинності в Україні та 
визначення його можливостей для кримінологічних 
досліджень цього напряму.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 
розробки стратегічних прогнозів розвитку держави, 
суспільства та різних їх складників є перспективним з 
використанням сценарного підходу.

Як зазначає А.С. Ахременко, сценарний підхід – це 
не жорсткий, раз і назавжди встановлений алгоритм 
дій зі створення прогнозу, це велика і досить неодно-
рідна сукупність підходів, технік, способів організації 
роботи експертів, нагромаджених за тривалий час іс-
нування техніки побудови сценаріїв. Сценарний підхід 
є методом організації міждисциплінарних прогностич-
них досліджень за участю фахівців різного профілю і з 
різними поглядами на проблему [5, с. 280]. Водночас 
сценарний метод фактично являє собою практичну ре-
алізацію принципу послідовного вирішення невизна-
ченості. Слід зазначити, що від тих методів прогнозу-
вання, в яких акцент робиться на кількісні показники 
(наприклад, екстраполяція), сценарний метод відрізня-
ється тим, що він являє собою деталізований якісний 
опис об’єкта, який містить окремі кількісні оцінки [6].

Усі процедури методу засновано на поєднанні ло-
гіко-евристичного аналізу з формальними метода-
ми досліджень. Сценарний підхід дає змогу уникнути 
безальтернативного погляду на те, що відбувається і 

може призвести до ухвалення невдалих рішень, хоча 
вони здавалися зваженими в момент їх ухвалення [7]. 

Можна виокремити три основні способи використан-
ня техніки сценаріїв у прогнозуванні розвитку процесів, 
зокрема в сфері протидії злочинності [5, с. 294]: як са-
мостійний і центральний для цього конкретного дослі-
дження метод прогнозування; як необхідну процедуру 
в рамках комплексного методу прогнозування; як допо-
міжний метод, що застосовується на розсуд дослідника 
для вирішення окремих спеціальних завдань прогно-
зування. Що ж до завдань кримінологічного прогнозу-
вання, то вони полягають у такому: виявлення наявних 
тенденцій розвитку злочинності; з’ясування основних 
параметрів комплексу криміногенних факторів; визна-
чення основних напрямів і планів суспільного розвитку 
у найбільш важливих сферах соціального життя; з’ясу-
вання можливості змін, що відбуватимуться у перспек-
тиві, впливатимуть на детермінанти злочинності, поси-
люючи чи послаблюючи їхню дію; визначення основних 
тенденцій і планів розвитку елементів системи проти-
дії злочинності, з’ясування на цій підставі майбутніх 
показників злочинності [8, c. 222]; визначення напрямів 
формування державної стратегії протидії злочинності 
та розробки програмних документів (останнє визначе-
но мною – Т.О.). 

Крім того, слід зазначити, що у підготовці сценарію 
стоїть завдання створення єдиного уявлення про об’єкт 
аналізу, закономірності і можливі шляхи його розвитку 
на єдиній методологічній і методичній базі. При цьому, 
враховуючи вже наявні наукові позиції, під сценарієм 
слід розуміти гіпотетичну послідовність (крок за кро-
ком) подій, що показує, як за відомих початкових умов 
може послідовно змінюватися стан прогнозованого 
об’єкта [5; 6; 9]. 

Слід зазначити, що побудова сценаріїв у процесі 
формування і реалізації державної політики в сфері 
протидії злочинності може застосовуватися для вирі-
шення найрізноманітніших завдань – від моніторингу 
криміногенної ситуації, виявлення її значущих складни-
ків і зв’язків до оцінювання наслідків прийнятих рішень 
основними суб’єктами протидії злочинності. 

Погоджуючись з В.Д. Філіпповою, слід зазначити, 
що все різноманіття прогнозних завдань може бути зве-
дене до двох їх основних типів: прогнозування розвитку 
процесів різного рівня і масштабу, покрокового опису 
можливих змін ситуації; планування і розроблення сис-
теми дій, спрямованих на досягнення певних цілей, ба-
жаної ситуації в досліджуваній сфері [10]. 

У першому випадку складений сценарій (або набір 
сценаріїв) має пошуковий (або генетичний) характер, 
у другому – нормативний (програмно-цільовий). Пошу-
ковий сценарій описує, виходячи з наявної ситуації, 
стан системи і домінуючі тенденції її трансформації, 
послідовність подій, що логічно призводять до можли-
вого майбутнього стану системи. Нормативний же вид 
сценарію орієнтований на визначення шляхів досягнен-
ня майбутніх бажаних станів об’єкта дослідження, які 
в такому разі приймаються як цілі [5; 10]. 

Проте слід погодитись з тим, що побудова сцена-
рію як метод узгодження прогнозів – один із найбільш 
ефективних засобів узагальнення результатів міждис-
циплінарного дослідження. 

Отже, загальне призначення сценарного підходу 
вбачається в такому: він означає розробку сюжетної 
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схеми з кількома напрямами, у якій зроблено спробу 
визначити можливі варіанти розвитку з урахуванням 
поточного стану та ймовірних проблем. 

Метод формування сценаріїв полягає в здійсненні 
дослідження майбутнього розвитку процесів із виявлен-
ням потенційних можливостей і наслідків. Мета підго-
товки сценаріїв – прогноз майбутньої ситуації, що дасть 
змогу визначити специфічні завдання, потрібні заходи 
в різних варіантах розвитку ситуації. Сценарний метод 
полегшує інтеграцію різних даних, отриманих метода-
ми як якості, так і кількості, він добре сумісний також із 
методами теорії ігор, розроблених відповідно до аналі-
зу конкретних ситуацій. Одне з головних завдань цього 
методу – виявити вирішальні чинники, від яких буде за-
лежати розвиток подій за певним сценарієм [11]. 

У формуванні сценарію можна показати, як один ба-
зовий варіант (базовий сценарій розвитку) може стати 
джерелом появи низки інших сценаріїв. 

У цілому дослідники визнають технологічну гнуч-
кість сценарного підходу, який передбачає широкий 
діапазон вибору послідовності процедур та інструмен-
тарію прогнозних розробок залежно від умов, у яких 
проводиться сценарний аналіз, його мети і завдань [5; 
6; 11; 12; 13, с. 10; 14; 15].

Своєю чергою комплекс підходів та алгоритмів, що 
об’єднуються сценарною методологією, значною мірою 
відповідає завданням передбачення ефективності фор-
мування та реалізації державної політики в сфері про-
тидії злочинності як особливого об’єкта прогнозування. 

Багатоаспектність системи протидії злочинності 
в Україні, залежність від впливу великого масиву де-
термінуючих факторів (екзогенних, ендогенних), що 
викликає необхідність залучення в процес створення 
сценарного прогнозу значних обсягів даних про про-
гнозні оцінки розвитку політичного, соціально-еконо-
мічного, демографічного, безпекового стану держави, 
ретроспективної інформації історичного характеру, 
даних аналізу суб’єктів процесу формування і реаліза-
ції державної політики в сфері протидії злочинності та 
іншої кримінологічно значущої інформації. Сценарний 
підхід у такому контексті має важливі переваги: здіб-
ності до інтеграції, обробки та аналізу різнопланової, 
якісної інформації, до ефективної взаємодії з іншими 
методами прогнозування і стратегічного планування 
як формалізованими (наприклад, екстраполяція, моде-
лювання), так і інтуїтивними (експертне оцінювання), 
орієнтованістю на міждисциплінарний підхід.

Таким чином, у загальному вигляді сценарій можна 
визначити як гіпотетичний опис причинно-зумовленої 
послідовності подій – етапів трансформації досліджу-
ваного об’єкта, а в нашому разі – державної політики 
в сфері протидії злочинності. 

У сценарії визначаються основні детермінанти, 
що мають бути взяті до уваги, і вказується, яким чи-
ном вони можуть вплинути на передбачувані події. 
За загальним підходом сценарій може моделюватися 
за трьома основними напрямами: прогнозування роз-
витку державної політики в певній сфері без будь-якого 
впливу на процеси; прогнозування розвитку державної 
політики з обраним комплексом заходів, які вплинуть 
на процеси в майбутньому (негативний/позитивний 
вплив); синтезування комплексу заходів для досягнен-
ня потрібної зміни стану ситуації в майбутньому, що 
відповідає генеральній цілі. 

Основним завданням побудови прогностичних сце-
наріїв формування і реалізації державної політики 
в сфері протидії злочинності в Україні є забезпечення 
ефективного державного впливу на злочинність з ме-
тою її зниження та забезпечення контролю на соціально 
допустимому рівні. З огляду на вищезазначене, нада-
лі процес формування та реалізації державної політи-
ки в досліджуваній сфері можна здійснювати в розрізі 
трьох вірогідних сценаріїв – оптимістичного, песимі-
стичного та реалістичного [16, с. 203]. 

Оптимістичний сценарій (з максимально можли-
вим у межах реального перетворенням тенденцій, що 
спостерігаються, в сприятливий бік) передбачає виро-
блення та реалізацію оновленого курсу держави в сфері 
протидії злочинності з урахуванням внутрішніх та зов-
нішніх загроз, спрямованої на реалізацію власних стра-
тегій з урахуванням інтеграційних процесів до європей-
ської та євроатлантичної безпекових сфер. Цей сценарій 
є найбільш прийнятним у сучасних умовах, оскільки його 
реалізація передбачає стабілізацію криміногенної обста-
новки та посилення ролі загальної превенції. 

Песимістичний сценарій (з максимально можли-
вим у межах реального перетворенням тенденцій, що 
спостерігаються, в несприятливий бік) передбачає 
збереження негативної динаміки погіршення криміно-
генної обстановки. Під час реалізації такого сценарію 
посилюється дія як внутрішніх, так і зовнішніх факторів 
(наприклад, активна збройна агресія з боку Російської 
Федерації, що супроводжується окупацією нових тери-
торій України).

Реалістичний сценарій (на «перехресті» різних 
тенденцій, коли один з них характеризується пози-
тивними зрушеннями на фоні негативних змін інших) 
передбачає активізацію діяльності щодо розроблення 
оновленої державної політики в сфері протидії злочин-
ності, продовження реалізації вже прийнятих програм-
них документів, продовження процесу реформування 
правоохоронного сектору. Проте такий сценарій може 
супроводжуватися наростанням кримінологічних ризи-
ків системного характеру, негативні наслідки впливу 
яких у середньостроковому та довгостроковому періо-
дах можуть посилюватися. Такий підхід цілком збігаєть-
ся з тими, які використовуються у написанні сценаріїв 
за результатами складання політичних, соціально-еко-
номічних, безпекових прогнозів.

Повертаючись знову до сценарного підходу, вважа-
ємо, що його використання у вивченні майбутніх змін 
у стані злочинності, системі протидії їй надалі дасть 
змогу визначити або уточнити напрями та набір загаль-
них і спеціально-кримінологічних заходів державної по-
літики в сфері протидії злочинності, який знайде своє 
закріплення та відображення в окремих стратегіях, про-
грамах, планах та матиме максимальну ефективність. 

За допомогою сценарного підходу до формування і 
реалізації державної політики в сфері протидії злочин-
ності в Україні, а також відповідних стратегій стає мож-
ливим передбачати імовірні механізми гнучкого (варі-
ативного) реагування на зовнішні та внутрішні загрози 
та умови, що постійно змінюються, а також побудувати 
актуальну державну програму в сфері протидії злочин-
ності та визначити пріоритетність розробки та змістов-
ність галузевих програм (наприклад, у сфері протидії 
організованій злочинності, тероризму, незаконній мі-
грації, незаконному обігу наркотиків). 
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Висновки. Підсумовуючи, можна сказати, що сце-
нарний підхід може бути засобом не лише оператив-
ного і детального аналізу майбутнього розвитку стану 
злочинності, системи протидії їй, але і виявлення мож-
ливих варіантів їх зміни у межах використання сценар-
но-прогностичної методики. 

Поширення використання сценарного підходу 
в процесі формування та реалізації державної полі-
тики в сфері протидії злочинності є перспективним 
для проведення кримінологічних досліджень у цьому 
напрямі. На наше переконання, це дасть можливість 
гнучкої корекції проектів державних програм і планів, 
переходу від ймовірної оцінки реалізованості можли-
востей та ризиків до науково обґрунтованої державної 
політики в сфері протидії злочинності. Саме на необхід-
ності наукової обґрунтованості останньої неодноразово 
наголошувалось вітчизняними кримінологами.

Враховуючи задачі кримінологічного прогнозування, 
а також перспективи використання результатів таких 
прогнозів, побудованих із використанням сценарного 
підходу передбачення, у розробці документів стратегіч-
ного планування та програмування протидії злочинності 
на державному рівні можна сформувати узагальнене 
визначення кримінологічного (прогнозного) сценарію роз-
витку злочинності. Так, кримінологічний (прогнозний) 
сценарій розвитку стану злочинності можна визначи-
ти як: послідовний логічний опис альтернативного гіпо-
тетично можливого варіанту розвитку злочинності (його 
кількісно-якісних показників, детермінаційного комплек-
су), стану державного впливу на неї у майбутньому, який 
відбиває різні погляди на минуле, теперішнє та майбутнє, 
а також може слугувати базисом для стратегічного плану-
вання та програмування в процесі формування і реалізації 
державної політики у відповідній сфері.

З огляду на це надалі вбачається необхідним де-
тальне дослідження методів і алгоритмів побудови кри-
мінологічних сценарних прогнозів розвитку стану зло-
чинності та системи протидії їй у сучасних умовах, що 
є необхідним для подальшої розробки в цьому напрямі 
стратегічних та програмних документів. 
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ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПИТАННІ 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Дем’янчик В. В.

Стаття присвячена теоретичному дослідженню похо-
дження та становлення правоохоронної функції держави, 
її змісту, завдання та об’єкта. Автором на основі про-
веденого дослідження точок зору вчених-юристів щодо 
розуміння правоохоронної функції в державному механізмі 
сформовано власне визначення правоохоронної функції дер-
жави. Визначено, що правоохоронна функція держави не 
обмежується поняттями «охорона громадського порядку» 
та «охорона правопорядку».

Ключові слова: функція, правоохоронна функція, гро-
мадський порядок, правопорядок.

Статья посвящена теоретическому исследованию про-
исхождения и становления правоохранительной функции 
государства, ее содержания, задач и объекта. Автором 
на основе проведенного исследования точек зрения уче-
ных-юристов в понимании правоохранительной функции 
в государственном механизме сформировано собственное 
определение правоохранительной функции государства. 
Определено, что правоохранительная функция государ-
ства не ограничивается понятиями «охрана обществен-
ного порядка» и «охрана правопорядка».

Ключевые слова: функция, правоохранительная функ-
ция,  общественный порядок, правопорядок.

The article is devoted to the theoretical study of the origin and 
formation of the law-enforcement function of the state, its con-
tent, task and object.  The author, on the basis of the study of the 
views of lawyers on the understanding of law enforcement func-
tions in the state mechanism.  On the basis of the analysis carried 
out by the author the proper definition of the law-enforcement 
function of the state.  It is determined that the law-enforcement 
function of the state is not limited to the notions of “public order 
protection” and “law enforcement”. The functioning of a state 
mechanism without the implementation of a law enforcement 
function is simply not possible. To date, domestic researchers 
have proposed sufficient definitions and classifications of the law 
enforcement function of the state.  But at the legislative level, 
there is no clear definition and mechanism for its implementation, 
as a result of which this question is a multidisciplinary one, which 
has been the subject of many discussions to date. To investigate 
scientific definitions of the concept of the law-enforcement func-
tion of the state, aspects of its occurrence, formation and realiza-
tion, formulate its own vision of the concept of law-enforcement 
function. The law enforcement function is a system of purposeful 
normative-regulated activity of the state in the person of central 
bodies of executive power, territorial bodies and officials aimed 
at ensuring the authority of the state, the protection of human 
rights and freedoms, and citizens, both within and outside the 
country. The law-enforcement function of the state is delegated 
by all state power bodies, ranging from the central executive 
authorities to their territorial bodies and officials, regardless of 
whether they fall into the classification of law enforcement agen-
cies.  The indicated indicates the need for a normative definition 
of the concept of law enforcement function and the mechanism 
for its implementation.

Key words: function, law enforcement function, public 
order,  rule of law.

Постановка проблеми та її актуальність. Функціо-
нування державного механізму без реалізації правоохо-
ронної функції просто неможливе. На сьогодні вітчиз-
няними дослідниками запропоновано чимало визначень 
та класифікацій правоохоронної функції держави. Але 
на законодавчому рівні відсутнє чітке визначення та 
механізм її реалізації, внаслідок чого це питання є ба-
гатовекторним, навколо якого до нині точиться безліч 
дискусій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням генезису та поняття правоохоронної функ-
ції держави здійснювали І. Лаврінчук, П. Рабінович, 
О. Скакун, І. Сажнєв, В. Московець, Р. Шай, О. Онопен-
ко та інші.

Метою статті є дослідження наукових визначень 
поняття правоохоронної функції держави, аспектів її 
виникнення, становлення та реалізації, формулювання 
власного бачення поняття «правоохоронна функція».

Виклад основного матеріалу. Для визначення 
суті та походження правоохоронної функції держави 
ми дослідили бачення вчених-юристів із цього приво-
ду. У своїх роботах Р. Шай  взагалі таку категорію, як  
«функція», визначає як сукупність усіх як очікуваних, 
так і виявлених наслідків, процесів, явищ, їхню роль 
у суспільній ситемі [1, с. 358].

У роботах В. Московець визначено поняття та зна-
чення правоохоронної функції держави. За його дослі-
дженнями, слово «функція» походить від латинського 
“functio” і означає виконання, обов’язок, коло діяльно-
сті, звершення [2,с. 7]. 

В. Московець визначив, що функції держави явля-
ють собою основні напрями її діяльності, в яких відо-
бражаються й конкретизуються завдання і мета держа-
ви, виявляють її сутність, зміст і соціальне призначення 
в соціально неоднорідному суспільстві. Також він вва-
жає, що функції держави – це напрями її діяльності, 
якими зумовлена робота державного апарату і кожного 
з його органів [2, с. 8]. 

В. Московець зазначає, що в юридичній літерату-
рі є багато підходів до класифікації функцій держави 
як внутрішніх та зовнішніх.

До внутрішніх функцій зараховують політичну, еко-
номічну,  соціальну, культорно-виховну, екологічну, 
функцію охорони правопорядку (правоохоронна функ-
ція), функцію фінанового контролю [2, с. 8].

Основними зовнішніми функціями вважають еконо-
мічну співпрацю, співпрацю в забезпеченні світового пра-
вопорядку, співпрацю у вирішенні глобальних проблем 
громадськості,  оборонну функцію. Також В. Московець 
подає класифікацію функцій держави за різними крите-
ріями, наведеними в його роботах [2, с. 8]. 

Р. Шай вважає, що визначальною ознакою існування 
тієї чи іншої функції є наявність чітко визначеного об’єк-
та впливу. Саме об’єкт впливу визначає якісну відо-
кремленність функції, її самостійний статус. Загальним 
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об’єктом досліджуваної функції є суспільні відносини, 
що складаються в правовій сфері. Р. Шай, С. Кочек’ян, 
О. Мураментс, Т. Шамба вважають, що родовим об’єк-
том здійснення правоохоронної функції держави є пра-
вопорядок [1, с. 361]. З цим ми не можемо погодитися, 
тому що обмеження виконання правоохоронної функції 
держави лише в додержаннi правопорядку є звуженням 
її значення як функції.

Серед основних, постійних внутрішніх функцій дер-
жави одне з центральних місць посідає правоохоронна. 

В. Волинець визначає правоохоронну функцію як одну 
з базових характеристик правової і соціальної держави. 
Зокрема, соціальна держава, як правило, описується ві-
тчизняними дослідниками як «держава», метою якої є 
створення всіх можливих умов для реалізації соціаль-
них, економічних та культурних прав, для самостійного 
забезпечення ініціативною та соціально-відповідальною 
особою необхідного рівня матеріального добробуту собі 
та членам своєї сім’ї, гарантує кожному прожитковий мі-
німум для гідного існування й сприяє зміцненню соціаль-
ної злагоди в суспільстві [3, с. 5–6].

На думку І. Лавринчук, правоохоронна функція 
передбачає охорону кожного члена суспільства від 
несправедливого поводження з боку інших його членів 
[2, с. 9].

Більшість науковців реалізацію державою правоохо-
ронної функції пов’язують з охороною громадського по-
рядку та охороною правового порядку. 

Але, на нашу думку, не варто правоохоронну функ-
цію держави обмежувати лише охороною громадського 
порядку та охороною правового порядку. 

На думку О. Полковніченка, розглядаючи пра-
воохоронну функцію держави, варто зауважити, що 
вона посідає особливе місце в системі основних функ-
цій. Це одна з постійних функцій держави. Як певний 
вид державної діяльності, вона з урахуванням принци-
пу розподілу влади похідна від управлінської і судової 
функції, проте відрізняється самостійністю, однорідні-
стю і стійкою повторювальністю. Також він виділяє, що 
об’єктом впливу цієї функції є протизаконні, антисоціа- 
льні дії осіб, які, з одного боку, підривають конститу-
ційний устрій, встановлений у країні правопорядок, 
не виконують своїх обов’язків, порушують права та 
законні інтереси інших осіб [4, с. 40]. 

О. Полковніченко ввів таке визначення: правоохо-
ронна функція – це організована діяльність громадян, 
державних органів, громадських організацій, яка має 
здійснюватися таким чином, щоб у країні розвивався 
та змінювався правопорядок, своєчасно та оперативно 
були усунені причини, що викликають його порушен-
ня, щоб існували сприятливі умови для реалізації прав 
і законних інтересів громадян. О. Полковніченко визна-
чає сервісну спрямованість правоохоронної функції 
держави. Про постійне та якісне здійснення правоохо-
ронної функції держава завжди зобов’язана піклувати-
ся під страхом втрати свого авторитету в очах населен-
ня і навіть під загрозою власної ліквідації [4, с. 42–43].

Науковці Р. Шай та В. Московець наголошують 
на тому, що перелік правоохоронних функцій закріпле-
но на законодавчому рівні, а саме в Законі України «Про 
державний захист працівників суду та правоохоронних  
органів». Ч. 1 ст. 2 цього Закону до правоохоронних 
функцій зараховує: а) розгляд судових справ у всіх ін-
станціях; б) провадення і розслідування кримінальних 

справ та справ про адміністративні правопорушення; 
в) оперативно-розшукова діяльність; г) охорона гро-
мадського порядку і громадської безпеки; ґ) виконан-
ня вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов 
органів дізнання й досудового слідства та прокурорів;  
д) контроль за переміщенням людей, транспортних 
засобів, товарів та інших предметів, речовин через дер-
жавний і митний кордон України; е) нагляд і контроль 
за виконанням законів [1, с. 358; 4, с. 10; 6].

Науковці О. Онопенко, П. Рабіновіч та Р. Шай ви-
діляють поділ правоохоронних функцій на зовнішні та 
внутрішні. До внутрішніх вони зараховують охорону 
прав і свобод людини, функцію забезпечення правопо-
рядку, до зовнішніх – участь держави в охороні прав і 
свобод людини та громадянина на міжнародній арені, 
участь держави у підтримці міжнародного правопоряд-
ку [1, с. 359].

В. Волинець вважає, що правоохоронна функція не є 
однорідною за своїм змістом і включає в себе кілька ви-
дів діяльності держави: здійснення правосуддя; консти-
туційний контроль; попередження правопорушень; опе-
ративно-розшукова діяльність; прокурорський нагляд; 
виконання судових рішень; надання юридичної допо-
моги тощо. За своїм змістом, так і за своєю структурою 
вона утворює складну й багаторівневу систему, в якій 
взаємодіють різні органи державної влади [3, с. 6].

В. Волинець визначає коло завдань правоохоронної 
функції, в її основі лежить захист прав і свобод людини 
у всіх сферах її життєдіяльності та розвитку (економіч-
ній, політичній, соціальній, екологічній, інформаційній 
тощо). Це притаманно практично всім без виключення 
органам державної влади, незалежно від їх приналеж-
ності до тієї чи іншої гілки влади [3, с. 6–7].

Говорячи про зміст правоохоронної функції, доціль-
но звернути увагу на сам сенс ключового слова «охо-
рони права». З огляду на це, не може бути складовою 
частиною цієї функції «зміцнення законності та право-
порядку» або «встановлення правопорядку», оскільки 
перше – не складова частина  правоохоронної функції, 
а завдання, яке стоїть перед державою, а друге не ві-
дображає реального змісту функції, адже правопорядок 
не вводиться декретом державної влади, а складається 
в процесі життєдіяльності суспільства як закономірний 
стан [5, с. 158]. 

Зміст досліджуваної функції утворюють стійкі 
закономірні складники державного управлінського 
впливу на правову сферу суспільного життя. Державне 
управління не зводиться тільки до боротьби з посяган-
нями на правопорядок і покарання винних, а втілюється 
в єдності різноманітних державних заходів щодо забез-
печення охорони, захисту та відновлення порушеного 
праворорядку [5, с. 159].

У своїх роботах Р. Ботвінов визначає, що метою пра-
воохоронної функції є створення і підтримання такого 
рівня правопорядку, який необхідний для нормально-
го існування суспільства,  завданням правоохоронної 
функції є створення умов, необхідних для досягнення 
мети, інакше кажучи, гарантій правопорядку [5, с. 160].

Об’єктом правоохоронної функції є безпека, закон-
ність і правопорядок, боротьба зі злочинністю, захист 
прав і свобод людини і громадянина [5, с. 157].

Висновки. З огляду на проведені дослідження ми 
підтримуємо думку Р. Ботвінова щодо застосуван-
ня більш широкого розуміння змісту правоохоронної 
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функції, що її зміст може включати не тільки власне 
правоохоронну діяльність, а й діяльність, спрямовану 
на створення умов для оптимальної дії правових інсти-
тутів, ефективного здійснення прав і свобод особисто-
сті та інших суб’єктів права і виконання ними юридич-
них обов’язків. 

На нашу думку, правоохоронна функція не обмежу-
ється лише охороною громадського порядку чи пра-
вового порядку, оскільки реалізація правоохоронної 
функції охоплює великий пласт державного та сустіль-
ного життя як всередині держави, так і на міжнародній 
арені.

Як визначив Р. Ботвінов, охорона правопорядку 
втілюється в контрольно-наглядовій діяльності дер-
жавних органі. Захист правопорядку – це діяльність 
держави щодо: усунення перешкод, що ускладнюють 
або роблять неможливою реалізацію правових припи-
сів; припинення посягань на правопорядок; притяг-
нення до юридичної відповідальності; усунення при-
чин та умов, що провокують порушення правопорядку  
[5, с. 160].

Правоохоронна функція держави делегується всіма 
органами державної влади починаючи від центральних 
органів виконавчої влади їх територіальними органами 
та посадовими особами, незалежно від того, чи підпа-
дають вони під класифікацію правоохоронних органів. 
Вказане свідчить про необхідність нормативного визна-
чення поняття правоохоронної функції та механізму її 
реалізації.

Реалізація правоохоронної функції держави полягає 
у створенні належних умов для користування громадя-
нами, іноземцями та особами без громадянства права-
ми, якими вони наділені як на території, України так і 
за її межами, захисті прав та законних інтересів людини 

та громадянина від посягань інших осіб або держави 
в обличчі її органів та посадових осіб, захисті інтересів 
держави від зовнішніх посягань та агресії.

На нашу думку, правоохоронна функція являє собою 
систему цілеспрямованої нормативно-врегульованої ді-
яльності держави в особі центральних органів виконав-
чої влади, територіальних органів та посадових осіб, 
спрямованої на забезпечення авторитету держави, за-
хисту прав, свобод людини та громадянина як всереди-
ні держави, так і за її межами. 
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ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Карагіоз Р. С.

Стаття присвячена дослідженню деяких аспектів орга-
нів державного управління та місцевого самоврядування як 
елементів публічної влади.

Розглядається природа місцевого самоврядування, яка 
полягає в тому, що воно є, з одного боку, аналогом цен-
трального уряду, а з іншого – формою народовладдя, що 
забезпечує реалізацію прав громадян на місцеве самовряду-
вання, а місцевому населенню – можливість перетворення 
своєї волі в публічну владу.

Метою статті є стислий огляд наукової юридичної 
літератури, насамперед вітчизняної, в якій аналізуються 
органи державного управління та місцевого самовряду-
вання як елементи публічної влади, що спрямовані на забез-
печення стійкого, стабільного розвитку суспільства й дер-
жави.

Ключові слова: держава, державні органи, місцеве само-
врядування, публічна влада, населення, громадське суспіль-
ство, демократична держава, законодавство України, нор-
мативна база.

Статья посвящена исследованию некоторых аспектов 
органов государственного управления и местного самоу-
правления как элементов публичной власти.

Рассматривается природа местного самоуправления, 
которая заключается в том, что оно есть, с одной сто-
роны, аналогом центрального правительства, а с другой 
– формой народовластия, обеспечивает реализацию прав 
граждан на местное самоуправление, а местному населе-
нию – возможность преобразования своей воли в публичную 
власть.

Целью статьи является краткий обзор научной юри-
дической литературы, прежде всего отечественной, в 
которой анализируются органы государственного управле-
ния и местного самоуправления как элементы публичной 
власти, которые направлены на обеспечение устойчивого, 
стабильного развития общества и государства.

Ключевые слова: государство, государственные 
органы, местное самоуправление, публичная власть, насе-
ление, гражданское общество, демократическое государ-
ство, законодательство Украины, нормативная база.

The article is devoted to the study of some aspects of pub-
lic administration and local government bodies as elements of 
public authority. The nature of local self-government is consid-
ered, which is that it is, on the one hand, an analogue of the 
central government, and on the other – a form of democracy, 
which ensures the realization of the rights of citizens to local 
self-government, and the local population – the possibility of 
transforming their will into public power.

The purpose of the article is a brief review of scientific legal 
literature, first of all – domestic, in which the bodies of state 
administration and local self-government are analyzed as ele-
ments of public power, the direction of which is aimed at ensur-
ing sustainable, stable development of society and the state. The 
evolution of the theoretical heritage of the classics of European 
political and philosophical thought suggests that both civil soci-
ety and the rule of law become possible only when the law and 
the contract are the determining factor of socio-political rela-
tions. The real embodiment of the interaction of the principles 

of the rule of law and civil society can be traced on the example 
of various forms of organization of power, namely: democratic, 
legal and social state. If a democratic state is a regime of gov-
ernment that represents the interests of a political majority by 
means of electoral law, the rule of law specifies this provision, 
since it also provides guarantees for the protection of minority 
rights from the dictates of the majority.

Local self-government should be understood as an element 
of the status of a person and a citizen, expressed in the will 
of the person, his right to participate in matters of the local 
community; as a principle of organization (decentralization) of 
power in the state; as a form of public power in the state; as 
the activity of citizens or bodies created by them for solving 
local problems caused by common interests in the territory of 
its municipal entity.

Key words: state, state bodies, local self-government, pub-
lic authority, population, civil society, democratic state, legisla-
tion of Ukraine, normative base.

Постановка проблеми та її актуальність. Стат-
тю присвячено дослідженню деяких аспектів органів 
державного управління та місцевого самоврядування 
як елементів публічної влади. Розглядається приро-
да місцевого самоврядування, яка полягає в тому, що 
воно є, з одного боку, аналогом центрального уряду, а з 
іншого – формою народовладдя, що забезпечує реаліза-
цію прав громадян на місцеве самоврядування, а місце-
вому населенню – можливість перетворення своєї волі 
в публічну владу.

Метою статті є стислий огляд наукової юридичної 
літератури, насамперед вітчизняної, в якій аналізу-
ються органи державного управління та місцевого са-
моврядування як елементи публічної влади, що спря-
мовані на забезпечення стійкого, стабільного розвитку 
суспільства й держави.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Пи-
таннями місцевого самоврядування як елементом пу-
блічної влади займаються такі вчені, як А. Білоусов, 
І. Залєвська, Г. Іващенко, А. Кислявський, Д. Ловцов, 
Т. Мєшкова, Є. Митрохіна, А. Розсошанський, В. Садов-
ничев, А. Стрельцов та інші науковці. 

Чинна природа місцевого самоврядування полягає 
в тому, що воно є, з одного боку, аналогом централь-
ного уряду, а з іншого – формою народовладдя, що 
забезпечує реалізацію прав громадян на місцеве само-
врядування, а місцевому населенню – можливість пере-
творення своєї волі в публічну владу.

Місцеве самоврядування треба розуміти як елемент 
статусу людини та громадянина, що виражається у волі 
людини, його праві брати участь у справах місцевого 
співтовариства; як принцип організації (децентраліза-
ції) влади в державі; як форму публічної влади в дер-
жаві; як діяльність громадян або створених ними ор-
ганів щодо вирішення місцевих проблем, обумовлених 
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спільними інтересами на території свого муніципально-
го утворення.

Розвиненість місцевого самоврядування пов’язана з 
рівнем розвитку громадянського суспільства. У рамках 
певної територіальної спільності в системі місцевого 
самоврядування діють найважливіші елементи грома-
дянського суспільства. Водночас місцеве самовряду-
вання є найважливішим елементом демократичного 
державного устрою. Зокрема, це невіддільна частина 
загальнодержавної системи стримувань і противаг. Ця 
система розуміється винятково як механізм взаємин 
Президента й парламенту, що дає змогу погоджувати 
позиції різних політичних сил, які володіють владою. 
Але поряд із поєднанням різних інтересів на державних 
рівнях необхідне поєднання інтересів держави і кожно-
го окремо взятого міста, селища, села, кожної яким-не-
будь способом відособленої населеної території. Роль 
виразника таких інтересів і покликане відігравати міс-
цеве самоврядування. 

Досвід демократичних держав світу засвідчує, що 
саме суспільна участь дає змогу домогтися більшої ефек-
тивності в багатьох сферах суспільного життя – від реа-
лізації соціальної політики до сфери державного управ-
ління. На думку Р. Черногор, держави та суспільства 
здебільшого розпадаються, якщо їхні владні імперативи 
превалюють над національними інтересами та потреба-
ми, утискують їхні можливості та спроможності реалі-
зувати себе в конкретному суспільному бутті, віднайти 
для всенародних очікувань якнайбільше реальні сутнісні 
втіленості. Інтереси та потреби держав і суспільств, які 
можуть і не збігатися між собою, здатні спричинити їх 
стрімке протистояння, особливо в період кризових ста-
нів і трансформаційних перебудов [1, c. 32].

Тобто сьогодні в Україні назріла потреба у вироблен-
ні системи заходів і механізмів ефективного партнер-
ства держави та інститутів громадянського суспільства, 
оскільки органи влади, що співпрацюють з інститутами 
громадянського суспільства, підвищують результатив-
ність своєї діяльності та підсилюють її правомірність 
в очах громадян. Причому для більш чіткого визначен-
ня громадянського суспільства України головну увагу 
треба звертати на самоврядний аспект виміру грома-
дянського суспільства [2].

Конструкція правової держави не є чимось безаль-
тернативним. Варто враховувати, що в суспільстві 
правлять не абстрактні норми права, а конкретні люди, 
яким буває вигідно приховувати своє панування за шир-
мою права і доктрини правової держави. Аналіз еволю-
ції теоретичної спадщини класиків європейської полі-
тичної та філософської думки дає можливість вважати, 
що як громадянське суспільство, так і правова держава 
стають можливими лише тоді, коли право і договір є 
визначальним чинником суспільно-політичних відно-
син. Реальне втілення взаємодії принципів правової 
держави та громадянського суспільства простежуєть-
ся на прикладі різних форм організації влади, а саме: 
демократичної, правової та соціальної держави. Якщо 
демократична держава – це такий режим правління, 
що репрезентує інтереси політичної більшості шляхом 
виборчого права, то правова держава конкретизує це 
положення, оскільки передбачає ще й гарантії захисту 
прав меншості від диктату більшості.

Звичайно, вершиною суспільної еволюції людства 
є соціальна держава, яка ґрунтується на засадах роз-

виненої демократії, громадянських прав і свобод, 
на засадах права як такого. Роль права в соціальній дер-
жаві не знижується, а, навпаки, підвищується, оскіль-
ки лише закріплені у вигляді правового закону функції 
держави роблять їх не декларативними, а норматив-
ними, порушення яких тягне судовий розгляд, вирок і 
покарання.

Процес становлення як правової, так і соціальної 
держави можливий лише шляхом зміцнення економіч-
них і соціальних засад самоорганізації громадян-влас-
ників. Це нелінійний процес, поєднаний із конфліктами 
та протистоянням різних груп інтересів соціальних і по-
літичних суб’єктів. 

Взаємодія державних інститутів з інститутами грома-
дянського суспільства є умовою існування правової де-
мократичної держави, інститути громадянського суспіль-
ства є партнерами держави у реалізації нормотворчих, 
правозастосовних і правоохоронних функцій, взаємна 
довіра є умовою ефективної співпраці, а громадська іні-
ціатива є запорукою успішного діалогу [3].

Сучасні принципи та форми місцевого самовряду-
вання є результатом складного процесу пошуку компро-
місу, узгодження інтересів суспільства в особі терито-
ріальних співтовариств і держави. Імовірно, зважаючи 
на це, сучасне місцеве самоврядування треба розгляда-
ти як механізм взаємодії територіальних співтовариств 
і держави, головним завданням якого є узгодження від-
повідних інтересів.

Поширеною є думка, що місцеве самоврядування 
з’явилося своєрідною силою, поштовхом до розвитку 
державності. Зокрема, дослідники, аналізуючи причи-
ни, відповідно до яких теорія й практика місцевого само-
врядування одержали найбільший розвиток у США, під-
креслюють ту обставину, що американська державність 
виросла з нього й протягом досить тривалого часу об-
ходилася без централізованої військово-бюрократичної 
державної машини, характерної для європейських країн. 

Держава виникає та конституюється як представни-
цтво суспільних інтересів, як сила, що стоїть над сус-
пільством, але вже із самого початку вона виступає 
як система організованого політичного панування од-
них людей над іншими, або, за термінологією марк-
сизму-ленінізму, класового панування. Тобто будь-які 
форми держави, будучи суспільними інститутами, 
досить рідко виражають реальні суспільні інтереси.

Проблема місцевого самоврядування, його місця й 
ролі у політико-правовій організації суспільства – це 
одне зі складних питань, яке протягом багатьох років 
займає розуми правознавців, державознавців і політо-
логів. 

Аналізуючи феномен місцевого самоврядування, 
необхідно зазначити, що воно є об’єктивним явищем 
життя суспільства, однією з форм його самоорганіза-
ції. Держава, так само як і місцеве самоврядування, є 
за своєю природою соціальним інститутом та однією з 
форм соціального життя, однією з форм самоорганіза-
ції суспільства.

Самоорганізація суспільства на найбільш ранніх ста-
діях свого розвитку реалізовувалася у формі місцевого 
самоврядування на основі принципів, близьких до су-
часних його моделей, тобто місцеве самоврядування 
було однією з перших форм самоорганізації суспільства 
задовго до утворення держави. Про це з усією очевид-
ністю свідчать дослідження з організації місцевого са-
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моврядування, його історії. Примітивні форми самовря-
дування сформувалися внаслідок виділення суспільних 
корисних справ, які було вигідніше й ефективніше вирі-
шувати не всім членам співтовариства: плем’ям, родом, 
громадою, а довірити їхнє рішення окремим членам 
співтовариства. Внаслідок ускладнення громадського 
життя стали утворюватися держави. Можна вважати, 
що держави виростали із самокерованих співтовариств 
шляхом їх об’єднання й перетворення. Інакше кажучи, 
примітивна форма самоорганізації, заснована на сус-
пільному характері регулювання соціальних і госпо-
дарських процесів, вже на ранній стадії несла в собі 
ознаки сучасної державної структури. Тобто еволюція 
примітивних форм територіального самоврядування 
внаслідок ускладнення суспільних відносин об’єктивно 
повинна привести до утворення держав, в яких владні 
інститути врівноважені суспільними.

У науковій літературі в останні роки все активніше 
обговорюється теорія походження держави не тіль-
ки і не стільки як результат боротьби антагоністичних 
класів, але і дії інших факторів, насамперед завдань 
управління. У цьому зв’язку, спираючись на дані історії, 
етнографії, археології, стверджується, що відбувалося 
не поглинання державою інститутів общинно-родового 
самоврядування, а відбувалося поетапне «одержавлен-
ня» інститутів самоврядування в змісті їх подальшого 
розвитку на власній основі до розмірів інститутів дер-
жавного управління.

Найважливішим фактором такого «одержавлен-
ня» стало ускладнення завдань управління спільнот – 
плем’я, етнічної групи, народності. Виникають відосо-
блені функції управління та володарювання. До сфери 
управління природно входять інститути общинно-племін-
ного самоврядування, причому в одних випадках у ма-
лих, компактних громадах – управління й самовряду-
вання виступають як тотожні поняття, в інших, більших 
за територією та населенням громадах самоврядування 
виступає як автономія в рамках загальної системи управ-
ління. Але в обох випадках самоврядування втрачає свою 
самодостатню самостійність, підкоряючись основним ці-
лям і завданням політичного володарювання.

Отже, з виникненням державно-організованого 
суспільства самоврядування втрачає свою споконвічну 
самостійність і стає або придатком державної структу-
ри, продовженням державної влади на місцевому рівні, 
або відособленим від держави інститутом суспільства, 
залишаючись відносно самостійним від державних ін-
ститутів, але в кожному разі чинним у рамках державно- 
правових приписань.

Протягом усієї історії державності простежується 
тісний органічний взаємозв’язок між розвитком дер-
жави та самоврядуванням. У різних типах держави 
на різних етапах еволюції були різні моделі місцевого 
самоврядування, які в остаточному підсумку завжди 
випливають за державним розвитком, підкоряючись 
приписам, які встановлює державу, будь то у формі 
правових норм або у формі директивних вказівок і, від-
повідно, практично завжди залежать від типу держави, 
його устрою, форми правління та політичного режиму.

Такий взаємозв’язок державних і самоуправлінських 
засад зумовлений більш глибинними й об’єктивними 
факторами, у числі яких – ступінь соціально-економіч-
ної зрілості суспільства, співвідношення та розміщення 
соціальних груп – класових, станових, етнічних і так 

далі, характер їхньої боротьби або співробітництва, ду-
ховні, національні, культурні традиції, особливості ге-
ополітичного положення, історичного розвитку, демо-
графічного стану суспільства та інше. Складна природа 
місцевого самоврядування є об’єктивною передумовою 
формування суперечливих поглядів на природу цього 
інституту та його сутність.

Сучасне місцеве самоврядування, будучи формою 
самоорганізації населення, має ознаки як держави, так 
і суспільних інститутів. Місцеве самоврядування в су-
часних умовах має двоїсту природу і за своєю суттю є 
суспільно-державним інститутом.

Зарубіжна практика розвитку місцевого самовря-
дування свідчить про тісний взаємозв’язок, взаємоза-
лежність і взаємопроникнення державних і самоуправ-
лінських засад. Аналіз співвідношення держави та 
місцевого самоврядування дає змогу виявити ряд їх-
ніх загальних ознак, зокрема такі: ці інститути є ре-
зультатом суспільного розвитку; кожний із них має 
територіальну організацію; мають одне джерело вла-
ди – народ; здійснюють публічну владу, один різновид 
якої – державна влада – поширюється на всю терито-
рію, інша – муніципальна влада – на території місцевого 
самоврядування; здійснюють збір податків; функції із 
забезпечення суспільної безпеки й порядку – одні (дер-
жавні структури) у вигляді органів внутрішніх справ і 
інших силових структур, інші (самоуправлінські струк-
тури) – у вигляді муніципальних органів охорони гро-
мадського порядку; здійснюють правове регулювання 
та управління, тобто мають власні правові акти, а також 
власні апарати управління.

Варто також мати на увазі загальні соціально-еко-
номічні, духовні й політико-правові основи, на яких 
будуються українська держава та самоврядування, 
закріплені нині в Конституції України. Далі – загальні 
принципи організації й діяльності органів державної 
влади й органів місцевого самоврядування. У їх числі – 
народовладдя; законність; гласність; виборність пред-
ставлених органів, їхня самостійність і незалежність 
один від одного й від суспільних об’єднань; розмеж-
ування предметів ведення й повноважень; облік сус-
пільної думки; оптимальне поєднання централізації й 
децентралізації.

Місцеве самоврядування в широкому розумінні – це 
інститут самоорганізації суспільства. Через свою дво-
їсту природу, як суспільну, так і державну, воно може 
реалізуватися у вигляді владного інституту. І саме в та-
кому вигляді місцеве самоврядування функціонує сьо-
годні в Україні й гарантується чинною Конституцією. 
Водночас місцеве самоврядування може реалізовувати-
ся у вигляді територіального громадського самовряду-
вання. Нарешті, місцеве самоврядування може існувати 
в поєднанні як першого, так і другого.

Владна структура держави повинна містити в собі 
як інститут державної влади, так і владний складник міс-
цевого самоврядування. Ідеться про місцеве самовря-
дування, передбачене Конституцією України. Водночас 
залишається принциповим питання про співвідношення 
державного й суспільного елементу в сучасній державі, 
тобто про співвідношення державної влади та місцевого 
самоврядування як інститутів публічної влади.

Становлення держави різко змінює роль і місце міс-
цевого самоврядування в організації громадського життя 
й у системі влади. Місцеве самоврядування досить довго 
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шукає своє місце в державній системі. З розвитком дер-
жави форми й принципи організації управління на міс-
цях зазнавали змін. Місцеве самоврядування прийнято 
розглядати в аспекті широкого тлумачення, як одну з 
можливих форм самоорганізації населення на локально-
му рівні, що виражається в самостійному (тобто відносно 
незалежно від держави) рішенні місцевих питань.

Хоча досвід державного й суспільного будівництва 
демонструє хаотичність формування сучасних форм 
і принципів реалізації місцевого самоврядування, 
все ж таки в цьому процесі можна простежити певну 
закономірність. У дослідженнях зазначається, що цей 
процес мав циклічний характер, періоди розквіту яко-
го змінювалися періодами кризи. І визначальну роль 
у цьому процесі відіграють держава та рівень соці-
ально-економічного розвитку суспільства загалом. Як 
показує вітчизняний і зарубіжний досвід, на певному 
етапі історичного розвитку спостерігалося одержавлен-
ня місцевого життя. Держава в цей період була досить 
потужною для того, щоб узяти частину місцевих справ 
на себе. В інші ж періоди, коли держава слабшала, 
місцеве самоврядування брало на себе вирішення ло-
кальних, а також державних питань. Подібний перероз-
поділ повноважень, загалом, зміцнював державу й був 
основою його розвитку на новому якісному рівні.

За загальним правилом, розвиток місцевого само-
врядування пов’язаний з наявністю державних криз і 
зумовлений цим загальним послабленням державної 
влади. Стратегія державної влади в період подолан-
ня кризи державності за загальним правилом при-
пускає розширення прав місцевого самоврядування 
й особливо в соціально-економічній сфері. Але є та-
кож інша думка, суть якої в тому, що подібна позиція 
не сприяє зміцненню державної влади. Прихильники 
цієї думки вважають, що в період кризи та її подолання 
повинна бути встановлена сильна централізована дер-
жавна влада без якого-небудь впливу місцевого само-
врядування. Як правило, під такою владою розуміють 
значний обсяг повноважень державних органів.

Найбільшого поширення одержала перша позиція, 
відповідно до якої у період кризи державної влади ця 
влада зміцнюється насамперед тим, що частину своїх 
повноважень «скидає» на нижній рівень влади, зали-
шаючи за собою лише ті, які є найбільш важливими 
для забезпечення її життєдіяльності: контроль за до-
триманням законів, підтримка та охорона правопоряд-
ку, управління державними фінансами, національна 
безпека (включно з розвитком промисловості й страте-
гічних технологій), міжнародні відносини тощо.

Є думка, що місцеве самоврядування не є альтер-
нативою сильної державної влади, а навпаки – у своєму 
розвиненому вигляді воно є ознакою сильної держави. У 
період державних криз воно бере на себе питання житт-
єзабезпечення на локальному рівні й, відповідно, сприяє 
збереженню й зміцненню держави. Що стосується періо-
ду між кризами, то тут місцеве самоврядування відіграє 
стабілізуючу роль у розвитку держави, здійснюючи ви-
рішення питань життєзабезпечення й будучи чинником, 
що запобігає та знімає соціальну напругу в суспільстві.

Широко поширеною є думка, що держава без місце-
вого самоврядування є нестійкою структурою. Тривале 
придушення цього інституту призводить до кризи дер-
жавності. Необхідною умовою стійкого розвитку держа-
ви є наявність місцевого самоврядування.

Для України інститут місцевого самоврядування ві-
діграє більш важливу роль, ніж у більшості зарубіжних 
моделей державного устрою. У сучасному європейсько-
му розумінні місцеве самоврядування розглядається 
як певна гарантія демократичного режиму. Європей-
ська хартія місцевого самоврядування передбачає, що 
органи місцевого самоврядування становлять одну з 
основ будь-якого демократичного устрою.

Місцевому самоврядуванню належить важлива роль 
у реалізації одного з головних завдань сучасності – по-
єднанні в єдине ціле інтересів держави, суспільства й 
особистості, оскільки головний зміст, сутність місцево-
го самоврядування полягає в тому, щоб на рівні кожної 
окремо взятої особистості здійснювати гармонізацію 
прав і свобод людини та громадянина з інтересами дер-
жави й суспільства [4].

Саме така спрямованість місцевого самоврядування 
відповідає ідеям сучасної демократичної правової соці-
альної держави, вища цінність якого – людина, її права 
та свободи. Місцеве самоврядування виступає посеред-
ником у реалізації невирішеної проблеми державної 
політики, державної функції із забезпечення прав і сво-
бод людини й громадянина.

Місцеве самоврядування є особливою підсистемою 
публічного управління, що володіє відомою самостійні-
стю у відносинах із центральною державною адміністра-
цією та її безпосередніми представниками на місцях. 
Становлення місцевого самоврядування гальмується 
рядом невирішених проблем, пов’язаних із недоскона-
лістю нині наявної правової бази, зокрема таким: від-
сутністю адекватного нормативного правового регулю-
вання, що забезпечує реалізацію ряду норм Конституції 
України про місцеве самоврядування; відсутністю чіт-
кого нормативного правового розмежування повнова-
жень між органами державної влади й органами міс-
цевого самоврядування; внутрішньою непогодженістю 
й безсистемністю законодавства України про місцеве 
самоврядування; неефективністю законодавчого забез-
печення фінансово-економічної самостійності муніци-
пальних утворень; недосконалістю системи судового 
захисту інтересів місцевого самоврядування [5].

Однак, на думку дисертанта, не варто протиставля-
ти місцеве самоврядування й державність. Як показує 
історичний досвід самоврядування, гарантом станов-
лення й розвитку місцевого самоврядування виступає 
держава. Загалом, говорячи про взаємовідносини міс-
цевого самоврядування з інститутами держави, суспіль-
ства, інститутом прав і свобод людини й громадянина, 
необхідно підкреслити, що місцеве самоврядування є 
однією з форм демократії – як безпосередньої, так і 
представницької.

Висновки. Суспільні засади в місцевому самовря-
дуванні мають своїм призначенням підвищення актив-
ності населення у вирішенні питань управління дер-
жавно-суспільними справами. Суспільне в місцевому 
самоврядуванні проявляється в особистій участі гро-
мадян у формуванні й здійсненні ряду функцій само-
врядування (збори, сходи, вибори, референдуми). Цей 
аспект, так само як і державний, закріплений у нормах 
Хартії, конституцій, законах та інших правових актах.

Поєднання державного й суспільного в самовряду-
ванні є дуже важливим у практичному плані. За допо-
могою єдності цих двох початків вирішуються найваж-
ливіші суспільно-державні завдання.
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КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ 
ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ І МОЖЛИВІСТЬ 

ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ 
ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ДОКАЗУВАННЯ

Крет Г. Р.

Стаття присвячена дослідженню критеріїв класифіка-
ції міжнародних правових стандартів узагалі та окремих 
правових інститутів, суміжних із кримінальним право-
суддям. На підставі здійсненого аналізу теоретичних кон-
цепцій встановлено можливість застосування окремих із 
таких критеріїв для систематизації міжнародних правових 
стандартів доказування. З урахуванням запропонованих 
критеріїв класифікації виокремлено види міжнародних пра-
вових стандартів доказування.

Ключові слова: кримінальне процесуальне доказування, 
міжнародні правові стандарти, міжнародні правові стан-
дарти доказування, класифікація міжнародних правових 
стандартів доказування, кримінальне провадження.

Статья посвящена исследованию критериев класси-
фикации международных правовых стандартов в целом и 
отдельных правовых институтов, смежных с уголовным 
правосудием. На основании проведенного анализа теорети-
ческих концепций установлена возможность применения 
некоторых из таких критериев для систематизации меж-
дународных правовых стандартов доказывания. С учетом 
предложенных критериев классификации выделены виды 
международных правовых стандартов доказывания.

Ключевые слова: уголовное процессуальное доказыва-
ние, международные правовые стандарты, международ-
ные правовые стандарты доказывания, классификация 
международных правовых стандартов доказывания, уго-
ловное производство.

The article is devoted to the research of the criteria for 
the classification of international legal standards in general and 
certain legal institutes, adjacent to criminal justice. Attention 
is drawn to the fact, that today in the doctrine of the crimi-
nal process the classification of international legal standards of 
proof was not carried out. In this connection, the necessity of the 
research of the classification criteria, determined by scientists, 
on the one hand, of the international legal standards as a whole, 
as well as separate legal phenomena, and, on the other hand, of 
the standards of proof, which are distinguished in the domestic 
criminal procedure, are grounded.

The content of the criteria, proposed by the scientists for 
the classification of international legal standards, is revealed:  
1) by the territory (space) of action (distribution); 2) by the 
degree of compulsory (deontical status); 3) by the subject of 
establishment; 4) by the circle of addressees; 5) by the degree of 
certainty of the content.

Based on the analysis of theoretical concepts, it is possible to 
apply some of the following criteria for the systematization of 
international legal standards of proof. It is substantiated, that 
the following criteria are the basis for the classification of inter-
national legal standards of proof: 1) by the territory of action: 
the universal standards and the regional standards; 2) by the 
subject of establishment: the standards, that are formed in the 

activities of international organizations, and the standards, that 
are formed in the practice of international judicial institutions; 
3) by the circle of addressees: the general standards, which 
applies to all subjects of criminal procedural proof, and the spe-
cial standards, which concern to separate its subjects; 4) by the 
degree of certainty of the content: absolutely definite standards 
and relatively defined standards.

Key words: criminal procedural proof, international legal 
standards, international legal standards of proof, classification 
of international legal standards of proof, criminal proceedings.

Постановка проблеми та її актуальність. Істотним ас-
пектом застосування системного підходу до дослідження 
правових явищ виступає здійснення їх класифікації, яка ві-
діграє вагоме значення у процесі пізнання їхніх сутності та 
змісту. Теоретичне значення класифікації правових явищ 
полягає в тому, що за її допомогою відбувається суттєве 
поглиблення процесу пізнання завдяки як більш повній ха-
рактеристиці об’єкта дослідження, так і виявленню його 
системних властивостей. Практичне значення класифікації 
правових явищ полягає в тому, що вона створює методо-
логічну основу для вирішення низки завдань прикладного 
характеру, зокрема для подальшого розроблення практич-
них рекомендацій, спрямованих на використання цих явищ 
у правозастосовній практиці. З урахуванням притаманного 
їй теоретичного і практичного значення класифікація пра-
вових явищ набула широкого використання в сучасній нау-
ці, зокрема в доктрині кримінального процесу.

Одним із правових явищ виступають міжнародні пра-
вові стандарти доказування, які відіграють вагому роль 
у формуванні доказів та їх використанні під час прийняття 
кримінальних процесуальних рішень. Дослідженню між-
народних правових стандартів доказування в доктрині 
кримінального процесу присвячена значна увага вчених. 
Зокрема, вони виступали предметом наукових досліджень 
таких учених. як В.М. Іщенко, С.О. Ковальчук, Т.Г. Морща-
кова, Б.П. Ратушна, Х.Р. Слюсарчук, А.С. Степаненко, та 
інших вітчизняних і зарубіжних науковців. Проте сьогодні 
в доктрині кримінального процесу класифікація міжна-
родних правових стандартів доказування не здійснюва-
лася, у зв’язку з чим виникає необхідність у дослідженні 
визначених ученими класифікаційних критеріїв, з одного 
боку, як загальних міжнародно-правових стандартів, так 
і окремих правових явищ, а з іншого – стандартів доказу-
вання, що виокремлюються у вітчизняному кримінально-
му процесі. Це пояснюється тим, що аналіз указаних кла-
сифікаційних критеріїв дасть змогу виокремити з їх числа 
ті, які можуть бути застосовані до міжнародних правових 
стандартів доказування, та з їх урахуванням здійснити 
класифікацію останніх.

Мета статті – розкрити зміст критеріїв класифікації 
міжнародних правових стандартів і встановити можли-
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вість їх застосування для систематизації міжнародних 
правових стандартів доказування.

Виклад основного матеріалу. Сформовані у межах 
кримінального процесу міжнародні стандарти доказу-
вання входять до складу міжнародних стандартів кримі-
нального правосуддя та з огляду на наведену В.Д. Брин-
цевим класифікацію стандартів правової держави можуть 
розглядатися як складник процесуальних стандартів, 
зокрема кримінальних процесуальних [1, с. 54–55]. Вод-
ночас міжнародні правові стандарти доказування знач-
ною мірою відображають необхідність забезпечення 
прав учасників кримінального провадження, у зв’язку з 
чим ґрунтуються на міжнародних стандартах прав люди-
ни. Тому під час проведення класифікації міжнародних 
правових стандартів доказування потрібно враховувати, 
перш за все, пропоновані у правовій доктрині класифіка-
ційні критерії як міжнародних стандартів кримінального 
правосуддя, так і міжнародних стандартів прав людини. 
Оскільки класифікації останніх ґрунтуються певною мірою 
на застосуванні ідентичних класифікаційних критеріїв, 
то вони підлягають узагальненню, в межах якого доцільно 
враховувати наведені вченими класифікації міжнародних 
правових стандартів загалом і міжнародних стандартів 
правових інститутів, суміжних із кримінальним правосуд-
дям: адвокатури, судоустрою, кримінальної виконавчої 
діяльності тощо.

Узагальнюючи наведені у правовій доктрині класифі-
кації міжнародних правових стандартів загалом і вказаних 
правових інститутів, до числа основних класифікацій-
них критеріїв, на яких вони ґрунтуються, доречно від-
нести такі: 1) за територією (простором) дії (поширення)  
[2, с. 228; 3, c. 25; 4, с. 91]; 2) за ступенем обов’язково-
сті (деонтичним статусом) [2, с. 228; 3, с. 25; 4, с. 91];  
3) за суб’єктом встановлення [3, c. 25]; 4) за колом адреса-
тів [3, c. 25]; 5) за ступенем визначеності змісту [5, с. 669].

За територією (простором) дії (поширення) вчені, 
як правило, виокремлюють два види міжнародних пра-
вових стандартів: універсальні (світові, загальноциві-
лізаційні, глобальні) та регіональні (континентальні)  
[2, с. 228; 3, c. 25; 4, с. 91; 6, с. 17; 7, с. 266–267]. Ви-
користання наведеного критерію класифікації дає змо-
гу чітко розмежувати міжнародні правові стандарти, які 
формуються на глобальному (світовому) та регіонально-
му (континентальному) рівнях, встановити особливості їх 
формування та вираження у джерелах права Організації 
Об’єднаних Націй і рішеннях Міжнародного криміналь-
ного суду (універсальні стандарти) та стосовно України – 
у джерелах права Ради Європи і рішеннях Європейського 
суду з прав людини (регіональні, європейські стандарти).

У контексті застосування досліджуваного класифіка-
ційного критерію потрібно звернути увагу на декілька те-
оретичних аспектів.

По-перше, поділяючи позицію про доцільність здійс-
нення такої класифікації міжнародних правових стандар-
тів, низка вчених як класифікаційний критерій використо-
вує «сферу їхньої дії» [7, с. 265; 8, с. 63] або «суб’єкт їх 
встановлення» [5, с. 669]. Проте термін «сфера дії» вказує 
на ту чи іншу сферу правового регулювання, зокрема, ма-
теріального або процесуального права, в якій міжнародні 
правові стандарти підлягають використанню, та не відо-
бражає межі їхньої територіальної дії. Термін «суб’єкт 
встановлення» відображає коло суб’єктів міжнародного 
права, у діяльності яких відбувається формування міжна-
родних правових стандартів, а тому лише опосередковано 

вказує на їхню територіальну дію. У зв’язку з цим більш 
доречним у межах наведеної класифікації вбачається 
застосування терміна «територія дії».

По-друге, поряд з універсальними і регіональними 
міжнародними стандартами окремі вчені виокремлюють 
третій вид останніх. Наприклад, О.В. Саленко вказує на іс-
нування партикулярних міжнародних стандартів, які по-
ширюють свою дію на певну кількість суб’єктів [7, с. 265].  
С.М. Ляхівненко у межах класифікації за вказаним крите-
рієм додатково виокремлює двосторонні міжнародні стан-
дарти [5, с. 669]. Аналізуючи наведені позиції, необхідно 
вказати, що виокремлення партикулярних міжнародних 
стандартів ґрунтується на класифікації норм міжнародно-
го права за сферою дії, в межах якої їх прийнято поділяти 
на універсальні та партикулярні (регіональні або локальні) 
[9, с. 30]. Отже, на відміну від універсальних, партикуляр-
ні норми, залежно від суб’єктів їх закріплення, діють або 
на регіональному рівні (у межах конкретного континен-
ту), або на рівні локальному (у межах декількох держав). 
Обґрунтоване зауваження робить Л.А. Луць: «Суб’єкти 
міжнародного права не в усіх випадках укладення між со-
бою договорів створюють правові стандарти» [10, с. 174]. 
Навіть більше, нормативно закріплені у формі міжнарод-
ного договору домовленості декількох держав не можуть 
розглядатися як міжнародні правові стандарти, оскільки 
вони відображають лише волю цих держав із певних пи-
тань, яка виступає обов’язковою виключно для них. Тому 
у межах наведеного класифікаційного критерію вбачаєть-
ся доцільним виокремлювати два види міжнародних пра-
вових стандартів: універсальні та регіональні.

Повною мірою наведена класифікація поширюється 
на міжнародні правові стандарти доказування, які за те-
риторією дії підлягають поділу на універсальні (сформо-
вані на глобальному рівні) та регіональні (сформовані 
на регіональному рівні).

За ступенем обов’язковості (деонтичним статусом) 
більшість учених виокремлює два види міжнародних 
правових стандартів: обов’язкові та рекомендаційні  
[2, с. 228; 3, c. 25; 11, с. 49; 12, с. 44]. Застосування наве-
деного критерію під час класифікації міжнародних право-
вих стандартів на перший погляд дає змогу відокремити 
обов’язкові стандарти від стандартів, які мають реко-
мендаційний характер. Водночас наведена класифікація 
значною мірою ґрунтується на обов’язковості міжнарод-
но-правових актів, положення яких містять міжнародні 
правові стандарти. У зв’язку з цим у доктрині криміналь-
ного процесу запропоновано класифікацію міжнародних 
стандартів прав неповнолітніх учасників кримінального 
судочинства, в межах якої виокремлюють стандарти, які 
містяться в обов’язкових міжнародних актах, і стандар-
ти, що містяться у рекомендаційних міжнародних актах  
[8, с. 59]. Проте істотним недоліком наведеної класи-
фікації виступає неврахування міжнародних правових 
стандартів, сформованих міжнародними судовими інсти-
туціями, зокрема Міжнародним кримінальним судом і Єв-
ропейським судом із прав людини.

Стосовно придатності застосування критерію ступеня 
обов’язковості стандартів для здійснення класифікації 
міжнародних правових стандартів доказування, то потріб-
но спиратись на позицію В.С. Новожилова та О.Г. Шило, 
які вказують: «Ані міжнародні договори України, що 
не потребують надання Верховною Радою України згоди 
на обов’язковість, ані міжнародні договори в усній фор-
мі чи звичаєве міжнародне право, ні «м’яке» міжнародне 
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право чи будь-які інші необов’язкові міжнародні угоди 
чи домовленості не є складовими кримінального про-
цесуального законодавства України і, як наслідок, жод-
ним чином не можуть визначати порядок кримінального 
провадження на території України» [13, с. 91]. Отже, 
специфіка кримінального процесуального доказування, 
у правовому регулюванні якого значною мірою переважає 
застосування імперативного методу, зумовлює можли-
вість виокремлення виключно обов’язкових міжнародних 
правових стандартів доказування. Вказані стандарти мо-
жуть міститися як у ратифікованих Україною міжнарод-
но-правових актах, так і в судовій практиці Європейського 
суду з прав людини. Положення міжнародно-правових 
актів рекомендаційного характеру можуть або слугувати 
основою для формування міжнародних правових стандар-
тів доказування, або додатково відображати зміст остан-
ніх у сукупності з положеннями ратифікованих Україною 
міжнародно-правових актів обов’язкового характеру та 
судовою практикою Європейського суду з прав людини. 
Викладене вказує на недоречність здійснення класифіка-
ції міжнародних правових стандартів доказування за кри-
терієм ступеня їх обов’язковості.

Здійснюючи класифікацію міжнародних правових 
стандартів, окремі вчені для позначення наведеного кри-
терію використовують терміни «юридична сила» [7, с. 265]  
або «юридична значимість» [5, с. 669].

За юридичною силою виокремлюють імперативні та 
диспозитивні міжнародні правові стандарти [7, с. 265]. 
Проте, по-перше, юридична сила являє собою правову 
категорію, що стосується нормативно-правових актів, зо-
крема джерел міжнародного права. Проте «… класифіка-
ції повинні підлягати не документи за їх змістом, а саме 
міжнародні стандарти кримінального правосуддя залежно 
від об’єкта врегульовуваних правовідносин» [14, с. 139].  
По-друге, в основу виокремлених видів міжнародних 
правових стандартів покладено класифікацію норм між-
народного права за способом правового регулювання 
на імперативні та диспозитивні [15, с. 105]. Відповідно, 
класифікація міжнародних правових стандартів, зокрема 
міжнародних правових стандартів доказування, за їхньою 
юридичною силою на вказані види вбачається необґрун-
тованою.

За юридичною значимістю виокремлюють три 
види міжнародних правових стандартів: формально 
необов’язкові, або декларативні, рекомендаційні (так 
зване «м’яке» право /soft law) та формально обов’язкові  
[5, с. 669]. Аналізуючи наведену позицію, потрібно вказа-
ти, що вона не відповідає логічним правилам класифіка-
ції, оскільки виокремлювані на її основі види міжнародних 
правових стандартів не виключають один одного: фор-
мально необов’язкові (декларативні) стандарти за своєю 
сутністю виступають рекомендаційними. Наявність цієї су-
перечності вказує на недоцільність застосування вказаної 
класифікації до міжнародних правових стандартів, зокре-
ма до міжнародних правових стандартів доказування.

Певним конгломератом класифікацій міжнарод-
них правових стандартів за територією дії та ступенем 
обов’язковості виступає їх поділ за суб’єктом встановлен-
ня, в межах якого виокремлюють стандарти Організації 
Об’єднаних Націй, ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського 
Союзу тощо [3, c. 25]. Це пояснюється тим, що суб’єкт 
формування міжнародних правових стандартів, з одно-
го боку, виступає визначальним в окресленні меж їхньої 
територіальної дії, а з іншого боку, визначає ступінь їх 

обов’язковості. Використання вказаного критерію кла-
сифікації дає змогу визначити особливості формування 
міжнародних правових стандартів залежно від суб’єкта та 
вказує на межі їхньої територіальної дії. Проте, по-перше, 
з огляду на широке коло суб’єктів міжнародного права 
наведений перелік видів міжнародних правових стандар-
тів у межах наведеної класифікації залишається відкри-
тим. По-друге, як і у процесі здійснення їх класифікації 
за ступенем обов’язковості, залишаються поза увагою 
міжнародні правові стандарти, сформовані у практиці 
міжнародних судових інституцій.

У зв’язку з цим за суб’єктом встановлення міжна-
родні правові стандарти більш доречно класифікувати 
на два види: стандарти, що формуються в діяльності 
міжнародних організацій, і стандарти, що формуються 
у практиці міжнародних судових інституцій. Такий поділ 
міжнародних правових стандартів дасть змогу врахувати 
особливості їх формування з урахуванням повноважень 
(юрисдикції) відповідних суб’єктів міжнародного права та 
подальшого вдосконалення їх змісту.

Застосування наведеної класифікації до міжнародних 
правових стандартів доказування сприятиме розкриттю 
особливостей нормативного закріплення змісту окремих 
із них у джерелах права міжнародних організацій (зокре-
ма, Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, Європей-
ського Союзу) і його визначення у рішеннях міжнародних 
судових інституцій (зокрема, Міжнародного кримінально-
го суду та Європейського суду з прав людини).

За колом адресатів прийнято виокремлювати два види 
міжнародних правових стандартів: загальні (базові)  та 
спеціальні [3, c. 25; 11, с. 49]. Використання вказаного 
критерію дало можливість ученим у загальнотеоретич-
ному аспекті виокремити міжнародні правові стандар-
ти, які стосуються всіх людей, та стандарти, адресовані 
членам лише певних соціальних спільнот, угруповань – 
наприклад, дітям, жінкам, біженцям [3, c. 25]. У кримі-
нальному процесуальному аспекті наведений критерій 
сприяв врахуванню як процесуального статусу учасників 
кримінального провадження (зокрема, шляхом виокрем-
лення стандартів для підозрюваних (обвинувачених)  
і стандартів для потерпілих) [6, с. 17], так і процесуально-
го статусу учасників кримінального провадження та стадії 
останнього (зокрема, завдяки виокремленню стандартів 
прав усіх неповнолітніх учасників кримінального прова-
дження, що діють у всіх його стадіях, і стандартів їхніх 
прав, що застосовуються залежно від процесуального ста-
тусу неповнолітньої особи, залученої в певну стадію кри-
мінального провадження) [16, с. 16–17].

Оскільки у межах наведеного критерію класифікація 
міжнародних правових стандартів здійснюється за колом 
адресатів, то вона повинна стосуватися виключно процесу-
ального статусу учасників кримінального провадження. Ба 
більше, виокремлення видів міжнародних правових стан-
дартів відповідно до стадій кримінального провадження 
вбачається невиправданим, оскільки вони повинні діяти 
у всіх стадіях з урахуванням змісту останніх, визначеного 
нормами національного кримінального процесуального 
закону. Заперечуючи доцільність здійснення класифікації 
міжнародних правових стандартів здійснення криміналь-
ного судочинства за участю неповнолітніх на стандарти 
досудового провадження та стандарти судового розгля-
ду, М.В. Спесівов указує, що такий поділ виступає досить 
умовним: все те, що є обов’язковим для суду (розгляд 
кримінальних справ компетентними посадовими особа-
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ми, які володіють достатньою кваліфікацією, без потріб-
них затримок, із наданням правової або іншої необхідної 
допомоги, за участі законних представників, за умови 
дотримання правил конфіденційності, презумпції невину-
ватості та права на перегляд рішення вищими органами), 
виступає обов’язковим також під час провадження розслі-
дування [8, с. 70–71].

Використання наведеного критерію стосовно класи-
фікації міжнародних правових стандартів доказування 
дасть змогу відобразити відмінності їхніх окремих ви-
дів з урахуванням особливостей процесуального стату-
су суб’єктів доказування. При цьому під час здійснення 
класифікації міжнародних правових стандартів доказу-
вання за колом їх адресатів доцільно виокремити два 
види: загальні (стандарти, які стосуються всіх суб’єктів 
кримінального процесуального доказування) та спеці-
альні (стандарти, які стосуються окремих його суб’єк-
тів – сторони обвинувачення, сторони захисту, слідчого 
судді, суду).

За ступенем визначеності змісту виокремлюють два 
види міжнародних правових стандартів: абсолютно визна-
чені (у якісному та кількісному вираженні) і відносно 
визначені (зокрема, якщо застосовуються оціночні понят-
тя) [5, с. 669]. Використання наведеного критерію в тео-
ретичному аспекті дає змогу розкрити зміст міжнародних 
правових стандартів, а у практичному – вказує правоза-
стосувачу на особливості його врахування під час викори-
стання міжнародних правових стандартів.

Застосування наведеної класифікації до міжнародних 
правових стандартів доказування сприятиме визначенню 
закладеного у них за допомогою чітко визначених або 
оцінних понять змісту та його врахуванню суб’єктом кри-
мінального процесуального доказування.

Наближеною до наведеного поділу міжнародних 
правових стандартів виступає їх класифікація за спосо-
бом закріплення на два види: стандарти, які прямо 
сформульовані у нормах міжнародного права, та стан-
дарти, які непрямо виражені в нормах міжнародних 
документів, але випливають із них [2, с. 228]. Проте, 
по-перше, у межах цієї класифікації не враховуються 
міжнародні правові стандарти, сформовані у практиці 
міжнародних судових інституцій. По-друге, вона не дає 
можливості чітко окреслити коло міжнародних право-
вих стандартів, які входять до другого із пропонованих 
класифікаційних видів. У зв’язку з цим наведений поділ 
не є прийнятним для класифікації міжнародних право-
вих стандартів, зокрема міжнародних правових стан-
дартів доказування.

Висновки. Проведений аналіз виокремлених у право-
вій доктрині класифікацій міжнародних правових стан-
дартів загалом і міжнародних стандартів прав людини і 
кримінального правосуддя та суміжних з останнім пра-
вових інститутів дає змогу стверджувати, що основу кла-
сифікації міжнародних правових стандартів доказування 
становлять такі критерії: 1) за територією дії: універсальні 
та регіональні; 2) за суб’єктом встановлення: стандарти, 
що формуються в діяльності міжнародних організацій, 
і стандарти, що формуються у практиці міжнародних 
судових інституцій; 3) за колом адресатів: загальні, які 
стосуються всіх суб’єктів кримінального процесуального 
доказування, та спеціальні, які стосуються окремих його 
суб’єктів; 4) за ступенем визначеності змісту: абсолютно 
визначені та відносно визначені.
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У статті досліджено мовний сексизм як один з аспектів 
дослідження принципу рівності в контексті тенденцій роз-
витку правової системи. Акцентується увага на окремих 
аспектах мовно-гендерних досліджень та, зокрема, формах 
прояву мовного сексизму: гендерній асиметрії мови, ген-
дерних стереотипах, «невидимості» жінок у мові. Висвіт-
люються окремі як національні, так і міжнародні правові 
акти, предметом регулювання яких є відносини у сфері 
запобігання мовному сексизму. Оскільки мова не лише фік-
сує, але й формує суспільні норми, то завдяки гендерно чут-
ливій та гендерно байдужій лексиці вбачається можливим 
подолання мовного сексизму.

Ключові слова: гендерна рівність, мовний сексизм, пра-
вова система, мова, гендерна лінгвістика.

В статье исследован языковой сексизм как один из 
аспектов исследования принципа равенства в контексте 
тенденций развития правовой системы. Акцентируется 
внимание на отдельных аспектах культурно-гендерных 
исследований и, в частности, формах проявления языко-
вого сексизма: гендерной асимметрии языка, гендерных 
стереотипах, «невидимости» женщин в языке. Освеща-
ются отдельные как национальные, так и международные 
правовые акты, предметом регулирования которых явля-
ются отношения в сфере предотвращения языкового сек-
сизма. Так как речь не только фиксирует, но и формирует 
общественные нормы, то благодаря гендерно чувстви-
тельной и гендерно равнодушной лексике представляется 
возможным преодоление языкового сексизма.

Ключевые слова: гендерное равенство, языковой сек-
сизм, правовая система, язык, гендерная лингвистика.

The article investigates linguistic sexism as one of the aspects 
of the study of the principle of equality in the context of trends 
in the development of the legal system. The purpose of the arti-
cle is to highlight the theoretical and legal aspects of language 
sexism and its tendencies. Question of linguistic sexism as sex 
discrimination in the language finds expression in the language. 
The language lay in the subconscious plan of possible actions and 
actions, external behavior that involves communication.

During such communication there is a situation where the inter-
locutors (as a rule, the husband and the woman), are in unfavora-
ble conditions with respect to each other, which needs regulation. 
Therefore, questions of language sexism are studied both by rep-
resentatives of linguistics and by lawyers. Among the lawyers who 
studied the issues of gender equality, one can mention I. Gritsay, O. 
Dashkovskaya, I. Kresina, V. Kudrya, T. Melnik, T. Slinko, O. Uvarova; 
among linguists – R. Lakoff, N. Sobetska, D. Tannen, O. Fomenko.

The emphasis is on certain aspects of language-gender 
research and, in particular, on the forms of language sexism. 
Language sexism can be observed through:

1) the gender asymmetry of the language;
2) gender stereotypes;
3) “invisibility” of women in the language.
Among the legal aspects that point to the relationship 

between the categories “language”, “gender”, “equality”, 
“law”, one should highlight the following:

1) the concept of legal equality between men and women in 
the theory and practice of legal relations;

2) gender jurisprudence;
3) gender equality in international documents;
4) constant reconsideration and revaluation of legislation, 

carried out with the help of gender expertise of legislation;
5) gender quotas
It covers separate national and international legal acts reg-

ulating relations in the field of prevention of linguistic sexism. 
The author emphasizes that linguistic sexism is a phenomenon 
that finds its manifestation in the right language through its lan-
guage and is negative in color. At the legislative, political, social 
and everyday levels, it is necessary to observe linguistic equality 
in the gender plane.

Key words: gender equality, language secrets, legal system, 
language, gender linguistics.

Постановка проблеми та її актуальність. Дослід-
жуючи взаємозв’язки права і мови, можемо зазначити, 
що кожен народ має власний життєвий досвід, який 
закріпився в мові та культурі. Відповідно до розробле-
ної в 30-х роках ХХ століття концепції Сепіра-Ворфа, 
мова – це не тільки продукт суспільства, але й засіб 
формування його мислення і ментальності. Право зав-
дяки мові регулює суспільні відносини, а разом із засво-
єнням мови дитина засвоює певне ставлення до світу і 
згодом бачить його під кутом зору, нав’язаним струк-
турою мови, у підсвідомості закладається внутрішній 
план можливих дій, створюються моделі вчинків, які 
реалізуються у відповідній ситуації. Мова не лише від-
биває та відтворює зміни в суспільстві, але й здатна 
впливати на ці зміни. Однією з тенденцій розвитку на-
ціональних правових систем держав Європи, яка пов’я-
зана з правом і мовою (юридичною лінгвістикою), є ген-
дерологія – галузь знання, що досліджує стать не лише 
за анатомічною ознакою, але й за соціальною, і, зокре-
ма, гендерна лінгвістика – галузь мовознавства, яка зо-
середжує увагу на двох проблемах: відображання статі 
в мові та писемна й усна мовленнєва поведінка чолові-
ків і жінок (О. Чуєшкова), що й зумовлює актуальність 
дослідження. 

Метою статті є висвітлення теоретико-правових ас-
пектів мовного сексизму та його тенденцій.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом роль 
гендерного чинника зростає і набуває все більшої важ-
ливості (популярності). Сучасні гендерні дослідження 
здійснюються, зокрема, в межах нового напряму, що 
дістав назву феміністської (гендерної) лінгвістики, або 
феміністської критики мови. У сучасній науці досить 
широко досліджуються питання, присвячені проблемам 
гендерної рівності, проблемам взаємодії чоловіків і 
жінок у різних комунікативних ситуаціях з обов’язко-
вим урахуванням культурної традиції суспільства. На-
приклад, серед правників, що досліджували питання 
забезпечення гендерної рівності, можна згадати та-
ких як І. Грицай, О. Дашковська, І. Кресіна, В. Кудря, 
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Т. Мельник, Т. Слінько, О. Уварова; серед мовознав-
ців – Р. Лакофф, Н. Собецька, Д. Таннен, О. Фоменко.

Гендер як явище, його становлення та поступ знач-
ною мірою зумовлені розвитком правової системи, 
потребою в юридичному забезпеченні нових суспіль-
них відносин. Стаття 24 Конституції України проголо-
шує основоположний принцип рівності. Ще у 2011 році 
слушно зауважив М. Крочук, що сьогодні гендерна рів-
ність є фундаментальною цінністю третього тисячоліття 
на рівні зі свободою, справедливістю, толерантністю  
[1, с. 248–253]. Загалом, у загальній системі права чільне 
місце займають права рівності, а саме у теорії та практи-
ці правовідносин базовою є рівність між чоловіком і жін-
кою. І. Грицай зазначає: «Гендерна рівність – це правове 
становище гарантування будь-яким особам, незалежно 
від статі, можливості однакової реалізації своїх прав, ба-
жань, задумів, утілення ідей, учинення дій, отримання 
гендерно-незалежних результатів праці, професійної, 
громадської, політичної діяльності тощо» [2].

Термін «гендер», який є міжнародним, широко 
використовується у багатьох народів і сьогодні уже 
не сприймається як певний некласичний і стереотип-
ний погляд. Гендер стає свідомим і толерантним сприй-
няттям гендерних відмінностей. Ці відмінності можна 
виявляти, з одного боку, безпосередньо з гендерної ди-
ференціації на соціальному рівні, з іншого боку, пряма 
гендерна диференціація побічно походить від сприй-
няття результатів гендерних відмінностей. Гендерна 
інтеграція прагне досягти того стану, за якого «розчи-
няться» традиційні рольові завдання жінки та чолові-
ка. Оскільки гендерні питання в галузі вивчення мови 
мають особливе значення, гендерний аспект також 
має велике значення в контексті використання мови: 
мовний аналіз гендерних аспектів може конструктив-
но доповнювати план дій щодо гендерної інтеграції, 
оскільки мовний гендерний аналіз намагається покра-
щити інтеграцію гендерних аспектів, виявити відмін-
ності у становищі статей, які зумовлені використанням 
мови. Результати лінгвістичного гендерного аналізу 
можуть бути безпосередньо пов’язані з рівністю статей, 
оскільки мовна рівність є важливою частиною гендер-
ної рівності [3, с. 34–35].

Незважаючи на те, що ще з початку ХХ століття були 
поодинокі дослідження мовного зображення статей  
[4, с. 456], систематично лише у 70-х роках минулого 
століття увагу дослідників привернули питання співвід-
ношення мови та гендеру та наслідки цього співвідно-
шення. Суспільство приписує жінкам і чоловікам різні 
ролі, різні норми поведінки, а також формує в них різні 
сподівання – і все це відбито в мові [4, с. 454]. Саме тоді 
виник новий напрям – гендерна лінгвістика, представ-
ниці якого вперше заявили про те, що внаслідок патрі-
архального устрою суспільства мова відтворює світ та 
уявлення про нього з чоловічої позиції, представляючи 
чоловіка та все, що з ним пов’язане, як норму, а жінку 
та «жіноче» – як відхилення від неї [4, с. 455].

Можна виділити такі аспекти мовно-гендерних 
досліджень: 1) чоловіча позиція перебуває в центрі по-
гляду на світ, його культуру та історію; жінка в цьо-
му випадку або відсутня, або другорядна від чоловіка;  
2) жінка і чоловік представлені в мові неоднаково: чо-
ловік зображений головним і важливішим у мові, а жін-
ка – другорядною та менш вагомою за чоловіка, тобто 
презентація статей суттєво відрізняється.

Серед правових аспектів, які вказують на взаємовід-
носини категорій «мова», «гендер», «рівність», «пра-
во», варто виділити такі:

1) концепція правової рівності чоловіків і жінок у те-
орії й практиці правовідносин – зміст поняття рівності 
жінок і чоловіків передбачає таке: рівність у правах і 
свободах, рівність в обов’язках, рівність у відповідаль-
ності, рівність у можливостях і шансах [4, с. 290];

2) гендерна юриспруденція – як система поглядів 
юристів-професіоналів на правові галузі з гендерних 
позицій та відбиття в правовій доктрині, законодавстві 
та судовому процесі принципу рівних прав і можливо-
стей статей. [4, с. 289];

3) гендерна рівність у міжнародних документах 
як сукупність документів (міжнародні договори, де-
кларації, міжнародні стратегії, програми, резолюції) 
і як методологія підходів до юридичного розв’язання 
гендерних проблем на регіональному рівні та рівнях 
окремих країн;

4) постійне переосмислення і переоцінювання 
законодавства, що здійснюється за допомогою гендер-
ної експертизи законодавства. Гендерна експертиза 
законодавства – це вивчення, перевірка, досліджен-
ня, кількісний і якісний аналіз та оцінювання чинного 
законодавства з позицій свободи, справедливості, рів-
ності й розвитку статей, відповідності його міжнарод-
но-правовим підходам і рівню юридичного забезпечен-
ня рівних прав і можливостей [4, с. 318];

5) гендерне квотування – це юридичне гарантування 
для будь-якої статі гендерної рівності в разі постання 
незбалансованості, гендерної віддаленості.

Усе разом тісно пов’язане з мовою, оскільки ми роз-
глядаємо з одного боку, як чоловік і жінка зображені 
в усіх вищезгаданих аспектах і як це зображення може 
забезпечити дотримання принципу рівності, та з іншого 
боку, як нерівномірність відбиття в самій мові (лексиці, 
граматиці) особливостей жінок і чоловіків може при-
звести до дискримінації за ознакою статі у мові.

Представники гендерної лінгвістики, досліджуючи 
презентацію статей у мові, зауважили, що жінка і чоло-
вік представлені неоднаково. Це явище отримало назву 
гендерних упереджень, андроцентризму або мовного 
сексизму. Сексизим – це дискримінація за ознакою ста-
ті, звідси – мовний сексизим – це дискримінація за стат-
тю у мові. Мовний сексизм можна спостерігати через:

1) гендерну асиметрію мови;
2) гендерні стереотипи;
3) «невидимість» жінок у мові. 
Гендерна асиметрія – це нерівномірність відбит-

тя в самій мові (лексиці, граматиці, усному мовленні) 
особливостей жінок і чоловіків. Яскравими прикладами 
гендерної асиметрії є приклади з багатьох офіційних 
документів. Наприклад, відповідно до Сімейного кодек-
су України, дитина може бути лише усиновлена, термі-
на «удочеріння» немає. У статті 37 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення» зазначено: «Право на пенсію 
в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени 
сім’ї померлого годувальника, які були на його утри-
манні». Слово «годувальник» означає того, хто утримує 
кого-небудь, джерело засобів для існування, а «году-
вальниця» – жінка, яка годує дитину груддю. 

Гендерні стереотипи – це узагальнені уявлення (пе-
реконання) про те, якими є і як поводяться особи різ-
них гендерів (чоловіки і жінки), сформовані культурою 
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та поширені в ній. Комплекс мовних стереотипів статі 
включає «чоловічі» і «жіночі» ознаки, очікування пев-
них характеристик і дій від представників тієї чи ін-
шої статі. Зокрема, тривалий час здібності жінки були 
применшені; жінка не відігравала роль у соціальному 
житті, залишаючись непомітною та невидимою, і таке 
упереджене ставлення відображалося в мові. Варто 
зауважити, що особливо останнім часом гендерні сте-
реотипи здебільшого є суттєвим перебільшенням від-
мінностей між чоловіками та жінками.

«Невидимість» жінок у мові можна спостерігати 
у назвах посад і професій. І коли зайшла мова про вико-
ристання фемінітивів у трудових книжках, то в листі Мі-
ністерства соціальної політики від 2 жовтня 2018 року  
№ 18921/0/2-18/28 зазначено, що роботодавець 
не може вписувати посаду неправильно, в іншому разі – 
штраф, оскільки у Класифікаторі професій назви посад 
(професій) наводяться у чоловічому роді, окрім назв, 
які застосовуються тільки в жіночому роді… Наслідками 
такої невидимості жінок може бути перешкоджання ви-
раження себе, свого досвіду і своїх можливостей. 

Україна теж належить до країн, де держава регулює 
законодавством явище сексизму, або гендерної дис-
кримінації, зокрема, у таких законах: Законі України 
«Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 
чоловіків» (2005) та Законі України «Про засади запобі-
гання та протидії дискримінації» (2012).

Однак особливу роль у становленні гендеру віді-
грав правозахисний документ, прийнятий Генеральною 
Асамблеєю ООН 18 грудня 1979 року, – Конвенція ООН 
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок  
(її називають ще Жіноча конвенція). Україна ратифікувала 
її 19 грудня 1980 року. До Конвенції приєдналися майже 
всі країни світу, чим фактично планетарно визнано право-
вий принцип гендерної рівності основоположним.

Зважаючи на тему дослідження, важливим є саме 
мовний аспект. Тому, відповідно до Рекомендацій № 
Rec (2003) 3 Комітету міністрів Ради Європи держа-
вам-членам «Про збалансоване представництво жінок 
і чоловіків у процесі прийняття політичних і суспіль-
них рішень» від 12 березня 2003 року, держави-члени 
повинні вжити адміністративних заходів, щоб в офіцій-
ній мові відбивалося пропорційне розділення повнова-
жень між жінками і чоловіками [5].

Відповідно до пояснювальної записки до цих Реко-
мендацій стверджується, що мова, яка володіє сильною 
символікою, не повинна відрізнятися засиллям кон-
струкцій чоловічого роду. Мова повинна використову-
вати нейтральні з погляду гендеру слова (наприклад, 
«особа») або посилатися на дві статі ( «громадянин», 
«громадянка»). Комітет міністрів Ради Європи прийняв 
у 1990 році Рекомендацію № R (90) 4 державам-членам 
про боротьбу з дискримінаційними тенденціями в мові. 
Значний прогрес у цій галузі помітний, якщо порівняти 
Конвенцію про захист прав людини та основоположних 
свобод і Хартію основних прав Європейського Сою-
зу. Систематичне використання форм чоловічого роду 
в Конвенції змінилося у Хартії на використання форм 
чоловічого і жіночого роду. У Франції прем’єр-міністр 
опублікував циркуляр від 8 березня 1998 року, який 
закликає міністрів «застосовувати найменування жіно-
чого роду професій, посад, звань, титулів». У 1993 році 
швейцарський уряд прийняв рішення про те, що в ор-
ганах державного управління повинна використовува-

тися мова, позбавлена дискримінації жінок. У тому, що 
стосується німецької мови, відомство канцлера розро-
било в цій сфері спеціальну настанову «Leitfaden zur 
sprächlichen Gleichbehandlung im Deutschen» (Берн, 
1996 рік). В Австрії починаючи з 2001 року між міністра-
ми є домовленість про використання мови, що враховує 
гендерний чинник. У Німеччині, відповідно до феде-
рального закону про рівність (набрав чинності 5 грудня 
2001 року), є обов’язок враховувати гендерні аспек-
ти мови під час складання законодавчих документів і 
в офіційному листуванні [6].

Лінгвістичні рекомендації щодо гендерної рівно-
сті в Європейському Союзі, інших європейських полі-
тичних організаціях та комісіях розуміються як дії, що 
спрямовані на подолання гендерної дискримінації, та 
як конкретна політика вдосконалення законодавства 
щодо рівності [3, с. 30]. Для держав Європи політи-
ка гендерної рівності між жінками та чоловіками роз-
почалась у 1957 році з Римського договору і зростала 
включно до Амстердамського договору (1997 рік). Від-
тоді це було одним із основних принципів. З моменту 
свого створення Співтовариство прийняло вісім дирек-
тив про рівноправність та рівні можливості для жінок і 
чоловіків.

Варто зазначити, що у Німеччині ще із середини 
1980-х років феміністична критика правової та адміні-
стративної мови призвела до напружених дебатів у мі-
ністерствах, парламентах та органах місцевої влади з 
питання про комплексні зміни адміністративно-регу-
люючої мови. У 1987 році відбулися парламентські де-
бати щодо «гендерно-нейтральних назв, формулювань 
у законах, законодавстві, адміністративних положен-
нях». Ці зусилля сприяли гендерній специфікації або 
нейтралізації професійних назв, посадових і службо-
вих назв та титулів. При цьому вдосконалення у цьому 
контексті мови права виявилося складним, оскільки 
воно повинно відповідати різним мовним принципам, 
серед яких, зокрема, недвозначність, зрозумілість і 
чіткість текстів. Відповідно, врахування гендерного 
підходу не повинно ні змінювати зміст текстів, ні необ-
ґрунтовано ускладнювати і пом’якшувати текст. Міжві-
домча робоча група з мови права розробила рекомен-
дації щодо офіційної та нормативної адміністративної 
мови (наприклад, офіційні форми, зразки документів і 
посвідчення особи), а також для мови правил (напри-
клад, юридичні тексти, законодавчі розпорядження 
тощо), затверджені Бундестагом у 1990 році. Відтоді 
велика кількість текстів, форм, стандартів, моделей та 
бюджетних планів враховують гендерні аспекти в галузі 
адміністративної мови. У багатьох сферах та установах 
додаткові керівні принципи та настанови допомага-
ють у творчій реалізації вимог. Проте ці рекомендації 
не мають юридично обов’язкового характеру, а скоріше 
розроблені як пропозиції та рекомендації. При цьому 
тривалий час проблема полягала в тому, що рішення, 
постанови та директиви щодо рівного ставлення відріз-
нялися у різних землях, що спричиняло певну невизна-
ченість [7, с. 26–27]. Ця проблема була вирішена на рів-
ні федерального закону.

Загалом, установи Європейського Союзу, ЮНЕСКО 
та Організації Об’єднаних Націй в останні роки вжили 
заходів щодо сприяння гендерній рівності в мовно-со-
ціальному аспекті, включно з рекомендаціями та керів-
ними принципами щодо ліквідації дискримінації жінок 
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через практику використання мовного сексизму. Вони 
діють у всій Європі та розглядаються як спільні тран-
снаціональні заяви держав-членів і країн-кандидатів. 
Лінгвістичні директиви мають такий самий правовий 
статус, як і всі інші директиви Європейського Союзу, 
тобто вони є «законами», розробленими Європейським 
Союзом, які повинні бути обов’язково інтегровані в на-
ціональне законодавство держав-членів і запроваджені 
в планах дій Європейського Союзу, національних пла-
нах дій, партійних програмах і базових інституційних 
програмах [3, с. 31].

Висновки. Отже, відомо, що гендерна рiвнiсть є од-
нією з ознак правової держави. Асиметрії мовної систе-
ми, глибинні гендерні стереотипи, які поки що є прита-
манними для багатьох правових систем і для української 
правової системи зокрема, вказують на таке явище, 
як мовний сексизм. Цей термін частіше використову-
ють стосовно жінок, проте він може бути спрямований 
також на чоловіків. Мовний сексизм є явищем, яке зна-
ходить через мову свій прояв у праві і має негативне 
забарвлення, оскільки ми сприймаємо світ через мову 
і на наше сприйняття впливають відомості та оцін-
ки, закладені в слова. Негативні наслідки порушення 
лінгвістичних прав можуть призвести до придушення 
особистості та є антиконституційними. Оскільки мова 
не лише фіксує, але й формує суспільні норми, то зав-
дяки гендерно-чутливій і гендерно-байдужій лексиці 
вбачається можливим подолання мовного сексизму. 
На законодавчому, політичному, соціальному рівнях і 
в повсякденному житті необхідним є дотримання лінгві-
стичної рівноправності в гендерній площині.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УЯВЛЕНЬ ПРО ПОМИЛКИ 
У ВИКОРИСТАННІ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ 

ЯК ПІЗНАВАЛЬНА ОСНОВА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЇХНІХ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ

Наставний Б. Е.

У роботі автором розкрито актуальність наукового 
дослідження історико-правових аспектів розвитку уяв-
лень про помилки у використанні законодавчої техніки. 
Здійснено аналіз історії розвитку уявлень про помилки у 
використанні законодавчої техніки. Автором з’ясовано 
стан розвитку світоглядних уявлень про помилки у вико-
ристанні законодавчої техніки. Визначено наступність у 
поглядах мислителів і філософів минулого щодо розуміння 
помилок у використанні законодавчої техніки. Встановлено 
пізнавальну основу історії розвитку уявлень про помилки у 
використанні законодавчої техніки. 

Ключові слова: юридична техніка, законодавча тех-
ніка, законодавча діяльність, законодавчий акт, помилки у 
використанні законодавчої техніки.

В роботе автором раскрыто актуальность научного 
исследования историко-правовых аспектов развития пред-
ставлений об ошибках в использовании законодательной 
техники. Осуществлен анализ истории развития пред-
ставлений об ошибках в использовании законодательной 
техники. Автором установлено состояние развития миро-
воззренческих представлений об ошибках в использовании 
законодательной техники. Определена преемственность 
во взглядах мыслителей и философов пришлого, касающа-
яся понимания ошибок в использовании законодательной 
техники. Установлена познавательная основа развития 
представлений об ошибках в использовании законодатель-
ной техники.

Ключевые слова: юридическая техника, законодатель-
ная техника, законодательная деятельность, законода-
тельный акт, ошибки в использовании законодательной 
техники.

In the work the author discloses the relevance of scientific 
research historical and legal aspects of the development of ideas 
about mistakes in the use of legislative technology. It is proved 
that the question of the quality of the legal and technical struc-
ture of legislation in general and legislative acts, in particular, 
have been raised at the philosophical level since the Antiquity, 
as a condition of effective state power administration by com-
municating the content of legal requirements to the attention 
of citizens. All this results in the existence of a powerful scien-
tific knowledge potential of the development of knowledge of 
mistakes in the use of legislative technology, the study of which 
will establish the dynamics of ideological ideas and scientific 
research errors in the use of legislative technology, to find out 
the current state of scientific development of the theoretical 
and legal aspects of errors in the use of legislative technology as 
a science education problems, to determine the science-learning 
potential of their further scientific development. The analysis 
of the history of the development of ideas about mistakes in the 
use of legislative technique is carried out. The author analyzes 
the state of development of ideological ideas about mistakes 
in the use of legislative technique. The continuity in the views 

of thinkers and philosophers of the past regarding the under-
standing of mistakes in the use of legislative technique has been 
determined. The cognitive basis of the history of the develop-
ment of ideas about mistakes in the use of legislative technique 
is established.

It is concluded that as of the beginning ХІХ century the prob-
lems of mistakes in the use of legislative technique have not 
yet been identified as an independent object of scientific knowl-
edge, while some aspects of this problem are disclosed within 
the framework of the study of related legal phenomena and cat-
egories: “legal technique”, “legislative technique”, “legislative 
activity”, “legislative act”. The questions of mistakes in the use 
of legislative technique acquire a science-based character, which 
allow, in fact, through the prism of analytical and didactic meth-
ods of cognition, to establish the patterns of the use of legisla-
tive technique, which is erroneous and generates relevant flaws 
in the legal and technical execution of legislative acts and / or 
procedures for the implementation of legislative activity.

Key words: legal technique, legislative technique, legisla-
tive activity, legislative act, mistakes in the use of legislative 
technique.

Постановка проблеми та її актуальність. Теорети-
ко-правові аспекти помилок у використанні законодав-
чої техніки як пізнавальна проблематика не є новою 
в юридичній науці, оскільки зумовлена історичними 
закономірностями виникнення, становлення та розвит-
ку законодавства як правового явища, що об’єктивно 
характеризується рівнем якості його юридико-техніч-
ної будови. Функціонування законодавчої діяльності, 
так само як існування законодавчої бази, спричиняє 
ризик виникнення помилок у використанні законодав-
чої техніки, а це, у свою чергу, доводить можливість 
виявлення помилок у використанні законодавчої тех-
ніки, вироблення та впровадження шляхів їх подолан-
ня, застосування превентивних засобів їх недопущення 
надалі. Вказане пояснює також те, що історія заро-
дження і становлення законодавчої діяльності, а та-
кож законодавчих баз перших держав, які утворилися 
в VI–V ст. до н.е., зумовлює виникнення та подальший 
розвиток перших уявлень про недоліки тогочасного 
законодавства, зокрема недоліки викладення правових 
приписів, їх зрозумілості, доступності для ознайомлен-
ня тощо, тобто про недоліки юридико-технічного ха-
рактеру в сучасному їх розумінні. Тож питання якості 
юридико-технічної будови законодавства загалом та 
законодавчих актів зокрема піднімаються на філософ-
ському рівні вже з часів Античності як умова ефектив-
ного державно-владного управління шляхом донесен-
ня змісту правових вимог до відома громадян. Усе це 
зумовлює наявність потужного наукознавчого потенці-
алу історії розвитку пізнання помилок у використанні 
законодавчої техніки, вивчення якої дасть змогу вста-
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новити динаміку світоглядних уявлень і наукового 
дослідження помилок у використанні законодавчої тех-
ніки, з’ясувати поточний стан наукового розроблення 
теоретико-правових аспектів помилок у використанні 
законодавчої техніки як наукознавчої проблемати-
ки, визначити наукознавчий потенціал їх подальшого 
наукового розроблення. 

Мета статті. Наголошуючи на високому рівні акту-
альності наукового дослідження історії розвитку уяв-
лень про помилки у використанні законодавчої техніки, 
зазначаючи наявність історіографічних аспектів їх пі-
знання, зауважимо, що метою статті є критичний аналіз 
наявних уявлень про законодавчу техніку та помилки 
в її застосуванні крізь призму їхньої історії зародження 
та розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Перші уявлення 
про недоліки законів, що призводили до неправильного 
або неточного сприйняття суб’єктами права їхніх поло-
жень, зародилися ще в поглядах мислителів Античності 
та державних діячів стародавніх Вавилону, Індії та Ки-
таю, а також тогочасних стародавніх держав континен-
тальної Європи. У Стародавньому Вавилоні виникають 
одні з перших уявлень про недоліки наявних законодав-
чих актів та необхідність їх усунення шляхом здійснен-
ня їх систематизації. Як результат, вавилонським царем 
Хаммурапі у 1750-х рр. до н.е. було видано закони, що 
усували недоліки попередніх законодавчих актів, по-
ложення яких були неузгодженими, подекуди супере-
чливими і несправедливими, а також скасовували всі 
наявні неписані правила [1]. Це призводило до кон-
фліктів усередині країни між різноманітними верства-
ми населення, а також між владною верхівкою. Така 
ситуація змусила царя Хаммурапі видати власні закони, 
скасувавши, відповідно, всі попередні, а їхнім призна-
ченням мало стати подолання конфліктів у тогочасному 
суспільстві. Закони Хаммурапі фактично усували наяв-
ні помилки в законодавчих актах, спрямовані були 
на скасування всіх неписаних правил і впровадження 
їхньої єдиної письмової форми (самі Закони Хаммурапі 
розміщувались на стовпах, встановлювались на цен-
тральній площі, щоб донести їхній зміст до відома всьо-
го населення, складались з 262 статей та стосувались 
рабовласницьких, сімейних, цивільних, кримінальних 
сфер суспільних відносин). Подібні висновки можли-
во зробити також за результатами аналізу положень 
Законів Ману та їхнього призначення [2, с. 68]. Вказа-
ні закони засновані на закріпленні прав та обов’язків 
суб’єктів відповідно до їхньої належності до тієї чи 
іншої касти (варни). Фактично в положеннях Законів 
Ману вперше закладено ідею структуризації їхнього 
змісту на права та обов’язки, що дає змогу забезпечи-
ти впорядкування суспільних відносин шляхом чіткого 
визначення меж поведінки суб’єктів крізь призму мож-
ливої та необхідної поведінки. Що стосується оцінки їх 
юридико-технічного оформлення, то такий підхід дає 
можливість уникати неоднозначності розуміння їхніх 
положень суб’єктами права та невизначеності у змісті 
правових приписів. 

В аспекті подальшого розвитку уявлень, які 
передували безпосереднім поглядам про помилки 
у використанні законодавчої техніки, були ідеї мисли-
телів Стародавньої Греції. Ними обґрунтовуються ідеї 
про співвідношення звичаєвих норм і правових у части-
ні набуття звичаєвими нормами властивостей право-

вих шляхом їх визнання та санкціонування державою, 
закріплення в законах (Полібій) [3, с. 85]; природність 
права та штучність закону як людського винаходу, яким 
можна формалізувати природне право, а водночас 
можна закріпити владні інтереси й, відповідно, допу-
стити помилку (Протагор) [4, с. 50]; визнання права, що 
походить від природи, та закріплення відповідальності 
за його порушення в законах, що має штучний харак-
тер (Фразімах) [5, с. 411]; необхідність формулюван-
ня законів так, щоб їхні положення були зрозумілими,  
дієвими та ефективними (Сократ) [6, с. 101]; відповідно, 
порушення цієї вимоги призводить до помилки; наяв-
ність так званого ідеального права в ідеальній державі, 
причому таке право має мати законодавчо виражений 
характер, забезпечуючи гармонію і справедливість між 
людьми (Платон) [7, с. 161]; природне право як виток 
офіційного права, причому його виникнення детермінує 
конкретна мета законотворця, а змістом цієї мети має 
бути справедливе суспільство (Аристотель) [8, с. 55]. 
Засновниками перших уявлень про законодавчу техніку 
та про помилки у її використанні можна вважати рим-
ських юристів. На переконання Цицерона, закони ство-
рюються в особливому порядку, і цей процес, з одного 
боку, забезпечує якість його положень, а з іншого – він 
має об’єктивно зумовлений невідворотний характер, 
оскільки відбувається синхронно з розвитком самого 
суспільства, відображаючи в собі засади його устрою.  
В іншому разі закон і його положення будуть анти-
суспільними та породжуватимуть конфлікти всередині 
нього [9, с. 164–165]. Іншими римськими юристами об-
ґрунтовуються ідеї про роль суб’єктів законотворчості 
в умовах впливу різноманітних факторів на цей про-
цес (Папініан) [4, с. 103]; сукупність вимог, яким має 
відповідати закон, а саме: точність, лаконічність, гра-
мотність, однозначність, доступність (Гай) [10, с. 38]; 
створення закону, що відбувається за результатами 
особливої юридичної діяльності, змістом якої є втілен-
ня в його положеннях загальних та обов’язкових вимог 
до поведінки людей, що дасть змогу досягнути справед-
ливості в суспільстві (Павел) [11]; формальну визначе-
ність положень закону, їхню несуперечливість і чіткість 
розуміння спрямованості положень закону (Ульпіан) 
[12]; закріплення критерію поведінки з метою чіткого 
розуміння суб’єктом міри дозволеного та заборонено-
го (Марціан) [4, с. 143] тощо. Водночас треба зазначи-
ти, що сама ідея техніки побудови законодавчого акта 
належить юристу Гаю, який розглядає її не як твор-
чий процес, а як застосування чітко визначених вимог 
до формулювання змісту закону. 

В історико-правовому плані цікавими є уявлення 
мислителів Середньовіччя, особливо тодішніх юристів, 
які продовжують розвивати та розширювати уявлення 
філософів попереднього періоду та адаптовувати їх 
до тогочасних реалій становлення феодального устрою 
та національних систем феодального законодавства. У 
період Середньовіччя уявлення про помилки у викорис-
танні законодавчої техніки доповнюються теологічними 
поглядами Ф. Аквінського, який опосередковано наго-
лошує на вимогах зрозумілості та доступності людських 
законів, їхньої спроможності донести до відома людей 
засади божественного закону, не допустити виникнен-
ня протиріч між положеннями людських законів і боже-
ственним законом [13, с. 234–236]. Ірнерій продовжив 
наукові ідеї юристів Стародавнього Риму та доводив, 
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що закон має, з одного боку, власну форму виражен-
ня – письмовий документ, який має загальнообов’яз-
ковий характер, є загальнодоступним і спроможним 
закріпити й акумулювати систему загальнообов’язко-
вих правил поведінки, а з іншого боку – індивідуальний 
зміст, що виявляється в положеннях законодавчих ак-
тів, які в логічному порядку розміщені, є зрозумілими 
і доступними для сприйняття суб’єктами права, відпо-
відають поточним умовам і потребам життя суспільства 
тощо [4, с. 131–132]. Подібними за характером і зміс-
том були уявлення також інших юристів Середньовіч-
чя, які у своїх дослідженнях дійшли висновку про те, 
що людські закони повинні бути ієрархічно побудова-
ні, мати обов’язкові реквізити (назва, дата ухвалення, 
печатка та інше) та відповідати церковним законам 
(Л. Раймунд), відображати й відповідати особливостям 
конкретного історичного етапу розвитку суспільства, 
а також протидіяти феодальним міжусобицям (Е. фон 
Рєпков) [14]. Важливим внеском у формування переду-
мов подальшого виокремлення помилок у використанні 
законодавчої техніки як об’єкта наукового пізнання ста-
ли погляди Н. Макіавеллі, який звернув увагу на штуч-
ність закону загалом і його походження від людської 
розумової діяльності. Це характеризує не лише пере-
ваги закону як засобу фіксації політичної волі, але й 
недоліки, що можуть виникати в законі через потенцій-
ну можливість будь-якою людиною допускати помилки, 
а це може надалі впливати на ефективність інструмен-
тального впливу права та впорядкування суспільних 
відносин [15]. На обумовленість закону мудрістю та ро-
зумовою діяльністю людини звернув увагу також Г. Гро-
цій [4, с. 299]. Ф. Бекон довів виключно письмовий 
характер закону, його структуризацію на приписи, важ-
ливість заснованості закону на засадах справедливо-
сті [4, с. 305]. Б. Спіноза визначав людські закони як 
прояв природного права у змісті правових приписів, 
водночас припускав можливість відхилення їхнього змі-
сту від засад природного права, що фактично ставало 
підставою для того, щоб поставити під сумнів їхню на-
лежність до системи законодавчих приписів, оскільки 
тоді вони ставали формою прояву свавілля правителя 
[16, с. 45]. 

Отож період Середньовіччя в історії зародження 
уявлень про помилки у використанні юридичної тех-
ніки доповнює правові вчення ідеями про теологічний 
характер походження права та його подальший фор-
мальний прояв у вигляді світських (державних) законів, 
роль формального виразу положень законодавства, 
обов’язкового розміщення правових актів відповідно 
до засад ієрархічного підпорядкування, де основу ста-
новлять законодавчі акти монарха, а їхнім положенням 
мають відповідати норми, закріплені законами місце-
вих феодалів, закріплення обов’язкових реквізитів 
законодавчих актів, що засвідчують статус і легіти-
мність законодавчих актів. 

Проблематика юридико-технічної якості законодав-
чих актів, відповідності їхніх положень вимогам фор-
ми і змісту закону становить науковий інтерес також 
у працях представників Просвітництва, в яких питан-
ня помилок у використанні законодавчої техніки ще 
не виокремлюється як самостійний предмет науково-
го осмислення, водночас їх вивчення опосередковано 
здійснюється крізь призму дослідження особливостей 
законодавчого процесу, законодавчої діяльності, якості 

законодавчих актів, шляхів її удосконалення тощо. Зо-
крема, Дж. Локк наголошував на тому, що закон може 
мати помилки лише в тому разі, якщо він порушує 
природні основи миру, гармонійного співжиття людей 
в суспільстві та взаємодопомоги. Зміст закону може 
бути різним, однак його мета має бути однакова – ві-
добразити основи природи соціуму та людини і, відпо-
відно, досягти вказаних чеснот [17, с. 11–12]. Зі свого 
боку Т. Гоббс характеризував техніку закону як таку, 
що виступає інструментом в руках держави. За допо-
могою неї уповноважені державою суб’єкти здатні 
в письмовому вигляді донести до суб’єкта права інфор-
мацію про межі його прав та межі прав інших суб’єктів, 
а також причини, характер і зміст негативних наслід-
ків, що можуть настати внаслідок порушення вказаних 
меж. Власне, саме засоби інформаційного наповнення 
законодавчих положень, а також їх узагальнення 
в межах конкретної форми вираження права – закону, 
і становить зміст і процес техніки закону [4, с. 328]. 
Спираючись на те, що техніка закону – це інструмент 
у руках уповноважених суб’єктів законодавчої діяльно-
сті, і цей інструмент застосовується в процесі людської 
розумової діяльності, відповідно, можна припустити 
про наявність помилок у її використанні, що призводить 
до недоліків інформаційного наповнення вимог держа-
ви до суб’єктів права шляхом встановлення меж їхньої 
поведінки. Представники французького Просвітництва 
наголошували на тому, що основу змісту законів стано-
вить відповідний суспільний договір як компроміс інте-
ресів у суспільстві, а також інтересів суспільства вза-
галі та держави, відповідно, зміст законодавчих актів 
має закріплювати зміст таких компромісів, встановлю-
вати засоби їх досягнення і забезпечення (Ж.-Ж. Руссо) 
[18, с. 52], враховувати та закріплювати у змісті законів 
основи співжиття людей, які сформувались історично, 
під впливом різноманітних факторів суспільного розвит-
ку, а отже, є визнаними в суспільстві (Ш. Л. Монтеск’є) 
[4, с. 369]; трансформувати засади природного права 
у право позитивне, що дає можливість донести до ві-
дома суб’єктів прав і закріпити засоби забезпечення 
життя людей на засадах природного права (П. Гольбах)  
[19, с. 268], регламентувати деталі суспільного дого-
вору, що укладений між правителем і самим суспіль-
ством, які полягають у визначенні положень співвідно-
шення інтересів різних прошарків населення (Д. Дідро) 
[19, с. 262]; встановити та гарантувати права і свободи 
людини, відповідно, забезпечивши природну автономію 
кожній людині [4, с. 364]. Представниками німецького 
Просвітництва ідеї про законодавчу техніку (в сучасному 
її розумінні – Б. Н.) доповнювались поглядами про ме-
ханізм її застосування законодавцем, який мав виявити 
та проаналізувати об’єктивно встановлені в суспільстві 
загальноприйняті норми співжиття, що сприйняті та 
визнані більшою частиною суспільства, а надалі нада-
ти вказаним нормам ознак формальної визначеності 
в письмовому акті та забезпеченості у вигляді засобів 
переконання та примусу (І. Фіхте) [20, с. 26]; про роль 
розумової діяльності людини щодо моделювання варі-
антів поведінки, визначення серед них найбільш об’єк-
тивно доцільної та її закріплення за допомогою мови 
у вигляді приписів (І. Кант), причому основу таких мо-
делей мають становити моральні основи співжиття лю-
дей [21]; про порядок письмового вираження права, що 
здійснюється за допомогою особливої процедури та має 
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бути заснованим на засадах природного права, пошири-
ти їх на площину забезпечення національних інтересів 
(Г. Гегель) [22].

Висновки. Загалом, можемо підсумувати, що станом 
на поч. ХІХ ст. проблематика помилок у використанні 
законодавчої техніки ще не була виокремлена як са-
мостійний об’єкт наукового пізнання, водночас окремі 
аспекти зазначеної проблематики розкриваються в ме-
жах дослідження суміжних правових явищ і категорій, 
а саме: «законодавча техніка», що розкриває питання 
помилок у її використанні крізь призму її інструмен-
тального призначення, використання за допомогою ро-
зумової діяльності людини; «законодавча діяльність», 
в межах якої піднімається питання змісту помилок, що 
становить невідповідність потреб суспільних відносин 
конкретним правовим нормам, виявляється у недоліках 
їх фіксації за допомогою відповідних прийомів, спосо-
бів і засобів у змісті законів як елементу позитивного 
права; «правова поведінка», де помилки у використан-
ні законодавчої техніки знаходять свій прояв у вигляді 
хибного усвідомлення суб’єктами права правових ви-
мог та їх втілення у власній правовій поведінці.

Варто зазначити, що починаючи з кінця ХІХ ст. про-
блематика законодавчої техніки загалом не лише от-
римує продовження та посилення свого світоглядного 
осмислення, але й виокремлюється як самостійний 
об’єкт наукового дослідження. Тому питання поми-
лок у використанні законодавчої техніки набувають 
наукознавчого характеру, що дає змогу фактично крізь 
призму аналітичного та дидактичного методів пізнання 
встановити закономірності використання законодавчої 
техніки, яка має помилковий характер та породжує 
відповідні недоліки юридико-технічного оформлен-
ня законодавчих актів та/або процедур здійснення 
законодавчої діяльності.
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ЮРИДИЧНА ПРИРОДА НЕТИПОВИХ ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ

Суханова Д. С.

У науковій статті досліджується феномен нетипо-
вих правових приписів у механізмі правового регулювання. 
Аналізуються проблеми теорії і практики застосування 
норми права та правового припису, проводиться аналіз 
позиції вчених про їх види. Також у статті розглядається 
внутрішня будова правових приписів та обґрунтовуються 
положення про необхідність їх класифікації Визначається 
характер співвідношення та взаємодії правового припису 
з прийомами юридичної техніки. Формулюються висновки 
про те, що норма права та правовий припис взаємодіють 
як зміст та форма, ціле та частина.

Ключові слова: правовий припис, правова норма, юри-
дична техніка, юридична конструкція, нетиповий правовий 
припис, преюдиция, дефініція, презумпція, фікція.

В научной статье исследуется феномен нетипичных 
правових предписаний в механизме правового регулирова-
ния. Анализируются проблемы теории и практики приме-
нения нормы права и правового предписания, проводится 
анализ позиций ученых об их видах. Также в статье рас-
сматривается внутреннее строение правовых предписаний 
и обосновываются положения о необходимости их класси-
фикации. Определяется характер соотношения и взаимо-
действия правового предписания с приемами юридической 
техники. Формулируются выводы о том, что норма права 
и правовое предписание взаимодействуют как содержание 
и форма, целое и часть.

Ключевые слова:   правовое предписание, правовая 
норма, юридическая техника, юридическая конструкция, 
нетипичное правовое предписание, дефиниция, преюдиция,  
презумпция, фикция.

In the scientific article the phenomenon of atypical legal pre-
scriptions in the mechanism of legal regulation is investigated. 
The problems of theory and practice of application of the norm 
of law and legal prescriptions are analyzed, an analysis of the 
position of scientists about their types is carried out. Also, the 
article considers the internal structure of legal regulations. 
An analysis of the positions of scientists regarding the essence 
of atypical legal requirements is carried out. Аtypical  legal 
requirements should be separated from the rules of law. In mod-
ern legal doctrine, atypical legal prescriptions are interpreted 
mainly through the prism of the atypical element of the system 
of law. An attitude is expressed mainly in the fact that they are 
deprived of the traditional logic of the rule of law, by virtue 
of which they appear compositionally imperfect, structurally 
incomplete. Аtypical legal prescriptions regarding the norm of 
law and the system of law are of subsidiary nature, they serve 
as the circumstances contributing to the composition of the law, 
and also connects all its elements to a single integrity. The char-
acter of the relationship and interaction of the atypical legal 
prescriptions with the legal technique is determined. The con-
clusions are drawn that the norm of law and legal prescription  
interact as content and form, whole and part. Unusual regula-
tory requirements are extremely numerous in nature and con-
tent, and they are also diverse in purpose. In the process of con-
sidering the legal nature of atypical legal prescriptions, a special 
place is the stage of isolation and systematization of the latter. 
The position that the problem of classification of atypical legal 

prescriptions remains unresolved to the end is characterized. To 
date, in domestic law there is no single classification of atypical 
legal prescriptions. In general, the operation of atypical legal 
regulations provides a general predictability of the mechanism 
of legal regulation of the legal system, and therefore promotes 
the freedom of action of subjects of law.

Key words: legal regulation, legal prescription, legal norm, 
legal technique, technical legal construction, atypical rule,  
prejudice, definition, presumption, fiction.

Постановка проблеми та її актуальність. Пробле-
ма наукового осмислення юридичної природи правових 
явищ нетипового характеру, які не укладаються в за-
гальноприйняту в науці класичну модель норми права, 
та їх місця в системі права існує давно. Слід зазначити, 
що в науці немає єдності щодо питання про сутність та 
види правових приписів. Одним з головних завдань пра-
вотворчої діяльності є правильне формулювання тексту 
нормативно-правового акта, використання в повному 
обсязі потенціалу нетипових правових приписів. Однак 
зазначені завдання далеко не завжди виконуються. Їх 
вирішенню, зокрема, перешкоджає недостатнє теоре-
тичне та наукове опрацювання як загальної теорії нети-
пових правових приписів, так і недостатнє врахування 
в цьому питанні зарубіжного досвіду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
нетипових правових приписів займалися такі видатні 
вчені, як: С. Алексєєв, В. Бабаєв, М. Вопленко, В. Гор-
шеньов, В. Карташов, Л. Луць, П. Рабінович, О. Скакун 
та інші. Серед досліджень останніх часів можна назвати 
праці М. Давидової, Д. Смирнова, Н. Стецика, О. Улья-
новської. Кожен з перелічених науковців звертає свій 
погляд на цю проблему. 

Метою цієї статті є виявлення особливостей най-
більш значимих аспектів, пов’язаних як з юридичною 
природою нетипових правових приписів, так і з особли-
востями їх використання.

Виклад основного матеріалу. Необхідно зазначи-
ти, що в науці є різні підходи щодо питання сутності 
та видів нетипових правових приписів. Пов’язано це 
з різними поглядами авторів на сутність норми права 
[1; 2; 6]. У цілому більшість авторів поділяють думку 
про особливий характер нетипових правових приписів, 
а також про те, що їх поява є результатом вдосконален-
ня нормативного регулювання та спеціалізації норма-
тивно-правових приписів [3, с. 36–39]. 

Нетипові правові приписи мають бути відокремле-
ні від норм права. Для того щоб визначити сутність та 
природу нетипових правових приписів, слід виділити 
їхні специфічні властивості. Вихідним науковим поло-
женням при цьому може бути висновок про те, що поз-
бавлені традиційної логічності норми права не містять 
або майже не містять деяких її природних елементів, 
через що виглядають композиційно незавершеними, 
але самостійно виконують важливу роль у нормативно-
му регулюванні. Нетипові ж нормативні приписи «не-
типові» тому, що несуть у собі свого роду незавершені 
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риси моделі права [4, с. 113–118]. Так, О. Скакун на-
зиває ці норми правовими приписами «нестандартно-
го» характеру, в яких відсутні ті чи інші властивості, 
ознаки, об’єктивно притаманні класичній моделі нор-
ми права [5, с. 304]. Аналогічної позиції дотримуєть-
ся В. Бабаєв, він наголошує на тому, що існують при-
писи, що не вкладаються в поняття юридичної норми  
[2, с. 405–406].  Своєю чергою М. Вопленко зазначає, 
що право не зводиться тільки до норм: поряд з ними є 
і діють різноманітні види загальних правових приписів: 
правові декларації, правові визначення, принципи і, на-
решті, норми [цит. за 7, с. 10]. У зв’язку із цим слушною 
вбачається думка О. Ульяновської про те, що норма пра-
ва – класична композиція нормативного припису. Проте 
не всі нормативні приписи являють собою модель норми 
права і тому немає достатніх підстав ототожнювати ба-
гато з них з нормою права [8, с. 98–99]. Можна погоди-
тися з Д. Смирновим в тому, що, як і будь-який норма-
тивно-правовий припис, нетипові нормативно-правові 
приписи також закріплюються в нормативно-правових 
актах (тобто мають форму), а також несуть у собі смис-
лове навантаження (тобто мають зміст) [9, с. 20–21].  
На думку Н. Стецика, норма права та нормативно-пра-
вові приписи взаємодіють як зміст і форма. Змістом 
є норма права, елементи якої закріплюються у формі 
двох нормативно-правових приписів [10, с. 215].

Наукова думка констатує, що нетипові правові при-
писи – це приписи «нестандартного» характеру, у яких 
відсутні ті чи інші властивості, ознаки, моменти, об’єк-
тивно властиві класичній моделі норми права. Саме 
тому що вони нестандартні називаються «нетипови-
ми» правовими приписами. Цим приписам притаманні 
такі ознаки, як: 1) субсидіарний, допоміжний харак-
тер, тобто вони допомагають основним нормам дода-
ти завершеність і повноту права, але водночас визна-
чають сутність, призначення основних (типових) норм, 
завдання, цілі, зміст правового регулювання в цілому; 
2) вони безпосередньо не регулюють суспільні відноси-
ни, а діють у комплексному поєднанні з регулятивними 
та охоронними нормами, утворюючи з ними єдиний ре-
гулятор. За допомогою цих приписів нормативно-пра-
вовому регулюванню надається узгодженість, взаємо-
пов’язаність, логічна цілісність [7, с. 10–11]. 

Можна підсумувати, що, справді, право не зводиться 
тільки до норм і їх сукупності, тому що норма виступає 
лише одним із засобів прояву права. Отже, коли йдеться 
про нормативне регулювання, необхідним стає систем-
ний підхід до його сутності, тобто важливе ототожнен-
ня нормативного регулювання і з правовими нормами, 
а також з усім комплексом правових приписів. Нетипові 
нормативні приписи надзвичайно численні за природою 
та змістом, також вони різноманітні за своїм призначен-
ням. Отже, даючи їх класифікацію, важливо розкрити 
природу, зміст та призначення кожної з них. 

Як уже було зазначено, низка авторів не виділяють 
нетипові правові приписи в окрему групу, а фактично 
розглядають їх як окремі різновиди норм права. Так, 
М. Марченко виділяє залежно від змісту, цільового 
призначення та характеру викладу такі види норм: нор-
ми-принципи, норми-визначення (дефініції), норми-ці-
лі і норми-розрахунки [1, с. 582–583]. Низка авторів 
намагається провести класифікацію нетипових норма-
тивно-правових приписів, використовуючи для цього 
досить різні підстави. Наприклад, С. Алексєєв поряд 

з групами регулятивних і охоронних норм виділяє 
особливу групу спеціалізованих норм, в яку вклю-
чає такі види норм, як: загальні приписи; дефінітивні 
приписи; оперативні приписи; колізійні приписи. При 
цьому перші три види норм автор включив в особли-
ву групу узагальнюючих приписів, вказуючи, що вони є 
немовби «нормами про норми» [11, с. 319–320]. В. Гор-
шеньов запропонував одну з перших класифікацій не-
типових нормативних приписів, він правові приписи 
розділив на три групи. До першої групи входять нор-
мативні приписи, що відрізняються більшим ступенем 
нормативності. До цієї групи автор відносить такі пра-
вові приписи, як планові завдання, рекомендації, тер-
міни і преюдиції [4, с. 113]. До другої групи входять 
нормативні узагальнення, що характеризуються тим, 
що в їхніх нормативних приписах міститься частка при-
пущення, відносність стану. Причому умовність таких 
нормативних приписів покликана забезпечити стабіль-
ність ситуації, коли характер фактичних обставин, що 
підлягають правовій оцінці, надзвичайно невизначений. 
До цієї групи відносяться презумпції та фікції. У третю 
групу об’єднані нормативні розпорядження, що вико-
нують функції свого роду трафарету, вони призначені 
для того, щоб з їх допомогою можна було засвідчити 
юридичну характеристику визначеної фактичної обста-
вини, реальність стану, що має юридичне значення. До 
цієї групи відносяться дефініції та юридичні конструкції 
[4, с. 113–118]. 

В. Лазарєв і С. Липень виділяють особливу групу спе-
ціалізованих норм, в яку включають дефінітивні норми, 
норми-принципи, оперативні норми і колізійні норми 
[12, с. 305].  О. Кузнєцова пропонує відносити до чис-
ла спеціалізованих (нетипових) норм норми-принципи, 
норми-дефініції, норми-презумпції, норми-фікції, опе-
ративні і колізійні норми [13, с. 3]. В. Бабаєв залежно 
від критерію функцій у механізмі правового регулю-
вання виділяє дві основні групи норм: вихідні правові 
норми і норми-правила поведінки. Вихідні норми він 
поділяє на норми-засади, норми-принципи, визначально- 
установчі норми і норми-дефініції [2, с. 67–69]. Анало-
гічної позиції дотримувався М. Байтін [14, с. 213–216]. 

Варто звернути увагу на класифікацію, яку пред-
ставляє В. Карташов. Автор виділяє такі різновиди  
(в термінології автора – нестандартних норматив-
но-правових приписів): норми-принципи; юридичні 
цілі; нормативні довідки;  легальні юридичні дефініції; 
нормативно-правові малюнки; нормативно-правові фор-
мули; нестандартні нормативно-правові приписи-терміни  
[3, с. 140–148].  Ще одну класифікацію пропонує М. Дави-
дова. На думку автора, всі нетипові нормативно-правові 
приписи можна класифікувати на такі види:  1. Нети- 
пові за формою (наприклад, таблиці, знаки охорони 
праці та ін.). 2. Нетипові за змістом (наприклад, нор-
ми-принципи, норми-дефініції, колізійні норми та ін.) 
[6, с. 140–148]. Схожою виявляється класифікація Г. Де-
нисова. Отже, автор виділяє в складі нетипових пра-
вових приписів правові презумпції, правові фікції, пра-
вові аксіоми, юридичні конструкції, правові символи, 
концепції нормативних правових актів [15, с. 93]. Такої 
думки дотримується й А. Лушников, він акцентує увагу 
на таких видах нетипових правових приписів, як: нор-
ми-принципи, норми-визначення (дефініції), норми-де-
кларації (цілі, заяви про наміри), норми-правові пре-
зумпції, норми-аксіоми, норми-фікції [16, с. 142–146]. 
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Отже, нетипові правові приписи підсилюють норматив-
ні властивості права різного роду відтінками та додають 
праву як цілісній системі композиційну завершеність та 
повноту. 

Висновки. Проведений аналіз наявних позицій уче-
них щодо сутності нетипових правових приписів надає 
підстави резюмувати, що в сучасній правовій доктри-
ні останні інтерпретуються переважно крізь призму 
нетипового елемента системи права. Нетиповість ви-
ражається головним чином у тому, що вони позбав-
лені традиційної логічності норми права, не містять 
або майже не містять деяких її природних елементів, 
через що виглядають композиційно недосконалими, 
структурно незавершеними. Нетипові правові при-
писи стосовно норми права та системи права мають 
субсидіарний характер, виконують роль обставин, що 
доповнюють композицію права, а також зв’язують усі 
його елементи в єдину цілісність. Як випливає з огляду 
проаналізованих джерел, проблема класифікації право-
вих приписів також залишається не вирішеною до кінця. 
Позицій дуже багато. Але більшість з них обмежуються 
лише по суті переліченням правових приписів.
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CИСТЕМА ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО 
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ 

ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Ярмакі В. Х.

Cтаття присвячена розгляду принципів міжнародного 
гуманітарного права, що застосовується під час зброй-
них конфліктів. На жаль, збройні конфлікти залишаються 
реальністю сучасного світу і мають ураховуватися як окре-
мий об’єкт міжнародно-правового регулювання.

Істотною відмінністю принципів міжнародного гумані-
тарного права від основних принципів міжнародного права 
є те, що основні принципи міжнародного права становлять 
основу мирного співіснування, а принципи міжнародного 
гуманітарного права стосуються збройних конфліктів, 
містять у собі певні правила поведінки воюючих сторін, 
тобто визначають відносини, пов’язані зі збройним кон-
фліктом. 

Розглядаються точки зору провідних науковців у цій 
сфері. На основі аналізу думок фахівців стосовно переліку 
принципів міжнародного гуманітарного права виділяються 
найбільш значущі галузеві принципи.

Ключові слова: міжнародне гуманітарне право, галу-
зеві принципи міжнародного гуманітарного права, принцип 
гуманізації збройних конфліктів.

Статья посвящена рассмотрению системы принципов 
международного гуманитарного права, которое приме-
няется во время вооруженных конфликтов. К сожалению, 
вооруженные конфликты остаются печальной реальностью 
современной жизни и должны рассматриваться как отдель-
ный объект международно-правового регулирования. 

Существенное отличие принципов международного 
гуманитарного права от принципов международного права 
проявляется в том, что фундаментальные принципы 
международного права составляют основу мирного сосу-
ществования, а принципы международного гуманитарного 
права применяются во время вооруженных конфликтов, 
содержат в себе правила поведения воюющих сторон, т.е. 
регулируют отношения, непосредственно связанные с воо-
руженным конфликтом. 

Рассматриваются точки зрения ведущих ученых в этой 
отрасли. На основе анализа мнений ученых выделяются 
наиболее значимые и признанные принципы международ-
ного гуманитарного права.

Ключевые слова: международное гуманитарное право, 
отраслевые принципы международного гуманитарного 
права, принцип гуманизации вооруженных конфликтов.

The article is devoted to the industry of the principles of 
international humanitarian law. Modern international humani-
tarian law contains not only numerous specific rules of warfare, 
but a number of the principles of this branch of international 
law. Appearance, the formation of industry principles and their 
content is defined by the specificity of the social relations they 
regulate. An essential feature of the principles of the law of 
armed conflict basic principles of international law is that basic 
principles of international law are the right of peaceful coexist-
ence, and the principles of international humanitarian law appli-
cable to armed conflicts, contain certain rules of conduct of the 
warring parties, that is, determine the relations connected with 
the armed conflict.

It should be noted that the appearance of branch princi-
ples of international humanitarian law was caused by objective 
necessity to summarize how the principles that formed as sepa-
rate rules and concepts. Principles objectively necessary for the 
functioning of the system of relations and norms, they have his-
torically developed along with this system. Opinions about the 
content of the principles of international humanitarian law quite 
a lot. Of course, the branch principles of international humani-
tarian law must conform to basic principles of international law 
and to develop them, the system principles are also comple-
mented by a content of the General principles of law. In addi-
tion, new trends in international relations make adjustments to 
the content of international humanitarian law. 

Considers the perspective of the leading scientists in this 
field. Based on the analysis of expert opinions in relation to the 
list of principles of international humanitarian law the most sig-
nificant industry principles are provided.

Key words: international humanitarian law, branch princi-
ples of international humanitarian law, principle of humaniza-
tion the armed conflict.

Співвідношення понять «війна» і «міжнародне пра-
во» – одна з основних проблем науки міжнародного 
права. У дослідженні цього співвідношення йдеться 
про поєднання військових вимог з дотриманням необ-
хідних мір гуманності.

На жаль, збройні конфлікти залишаються реальні-
стю сучасного світу і мають ураховуватися як окремий 
об’єкт міжнародно-правового регулювання.

Міжнародні відносини характеризуються великою 
різноманітністю, що зумовлює потребу в певних між-
народно-правових нормах, які їх регулюють. Для між-
народного публічного права характерним є його вну-
трішня цілеспрямованість, наявність загальновизнаних 
принципів, взаємопов’язаність правових норм, пого-
дженість рішень міжнародних організацій, обґрунто-
ваність рішень міжнародних судових органів, а також 
інститутів міжнародного права.

Міжнародне гуманітарне право, що застосовується 
під час збройних конфліктів (далі – МГП), як самостій-
на галузь міжнародного публічного права містить усі 
згадані елементи, тому невипадково його називають 
підсистемою в рамках цілісної системи міжнародного 
публічного права. Розуміння суті і значення МГП дуже 
важливо. Вкрай важливо це зараз, коли на території 
Україна має місце збройний конфлікт, в якому беруть 
участь найманці та інші особи, які не є комбатантами.

МГП виникло не за бажанням окремих осіб або дер-
жав, а внаслідок реальних суспільних процесів. Якщо 
розуміти первинне значення визначення міжнародного 
права як права у відносинах між народами, то можна 
передбачити, що перші звичайні норми зароджува-
лися ще до становлення державності, за первісного  
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громадського ладу. Зародившись на початку людської 
цивілізації, ідея захисту людини від бід військового 
часу є актуальною і зараз. 

Перед тим як розглянути систему принципів  
МГП, необхідно нагадати, що являють собою принципи 
права.

Ще з давнини принцип розглядали як вираження 
необхідності чи закону явищ. У логічному змісті прин-
цип є центральним поняттям, основою системи, що яв-
ляє узагальнення і поширення якого-небудь положення 
на всі явища тієї сфери, з якої такий принцип абстраго-
ваний [1, с. 329].

Загальновизнано, що принципи права – це його 
основні начала, вихідні ідеї, що характеризуються 
універсальністю, загальною значимістю, вищою імпе-
ративністю і відображають найважливіші положення 
права [2, с. 61]. Принципам права властиве абстрактне 
й універсальне засвоєння соціальної дійсності, що зу-
мовлює їхню особливу роль у структурі правової сис-
теми, механізмі правового регулювання, нормотворчої 
діяльності і діяльності щодо застосування права. Право-
ві принципи є критеріями оцінки правової природи дій 
суб’єктів права, сприяють формуванню правового мис-
лення і правової культури, цементують систему права. 
Принципи права виникають за наявності відповідних 
об’єктивних умов, мають історичний характер, відобра-
жають результати раціонального, наукового осмислен-
ня закономірностей розвитку об’єктивної дійсності.

Сучасне МГП містить у собі не тільки численні кон-
кретні правила ведення збройної боротьби, але і низ-
ку принципів цієї галузі міжнародного права. Виник-
нення, формування галузевих принципів та їхній зміст 
визначаються специфікою суспільних відносин, які 
вони регулюють. Істотною відмінністю принципів між-
народного гуманітарного права від основних принципів 
міжнародного права є те, що основні принципи між-
народного права становлять основу мирного співісну-
вання, а принципи міжнародного гуманітарного права 
стосуються збройних конфліктів, містять у собі певні 
правила поведінки воюючих сторін, тобто визначають 
відносини, пов’язані зі збройним конфліктом.

Слід зазначити, що поява галузевих принципів МГП 
була зумовлена об’єктивною необхідністю узагальни-
ти як принципи те, що сформувалося у вигляді окре-
мих правил і понять. Принципи об’єктивно необхідні 
для функціонування такої системи відносин і норм, 
вони історично розвивалися разом з цією системою. Ду-
мок щодо змісту принципів міжнародного гуманітарно-
го права досить багато. Безумовно, галузеві принципи 
міжнародного гуманітарного права мають відповідати 
основним принципам міжнародного права і розвива-
ти їх, система принципів також доповнюється змістом 
загальних принципів права. Крім того, нові тенденції 
в міжнародних відносинах вносять корективи в зміст 
міжнародного гуманітарного права. 

Наука міжнародного права не розробила єдиної кон-
цепції про принципи міжнародного гуманітарного пра-
ва. У юристів немає єдності щодо поняття, класифіка-
ції, формулювання цих принципів. 

Шиндлер і Томан виділяють принцип розмежування 
збройних сил і цивільного населення, що обмежує коло 
осіб, що безпосередньо беруть участь у бойових діях, 
проти яких можуть бути застосовані акти збройного 
насильства [3, р. ХХХ]. 

Коломбос також називає як основні принципи: гу-
манізм, лицарство, військову необхідність [4, с. 441]. 

Л.Д. Тимченко виділяє як принципи права збройних 
конфліктів поряд з основними принципами міжнарод-
ного права галузеві принципи: гуманність; обмеження 
засобів і методів ведення війни; захист прав учасників 
збройних конфліктів і цивільного населення; повага 
нейтралітету [5, с. 480].

У консультативному висновку Міжнародного суду 
ООН у справі про правомірність погрози або застосуван-
ня ядерної зброї згадуються принципи гуманності (лю-
дяності); заборони заподіяння зайвих страждань ком-
батантам і відповідно застосування зброї, що заподіює 
такі страждання; захист мирного населення і цивільних 
об’єктів; відмінності між комбатантами і некомбатанта-
ми; заборона нападу на мирне населення і застосуван-
ня невибіркової зброї [6, с. 272–273].

 Група білоруських авторів, вважаючи, що принципи 
міжнародного гуманітарного права не систематизовані 
[7, с. 49], виділяє кілька груп цих принципів:

– загальні принципи міжнародного гуманітарного 
права;

– принципи, що обмежують воюючих у виборі засо-
бів і методів ведення війни;

– принципи захисту прав учасників збройного кон-
флікту;

– принципи захисту прав цивільного населення, що 
не бере участі в збройному конфлікті [7, с. 44]. 

І.Н. Арцибасов і С.А. Єгоров пропонують вважати 
загальними принципами міжнародного гуманітарного 
права принципи гуманізму, неприпустимості дискри-
мінації, відповідальності за порушення норм і принци-
пів цієї галузі міжнародного права. Серед принципів, 
що регулюють засоби і методи збройної боротьби, 
називають принципи обмеження воюючих у виборі 
засобів збройної боротьби, розмежування військових 
і цивільних об’єктів, заборона застосовувати недозво-
лені засоби війни, зброю масового знищення, зброю, 
яка заподіює зайві страждання. Вони підрозділяють 
принципи захисту учасників збройної боротьби і цивіль-
ного населення на дві підгрупи: принципи захисту прав 
комбатантів, і, відповідно, принципи захисту прав ци-
вільних осіб під час збройних конфліктів [8, с. 74–79].

Л.І. Савинський і А.І. Полторак серед основних 
принципів права збройних конфліктів називають: 

– принцип гуманізації сфери збройної боротьби; 
– принцип неприпустимості застосування варвар-

ських і нелюдських засобів ведення збройної боротьби;
– принцип захисту жертв війни і мирних об’єктів;
– принцип рівного поводження з учасниками зброй-

них конфліктів і заборони їх дискримінації;
– принцип чесності і сумлінності у виборі методів 

ведення збройної боротьби;
– принцип відповідальності учасників збройних кон-

фліктів за військові злочини [9, с. 123–137]. 
Фердросс вважав, що право війни базується на трьох 

основних принципах: воєнні дії мають направлятися 
тільки проти комбатантів і військових об’єктів; забо-
роняються всі засоби боротьби, що заподіюють зайві 
страждання чи збиток; забороняються засоби війни, 
противні військовій честі (підступні) [10, с. 429].

 А.І. Дмитрієв та В.І. Муравйов, виходячи з того, 
що міжнародне гуманітарне право регулює відносини 
з приводу захисту прав людини не тільки у військо-
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вий, але і мирний час, виділяють кілька груп галузевих 
принципів:

– необхідність і гуманність;
– принципи «права Гааги» і «права Женеви»;
– обмежень стосовно учасників бойових дій, об’єк-

тів бойових дій і засобів бойових дій;
– принципи ставлення до жертв збройних конфліктів;
– принципи захисту прав людини в період збройних 

конфліктів і в мирний час;
– принципи, властиві правам людини [11, с. 356, 

376–386, 618–627].
Загальновизнано, що найбільш складну і розгалуже-

ну систему принципів пропонує Ж. Пікте, який поєднує 
їх у три групи: основні, загальні і принципи, якими ма-
ють керуватися воюючі стосовно жертв збройних кон-
фліктів:

1. Вступні положення, що включають «Обмовку Мар-
тенса» і формулювання про те, що «застосування гума-
нітарного права не стосується правового статусу сторін, 
що перебувають у конфлікті».

2. Основні принципи (є базою для загальних прин-
ципів):

– «Принцип Права Гуманності» (військова необхід-
ність має узгоджуватися з повагою до людини);

– принцип права війни (міжнародного гуманітарного 
права) – воюючі «не мають наносити своєму супротив-
нику збиток, нерозмірний з метою війни, яка полягає 
в знищенні чи ослабленні військової могутності супро-
тивника»;

– принцип Женевського права: «особи, виведені 
з ладу, а також ті, хто не бере участі безпосередньо 
в бойових діях, мають право на повагу, захист і гуманне 
поводження»;

– принцип Гаазького права: «Право сторін, що пере-
бувають у конфлікті, вибирати методи або засоби ве-
дення воєнних дій не є необмеженим».

3. Загальні принципи:
– принцип недоторканності (кожний має право 

на повагу до життя, фізичну і психічну недоторкан-
ність, на повагу всього, що є невіддільною частиною 
його особистості);

– неприпустимість дискримінації (поводження з усі-
ма людьми не мусить мати розходжень, заснованих 
на ознаках раси, статі, національності, мови, соціально-
го походження, матеріального становища, політичних, 
філософських, релігійних переконань або яких-небудь 
інших подібних критеріїв);

– принцип безпеки (кожний має право на особисту 
безпеку).

4. Принципи, що відносяться до жертв конфліктів 
(Женевське право):

– принцип нейтральності (гуманітарна допомога не є 
втручанням у конфлікт); 

– принцип нормальності (в осіб, що перебувають 
під захистом, має бути можливість вести нормальне  
життя);

– принцип захисту (держава має як на національ-
ному, так і на міжнародному рівні забезпечити захист 
осіб, що опинилися в її владі).

5. Принципи, що відносяться до права війни:
– принцип обмеження по особах (цивільне населен-

ня й окремі цивільні особи користуються загальним за-
хистом від небезпек, що виникають у зв’язку з воєнни-
ми операціями);

– принцип обмеження по об’єктах (напади мають 
бути строго обмежені військовими об’єктами);

– принцип обмеження по засобах і методах веден-
ня воєнних дій (забороняється використовувати про-
ти будь-кого зброю або методи ведення воєнних дій, 
здатні заподіяти зайву шкоду або надмірні страждання)  
[12, с. 77–100].

Струнка система принципів та їх класифікація мають 
істотне значення для ефективності МГП. Принципи між-
народного гуманітарного права є правовою основою, 
на якій базуються конкретні норми. Зміст і призначення 
норми можна усвідомити лише з урахуванням відповід-
ного принципу.

Принципи забезпечують праву, застосовуваному 
в період збройних конфліктів, єдність і системність, 
визначають мету, зміст, напрями нормативного регулю-
вання. Будь-який міжнародно-правовий акт, що містить 
неконкретні, відірвані від дійсності норми, буде мар-
ний, особливо це актуально для такої специфічної 
для регулювання правом сфери, як збройна боротьба. 

Наявність у міжнародному гуманітарному праві сис-
теми принципів дає ключ до правильної оцінки внутріш-
ньодержавних актів і насамперед тих, які регламенту-
ють дії збройних сил під час бойових дій.

Застосування міжнародного гуманітарного права – 
це не тільки законодавча і правозастосовна діяльність, 
норми цього права мають бути сприйняті і визнані пра-
восвідомістю більшості людей, важлива роль у вирі-
шенні цієї задачі має належати системі принципів між-
народного гуманітарного права.

Зайва деталізація і громіздкі формулювання прин-
ципів, розподіл їх на загальні і спеціальні вбачається 
недоцільним. Чіткість і лаконічність системи принци-
пів міжнародного гуманітарного права, на наш погляд, 
може сприяти більш ефективному його розумінню і 
застосуванню.

Аналіз думок фахівців стосовно переліку системи 
принципів МГП дає змогу виділити серед найбільш важ-
ливих і значущих такі галузеві принципи:

1. Принцип гуманізації збройних конфліктів – 
основоположний принцип.

2. Принцип обмеження воюючих у виборі засобів і 
методів ведення війни.

3. Принцип неспричинення зайвих страждань.
4. Принцип чесності і сумлінності у виборі засобів і 

методів ведення воєнних дій.
5. Принцип екологічної безпеки або захи-

сту навколишнього середовища під час збройного  
конфлікту.

6. Принцип проведення відмінностей між комбатан-
тами і некомбатантами.

7. Принцип поваги прав людини.
8. Принцип захисту цивільного населення й об’єктів, 

жертв війни.
9. Принцип відповідальності за порушення норм і 

принципів міжнародного гуманітарного права.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
АНТИДЕМПІНГОВОГО МИТА В УКРАЇНІ

Атаманчук Н. І.

Стаття присвячена аналізу антидемпінгового мита в 
Україні. Автором досліджуються нормативно-правова база 
регулювання антидемпінгового мита, спільні та відмінні 
риси загальних та особливих видів мита, мета, об’єкти та 
процедура застосування останнього. Досліджуються Анти-
демпінговий законопроект, розроблений Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі в Україні, та законодав-
ство ЄС у цій сфері.

Ключові слова: мито, антидемпінгове мито, Митний 
кодекс України, ГАТТ, ЄС, СОТ.

Статья посвящена анализу антидемпинговой пошлины 
в Украине. Автором исследуются нормативно-правовая 
база регулирования антидемпинговой пошлины, общие 
и отличительные черты общих и особых видов пошлин, 
цель, объекты и процедура применения последнего. Иссле-
дуются Антидемпинговый законопроект, разработанный 
Министерством экономического развития и торговли в 
Украине, и законодательство ЕС в этой сфере.

Ключевые слова: пошлина, антидемпинговая пошлина, 
Таможенный кодекс Украины, ГАТТ, ЕС, ВТО.

The antidumping duty is a type of customs duty applicable in 
Ukraine. The general features of antidumping duty are: the tax 
nature, the obligation and the conditionality of payment by the 
fact of moving goods across the border. The special features of anti-
dumping duty are: the protective nature of the economic interests 
of the state and national commodity producers through the regu-
lation of imports; regulation of goods that are object to dumping; 
determination of a separate legal act of the procedure of applica-
tion and establishment on the basis of the investigation conducted.

The functions of the antidumping duty are: fiscal, regula-
tory, protective, control and integrative.

The mechanism of protection of the national producer from 
dumping of imports from other countries established in the Law 
of Ukraine “On the Protection of the National Producer against 
Dumped Imports” dated December 22, 1998, Ref.No. 330-XIV. 
The law in force today remained practically unchanged since its 
adoption. Therefore, the Ministry of Economic Development and 
Trade in Ukraine has developed a new version of the Antidump-
ing Law, which will become a step towards improving the legal 
regulation of antidumping duty in Ukraine.

Taking into account the aspiration of Ukraine accession to the 
European Union, it became necessary to study antidumping expe-
rience of foreign countries and the expediency of its application.

An agreement about the association of Ukraine and EU con-
firmed possibility of application in mutual trade of anti-dumping 
measures on the basis of century of VI of the General agreement 
from tariffs and trade. Exactly the signed Agreement allows to 
the Ukrainian producers to initiate corresponding investigations 
in case of unfair competition from the side of producers of EU 
that harms to the national production.

International practice also envisages the observance of prin-
ciple of transparency of anti-dumping investigation by opening 
of settling, unconfidential versions of reports, in accordance 
with that anti-dumping duties are used, by realization of consul-
tations with parties concerned.

Key words: customs duty, antidumping duty, Customs Code 
of Ukraine, Tax Code of Ukraine, European Union, WTO.

Постановка проблеми та її актуальність. Відповід-
но до ст. 1 Конституції України Україна є суверенною 
і незалежною, демократичною, соціальною, правовою 
державою [1]. Здобуття незалежності та членство нашої 
держави у Світовій організації торгівлі зміцнило пози-
ції України на зовнішніх ринках, надало національним 
експортерам низку переваг, пов’язаних зі скасуванням 
квотування експорту української продукції, зменшенням 
антидемпінгових обмежень тощо. Однак однією з про-
блем регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 
що потребує на сьогодні вирішення, є удосконалення 
механізму та процедур захисту вітчизняного товарови-
робника від недобросовісного імпорту в Україну това-
рів, що заподіює істотну шкоду або загрожує заподіян-
ням такої шкоди галузі вітчизняного виробництва таких 
товарів. Антидемпінгове мито є найбільш дискусійним 
видом серед особливих мит як засобу державного регу-
лювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня антидемпінгового мита досліджувала низка науков-
ців, як вітчизняних, так і зарубіжних: В. Б. Авер’янов, 
О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, К. Г. Борисов, Л. К. Воро-
нова, Є. В. Додін, О. М. Кочергін, М. П. Кучерявенко, 
С. Г. Осика, П. В. Пашко та інші.

Виклад основного матеріалу. Антидемпінгове мито 
є одним з особливих видів мита, визначених у ст. 275 
Митного кодексу України [2], що застосовуються з ме-
тою захисту економічних інтересів України та україн-
ських товаровиробників у разі ввезення товарів на мит-
ну територію України, незалежно від інших видів мита. 
Відповідно до Закону України «Про захист національ-
ного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 
22 грудня 1998 р. № 330-XIV [3], антидемпінгове мито 
(попереднє або остаточне) – особливий вид мита, що 
справляється у разі ввезення на митну територію країни 
імпорту товару, який є об’єктом застосування антидем-
пінгових заходів (попередніх або остаточних).

В Україні визначення демпінгу надано в ст. 1 Закону 
України «Про захист національного товаровиробника від 
демпінгового імпорту» від 22 грудня 1998 р. № 330-XIV 
(далі – Антидемпінговий закон) та в ст. 1 Закону Украї-
ни «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 
1991 р. № 959-XII [4] (далі – Закон про ЗЕД). Н. М. Богомо-
лова слушно зауважує, що Антидемпінговий закон Укра-
їни прив’язує поняття демпінгу до території України, 
в той час як в Законі України «По зовнішньоекономічну 
діяльність» йдеться взагалі про країну імпорту без тери-
торіальної належності. Відповідно до антидемпінгового 
закону України, товар вважається об’єктом демпінгу, 
якщо його експортна ціна під час продажу в Україну є 
нижчою від порівняної ціни на такий товар у країні екс-
порту в звичайних торговельних операціях (ст. 2 Анти-
демпінгового закону України) [5, с. 97–98].
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Оскільки антидемпінгове мито за законодавством 
та своєю суттю є різновидом мита, що застосовується 
в Україні, доцільно говорити про притаманність анти-
демпінговому миту всіх ознак загальних видів мита. На 
нашу думку, до основних ознак загальних видів мита 
належить податковий характер платежів, обов’язко-
вість та зумовленість сплати фактом переміщення това-
ру через кордон. Виокремлення особливих видів мита 
свідчить про певні ознаки, що притаманні виключно 
спеціальним, антидемпінговим та компенсаційним ми-
там. Ці ознаки і є тими відмінними рисами, що зумов-
люють існування категорії особливих видів мита. Якщо 
говорити про відмінності між загальними й антидемпін-
говими та іншими особливими видами мита, то мож-
на виділити три основних позиції: мета регулятивного 
впливу, об’єкти регулятивного впливу та процедура 
встановлення мита.

Розглядаючи відмінності між загальними та особли-
вими митами, насамперед, звертаємо увагу на специ-
фічну функцію або мету застосування особливих мит. 
Наприклад, у митному законодавстві цілої низки країн 
для характеристики антидемпінгових, спеціальних та 
компенсаційних мит застосовується загальний термін 
«захисні мита». Захисні мита є інструментом загальної 
торгівельної політики і слугують для захисту інтересів 
товаровиробників у разі дешевого імпорту з третіх кра-
їн. Захисні мита запроваджуються як засіб протидії так 
званій «несправедливій торгівельній практиці», до якої 
належать демпінговий експорт, субсидування експорту 
в країнах-експортерах, невиконання країнами – торгі-
вельними партнерами – своїх міжнародних зобов’язань, 
зокрема вимоги СОТ та Генеральної угоди з торгівлі та 
тарифів 1947 р. [6].

На думку вчених, характерними рисами антидем-
піногового мита є: специфічна мета застосування – за-
хист економічних інтересів держави та національних 
товаровиробників шляхом персоніфікованого регулю-
вання імпорту; об’єктом регулювання виступають това-
ри, які є об’єктом демпінгу; процедура застосування 
визначається окремим нормативно-правовим актом та 
встановлюється на підставі проведеного розслідування  
[7, с. 80; 8, с. 91].

К. В. Яловий зазначає, що антидемпінгове мито, 
з огляду на міжнародний досвід застосування, вико-
ристовується лише в таких випадках: якщо імпорт 
завдає шкоди місцевим виробникам аналогічних това-
рів та якщо імпорт перешкоджає організації і розши-
ренню національного виробництва аналогічних товарів  
[9, с. 607].

Як зазначають вчені, саме особливі види мита ма-
ють становити основу регулювання й захисту внутріш-
нього ринку завдяки своїм характерним рисам, а саме: 
за своєю суттю зазначені мита – це надзвичайно дієві та-
рифні захисні бар’єри, які мають бути обмежені у часі; 
всі особливі мита мають вибірковий характер впливу, 
тобто діють у певній вузькій сфері господарювання; 
для застосування таких мит необхідне існування чіткої 
та об’єктивної системи виміру та законодавчого меха-
нізму визначення, чи дійсно є підстава запровадження 
особливого мита [10, с. 260].

Прикладом є введення Україною антидемпінгових 
мит у розмірі 11,85% на імпорт кухонної виварної солі 
ґатунку екстра та у розмірі 17,73% на імпорт ламп роз-
жарювання загального призначення потужністю не біль-

ше 200 Вт і напругою понад 100 В строком на п’ять ро-
ків походженням із Республіки Білорусь [11]. Також 
Рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі  
№ АД-382/2017/4411-05 від 29 грудня 2017 р. було вве-
дено антидемпінгове мито на імпорт арматури і катанки 
з Російської Федерації у розмірі 15,21% строком на п’ять 
років [12].

Необхідно зазначити, що Антидемпінговий закон із 
моменту прийняття доопрацьовувався, про що свідчить 
Закон України «Про внесення змін до Закону України 
«Про захист національного товаровиробника від демпін-
гового імпорту» щодо процедурних питань антидемпін-
гового розслідування» від 1 листопада 2005 р. № 3027-IV 
[13]. Однак нині чинне антидемпінгове законодавство 
України залишається недосконалим, недостатньо про-
зорим та системним, оскільки не встановлює чітких 
строків та етапів проведення розслідувань, не передба-
чає розкриття розрахунків заінтересованим сторонам, 
строки публікацій повідомлень тощо, не встановлює 
чіткий розподіл повноважень органів, що відповідають 
за проведення розслідувань та застосування заходів, 
не забезпечує можливості проведення певних процедур 
(наприклад, розслідування щодо ухилення від сплати 
антидемпінгового мита), має низку термінологічних та 
фразеологічних неточностей.

Окрім того, нині у чинному законодавстві: не вста-
новлено чіткі часові рамки проведення процедур у рам-
ках антидемпінгових розслідувань; відсутні зрозумілі 
вимоги до документації, що подається заінтересовани-
ми сторонами; не врегульовано порядок збереження 
конфіденційної інформації; відсутня можливість забез-
печення сплати попереднього мита у формі гарантуван-
ня; не врегульовано механізм проведення розслідуван-
ня щодо ухилення від сплати антидемпінгового мита; 
не забезпечується достатнє розкриття інформації, 
зокрема, розрахунків ставок мита, а також публікації 
фактів та висновків отриманих під час розслідування; 
не забезпечується достатня можливість захисту інтере-
сів заінтересованих сторін, зокрема шляхом проведен-
ня слухань та консультацій [14].

Враховуючи зазначене, Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі в Україні (далі – МЕРТ) було розро-
блено нову редакцію Закону України «Про захист наці-
онального товаровиробника від демпінгового імпорту» 
[15], яким передбачається вдосконалення механізму 
проведення антидемпінгових розслідувань з урахуван-
ням інтересів усіх заінтересованих сторін розсліду-
вання. На думку авторів законопроекту, нова редак-
ція вищезазначеного Закону України матиме прямий 
позитивний вплив на суб’єктів економічної діяльності 
в Україні, а саме: суттєво підвищить оперативність 
реагування на прояви недобросовісної конкуренції 
з боку іноземних виробників та експортерів шляхом 
використання антидемпінгових розслідувань як інстру-
менту торговельного захисту, підвищить прозорість 
антидемпінгових розслідувань, спростить сприйняття 
законодавства та процедур, розширить коло його «ко-
ристувачів» серед бізнесу, зменшить витрати на підго-
товку матеріалів та документації в ході антидемпінго-
вих розслідувань. Окрім того, впровадження проекту 
закону дасть змогу узгодити чинне законодавство з по-
ложеннями Угоди про застосування статті VI Генераль-
ної угоди з тарифів та торгівлі 1994 р. [6] та з урахуван-
ням тлумачення положень зазначеної угоди Органом із 
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врегулювання суперечок СОТ та затвердити комплек-
сний нормативно-правовий акт, який регулював би від-
носини у сфері торговельного захисту. 

На думку ж практиків [16], істотним доповненням 
нового Антидемпінгового закону може стати розділ, 
присвячений судовому перегляду. У чинному законі 
відсутня інформація про судовий перегляд, і охочим 
оскаржити рішення Комісії поки доводиться відштов-
хуватися від строків і порядків, визначених в інших 
нормативних актах – КАСУ та Законі про ЗЕД. У ново-
му ж Антидемпінговому законі МЕРТ має намір чітко 
врегулювати це питання та передбачити можливість 
оскарження фактично будь-якого прийнятого Комісі-
єю рішення протягом місяця від дати його прийняття. 
Крім того, буде врегульовано питання подальших дій 
МЕРТ у разі скасування одного з рішень Комісії – такі 
дії, за необхідності, передбачатимуть необхідність від-
новлення розслідування або перегляду з можливістю 
прийняття Комісією нового рішення.

З огляду на прагнення вступу України до Європей-
ського Союзу (далі – ЄС) необхідно вивчити антидем-
пінговий досвід зарубіжних країн й доцільність його 
застосування. Зокрема, фундаментальними норма-
тивно-правовими актами Союзу в сфері регулювання 
зовнішньої торгівлі та запобігання демпінгу стали: По-
станова ЄЕС «Про захист від імпорту, що є предметом 
демпінгу з країн, які не належать до ЄЕП, субсидова-
ного цими країнами» від 23.07.1984 р. № 2176/84 [17], 
Директива ЄЕС «Про впорядкування правових та адмі-
ністративних розпоряджень, що стосуються обов’язків 
сплати мит» від 25.06.1979 р. № 623/79 [18], Рішення 
Комісії «Про захист проти демпінгового або субсидо-
ваного імпорту з країн-нечленів Європейського об'єд-
нання вугілля і сталі» від 29.07.1988 р. № 2424/88 [19]. 
Саме ці документи заклали основу сучасного антидем-
пінгового законодавства ЄС та процесу тотального по-
ширення антидемпінгової політики серед третіх країн.

Так, відповідно до ст. 1 Регламенту Ради (ЄС) «Про 
захист від демпінгового імпорту з країн, які не є чле-
нами Європейського Співтовариства» від 30 листопада 
2009 р. № 1225/2009 [20] антидемпінгове мито може 
застосовуватись до будь-якого демпінгового продукту, 
оформлення якого для вільного використання у Спів-
товаристві заподіює шкоду. Продукт має вважатися 
демпінговим, якщо його експортна ціна при поставці 
в Співтовариство нижче порівняної ціни на аналогічний 
продукт при звичайному ході торгівлі, встановленому 
для країни експорту.

Положення, пов’язані з антидемпінгом, були закрі-
плені в основному в ст. VI Генеральної угоди з тарифів 
і торгівлі (далі – ГАТТ). Згідно з цією статтею «демпінг, 
що полягає в тому, що товари однієї країни потрапля-
ють на ринок іншої країни за вартістю меншою, ніж 
нормальна вартість товарів, підлягає осуду, якщо він 
спричиняє або створює загрозу спричинення матеріаль-
ної шкоди промисловості, створеній на території сто-
рони, яка домовляється, чи значно затримує створення 
вітчизняної промисловості <...> З метою усунення чи 
попередження демпінгу сторона, що домовляється, 
може накладати на будь-який товар, який постачається 
в порядку демпінгу, антидемпінгове мито <...>» [6].

Якщо звернутися до міжнародно-правового регулю-
вання антидемпінгових мит, то нормами угод Світової 
Організації Торгівлі (ст. VI ГАТТ, Угода про застосуван-

ня ст. VI ГАТТ 1994 р. [21]) визначаються, насамперед, 
процедурні питання встановлення таких мит (необхідні 
умови для застосування, розрахунку демпінгової мар-
жі і, відповідно, обмеження її величиною ставки мита, 
правила проведення антидемпінгового розслідування, 
перегляду прийнятих рішень, строки дії антидемпінго-
вих заходів, гарантії прав сторін антидемпінгового роз-
слідування тощо). Таким чином, міжнародно-правові 
зобов’язання держав-членів Світової Організації Тор-
гівлі полягають саме в додержанні процедурних питань 
встановлення антидемпінгових мит.

До демпінгового імпорту з країн, що не є членами 
ЄС, застосовується Регламент Ради ЄС № 384/96 [22]. 
Демпінг всередині ЄС теоретично вважається немож-
ливим. Так, Звіт Месінської Конференції 1956 р. (1956 
Messina Conference Report) роз’яснює: «Підприємство 
може практикувати демпінг тільки на інших ринках 
до меж, до яких захищений його власний ринок. Одно-
часне і взаємне зняття перешкод для торгівлі всереди-
ні спільного ринку автоматично забезпечить ліквідацію 
проблеми демпінгу серед країн-членів ЄС». 

Висновки.
1. Антидемпінгове мито є різновидом мита, що 

застосовується в Україні. Загальними ознаками антидем-
пінгового мита є: податковий характер, обов’язковість 
та зумовленість сплати фактом переміщення товару 
через кордон. Спеціальними ознаками антидемпінгового 
мита є: захисний характер економічних інтересів держа-
ви та національних товаровиробників шляхом персоні-
фікованого регулювання імпорту; регулювання товарів, 
які є об’єктом демпінгу; визначення окремим норматив-
но-правовим актом процедури застосування та встанов-
лення на підставі проведеного розслідування. 

2. Функціями антидемпінгового мита можна вважа-
ти такі: фіскальна, регулююча, захисна, контрольна та 
інтегруюча. На відміну від інших податків, запроваджу-
ючи антидемпінгове мито, беруть до уваги не фіскаль-
ний, а регулюючий та захисний потенціал, який поля-
гає в здатності мита впливати через цінові  механізми 
на розвиток зовнішньої торгівлі та захист вітчизняного 
товаровиробника. 

3. Механізм захисту національного товаровиробника 
від демпінгового імпорту з інших країн, митних союзів 
або економічних угруповань, засади і порядок пору-
шення та проведення антидемпінгових розслідувань 
і застосування антидемпінгових заходів встановлені 
у Законі України «Про захист національного товарови-
робника від демпінгового імпорту» від 22 грудня 1998 р. 
№ 330-XIV. Однак нині Міністерством економічного роз-
витку і торгівлі в Україні розроблено нову редакцію За-
кону України «Про захист національного товаровироб-
ника від демпінгового імпорту», яким передбачається 
вдосконалення механізму проведення антидемпінгових 
розслідувань з урахуванням інтересів усіх заінтересо-
ваних сторін розслідування. 

З огляду на прагнення вступу України до Європей-
ського Союзу виникає необхідність у вивченні антидем-
пінгового досвіду зарубіжних країн й доцільності його 
застосування. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ 
ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ 

ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, В УКРАЇНІ

Боксгорн А. В.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, є однією із складових частин податку на майно, 
податкові надходження від стягнення якого осідають на 
місцевому рівні. За останні роки він неодноразово підда-
вався змінам із боку законодавця, однак на сьогодні зали-
шається велика кількість питань, які потребують ґрун-
товного підходу до їх вирішення. Зваженість та розуміння 
необхідності реформування цього податку можуть поспри-
яти підвищенню його фіскальної ефективності і реалізації 
його потенціалу в повній мірі.

У статті автор звертає увагу на недосконалість у фор-
муванні понятійно-категоріального апарату у законодав-
стві України у контексті оподаткування нерухомого майна. 
Також автор робить спробу обґрунтувати доцільність 
визначення об’єкта незавершеного будівництва об’єктом 
за цим податком та запровадження механізму взаємодії 
між державними органами задля уникнення ситуації ухи-
лення від оподаткування.

Ключові слова: податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, об’єкт незавершеного будівництва, 
критерії нерухомого майна, місцеві податки.

Налог на недвижимое имущество, отличное от земель-
ного участка, является одной из составляющих налога на 
имущество, налоговые поступления от взыскания кото-
рого оседают на местном уровне. За последние годы он 
неоднократно подвергался изменениям со стороны зако-
нодателя, однако на сегодняшний день остается большое 
количество вопросов, требующих основательного подхода 
к их решению. Взвешенность и понимание необходимости 
реформирования этого налога могут поспособствовать 
повышению его фискальной эффективности и реализации 
его потенциала в полной мере.

В статье автор обращает внимание на несовершен-
ство в формировании понятийно-категориального аппа-
рата в законодательстве Украины в контексте налогоо-
бложения недвижимого имущества. Также автор делает 
попытку обосновать целесообразность определения объ-
екта незавершенного строительства объектом по этому 
налогу и введения механизма взаимодействия между госу-
дарственными органами во избежание ситуации уклонения 
от налогообложения.

Ключевые слова: налог на недвижимое имущество, 
отличное от земельного участка, объект незавершен-
ного строительства, критерии недвижимого имущества, 
местные налоги.

The transformation of the current legislative framework in 
taxation area is related to European integration processes of 
Ukraine which leads to increasing interest in the latest legisla-
tive changes in the context of local taxation. The topical issues 
are the improvement of the system of local taxes and fee also 
the mechanism for their administration, which aims to ensure 
the financial autonomy of local authorities and increase the pro-
portion of tax revenues in local budgets.

One of the elements of tax revenues deposited at the local 
level is a tax on immovable property other than land. An appli-

cation for immovable property (real estate), other than a land 
plot, was the main subject of changes by the legislator on several 
occasions as a result of uncertainty in the effectiveness of its 
collection in the form in which it existed. The approach to its 
collection, which is used by the legislator today, can be called 
relatively new in the tax system and that is not characterized 
by a high level of fiscal orientation. Although, the analysis of 
the practice of foreign countries allows us to make conclusions 
about the promising tax in the case of finding the right approach 
to its regulation.

After analyzing the norms of the legislation, which are regu-
lated by procedure for administering the tax on immovable prop-
erty, different from the land, it can be concluded that the legal 
regulation is extremely imperfect. The reformation requires, 
first of all, conceptually categorical apparatus, since the catego-
ries are used in various branches of law have a different semantic 
load, which complicates practical application. Due to the prob-
lem of determination the objects of taxation and their charac-
teristics deserves special attention.

Within this article we pay attention to AUC. Its legal sta-
tus is controversial among specialists, mainly in the field of 
civil law, since they occupy an intermediate position between 
movable and immovable property. In our opinion, it is expedient 
to include such objects in the list of taxable ones, as this will 
allow even more to fill local budgets. Of course, for the sake of 
the possibility of its taxation, a clear mechanism of control by 
the state authorities and additional instructions on the criteria 
for determining the stage of readiness of real estate should be 
developed that will reduce the influence of the subjective fac-
tor. The administration of this tax now requires a large amount 
of ongoing technical work and serious preparatory work, but 
despite this, we believe that it is promising and interesting for 
the state in the context of the fiscal function implementation.
The reason is from the state side, all necessary measures should 
be taken in order to bring the administration mechanism to the 
highest level. It should be noted that the decision on the expe-
diency and possibility of transforming the tax base of the real 
estate tax, which differs from the land from the object’s area to 
its estimated value, continues to be open.

Key words: real estate tax other than land, assets under 
construction, real estate criteria, local taxes.

Постановка проблеми та її актуальність. Тран-
сформація діючої системи законодавства у податко-
вій сфері, пов’язана з євроінтеграційними процесами 
в Україні, зумовлює підвищений інтерес до останніх 
законодавчих змін у контексті місцевого оподаткуван-
ня. Особливо актуальними є питання удосконалення 
системи місцевих податків і зборів та механізму їх ад-
міністрування, метою якого є забезпечення фінансової 
автономії органів місцевого самоврядування та підви-
щення питомої ваги податкових надходжень у місцевих 
бюджетах. Підвищена увага саме до процесу децентра-
лізації пояснюється тим, що місцеві податки на сьогодні 
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не здатні забезпечити фінансову стабільність системи 
місцевого самоврядування та сприяти реалізації ос-
танніми покладених на них функцій на високому рівні. 
Одним з елементів податкових надходжень, що осідає 
на місцевому рівні, виступає податок на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки. Однак залишаються 
нерозв’язаними деякі питання, які стосуються об’єктів 
оподаткування цього податку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти механізму адміністрування майнових податків 
висвітлювалися у працях великої кількості вітчизняних 
та зарубіжних вчених. Що стосується об’єктів оподат-
кування податку на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, то вони були предметом досліджень 
переважно вчених-цивілістів, які зосереджували увагу 
на критеріях нерухомості та розмежування житлової і не-
житлової нерухомості, а також фрагментарно досліджу-
вали окремі об’єкти. Великий внесок у вирішення цих 
та інших питань зробили такі вчені: О. Є. Аврамова, 
О. А. Артюхова, О. М. Козир, В. С. Логвін, К. В. Павлов, 
В. Я. Романів, А. С. Савченко, О. А. Сурженко та інші. 

Проте, незважаючи на значну кількість напра-
цювань, метою яких було вдосконалення майнового 
оподаткування та формування єдиного понятійно-кате-
горіального апарату на основі досвіду зарубіжних кра-
їн та аналізу практики, що існує в державі, механізм 
адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, залишається недосконалим і по-
требує реформування.

Метою статті є дослідження правового регулювання 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки в Україні, насамперед у частині визначення його 
об’єктів оподаткування, а також формування власних 
рекомендацій щодо шляхів удосконалення його адміні-
стрування до місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Податок на нерухоме 
майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки, 
неодноразово піддавався змінам із боку законодавця, 
що є наслідком невпевненості в ефективності його 
стягнення у тому вигляді, в якому він існував. Підхід 
до його стягнення, що використовує законодавець сьо-
годні, можна назвати порівняно новим у системі оподат-
кування і таким, що не характеризується високим рів-
нем фіскальної спрямованості. Однак аналіз практики 
зарубіжних країн дозволяє робити висновки про пер-
спективність податку у разі пошуку правильного підхо-
ду до його регулювання. 

Найбільш суттєвою зміною можна визначити роз-
ширення переліку об’єктів оподаткування у вигля-
ді житлової нерухомості шляхом включення в об’єкт 
оподаткування і нежитлової нерухомості з 2015 р. Нині 
Податковий кодекс України (далі – ПК України) закрі-
плює перелік об’єктів, що підлягають оподаткуванню:

– об’єкти житлової нерухомості – будівлі, зараховані 
відповідно до законодавства до житлового фонду (жит-
лові будинки, прибудови до житлових будинків, квар-
тири, котеджі, кімнати у багатосімейних (комунальних) 
квартирах), дачні та садові будинки;

– об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, примі-
щення, що не належать за законодавством до житлово-
го фонду (будівлі готельні, будівлі офісні, будівлі тор-
говельні, гаражі та криті автомобільні стоянки, будівлі 
промислові та склади, будівлі для публічних виступів, 
господарські (присадибні) будівлі, інші будівлі) [7]. 

Поряд із розширенням переліку об’єктів оподатку-
вання, що є позитивним реформуванням, було запрова-
джено велику кількість пільг та виключень з оподатку-
вання, перелік яких закріплено у ст. 266 ПК України, 
а також встановлення неоподаткованих меж, метою 
яких було зниження податкового тиску на малозабез-
печені верстви населення та малий і середній бізнес. 
У науці висловлюється думка, що наявність неоподат-
кованих меж за цим податком дещо трансформує його 
з класичного податку на нерухомість у так званий «по-
даток на розкіш». Також неодноразово вчені звертали 
увагу на доцільність зміни бази оподаткування із площі 
на вартість того чи іншого об’єкта. 

Вважаємо за необхідне одразу зупинитись на вико-
ристанні у ПК України таких категорій, як «нерухоме 
майно», «об’єкти житлової нерухомості» та «об’єкти 
нежитлової нерухомості». У ст. 14 ПК України надають-
ся визначення лише для категорій «об’єкти житлової 
нерухомості» та «об’єкти нежитлової нерухомості», 
перелік яких є відкритим. Поняття «майно» використо-
вується у значенні, наведеному в Цивільному кодексі 
України. Так, відповідно до ст. 181 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України) до нерухомих речей (неру-
хомого майна, нерухомості) належать земельні ділян-
ки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, 
переміщення яких є неможливим без їх знецінення та 
зміни їх призначення [15]. 

На сьогодні актуальною залишається проблемати-
ка, яка знаходить відображення у дискусіях у галузях 
цивільного та податкового права, визначення критері-
їв, яким має відповідати нерухомість, аби визначатися 
об’єктом оподаткування з цього податку. Вчені зверта-
ють увагу на такі вимоги до нерухомості: зв’язок із зе-
мельною ділянкою та неможливість переміщення без їх 
знецінення та зміни призначення, наявність фундамен-
ту, стаціонарність, довговічність, матеріальність, здійс-
нення державної реєстрації у встановленому законом 
порядку тощо. Окрім відсутності чіткого переліку ознак 
нерухомого майна, у сучасному законодавстві немає і 
універсальної класифікації об’єктів нерухомості, яка б 
могла бути використана у різних галузях права. Такі 
недоліки неабияк ускладнюють правозастосовний про-
цес і потребують їх усунення.

Зупинимося на такій характеристиці нерухомого 
майна, як зв’язок із земельною ділянкою та неможли-
вість переміщення без їх знецінення та зміни призна-
чення, – цей критерій передбачено ЦК України та Законі 
України «Про іпотеку». Проте в цьому контексті вбача-
ється незрозумілою тоді згадка про малі архітектурні 
форми (далі – МАФи), тимчасові, некапітальні споруди 
у ч. 4 ст. 5 Закону України «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
якою врегульовано перелік нерухомого майна, щодо 
якого проводиться державна реєстрація прав, адже 
у статті передбачено, що вони можуть бути переміщені 
у просторі без зміни їх призначення та знецінення.

Так, відповідно до ст. 28 Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності» існує поняття 
«тимчасові споруди для провадження підприємницької 
діяльності», що має таке визначення: «Тимчасова спо-
руда торговельного, побутового, соціально-культурного 
чи іншого призначення для здійснення підприємницької 
діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється 
з полегшених конструкцій з урахуванням основних ви-
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мог до споруд, визначених технічним регламентом бу-
дівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється 
тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова 
споруда для здійснення підприємницької діяльності 
може мати закрите приміщення для тимчасового пере-
бування людей (павільйон площею не більше 30 ква-
дратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати 
такого приміщення» [13].

Щодо МАФів, то ч. 2 ст. 21 Закону України «Про бла-
гоустрій населених пунктів» містить таку дефініцію: 
«МАФ – це елемент декоративного чи іншого оснащення 
об’єкта благоустрою. До МАФів належать: альтанки, па-
вільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони (коло-
нади); вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та 
ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); 
сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, 
ґрати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші еле-
менти благоустрою, визначені законодавством» [9]. 

 Проаналізувавши вищенаведений перелік, можна 
дійти висновку, що більшість його елементів можуть 
бути переміщені у просторі без втрати своїх властивос-
тей та пошкодження та використовуватися у подаль-
шому. Тобто така характеристика не є обов’язковою 
при вирішенні питання щодо належності об’єкта до не-
рухомого майна. Державна реєстрація щодо них також 
не здійснюється. 

Якщо із МАФами ситуація є більш-менш зрозумілою, 
то «провадження діяльності на ринках» викликає біль-
ше питань. Складність зумовлена можливістю викори-
стання для цієї діяльності різноманітних конструкцій, 
на кшталт торгового місця, магазина або об’єкта ресто-
ранного господарства. Однак ані градацію цих об’єктів, 
ані правовий режим кожного з них Податковий Кодекс 
не надає. На практиці виникали питання щодо роз-
межування цих категорій в аспекті стягнення єдиного 
податку. Не вдаючись до наявної проблематики, зазна-
чимо тільки, що згідно з п. 1.8 Інструкції щодо заповне-
ння форми державного статистичного спостереження  
№ 12-торг «Про наявність і використання торгової ме-
режі на ринках та реалізацію сільськогосподарської 
продукції на них», затвердженої наказом Держав-
ного комітету статистики України від 26.07.2005 р.  
№ 209, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
29.07.2005 р. за № 942/11222, торгове місце – це пло-
ща, відведена для розміщення необхідного для торгівлі 
інвентарю (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу 
продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, 
причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, 
кіосках, палатках тощо. До торгових місць на ринках 
не належать магазини та об’єкти ресторанного госпо-
дарства [3]. Тобто торгове місце саме по собі також не є 
об’єктом нерухомості. Щодо інших об’єктів, то їх звіль-
нення з-під оподаткування саме на підставі розміщен-
ня на території ринку викликає сумніви, адже основні 
засади оподаткування, такі як рівність усіх платників 
перед законом, недопущення будь-яких проявів подат-
кової дискримінації, нейтральність оподаткування, 
соціальна справедливість, не зможуть бути реалізова-
ні належним чином. Саме тому вбачається доцільним 
виключення пп. “е” пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПК Укра-
їни, в якому зазначено, що «об’єкти нежитлової нерухо-
мості, які використовуються суб’єктами господарюван-
ня малого та середнього бізнесу, що провадять свою 
діяльність у малих архітектурних формах та на ринках».

Деякі вчені роблять спробу визначити зв’язок бу-
дівель із землею у вигляді несучих конструкцій (фун-
даменту) та підземних приміщень [1]. Однак обмежу-
ватися цими характеристиками у процесі ідентифікації 
майна як нерухомого не варто. Тим паче, що на сьогод-
ні будівельна галузь характеризується стрімким роз-
витком і технологічні можливості дають змогу перемі-
щувати будівлі у просторі, не завдаючи їм пошкоджень, 
а фундаменти не обов’язково мають бути стаціонарни-
ми [10]. 

Варто зазначити, що нерухоме майно – це поняття 
юридичне, а не фактичне. Нерухомістю в цивільному 
праві визнається не будь-яке майно, яке відповідає 
ознакам пов’язаності із землею, а тільки те, яке, во-
лодіючи такими ознаками, може бути об’єктом цивіль-
них прав. Це означає, що як нерухоме має розглядати-
ся лише майно, на яке може бути встановлено право 
власності та інші речові права. А для виникнення таких 
прав необхідна державна реєстрація [4]. Визначення 
такої ознаки нерухомого майна для цілей оподаткуван-
ня є цілком обґрунтованим, адже рослини та корисні 
копалини (надра та родовища корисних копалин – авт.), 
хоча і відповідають вищезгаданому критерію, не визна-
чаються окремим об’єктом речових прав, які підляга-
ють державній реєстрації. Йдеться саме про об’єкти 
матеріального світу, а не про права землекористування 
чи користування надрами.

Дещо інший підхід був відображений у раніше чин-
них Методичних рекомендаціях стосовно визначення 
нерухомого майна, що знаходиться на земельних ділян-
ках, право власності на які підлягає державній реєстра-
ції, відповідно до яких визначальною умовою для дер-
жавної реєстрації прав власності будь-якого об’єкта є 
визначення його статусу: чи є цей об’єкт нерухомим 
майном [5]. 

У процесі дослідження проблематики нерухомості 
через призму податкового законодавства постає питан-
ня можливості та доцільності оподаткування об’єкта 
незавершеного будівництва (далі – ОНБ) як нерухомого 
майна. З одного боку, для нього є характерними озна-
ки, передбачені ЦК України, і теоретично щодо цього 
об’єкта може бути укладено договір. З іншого боку, 
цей об’єкт характеризується відсутністю будівельної 
готовності та неможливістю здійснення державної ре-
єстрації прав на об’єкт нерухомого майна. На сьогод-
ні ця категорія згадується в Законі України «Про іпо-
теку» і визначається як об’єкт будівництва, на який 
видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його 
спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповід-
но до законодавства [11]. З огляду на це визначення 
він не належить ні до об’єктів житлової нерухомості, ні 
до об’єктів нежитлової нерухомості. 

Ч. 2 ст. 331 ЦК України регламентує момент 
виникнення права власності на нерухоме новостворе-
не майно, а саме: ним є момент завершення будівниц-
тва (створення майна). Якщо договором або законом 
передбачено прийняття нерухомого майна до експлуа-
тації, право власності виникає з моменту його прийнят-
тя до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме 
майно відповідно до закону підлягає державній реє-
страції, право власності виникає з моменту державної 
реєстрації. Крім того, ч. 3 ст. 331 ЦК України закріплює 
положення, за яким до завершення будівництва (ство-
рення майна) особа вважається власником матеріалів,  
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обладнання, які були використані у процесі цього 
будівництва (створення майна) [15]. Тобто проаналі-
зовані норми свідчать про те, що ОНБ розглядається 
в режимі рухомого майна. Однак В. А. Алєксєєв дореч-
но зауважив, що незавершений будівництвом об’єкт 
існує з того моменту, коли на будівельному майдан-
чику почалися дії, які безпосередньо спрямовані 
на створення об’єкта та призведуть до таких змін цієї 
земельної ділянки, котрі стануть невід’ємними від неї 
без заподіяння шкоди, задля досягнення мети ство-
рення об’єкта, який планується [2, с. 305]. На нашу 
думку, будівельні матеріали жодним чином не мож-
на ототожнювати із ОНБ. Адже особою, яка має дозвіл 
на створення нерухомого майна, вже були вкладені 
кошти, або затрачено людські ресурси на створення 
такого об’єкта, що підвищує його собівартість. Ми по-
годжуємося із думкою А. С. Савченко, яка зазначає, що 
об’єкт незавершеного будівництва  як рухоме майно 
взагалі не існує: до набуття властивостей нерухомості 
це лише сукупність будівельних матеріалів, а після – 
об’єкт незавершеного будівництва [14]. 

У цій ситуації, з огляду на норми чинного 
законодавства, для суб’єктів, які мають у власності ці 
об’єкти у вигляді житлових будинків, садових будин-
ків тощо, можливим є невведення їх в експлуатацію 
досить тривалий час, попри таку необхідність. Тут 
не йдеться про забудовників багатоквартирних будин-
ків, адже відстрочення введення в експлуатацію бу-
динку є для них невигідним, оскільки ускладнює про-
цес продажу квартир.

Відповідно до ст. 401 ПК РФ об’єкт незавершеного 
будівництва, який знаходиться у межах муніципально-
го утворення (міста федерального значення Москви, 
Санкт-Петербурга або Севастополя), визнається об’єк-
том оподаткування майна фізичних осіб [6]. Така нор-
ма є позитивним моментом у правовому регулюванні 
сусідньої країни і її запозичення було б цілком непо-
ганим для України. Звичайно, це буде додатковим тя-
гарем для платника податків і може ускладнювати сам 
процес завершення будівництва та гальмувати його. 
Однак це дасть змогу виробити більш-менш справед-
ливий механізм щодо власників нерухомого майна, 
майно яких введено в експлуатацію, та тих, хто може 
штучно відтягувати набуття майном статусу заверше-
ності. У РФ передбачено неоднакові ставки для ОНБ 
різних за призначенням видів нерухомості (житло-
ві будинки, торгові будинки тощо), які знаходяться 
у власності фізичних осіб. Звичайно, можлива ситу-
ація, коли людина через фінансову неспроможність, 
брак часу тощо вимушена призупинити будівництво 
об’єкта на певний час. Задля дотримання принципів 
оподаткування вважаємо за можливе визначити пе-
ріод звільнення від оподаткування у розмірі 3 років 
від дати видачі дозвільних документів на будівництво. 
Тобто  протягом цього строку особа, яка володіє ОНБ, 
не сплачує податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, та не подає декларацію до контро-
люючого органу. Після спливу цього строку всі об’єкти 
мають підлягати перевірці з боку державних органів 
на предмет можливості набуття статусу нерухомого 
майна, або оподаткування як ОНБ (йдеться про те, що 
роботи з будівництва мають бути розпочаті). Звичай-
но, імплантація такого концепту до усталеної системи 
вимагає значної наукової апробації.

Тут варто розробити певні рекомендації щодо визна-
чення моменту переходу будівельних матеріалів у ста-
тус ОНБ, а ОНБ – у статус нерухомого майна. Можливо, 
що в цьому разі доцільною була б розробка механізму 
злагодженої взаємодії між контролюючими органами 
(ДФС України) та органами, що здійснюють управління 
у сфері містобудівної діяльності, архітектурно-буді-
вельного контролю та нагляду і визначені у ст. 6 За-
кону України «Про регулювання містобудівної діяльно-
сті», який би забезпечив отримання контролюючими 
органами повної інформації про ОНБ. Йдеться не про 
дані, які містяться у дозвільних документах, а й про са-
мочинне будівництво, контроль за здійсненням якого є 
більш проблематичним на практиці. Самочинним вва-
жається будівництво житлового будинку, будівлі, спо-
руди, іншого нерухомого майна, якщо вони збудовані 
(будуються) на земельній ділянці, що не була відве-
дена особі, яка здійснює будівництво, або відведена 
не для цієї мети, або без відповідного документа, який 
дає право виконувати будівельні роботи, чи належно 
затвердженого проекту, або з істотним порушенням 
будівельних норм і правил [12]. Нині законодавством 
передбачений алгоритм вирішення практичних питань, 
пов’язаних із вирішенням спорів щодо правового режи-
му таких об’єктів. Однак можливі ситуації, коли особа 
може бути не зацікавлена у швидкому вирішення питан-
ня щодо введення в експлуатацію об’єкта нерухомості 
задля відстрочення настання податкового обов’язку і 
самостійно не звертається до уповноважених органів 
за визнанням права власності на нього, а державні ор-
гани також не ініціюють процес з якихось причин. Ко-
дексом України про адміністративні правопорушення 
передбачена відповідальність за експлуатацію об’єктів 
будівництва, не прийнятих в експлуатацію. Відповідно, 
певні нормативи та критерії готовності використовують-
ся у роботі уповноважених органів. Однак через нечіткі 
формулювання, велику кількість піднормативних актів, 
прогалин у законодавстві та значну долю суб’єктивіз-
му у вирішенні таких питань, практичне застосування 
залишає бажати кращого. 

Про те, що строки експлуатації можуть бути трива-
лими (і при цьому власник майна не несе ніякої відпові-
дальності) і це не поодинокі випадки, законодавцю відо-
мо. Такого висновку можна дійти з наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства про затвердження порядку об-
стеження та прийняття в експлуатацію таких об’єктів, 
в якому йдеться про так звану будівельну амністію. 
Будівельна амністія поширюється на об’єкти незнач-
ного класу наслідків: індивідуальні (садибні) житлові 
будинки, садові, дачні будинки загальною площею до  
300 квадратних метрів, господарські (присадибні) бу-
дівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних 
метрів, збудовані у період із 5 серпня 1992 року по  
9 квітня 2015 р.; будівлі і споруди сільськогосподар-
ського призначення, збудовані до 12 березня 2011 р. 
Щодо цих категорій буде застосована спрощена про-
цедура прийняття в експлуатацію. Такі можливості, 
передбачені законодавством, є позитивним зрушенням 
у правовому регулюванні таких категорій нерухомого 
майна. Проте важко уявити, яка кількість фінансових 
ресурсів могла бути отримана, якщо б всі ці об’єкти 
були не «поза законом» одразу. Звичайно, що у зв’яз-
ку з такою ситуацією має бути розширений перелік 
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повноважень вищезгаданих органів на проведення пе-
ревірок та надання висновків щодо ступеню готовності 
об’єктів оподаткування і, відповідно, розроблений пе-
релік критеріїв, які будуть характерні для кожної із ста-
дій (будівельні матеріали, ОНБ, нерухоме майно). 

Щодо оподаткування юридичних осіб, то у РФ 
визначено, що вони звільняються від оподаткування 
ОНБ через неможливість використання їх у процесі 
виробництва. Однак, якщо кошти на доведення його 
до технічних характеристик, які передбачені у проек-
тній документації, не продовжують надходити, а у ви-
робництві цей об’єкт використовується, то його визна-
ють основним засобом та об’єктом оподаткування [8]. 
Така модель оподаткування, з одного боку, ставить 
юридичних осіб у більш привілейоване становище 
щодо фізичних (адже фізичні особи мають сплачува-
ти податок навіть за неможливості використання його 
за призначенням), з іншого – має сприяти розвитку 
підприємництва. До запозичення такого підходу варто 
ставитися більш помірковано, адже варто визначити, 
про кошти в яких розмірах має йтися, коли вирішу-
ється питання щодо доведення ОНБ до готовності. Та-
кож не зовсім зрозуміло,  що саме мається на увазі, 
коли йдеться про «використання у процесі виробни-
цтва». Неоднозначність формулювання може викликати 
велику кількість питання як із боку платників податків, 
так і з боку контролюючих органів. На нашу думку, тут 
варто застосовувати такий підхід, як запропоновано 
нами вище щодо оподаткування фізичних осіб.

Висновки. Проаналізувавши норми законодавства, 
якими врегульовано порядок адміністрування подат-
ку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділян-
ки, можна дійти висновку, що правове регулювання є 
вкрай недосконалим. Реформування потребує, в першу 
чергу, понятійно-категоріальний апарат, оскільки ка-
тегорії, які використовуються у різних галузях права, 
несуть неоднакове смислове навантаження, що усклад-
нює практичне застосування. У зв’язку з цим на особли-
ву увагу заслуговує проблематика визначення об’єктів 
оподаткування та їх характеристик. 

У межах цієї статті нами було звернуто увагу на ОНБ. 
Їх правовий статус викликає суперечки серед фахів-
ців переважно у галузі цивільного права, оскільки 
вони займають проміжне місце між рухомим та неру-
хомим майном. На нашу думку, доцільним є включення 
таких об’єктів до переліку оподатковуваних, оскільки 
це дасть змогу ще більше наповнювати місцеві бюдже-
ти. Звісно, задля можливості їх оподаткування має бути 
розроблений чіткий механізм контролю з боку дер-
жавних органів та додаткові інструкції щодо критеріїв 
визначення стадії готовності нерухомого майна, які 
зменшать вплив суб’єктивного фактору. Адміністру-
вання цього податку вимагає і нині виконання великого 
об’єму поточної технічної роботи та серйозної підготов-
чої роботи,  попри це, ми вважаємо, що він є перспек-
тивним та цікавим для держави в контексті виконання 
фіскальної функції. Саме тому з боку держави має бути 
вжито всіх необхідних заходів задля приведення меха-
нізму його адміністрування до найвищого рівня. Варто 
зазначити, що відкритим залишається також вирішення 
питання щодо доцільності та можливості трансформації 
бази оподаткування податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, з площі об’єкту на його 
оціночну вартість.
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ВІДНОВЛЕННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ: 
МЕЖІ СУДДІВСЬКОЇ ДИСКРЕЦІЇ

Гуйван П. Д.

Ця стаття присвячена дослідженню проблематики 
судового відновлення позовної давності. З’ясовано, що 
така дія може вчинятися юрисдикційним органом, лише за 
наявності поважних причин пропуску давнісного строку кре-
дитором. Вивчено чинники, які суд може кваліфікувати як 
поважні обставини. Виявлено межі застосування суддівсь-
кої дискреції в цьому процесі. Вказано на обов’язок судо-
вого органу враховувати поважні підстави для відновлення 
давності і у такий спосіб сприяти захисту порушеного 
матеріального права.

Ключові слова: дискреційні повноваження, відновлення 
позовної давності.

Эта статья посвящена исследованию проблематики 
судебного восстановления исковой давности. Выяснено, 
что такое действие может совершаться юрисдикционным 
органом, только при наличии уважительных причин про-
пуска давностного срока кредитором. Изучены факторы, 
которые суд может квалифицировать как уважительные 
обстоятельства. Выявлены пределы применения судейской 
дискреции в данном процессе. Указана обязанность право-
применительного органа учитывать важные основания для 
восстановления давности и таким образом способство-
вать защите нарушенного материального права.

Ключевые слова: дискреционные полномочия, восста-
новление исковой давности.

This article is devoted to the study of the problems of judi-
cial restoration of limitation. The content of the legal concept of 
“restoring statute of limitations” is defined: it is not a renewal 
of the term, but a judicial defense of a right that has already lost 
its compulsory ability. It has been established that, in the imple-
mentation of protective legal protective measures in court, an 
important safeguard for achieving justice is compliance with the 
carrier of the right that is violated, the periods of harassment – 
limitation of action, and the responsibility of the jurisdictional 
body is to properly assess this fact and establish the circum-
stances associated with this temporal by category.

It was found that such an action can be performed by a juris-
dictional body only if there are valid reasons for the lender to 
skip the period of limitation. Thus, the restoration of limitation 
does not occur automatically, but only after the court has made 
an appropriate decision on the assessment of the respectfulness 
of actions not taken to exercise the substantive right to a claim 
during a specific limitation period. The factors that the court 
may qualify as important circumstances are studied. The limits 
of the use of judicial discretion in this process are revealed. Ana-
lyzed the issue of establishing the legal boundaries of determin-
ing the validity of reasons for the omission and their influence 
on the lapse of time. This, in particular, was done on the plane 
of review of court decisions and the possibility of reassessing the 
established facts of the importance or inadequacy of the omis-
sion of the limitation of actions. Also studied the question of the 
possibility of cancellation of the court decision on the grounds 
of improper restoration of the limitation of actions and, as a 
result, the illegal protection of civil law, which has already lost 
its compulsory ability.

The obligation of the law enforcement authority is indicated 
to take into account important grounds for restoring prescription 
and thus contribute to the protection of the violated substantive 
law. After all, the rule of law indicates that in the case of a 
valid limitation of limitations, the violated right shall be pro-
tected. The phrase “subject to protection” does not leave room 
for a double interpretation of the content of this provision: the 
law enforcement body must restore the possibility of protection 
of the right. So the theory that the restoration of the right to 
defense relates to the rights of the court in assessing the impor-
tance of the circumstances that led to the omission of the limi-
tation period is erroneous.

Key words: discretionary powers, restoration of limitation.

Постановка проблеми та її актуальність. Ефек-
тивне юридичне опосередкування діяльності учасників 
приватноправових відносин у часі є досить важливим 
елементом забезпечення реалізації та захисту суб’єк-
тивних прав особи. У процесі здійснення охоронно-пра-
вових захисних заходів у судовому порядку важливим 
запобіжником для досягнення справедливості є дотри-
мання носієм права, яке порушене, строків пред’яв-
лення домагання – позовної давності, а обов’язком 
юрисдикційного органу – належна оцінка цього факту 
та встановлення обставин, які пов’язані з цією темпо-
ральною категорією. З правила ч. 5 ст. 267 Цивільного 
кодексу України слідує, що суд має з’ясувати причини 
пропуску давнісного строку за всіма вимогами управ-
неної особи та, у разі визнання причин його поважни-
ми, здійснити повноваження щодо захисту цивільного 
права. Таким чином, відновлення давності відбувається 
не автоматично, а лише після прийняття судом відпо-
відного рішення щодо оцінки поважності не вчинення 
дій із реалізації матеріального права на позов саме 
упродовж перебігу конкретного давнісного строку. 
Якщо певна юридично значима обставина негативно 
вплинула на можливість кредитора звернутися до суду, 
то цілком справедливо, що відбудеться відновлення по-
зовної давності. 

Разом із тим мусимо конкретизувати сам зміст по-
няття «відновлення позовної давності», аби уникнути 
неправильного його використання та запобігти методо-
логічним помилкам. У сучасній цивілістичній доктрині 
доводиться зустрічати думки, що з відновленням по-
зовної давності одночасно відновлюється саме регуля-
тивне цивільне право, яке було порушене [1, c. 142]. 
Насправді це не так. Існування регулятивного матері-
ального права, як і охоронного, не залежить від спливу 
позовної давності. Відновлюється не якесь припинене 
раніше право, а можливість захисту регулятивного пра-
ва через примусову реалізацію охоронного. Отже, від-
новлення позовної давності означає те, що порушене 
право буде мати судовий захист навіть поза часовими 
межами існування охоронного права на позов. Щоб  
відновити позовну давність, правозастосовному органу 
варто спершу переконатися, що давнісний строк минув. 
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Для цього треба визначитися, по-перше, яка тривалість 
давності за відповідними вимогами, по-друге, коли по-
чинається її перебіг, і, по-третє, коли цей перебіг скін-
чився з урахуванням можливого його переривання чи 
зупинення. Невиконання цього обов’язку може призве-
сти до нез’ясування окремих обставин справи, через що 
цивільне право, яке треба було захистити, залишиться 
без такого захисту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
дослідників, котрі приділили увагу вивченню питання 
про доцільність судового захисту порушеного матері-
ального права у разі поважного пропуску правоволоділь-
цем установленого законом строку для пред’явлення 
позову, треба зазначити таких науковців, як І. Є. Ен-
гельман, В. П. Грибанов, М. А. Гурвич, І. Б. Новиць-
кий. В. В. Луць, Є. О. Харитонов, Є. О. Крашенинни-
кова, К. І. Скловський, Д. В. Лоренц, Т. М. Вахонєва, 
В. А. Рахмілович, О. В. Шовкова та інші. Разом із тим 
вказані дослідження відбувалися в межах загального 
цивілістичного аналізу обґрунтованості та поважності 
застосування самого відновлюваного механізму. Тож, 
поки що не можна говорити про створення комплек-
сної системи бачення цієї проблематики та напрацю-
вання конкретних шляхів її вирішення. Нині не набув 
юридичного висвітлення досить значний блок аспек-
тів, пов’язаних із необхідністю правової детерміна-
ції меж суддівського розсуду під час оцінки явищ, що 
сприяли пропуску давнісного строку. 

Метою статті є детальне дослідження юридичної 
сутності і змісту як самого явища відновлення позовної 
давності, так і чинників, які його зумовлюють. 

Виклад основного матеріалу. За правовою іде-
єю, втіленою у конкретні приписи законодавства, що 
є предметом цього дослідження, у разі відновлення 
давності, пропущеної за поважності причин, захища-
ється право, яке вже втратило примусову здатність. 
На перший погляд, це не логічно. Давайте детальніше 
проаналізуємо зазначену ситуацію. Що таке позовна 
давність? Це, як всім відомо, строк існування охорон-
ного повноваження особи щодо захисту свого права 
шляхом звернення до суду. Як і будь-який матеріаль-
но-правовий строк, він встановлює темпоральні межі 
існування певного повноваження, в цьому разі – по-
зовного домагання. У разі звернення правоволодільця 
до суду протягом вказаного строку (тобто при належній 
реалізації домагання)  виникає інше суб’єктивне пра-
во – отримати судовий захист свого порушеного права. 
Тож чи може існувати право на отримання судового 
захисту шляхом примусової реалізації охоронної вимо-
ги після нереалізації носієм позовного домагання про-
тягом встановленого для цього строку? Попри, здава-
лося б, риторичність питання, не будемо поспішати з 
висновками. Цивільне законодавство досить послідов-
но веде мову про можливість реалізації матеріального 
охоронного права у примусовому порядку за допомогою 
державних юрисдикційних органів. 

Як же пояснити цю неевклідову конфігурацію, 
коли судовий захист відбувається після втрати особою 
права на позов? Для того  щоб зрозуміти сутність цього 
явища, необхідно чітко усвідомити різницю між досить 
однотипними, але не тотожними категоріями: «матері-
альне право на позов» і «охоронне право». Внаслідок 
порушення регулятивного матеріального права виникає 
нове правовідношення охоронного змісту. У креди-

тора за цим відношенням з’являються повноваження 
вимагати усунення негативних наслідків, викликаних 
порушенням: виконання попереднього обов’язку в на-
турі, відшкодувати заподіяні збитки, сплатити неустой-
ку, припинити порушення, відновити попередній стан 
тощо. Їм кореспондує охоронний обов’язок боржника 
виконати чи сприйняти вказані вимоги. Важливо, що 
ці зобов’язальні взаємини відбуваються вже в межах 
охоронного правовідношення, а не трансформованого 
регулятивного. І боржник у ньому опиняється не зав-
дяки реалізації ним загальноцивілістичного принципу 
свободи волі, а з огляду на вказівку закону. Реалізація 
охоронно-правового зобов’язання, як і будь-якого іншо-
го, може здійснюватися активними діями як кредитора, 
так і боржника (у більшості випадків). Тривалість цього 
відношення законом, як правило, не обмежена. Це оз-
начає, що виконання боржником свого обов’язку щодо 
сплати штрафу через десять років буде належним у ме-
жах охоронного відношення. 

Втім, закон для цього правовідношення, на відміну 
від регулятивного, надає певні преференції одній зі 
сторін: він запроваджує участь держави як посеред-
ника між кредитором і божником. Такий посередник, 
користуючись санкціонованим повноваженням щодо 
примусу, сприяє кредитору в реалізації його охорон-
ного права. Отже, доходимо очевидного висновку: 
охоронне право кредитора може бути реалізоване або 
добровільно (в позасудовому порядку), або примусово 
(за допомогою суду). На відміну від першої процедури, 
котра аналогічна виконанню регулятивного зобов’я-
зання, друга досить заформалізована. І це зрозуміло, 
участь держави завжди має бути чітко регламентована 
самою державою. Це стандартне правило діє в усі часи 
і в усіх спільнотах. Тож мусимо зважати, що варіант 
примусової реалізації можливий лише у разі звернення 
кредитора до суду з належною (з точки зору наявності 
процесуальних передумов) позовною заявою. Закон 
також встановлює максимальну тривалість для тако-
го звернення – позовну давність. Повноваження осо-
би-кредитора за охоронним зобов’язанням звернутися 
до держави за посередництвом у реалізації свого права 
шляхом застосування примусу до боржника кваліфі-
кується як право на позов у матеріальному сенсі або 
позовне домагання і є лише одним з елементів охорон-
ного права особи. 

Отже, як бачимо, право, що витікає з охоронного 
відношення, не припиняється із закінченням позовної 
давності і навіть із відмовою суду в його захисті у зв’язку 
з пропуском давнісного строку. Крім того, рішення суду 
про застосування давності до певних вимог якраз і свід-
чить про те, що право належить кредиторові і боржник 
має відповідний обов’язок, просто можливості приму-
сового здійснення цього права вичерпалися зі спливом 
строку для звернення до суду. Коментоване законодав-
че правило про відновлення давності не може означати 
ніщо інше, як санкціонування примусового здійснення 
охоронного права особи, котре не припинялося, за ме-
жами дії позовного домагання, котре вже припинилося. 
Аби не руйнувати сталої правової конструкції та досяг-
ти необхідного суспільно бажаного ефекту, такий меха-
нізм було запроваджено як виняток. Тільки за наявності 
вельми поважних підстав припустиме поновлення при-
мусової здатності охоронного права. Цей підхід можна 
вітати, шкода лише, що зовнішні координати обраної 
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правової конфігурації досить розмиті. Скажімо, втра-
чається чіткість формулювань щодо здійснення матері-
ального права на позов для отримання судового захисту 
тільки в межах його тривалості (ст. 256 ЦКУ). 

Законодавство України надає судовим органам змо-
гу відновити позовну давність, якщо причини її пропус-
ку будуть визнані поважними. При цьому варто повто-
рити, що насправді відновлюється не якийсь строк, 
а можливість судового захисту порушеного права, не-
зважаючи на неналежну реалізацію позовного дома-
гання – несвоєчасне пред’явлення позову і припинення 
матеріального права на позов у зв’язку з цим. У цьому і 
полягає головна відмінність між відновленням давності 
(повторимо, це умовна назва цього явища) і судовим 
визнанням давності такою, що не спливла. В літера-
турі вказувалося, що відновлення давнісного строку є 
правом суду, а не його обов’язком [2, c. 11–12]. Про-
те норма закону вказує: за таких умов порушене право 
підлягає захисту. Фраза «підлягає захисту» не залишає 
можливості для подвійного тлумачення змісту цієї нор-
ми: правозастосовний орган має відновити можливість 
захисту права. Автори коментованої теорії помилково 
зводять відновлення права на захист до повноважен-
ня суду щодо оцінки поважності обставин, що потягли 
пропуск давнісного строку. Суд може визнати їх таки-
ми, а може й не зробити цього. Від результату оцінки 
дійсно залежить можливість відновлення, проте, якщо 
обставини є поважними, юрисдикційний орган не впра-
ві залишити порушене суб’єктивне право без захисту. 
Звідси висновок: суд не тільки може, але й зобов’я-
заний захистити цивільне право, щодо якого з поваж-
них причин збіг давнісний строк. Позиція, що захист 
порушеного права у разі поважного пропуску позовної 
давності є обов’язком юрисдикційного органу, вже 
мала місце в нашій цивілістичній літературі [3, c. 21].

У такому контексті непересічним є питання, чи 
може суд відновити давність без заяви позивача.  На 
нашу думку, відповідь на нього має бути позитивною. 
Як вказує Кодекс, правозастосовний орган не вправі са-
мостійно виносити на розгляд питання про застосуван-
ня позовної давності, допоки заяву про це не зробить 
сторона у спорі. Але коли така заява буде зроблена, суд 
не просто може, а мусить провести судове дослідження 
питання про давність. За принциповою позицією Євро-
пейського суду з прав людини, правосуддя може вва-
жатися ефективним, коли сторони вправі надати суду 
зауваження, які вони вважають важливими у справі, і 
вони були відповідно заслухані, тобто розглянуті судом. 
Інакше кажучи, суд має проводити належний розгляд 
поданих документів і доказів та наведених сторонами 
аргументів (рішення у справі «Краска проти Швейца-
рії») [4, п. 30]. Право бути заслуханим, своєю чергою, 
породжує право бути почутим правозастосовним орга-
ном. А гарантією останнього є вимога вмотивованості 
рішення у конкретній справі, що передбачає обов’язок 
приймати рішення на основі дослідження фактів та об-
ставин, які стосуються конкретної ситуації. 

Саме тому юрисдикційний орган мусить дослід-
жувати питання про застосування позовної давності 
не лише з урахуванням аргументів, викладених у заяві 
про її застосування, а й усіх інших, що мають відношення 
до суті цього питання. Позивач же з різних причин може 
не зробити заяви про відновлення давнісного строку. 
Якщо, незважаючи на це, обставини, що посвідчують 

поважність пропуску, будуть доведені під час розгляду 
матеріалів справи, суд не вправі їх не врахувати. Коли 
під час розгляду буде встановлено, що позовна дав-
ність щодо заявлених вимог повністю або частково про-
пущена, суд має з’ясувати обставини щодо поважності 
такого пропуску та за необхідності захистити порушене 
право. Однак ще до відображення цих фактів у рішенні 
по справі як обґрунтування причини для відновлення 
строку давності суд обов’язково має винести це питан-
ня у своєму засіданні на розгляд. Адже може статися, 
що відповідач володіє доказами, що спростовують певні 
факти. Втім, у будь-якому разі правозастосовний орган 
для встановлення причин спливу позовної давності, 
їх поважності та впливу на пропуск давнісного строку 
не збирає, а лише оцінює надані сторонами та іншими 
особами відповідні докази. Отже, за наявності наданих 
сторонами доказів, які посвідчують обставини, що 
впливали на пропуск позовної давності, суд має оціни-
ти їх поважність, навіть за відсутності клопотання по-
зивача про відновлення давності, адже законодавство 
не пов’язує необхідність захисту права після збігу по-
зовної давності з наявністю відповідної заяви. 

Оскільки закон не встановлює переліку поважних 
для відновлення давнісного строку обставин, залиша-
ються побоювання, що без нормативного визначен-
ня відповідних критеріїв є досить широка можливість 
для судових помилок чи зловживань у цьому питанні. 
Якщо не встановлювати законодавчих меж визначен-
ня поважності причин пропуску та їх вплив на сплив 
давності, то, можливо, певним регулятором має ста-
ти інститут перегляду судових рішень. Тож, окремого 
дослідження потребує такий аспект проблематики: чи 
вправі наступна судова інстанція вирішувати питання 
про поважність причин пропуску позовної давності, 
коли це питання не було предметом розгляду суду 
першої інстанції або суд дійшов із цього приводу не-
правильних висновків? На це питання можна відпові-
сти ствердно. Якщо в матеріалах справи були докази, 
що  дозволяли оцінити поважність такого пропуску, 
їхня неоцінка або неналежна оцінка є неправомірною. 
Оскільки вагомість доказів є поняттям суб’єктивним, 
вважаємо доцільним, навіть якщо суд не відновив 
давність, зробити в мотивувальній частині рішення 
запис на кшталт «суд, оцінивши наявні у справі дока-
зи, не встановив підстав для відновлення позовної 
давності». Однак суд вищої інстанції не може визнати 
строк пропущеним і на цій підставі відмовити в позо-
ві, якщо надані позивачем докази поважності пропус-
ку позовного строку взагалі не обговорювалося, отже, 
не досліджувалися. 

Таким чином, актуальним є питання про можли-
вість скасування судового рішення з мотивів непра-
вильного відновлення позовної давності і, як резуль-
тат, незаконного захисту цивільного права, яке вже 
втратило примусову здатність. Власне кажучи, підста-
вою для скасування судового рішення може, зокрема, 
бути неповне з’ясування обставин, що мають значення 
для справи або порушення норм матеріального права. 
Вищий суд вправі оцінювати законність рішення як з 
огляду на правомірність поважності підстав пропуску 
давності не лише у разі її відновлення, а й тоді, коли у 
подібному відновленні позовної давності було відмов-
лено. Якщо відновлення позовної давності здійснено 
судом у результаті неповного з’ясування обставин, що 
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мають значення для справи, то це, звісно, є підставою 
для скасування такого рішення. Якщо ж обставини, що 
послугували для відновлення строку, всебічно вивчені 
судом, але юрисдикційний орган неправильно їх оцінив, 
можемо говорити про можливість скасування рішення з 
посиланням на порушення норм матеріального права. 

Так, суди першої, апеляційної та касаційної інстан-
цій по-різному кваліфікували поважність причин про-
пуску позивачем позовної давності у спорі між дочірнім 
підприємством «Райз-Інвест» та відкритим акціонерним 
товариством «Славутський солодовий завод» (відпові-
дач) про стягнення 241 692 грн. пені за прострочення 
оплати продукції. Зрештою, реалізуючи свої проце-
суальні повноваження, ВСУ надав іншу оцінку причи-
нам пропуску давнісного строку, ніж касаційний суд, і 
скасував постанову останнього № 02-7/25-94/1138 від 
27 червня 2001 р., якою обґрунтовувалась їхня поваж-
ність [5]. З урахуванням викладеного ми не можемо 
підтримати висловлену в літературі позицію, за якою, 
якщо місцевий суд визнав з урахуванням наданих йому 
доказів причини пропуску позовної давності поважни-
ми, то вищий суд не може переоцінювати ці обстави-
ни та визнавати пропуск неповажним [1, c. 138]. Де-
тальний аналіз судового рішення стосовно поновлення 
давнісного строку щодо невідповідності його зібраним 
у справі фактам судом вищої інстанції сприяє практич-
ній реалізації засад законності та справедливості щодо 
суб’єктивного права особи.

Та за будь-яких обставин відновлення позовної 
давності не впливає на її перебіг і цим суттєво відріз-
няється від зупинення чи переривання строку. Важливо 
те, що відновлюється давність, яка вже закінчилася. 
Суд своїм рішенням не може відновити перебіг позов-
ної давності, тобто встановити інші, ніж це передба-
чено законом, терміни її початку та закінчення. Проте 
вітчизняні правозастосовні акти іноді розглядають мож-
ливість правового захисту після збігу давнісного строку 
як подовження позовної давності. Таке тлумачення по-
ложень законодавства за нинішнього стану його форму-
лювання не є правомірним, адже механізм ч. 5 ст. 267 
ЦКУ не передбачає подовження строку, що вже сплив.

Щоправда, в цивільному законодавстві раніше іс-
нували норми, які передбачали право судового орга-
ну на продовження позовної давності, якщо причини її 
пропуску будуть визнані поважними (ст. 49 ЦК 1922 р.). 
Власне, йшлося про продовження давнісних строків.  
А це, своєю чергою, передбачає встановлення судом 
певного проміжку часу, на який подовжується визначе-
на законом тривалість позовної давності. В подальшому 
як наукова доктрина, так і законодавство відмовилися 
від саме такого механізму відтворення права особи на 
судовий захист, і відновлення позовної давності звело-
ся до відновлення можливості захисту, а не до механіч-
ного подовження давнісного строку на певний період. 
Тож, сама ідея продовження строку давності не стала 
предметом серйозного наукового дослідження, а біль-
шість вчених просто ототожнювали поняття «відновлен-
ня» та «подовження» позовної давності [6, c. 20]. На 
перший погляд, подовжувати позовну давність недо-
цільно та практично досить складно. Скажімо, креди-
тор через хворобу не мав змоги звернутися до суду з 
позовом у межах перебігу позовної давності, що при-
звело до її пропуску на один місяць. Якщо строк хво-
роби був менше місяця, то продовження давності нічо-

го не дасть позивачу, позов задоволенню не підлягає 
з причини пропуску позовної давності. Якщо строк 
хвороби виявиться більшим за місяць, це вплинуло 
на неможливість пред’явлення домагання лише у разі, 
коли людина хворіла в останні місяці перед закінчен-
ням перебігу давності. Тому можна погодитися, що 
у разі  пред’явлення позову правові наслідки продов-
ження давнісного строку та його відновлення однако-
ві, до того ж механізм захисту цивільного права після 
спливу давності набув достатньої визначеності у вітчиз-
няному законодавстві та судовій практиці.

Разом із тим нормативне встановлення правила 
про продовження позовної давності на період хво-
роби чи дії інших обставин, що не зазначені як такі, 
які зупиняють давнісний перебіг, дало б змогу вирі-
шити іншу задачу: зменшити  суддівський суб’єкти-
візм під час застосування дискреційних повноважень 
стосовно визначення поважності підстав пропуску 
давнісного строку. Річ у тім, що заради досягнення 
правової визначеності під час здійснення судочинства 
цивільне законодавство багатьох країн нині рухається 
шляхом обмеження підстав для відновлення давності. І, 
хоча українське законодавство поки що таких обмежень 
не містить, їх введення, на нашу думку, вже є нагаль-
ною потребою. Про це свідчить досить довільне тракту-
вання судами поважності підстав для відновлення мож-
ливості захисту порушеного права та впливу цих підстав 
на пропуск встановленого строку. З іншого боку, вво-
дячи зазначені обмеження, можна позбавити правово-
го захисту суб’єктивні права за умови наявності дійсно 
поважних причин, які, однак, залишилися поза межами 
встановлених законодавством критеріїв. 

Тож, на наше переконання, варто розглянути й інші 
можливі юридичні конструкції. Давайте проаналізуємо 
окремі випадки, коли є очевидна необхідність для за-
хисту порушеного цивільного права, але не досить вда-
лою видається можливість такого захисту шляхом 
відновлення позовної давності. Аргументи на користь 
того, що відновлення строку – єдиний можливий варі-
ант захисту порушеного права, лунають досить пере-
конливо, якщо підстав для переривання чи зупинен-
ня давності немає. Але з огляду на багатоманітність 
передумов для відновлення строку, які об’єктивно іс-
нують, давайте визначимося, що все-таки перспектив-
ніше: розширення до повної невизначеності кола під-
став для судового відновлення строку чи коригування 
чинного законодавства? 

Висновки. З проведеного дослідження можемо зро-
бити певні висновки. З огляду на об’єктивну необхід-
ність використання суддівського розсуду під час оцінки 
фактичного матеріалу у справі вважаємо недоцільним 
форсувати питання щодо детальної регламентації в ак-
тах законодавства правових підстав для відновлення 
позовної давності. Адже і в межах такої конкретизації 
не виключені суб’єктивні тлумачення судових органів, 
а з іншого боку, може виявитися незадоволеним кло-
потання про відновлення позовної давності, заявлене 
з дійсно поважних підстав, але таких, що виходять 
за межі регламентованих. 

Скажімо, договір, за умовами якого відбулося 
виникнення, зміна чи припинення прав та обов’язків, 
в тому числі і стосовно третьої особи (перевід бор-
гу, уступка вимоги, поручництво тощо), визнаний не-
дійсним. Можна погодитися з тим, що сторона договору, 
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визнаного в подальшому недійсним, мала би на час 
його укладення знати чи усвідомлювати ті підстави, 
які в подальшому призвели до недійсності правочи-
ну. Тому його учасники не мають права на відновлен-
ня можливості судового захисту за зобов’язаннями, які 
поновилися після рішення суду. Ця теза, хоча і не є аб-
солютно безспірною, все ж стосується переважної біль-
шості практичних ситуацій. Але щодо третьої особи, пра-
ва якої виникли чи поновилися при визнанні недійсним 
правочину, вказане положення неприйнятне. Як уже за-
значалося, відновлення судом позовної давності для за-
хисту такого права хоча і можливе, але недоцільне. Пра-
вильніше було б до цих відносин застосувати правило 
про поновлення перебігу позовної давності з самого по-
чатку, або, щонайменше, на два  останніх місяці.
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НОВІ ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 
В СВІТЛІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Дрішлюк В. І.

Наукова стаття присвячена дослідженню доказів і пра-
вил доказування в процесі розгляду та вирішення судових 
справ у порядку господарського судочинства. З урахуванням 
останніх змін до господарського процесуального законо-
давства, на підставі аналізу норм чинного господарського 
процесуального законодавства України, теорії господар-
ського процесуального та цивільного процесуального права 
сформульовано висновки щодо поняття окремих доказів, 
правил використання засобів доказування в господарському 
процесі. У статті проаналізовано поняття судового доказу 
в аспекті чинного законодавства та теорії господарського 
та цивільного процесуального права з урахуванням доробку 
радянського права та теорії доказування в радянському 
цивільному та арбітражному процесі. Також досліджено 
низку новел господарського процесуального законодавства 
в частині інституту доказування – показання свідків, 
специфіку їх використання в господарському процесі, яка 
пов’язана із формою та обмеженням закону в певних спра-
вах. Розглянуто електронні докази та проблеми їх викори-
стання як засобів доказування, невизначеності законодав-
чих положень щодо оригіналу та копії електронних доказів 
та інше. Розглянуто питання сутності висновку експерта 
в галузі права, який, як зазначено в статті, не належить до 
засобів доказування, а є допоміжним засобом для орієнту-
вання у використанні норм права. У статті проаналізовано 
позиції науковців і практикуючих юристів щодо проблеми 
використання в господарському процесі нових засобів дока-
зування. Зроблено акцент на необхідності вдосконалення 
чинного господарського процесуального законодавства в 
частині процедури використання нових засобів доказування 
в господарському процесі. 

Ключові слова: докази, господарське процесуальне зако-
нодавство, господарське судочинство, доказування.

Научная статья посвящена исследованию доказа-
тельств и правил доказывания в процессе рассмотрения и 
разрешения судебных дел в порядке хозяйственного судо-
производства. С учетом последних изменений в хозяй-
ственном процессуальном законодательстве, на основании 
анализа норм действующего хозяйственного процессуаль-
ного законодательства Украины, теории хозяйственного 
процессуального и гражданского процессуального права 
сформулированы выводы относительно понятия отдель-
ных доказательств, правил использования средств доказы-
вания в хозяйственном процессе.

В статье проанализировано понятие судебного дока-
зательства с точки зрения действующего законодатель-
ства и теории хозяйственного и гражданского процессуаль-
ного права с учетом наработок советского права и теории 
доказывания в советском гражданском и арбитражном 
процессе. Также исследован ряд новелл хозяйственного 
процессуального законодательства в части института 
доказывания – показания свидетелей, специфика их исполь-
зования в хозяйственном процессе, которая связана с фор-
мой и ограничением законом по определенным делам. Рас-
смотрены электронные доказательства и проблемы их 
использования в качестве средств доказывания, неопреде-
ленности законодательных положений относительно ори-
гинала и копии электронных доказательств и другое.

Рассмотрены вопросы сущности заключения эксперта в 
области права, которое, как указано в статье, не отно-
сится к средствам доказывания, а является вспомога-
тельным средством для ориентирования в использовании 
норм права. В статье проанализированы точки зрения 
ученых и практикующих юристов на проблемы использо-
вания в хозяйственном процессе новых средств доказыва-
ния. Сделан акцент на необходимости совершенствования 
действующего хозяйственного процессуального законода-
тельства в части процедуры использования новых средств 
доказывания в хозяйственном процессе.

Ключевые слова: доказательства, хозяйственное про-
цессуальное законодательство, хозяйственное судопроиз-
водство, доказывание.

The scientific article is devoted to the study of evidence and 
rules of the process of evidence in the process of reviewing and 
resolving court cases in the context of economic legal proceed-
ings. Taking into account the latest changes to the economic pro-
cedural legislation, based on the analysis of the norms of the 
current economic procedural legislation of Ukraine, the theory 
of economic procedural and civil procedural law, formulated 
conclusions regarding the concept of individual evidence, the 
rules of use of evidence in the economic process. 

The article analyzes the concept of judicial evidence in terms 
of current legislation and the theory of economic and civil pro-
cedural law, taking into account the revision of Soviet law and 
the theory of proof in the Soviet civil and arbitration proceed-
ings. Also, a number of novelties of the economic procedural 
legislation in the part of the institute of evidence – evidence of 
witnesses, specifics of their use in the economic process, which 
is connected with the form and limitation of the law in certain 
cases, has been researched. Electronic evidence and problems of 
their use as means of proving, uncertainty of the legal provisions 
concerning the original and copies of electronic evidence, etc. 
are considered. The article deals with the essence of the expert’s 
conclusion in the field of law, which, as stated in the article, 
does not relate to the means of proof, but is an auxiliary tool for 
orientation in the use of law. The article analyzes the concept of 
judicial evidence from the point of view of the current legisla-
tion and the theory of economic and civil procedural law.

The emphasis is placed on the need to improve the current 
economic procedural legislation in the part concerning the use of 
new means of proof in the economic process.

Key words: evidence, economic procedural law, economic 
legal process, provement.

Постановка проблеми та її актуальність. Зміни 
до господарського процесуального законодавства, що 
були здійснені в останні роки, запуск роботи Верхов-
ного Суду стали визначними подіями в правовій історії 
України. На шляху до створення нових механізмів спра-
ведливого розгляду та вирішення господарських спорів 
було запроваджено систему процесуальних гарантій 
дотримання прав учасників процесу, принципів здійс-
нення господарського судочинства та інше. Одним із 



114
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ

ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС114

Проблеми цивільного  
та господарського права

найважливіших блоків процесуального законодавства, 
що забезпечує рівні можливості учасників судового 
процесу є система доказів і доказування, яка також за-
знала певних змін. 

Відповідно до ст. 124 Конституції України делегуван-
ня функцій судів, а також привласнення цих функцій 
іншими органами чи посадовими особами не допуска-
ються. Юрисдикція судів поширюється на будь-який 
юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачен-
ня. У передбачених законом випадках суди розгляда-
ють також інші справи. Законом може бути визначений 
обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору. 
Народ безпосередньо бере участь у здійсненні право-
суддя через присяжних. Україна може визнати юрис-
дикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, 
визначених Римським статутом Міжнародного кримі-
нального суду [1].

Стаття 4 Господарського процесуального кодек-
су України встановлює, Право на звернення до госпо-
дарського суду в установленому ГПК України порядку 
гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права 
на розгляд його справи у господарському суді, до юрис-
дикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та 
фізичні особи – підприємці, фізичні особи, які не є 
підприємцями, державні органи, органи місцевого са-
моврядування мають право на звернення до господар-
ського суду за захистом своїх порушених, невизнаних 
або оспорюваних прав та законних інтересів у спра-
вах, віднесених законом до юрисдикції господарського 
суду, а також для вжиття передбачених законом за-
ходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. 
До господарського суду у справах, віднесених законом 
до його юрисдикції, мають право звертатися також 
особи, яким законом надано право звертатися до суду 
в інтересах інших осіб. Відмова від права на звернення 
до господарського суду є недійсною [2]. 

Система доказів у господарському процесі була 
доповнена новими засобами доказування – електро-
нними доказами та показаннями свідків, що дало змогу 
ліквідувати хибність господарсько-процесуальної про-
цедури в цьому сегменті та привело її у відповідність 
до сучасних вимог правової дійсності. Одночасно треба 
констатувати, що нові правила здійснення господар-
ського судочинства, зокрема, в частині доказів та дока-
зування, зумовлюють чимало дискусій серед науковців 
та юристів-правників щодо практичних аспектів надан-
ня доказів, відповідності електронних доказів власти-
востям доказів тощо. 

Метою статті є розгляд окремих нових засобів дока-
зування в господарському процесі в світлі змін до гос-
подарського процесуального законодавства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виклад 
основного матеріалу. Окремі питання доказів у госпо-
дарському процесі були предметом розгляду таких уче-
них, як Н. Абрамов, Л. Ніколенко, Т. Степанова, С. По-
дцерковний, О. Харитонова, В. Щербина. Становлять 
інтерес також здобутки вчених-процесуалістів у галузі 
цивільного процесуального права, таких як С. Васи-
льєв, Ю. Червоний, М. Штефан, С. Фурса та інші.

На рівні дисертацій питання доказів, їх класифікації, 
властивостей та доказування в господарському процесі 
були предметом вивчення Т. Степанової, В. Бабенко. 
В аспекті цивільного процесу та порівняльного права – 
К. Дрогозюк, А. Каламайка, Т. Рудої, Т. Цюри та інших. 

Теорія доказів і доказування є досить розвиненою 
у вітчизняній процесуальні науці. Треба, однак, кон-
статувати, що в кримінальному процесуальному та 
цивільному процесуальному праві питанням доказів і 
доказування приділялося більше уваги, у зв’язку з чим 
кількість наукових робіт набагато перевищує відповідні 
розробки в господарському процесуальному праві. Вод-
ночас більшість положень вироблених у теорії судового 
доказування цілком справедливі для всіх процесуаль-
них галузей права. 

Чинне господарське процесуальне законодавство 
визначає докази у ст. 73 ГПК України. Доказами є будь-
які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 
відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимо-
ги і заперечення учасників справи, та інших обставин, 
які мають значення для вирішення справи. Ці дані вста-
новлюються такими засобами: 1) письмовими, речови-
ми і електронними доказами; 2) висновками експертів; 
3) показаннями свідків.

В юридичній літературі висловлювались різні думки 
з приводу суті доказів. Деякі процесуалісти розуміють 
під судовими доказами фактичні дані, на підставі яких 
у визначеному законом порядку суд встановлює обста-
вини, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін 
[3, с. 139]. Інші вчені вважають, що доказами є, по-пер-
ше, фактичні дані і, по-друге, засоби доказування  
[4, с. 102]. 

На думку М. Треушникова, судові докази у госпо-
дарському процесі – це відомості про факти, здатні 
підтвердити наявність або відсутність обставин, що ма-
ють значення для правильного вирішення справи, відо-
бражені в передбачених законом засобах доказування  
[5, c. 93]. 

На думку Л. Ніколенко, розуміння правової природи 
судового доказу зводиться до сукупності трьох взає-
мопов’язаних елементів: змістовного, матеріального і 
процесуального. Перший елемент розкривається в виді 
інформації, що має значення для вирішення справи, 
матеріальний – реалізується в носії інформації, проце-
суальний у вимогах процесуального закону, процесу-
альній формі [6, с. 132]. 

У літературі також висловлена думка, що судові 
докази – єдине поняття, яке становить взаємозв’язок 
фактичних даних, на підставі яких суд у передбачено-
му законом порядку встановлює обставини, що мають 
значення для обґрунтованості вимог і заперечень сто-
рін, та засобів доказування, що містять ці фактичні дані  
[7, с. 220].

Т. Степанова пропонувала відмовитися від подвійної 
дефініції доказів, з одного боку, як фактичних даних, з 
іншого – як засобів доказування, визначивши що дока-
зи – це відомості про предмет доказування за допомо-
гою визначених в законі засобів доказування в передба-
ченому законом порядку [8, с. 171]. 

Загалом, варто зазначити, що нова редакція 
ГПК України не відійшла від принципових позицій 
попередньої редакції і доказами визнаються будь-які 
дані, які встановлюють наявність або відсутність обста-
вин, які обґрунтовують вимоги і заперечення учасників 
справи, та інших обставин, які мають значення для ви-
рішення справи.

Якщо розуміння та застосування письмових, речо-
вих доказів, висновку експерта не викликає труднощів, 
то введення електронних доказів, висновку експер-
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та в галузі права та показань свідків як нових засобів 
доказування потребує уваги. Не секрет, що показання 
свідків як засіб доказування досить давно визначений 
як такий, що підлягає застосуванню в господарському 
процесі. Певним чином можна сказати, що введення 
показань свідків в господарський процес дозволило 
усунути недосконалість господарської процесуальної 
процедури в порівнянні із, наприклад, цивільною про-
цесуальною. Треба зазначити, що М. Абрамов, до при-
йняття нової редакції ГПК України, зазначав, що фак-
тично в ГПК України було закріплення участі посадових 
осіб та інших працівників підприємств, установ, орга-
нізацій, державних та інших органів (ст. 30 ГПК) за-
мість свідків як учасників процесу. Значення показань 
свідків в господарському процесі залишається особли-
вим. Унаслідок традицій, специфіки господарського 
процесу певні обставини не можуть підтверджувати-
ся такими показаннями. Частина 3 ст. 87 ГПК України 
встановлює, що на підставі показань свідків не можуть 
встановлюватися обставини (факти), які відповідно 
до законодавства або звичаїв ділового обороту відобра-
жаються (обліковуються) у відповідних документах. За-
коном можуть бути визначені інші обставини, які не мо-
жуть встановлюватися на підставі показань свідків. 

Крім того, показання свідка в господарському про-
цесі оформлюються у вигляді письмової заяви, а також 
є певні особливості у разі надання відповідей на пи-
тання, що містяться у першій заяві по суті справи (які 
оформлюються як показання свідка) та у допиті сторін, 
третіх осіб, представників як свідків. 

У процесуальній літературі висловлювалася думка 
щодо значення доказів у процесі залежно від їх згаду-
вання в тексті норми про докази. Незважаючи на те, 
що показання свідка розміщені останніми в ст. 73 ГПК 
України, видається, що показання свідків є повноцінним 
доказом із специфікою використання в господарському 
процесі через завдання господарського судочинства. 

Електронні докази стали цікавою та одночасно 
складною для використання новелою ГПК України. 

Відповідно до ст. 96 ГПК України електронними 
доказами є інформація в електронній (цифровій) фор-
мі, яка містить дані про обставини, що мають значення 
для справи, зокрема, електронні документи (зокрема, 
текстові документи, графічні зображення, плани, фото-
графії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторін-
ки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, 
метадані, бази даних й інші дані в електронній формі. 
Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних 
пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), 
серверах, системах резервного копіювання, інших міс-
цях збереження даних в електронній формі (зокрема, 
в мережі Інтернет). 

На думку А. Каламайка, електронні докази – це носії 
письмової та аудіовізуальної інформації в електронній 
формі, які потребують використання технічних і про-
грамних засобів для одержання відомостей. Електро-
нними доказами є також електронні документи, пові-
домлення, звуко- та відеозаписи, а також будь-яка інша 
інформація, створена та збережена в електронній фор-
мі [9, с. 15].

Для електронних доказів можна виділити такі ознаки: 
– існування в нематеріальному вигляді;
– необхідність використання певних технічних засо-

бів для відтворення;

– можливість перенесення чи копіювання на різні 
пристрої без втрати характеристик;

– оригінал електронного доказу може існувати в ба-
гатьох місцях одночасно [10].

Прогресивність цієї новели ГПК України одночасно 
висвітлює певні труднощі в її використанні. Однією з 
таких проблем є невизначеність процедури засвідчення 
копій електронних доказів, розмежування поняття ори-
гіналу та копії електронного доказу тощо. 

Одночасно в літературі висловлювалася думка, 
що, на відміну від звичайного документа, електро-
нний документ може бути «прочитаний», тобто пере-
творений у форму доступну для сприйняття людиною, 
лише за допомогою технічних засобів або спеціальних 
програм [11, с. 61]. Таку природу електронних дока-
зів потрібно враховувати суду під час їх дослідження та 
оцінки. Тобто відтворена на папері копія такого доказу 
не буде визнаватись оригіналом електронного доказу, 
а лише його паперовою копією [12].

Окремі юристи також висловлювали думку щодо 
необхідності внесення відповідних змін до Закону 
України «Про нотаріат» та до Порядку здійснення но-
таріальних дій нотаріусами, затвердженого Наказом 
Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. № 
296/5, а саме наділити нотаріусів повноваженнями 
щодо засвідчення електронних копій і посвідчення па-
перових копій електронних доказів [13]. 

На думку А. Лаєвської, у структурі електронного 
доказу слід розрізняти два складники: технічний носій 
інформації та закріплений на ньому запис (дані). І, від-
повідно, електронні докази – це відомості про факти, 
що мають значення для правильного вирішення справи, 
що містяться в зафіксованих на технічних носіях інфор-
мації записах та перетворюються в доступну для сприй-
няття людиною форму за допомогою програмних та 
(або) апаратних засобів [14].  

Іншою проблемою є високий ризик підробки елек-
тронних доказів, що ставить під сумнів їх достовірність. 
О. Боннер уважає, що суттєвим недоліком електронно-
го документообігу, як і інформації в електронній формі 
в цілому, є легкість внесення до нього змін і, як наслі-
док, відсутність упевненості у достовірності отримано-
го електронного документа [15, с. 511]. А. Каламайко 
зауважує, що неможливо не врахувати наведені недолі-
ки електронної форми при оцінці достовірності інфор-
мації. Однак недоречно розглядати інформацію в елек-
тронній формі як недопустиму з мотивів її можливої 
фальсифікації. Підпис і печатка, якими посвідчуються 
традиційні документи, у сучасних реаліях також не мо-
жуть бути гарантією незмінності документів [9, с. 130]. 
Як вихід із ситуації автори статті пропонують доповни-
ти процесуальний закон такою підставою для перегля-
ду справи за нововиявленими обставинами, як фаль-
шивість електронних доказів, та особливим порядком 
забезпечення доказів [12]. 

Висновок експерта з питань права також є новелою 
ГПК України. Відповідно до ст. 108 ГПК України учасни-
ки справи мають право подати до суду висновок експер-
та у галузі права щодо: 1) застосування аналогії закону, 
аналогії права; 2) змісту норм іноземного права згідно з їх 
офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, прак-
тикою застосування, доктриною у відповідній іноземній 
державі. Висновок експерта у галузі права не може 
містити оцінки доказів, вказівок про достовірність  
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чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги 
одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути 
прийнято за результатами розгляду справи.

Відповідно до ст. 109 ГПК України висновок експер-
та у галузі права не є доказом, має допоміжний (кон-
сультативний) характер і не є обов’язковим для суду. 
Суд може посилатися в рішенні на висновок експерта 
у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому 
містяться, та має зробити самостійні висновки щодо 
відповідних питань.

Як слушно зауважує О. Бортман, на відміну від 
висновку експерта, який покликаний встановити та 
дослідити обставини, які входять до предмета дока-
зування, тобто стосується підтвердження обставин, 
висновок експерта у галузі права покликаний лише 
дати відповідь щодо застосування аналогії закону, ана-
логії права чи змісту норм іноземного права, та не має 
своїм призначенням встановлення чи дослідження об-
ставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сто-
рін. Висновок експерта у галузі права не підтверджує 
та не спростовує обставин, а стосується лише питань 
права (застосування аналогії закону, аналогії права або 
норм іноземного права). З огляду на це висновок екс-
перта в галузі права не є доказом у справі та має допо-
міжний, консультативний характер (ч. 1 ст. 109 нового 
ГПК). Отже, попри те, що норми стосовно висновку екс-
перта в галузі права закріплено в главі, яка має назву 
«Докази та доказування», висновок експерта у галузі 
права є відмінним від висновку експерта поняттям, не є 
його різновидом і не є доказом у справі [16].

М. Гетманцев правильно зазначає, що, порівнюю-
чи участь у відповідному судовому процесі «експерта» 
і «експерта у галузі права», адже, попри, здавалося 
б, очевидну спорідненість виконуваних у судовому 
провадженні функцій, насправді вони, досліджуючи 
зовсім різні об’єкти під інакшим кутом зору, вочевидь, 
виконують зовсім різні ролі у процесі відправлення пра-
восуддя. Наприклад, головним завданням експерта, 
згідно зі ст. 1 Закону України «Про судову експерти-
зу», є дослідження на основі спеціальних знань у га-
лузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, 
явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що 
є або будуть предметом судового розгляду. Натомість 
головною особливістю експерта у галузі права, з огля-
ду на ст. 114 ЦПК України, ст. 8 ГПК України, ст. 112 
КАС України, є надання, так би мовити, консультатив-
но-технічної допомоги судді (суддям), що виражається 
у поданні до суду змісту норм іноземного права з їх офі-
ційним або загальноприйнятним тлумаченням, практи-
кою застосування та доктриною у відповідній іноземній 
державі, а також рекомендаційного висновку щодо 
можливості застосування аналогії закону чи аналогії 
права у певній судовій справі [17, c. 335].

У зв’язку з цим уважаємо, що під час прийняття 
судом рішення про допуск експерта з питань права 
до участі в справі та долучення його висновку до матері-
алів справи варто брати до уваги такі критерії, як досвід 
наукової роботи в галузі права; наявність наукових пу-
блікацій у фахових виданнях України й іноземних дер-
жав, включених до міжнародних наукометричних баз 
даних, та опублікованих після присудження наукового 
ступеня; наявність документа, що підтверджує присво-
єння вченого звання; ступінь активності участі в конфе-
ренціях, симпозіумах, круглих столах, яка підтверджу-

ється опублікуванням тез його виступу; стажування й 
навчання за кордоном, які підтверджуються відповідни-
ми документами та які легалізовані в порядку, встанов-
леному чинними міжнародними договорами України, 
тощо [18, c. 33].

Варто погодитися з думкою А. Штефан, що 
висновок експерта в галузі права не містить дослі-
дження, яке стосується обставин справи, і є джерелом 
не доказової інформації, а відомостей, які можуть бути 
необхідними для кваліфікації судом правовідносин сто-
рін і вибору правової норми, яка підлягає застосуван-
ню, проте не пов’язані із встановленням обставин 
справи. Висновок експерта у галузі права не має здат-
ності підтвердити чи спростувати яку-небудь обста-
вину, яка входить до предмета доказування у справі. 
Саме тому цілком правильним є законодавчий підхід 
про неналежність висновку експерта в галузі права 
до доказів, про допоміжний (консультативний) харак-
тер такого висновку і відсутність його обов’язкового 
значення для суду [19, c. 23]. 

Відповідно, можна дійти висновку, що новела ГПК 
України в частині висновку експерта в галузі права 
стосується доказів та процесу доказування опосеред-
ковано. 

Висновки. Проведене дослідження дає змогу зро-
бити такі висновки. Новий Господарський процесуаль-
ний кодекс України містить цілу низку новел, части-
ною яких є правила доказування та використання 
доказів у господарському процесі. Серед таких новел 
є показання свідків та електронні докази, яких госпо-
дарське процесуальне законодавство раніше не знало. 
Показання свідків – це засіб доказування, застосування 
якого на практиці не може слугувати заміною перед-
бачених законом або звичаєм ділового обороту засобів 
доказування. І хоча, крім такого обмеження, процесу-
альний закон встановлює вимоги щодо форми показань 
свідків та інші правила, такі показання треба визнати 
повноцінним засобом доказування. Електронні дока-
зи є іншим засобом доказування, застосування якого 
на практиці виявляє низку проблем. Проведений ана-
ліз дає змогу констатувати необхідність внесення змін 
до господарського процесуального законодавства в ча-
стині розмежування понять «оригінал» і «копія елек-
тронного доказу», а також у частині посвідчення копій 
електронних доказів. Висновок експерта в галузі права 
за своєю правовою природою не є засобом доказування, 
його використання має обмеження в частині питань, що 
можуть бути ним вирішені. Такий висновок не доводить 
певні обставини справи, а спрямований на визначення 
питань застосування норм права, не маючи при цьому 
ознак обов’язковості для суду. У зв’язку з цим постає 
питання про доцільність розміщення відповідних норм 
у главі про докази і доказування в господарському 
процесі. Інші проблеми реалізації права на касаційне 
оскарження, визначення змісту понять, що використо-
вуються в процесуальному законодавстві, становлять 
окремі напрями подальших наукових розвідок. 
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ШЛЯХИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ У НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Костенко О. В., Костенко В. В.

У науковій статті проаналізовано загальні проблеми 
національного законодавства, що регулює діяльність нота-
ріальної сфери в розрізі використання електронних нотарі-
альних цифрових послуг. Запропоновано розглянути впро-
вадження національної інформаційно-технічної системи 
електронного нотаріату та її складових елементів.

Ключові слова: електронна ідентифікація, нотаріальні 
послуги, електронний підпис, електронні довірчі послуги, 
транскордонний режим.

В научной статье проанализированы общие проблемы 
национального законодательства, регулирующего дея-
тельность нотариальной сферы в разрезе использования 
электронных нотариальных цифровых услуг. Предложено 
рассмотреть внедрение национальной информацион-
но-технической системы электронного нотариата и ее 
составных элементов.

Ключевые слова: электронная идентификация, нота-
риальные услуги, электронная подпись, электронные дове-
рительные услуги, трансграничный режим.

Fundamental discoveries, developments and achievements 
of modern science and technology have become a catalyst for 
the explosive development of information and communication 
technologies, which create new social relations that require the 
settlement of new rules of law in various information areas. The 
current problem is the development of digital notarial services 
for the purpose of realization of civil legal transactions in digital 
form and using electronic trust services and digital signature.

The scientific opinion considers the possibility of creating 
an informational and technical system of centralized access 
to state registries, electronic documents circulation between 
notaries and other entities under the auspices of the Notary 
Chamber of Ukraine, as well as a notarization of transactions 
with the use of digital means. Some lawyers believe that the 
reform of notarial activities should begin with bringing the 
national legislation in line with European and world standards. 
Also, the notary public is studying the model of gradual digi-
talization of notarial activities by means of the step-by-step 
introduction of electronic services of a notary using the best 
world notary practices, such as, for example, the Latvian “Vir-
tual Bureau of Notary”. At the same time, there are reserva-
tions that excessive use of digital technologies in the legal field 
will lead to the replacement of legal professionals on robotic 
devices with artificial intelligence.

The problem of territoriality affects the possibilities of oper-
ational support for notarial services in rayon cities and rural 
areas, and not so much in material as in organizational terms. 
In addition, even in cities there is a sufficiently large proportion 
of persons who have restrictions due to physical impairment or 
elderly age, as well as due to life circumstances, unable to use 
the notarial services in a timely manner and in full. Legislation 
does not provide legal grounds for applying modern information 
technologies and telecommunications, including the Internet, 
for the mobility of the notary’s activities and the provision of 
various digital notarial services remotely, as well as for the con-
duct of non-notarial acts, in order to give them legal certainty.

The problem of replacing paper with electronic document 
circulation in a notary is currently relevant and debatable. The 
issue of cross-border recognition of digital signatures and elec-
tronic trust services used in the notarial activity remains unre-
solved. This problem concerns not only the notary but also the 
whole national digital signature sphere in general. Legal discus-
sion needs a question of the necessity of obligatory presence of 
clients during the creation of a notarial service and the commis-
sion of a notary public in order to establish a person, his will or 
awareness of the essence and content of notarial acts that are 
being committed. The problem is also the problem of replacing 
a paper notarial blank on digital. Proceeding from the needs of 
both the notary community and citizens and organizations of all 
forms of ownership, it is expedient to create electronic notar-
ial services and a unified informational and technical support 
of notarial activity in general through the introduction of the 
national information and technical system of electronic notary 
Creation of an electronic notary system will require develop-
ment: digital cryptographic forms generators and their regis-
ters; registers of officials of local self-government bodies who 
perform notarial acts; new electronic qualified trustee services: 
“electronic qualified signature of the notary”, “electronic qual-
ified seal of the private/state notary”, “electronic notarization 
stamp”, “electronic mark of the notary’s time”, “electronic sig-
nature of the official of the local self-government, which carries 
out notarial acts”, “Electronic signature of an official of a consu-
lar establishment that carries out notarial acts”.

In addition, the system should have access to the National 
Trust Center, whose task will be verification of digital signatures 
and electronic trust services provided to Ukrainian accredited 
key certification centers, as well as foreign digital signature 
vendors. So, in the presence of the relevant agreements, digital 
signatures of the Ukrainian notary will be recognized abroad and 
foreign digital signatures in Ukraine.

The ITSEN Digital Notary System will stimulate the develop-
ment of new digital notarial services.

Thus, the national information and technical systems of the 
electronic notary will become an element of the nationwide sys-
tem of electronic governance, and electronic resources of the 
notarial activity, respectively, will be part of the state informa-
tion resources that will require the appropriate level of protec-
tion and information security that the relevant authorities can 
provide.

Key words: electronic identification, notarial services, elec-
tronic signature, electronic trust services, cross-border regime.

Постановка проблеми та її актуальність. Фунда-
ментальні відкриття, розробки та досягнення сучасної 
науки та техніки стали каталізатором вибухового роз-
витку інформаційно-комунікаційних технологій, які 
створюють нові суспільні відносини, що потребують 
врегулювання новими нормами права в різних інфор-
маційних сферах. Фактично людство проходить рево-
люційний етап заміни традиційних суспільних відносин, 
на відносини, що вчиняються із використанням цифро-
вих технологій. Ці зміни відбуваються швидше ніж ре-
агує на них національне і міжнародне законодавство. 
Нині актуальною проблемою є розвиток цифрових нота-
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ріальних послуг з метою здійснення цивільно-правових 
правочинів в цифровій формі і з використанням елек-
тронних довірчих послуг та цифрового підпису.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня створення цифрового нотаріату висвітлено в працях 
таких науковців, як О.Ю. Кирилюк, Д.В. Журавльов, 
С.Я. Фурса, В.В. Комаров, В.В. Баранкова, Я. Скра-
стіньш та інші автори.

Наукова думка розглядає можливості створення під 
егідою Нотаріальної палати України інформаційно-тех-
нічної системи централізованого доступу до державних 
реєстрів, електронного документообігу між нотаріуса-
ми та іншими суб’єктами, а також нотаріального посвід-
чення правочинів з використанням цифрових засобів 
[1]. Окремі правознавці вважають, що реформування 
нотаріальної діяльності слід розпочинати із приведення 
національного законодавства у відповідність до євро-
пейських і світових стандартів. Також нотарями вивча-
ється модель поступової цифровізації нотаріальної ді-
яльності шляхом етапного запровадження електронних 
сервісів нотаріату з використанням кращих світових 
нотаріальних практик, таких як, наприклад, латвійське 
«Віртуальне бюро нотаріуса». Водночас є застережен-
ня стосовно того, що надмірне застосування цифрових 
технологій в правознавчій сфері призведе до заміни 
юридичних спеціалістів на роботизовані пристрої зі 
штучним інтелектом [2]. 

Метою статті є науковий аналіз нормативно-право-
вої бази України, що регулює сферу нотаріальної діяль-
ності, використання електронного підпису та електро-
нних довірчих послуг під час вчинення нотаріальних 
правочинів, визначення проблем та розробка пропо-
зицій щодо можливості створення в Україні цифрового 
нотаріату.

Виклад основного матеріалу. За останні п’ять ро-
ків стрімко розвивається цифровізація українського 
суспільства. Результатом впровадження цифрових тех-
нологій є створення державних електронних послуг, 
які надаються із використанням цифрових підписів 
або сучасних сервісів цифрової ідентифікації BankID та 
MobileID. Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 30 січня 2019 року № 37-р затверджено «План за-
ходів щодо реалізації Концепції розвитку електронних 
послуг в Україні на 2019–2020 роки» згідно якого забез-
печується впровадження надання пріоритетних послуг 
в електронній формі. 

Законом України «Про електронні довірчі послуги» 
надаються правові умови застосування електронних 
довірчих послуг у всіх сферах суспільних відносин. На 
сьогодні отримати цифровий підпис можливо у 24 Акре-
дитованих та 8 зареєстрованих державних та приватних 
центрах сертифікації ключів, Засвідчувального та Акре-
дитованого центру Національного банку України.

Однак одним із ключових бар’єрів на шляху циф-
ровізації України є нормативно-правова база, що 
значно відстає від проблем сьогодення. Наприклад, 
при запровадженні нової електронної послуги державні 
органи вимушені вносити зміни в середньому до трьох 
нормативно-правових актів. Ця проблема актуальна і 
для нотаріальної діяльності, яка має значну норматив-
но-правову базу, що налічує більше сорока законів та 
підзаконних актів. Це дає  змогу врегулювати майже 
всі сфери нотаріальних послуг за виключенням однієї –  
 сфери надання цифрових та електронних довірчих но-

таріальних послуг. Незважаючи на наявність достатньо-
го законодавчого підґрунтя для запровадження таких 
послуг, нотаріат в цьому напрямку діяльності залиша-
ється доволі маломобільним, оскільки є низка проблем, 
які стоять на заваді запровадження цифрового нотарі-
ату.

Наприклад, проблема територіальності впливає 
на можливості оперативного забезпечення нотаріаль-
ними послугами в районних містах і сільській місцево-
сті, причому не стільки в матеріальному, скільки в ор-
ганізаційному відношенні. Крім того, навіть в містах є 
достатньо значна частина осіб, які мають обмеження 
через фізичні вади або похилий вік, а також в силу жит-
тєвих обставин не в змозі користуватися нотаріальними 
послугами своєчасно та в повному обсязі. Законодав-
ство не надає правові підстави застосовування сучасних 
інформаційних технологій та телекомунікацій, зокрема 
мережі Інтернет, для мобільності діяльності нотаріуса 
та дистанційного надання різноманітних цифрових но-
таріальних послуг, а також вчинення інших дій, відмін-
них від нотаріальних, з метою надання їм юридичної 
вірогідності.

Проблема заміни паперового на електронний доку-
ментообіг в нотаріаті наразі є актуальною і дискусій-
ною. Правила ведення нотаріального діловодства 
затверджені Наказом Міністерства юстиції України  
№ 3253/5 від 22 грудня 2010 року та ґрунтуються на дер-
жавних стандартах та інших нормативно-правових ак-
тах. Також Міністерством юстиції України видано наказ 
від 11 листопада 2014 року №1886/5 «Про затверджен-
ня порядку роботи із електронними документами у ді-
ловодстві та їх підготовки до передавання на архівне 
збереження», а Кабінетом Міністрів України прийнято 
постанову від 17 січня 2018 року №55 «Деякі питання 
документування управлінської діяльності», якою за-
тверджено Типову інструкцію з документування управ-
лінської інформації в електронній формі та організації 
роботи з електронними документами в діловодстві, 
електронного міжвідомчого обміну.

Крім того, в розділі 2.8. спільного наказу Мініс-
терства юстиції України та Міністерства закордонних 
справ України від 27 грудня 2004 року № 142/5/310 
«Про затвердження Положення про порядок учинення 
нотаріальних дій в дипломатичних представництвах 
та консульських установах України» достатньо чітко 
визначено порядок застосування цифрового підпису 
на правочинах, визначено осіб які здійснюють право-
чин, перелік правочинів на яких застосовується цифро-
вий підпис, а також алгоритм ідентифікації заявника –  
підписувача цифрового підпису.

Сьогодні документообіг в нотаріаті ґрунтується 
на виключному сприйнятті паперової форми докумен-
та, відповідно до вимог ЦК України [3]. В українську но-
таріальну практику вже включено електронні докумен-
ти та підпис, зокрема, про електронні заяви йдеться  
у ст. 34 та ст.84 Закону України «Про нотаріат» [4], 
а також у п. 1 гл. 9 І розд. та гл. 20 ІІ розд. Порядку 
вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, за-
твердженого наказом Міністерства юстиції України від  
22 лютого 2012 року № 296/5. Крім того п. 2 ст. 17 Закону 
України «Про електронні довірчі послуги» [5] визначено 
інструментарій, який органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, підприємства, установи 
та організації державної форми власності, державні  
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реєстратори, нотаріуси та інші суб’єкти, уповноваже-
ні державою на здійснення функцій державного ре-
єстратора, повинні використовувати під час надання 
електронних довірчих послуг. Пунктом 4 цієї ж статті 
визначено, що нотаріальні дії з використанням квалі-
фікованого електронного підпису чи печатки або інших 
засобів електронної ідентифікації вчиняються в поряд-
ку, визначеному головним органом у системі централь-
них органів виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику у сфері нотаріату.

Також п. 6 ст. 17 Закону України «Про електронні 
довірчі послуги» встановлює норму закону, яка зазна-
чає що використання електронних довірчих послуг 
не змінює порядку вчинення правочинів, встановлено-
го законом. Правочини, що підлягають нотаріальному 
посвідченню та/або державній реєстрації у випадках, 
встановлених законом, вчиняються в електронній фор-
мі виключно із застосуванням кваліфікованих електро-
нних довірчих послуг та у встановленому порядку.

Незважаючи на вказані можливості, широке вико-
ристання цифрових підписів в нотаріальній діяльності 
процедурно обмежується ст. 43 Закону України «Про 
нотаріат» відповідно до якої не допускається вчинення 
нотаріальної дії у разі відсутності осіб. Тобто специфіка 
діяльності нотаріусів обумовлює необхідність безпосе-
редньої участі фізичної або юридичної особи у вчиненні 
нотаріальної дії, а не використання її електронного під-
пису. Формально, нотаріуси мають правове підґрунтя 
для здійснення цифрових правочинів, але для прак-
тичного застосування цей процес потребує додаткової 
правової регуляції.

Невирішеним залишається питання транскордонно-
го визнання цифрових підписів та електронних довір-
чих послуг, які використовуються в нотаріальній діяль-
ності. Ця проблема стосується не тільки нотаріату а й 
взагалі всієї національної сфери цифрових підписів. 
Майже десять років Україна не має прецеденту міждер-
жавного визнання цифрових підписів. 

Юридичної дискусії потребує питання необхідності 
обов’язкової присутності клієнтів під час створення 
нотаріальної послуги та вчинення нотаріусом дій щодо 
встановлення особи, її волевиявлення або усвідомлен-
ня суті і змісту нотаріальних дій, що вчиняються. Наразі 
процедура вчинення нотаріальної дії достатньо трива-
ла і вимагає узгодження з клієнтом деталізації поло-
жень правочину, роз’яснення прав і обов’язків клієнта, 
особливостей правочину, встановлення усвідомлення 
клієнтом змісту волевиявлення. Дистанційне надання 
нотаріальної шляхом використання сучасних інформа-
ційно-комунікаційних технологій не передбачено.

Однак обов’язкову присутність клієнтів під час ство-
рення нотаріальної послуги та вчинення нотаріусом дій 
щодо встановлення особи, її волевиявлення або усві-
домлення суті і змісту нотаріальних дій, що вчиняються, 
в певних визначених законом випадках можливо вико-
ристовувати процедуру аналогічну такій, що здійсню-
ється за допомогою відеоконфернцій під час організації 
судових засідань, як один із елементів «електронно-
го правосуддя». Ця процедура врегульована Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції» та Інструкцією «Про порядок робо-
ти з технічними засобами відеозапису ходу й резуль-
татів процесуальних дій, проведених у режимі відео-

конференції під час судового засідання (кримінального 
провадження)», затвердженої наказом Державної Судо-
вої Адміністрації від 15.11.2012 № 155. Відеоконферен-
ція, у якій беруть участь учасники справи, фіксується 
судом, який розглядає справу, за допомогою технічних 
засобів відео- та звукозапису. Відео- та звукозапис ві-
деоконференції зберігається в матеріалах справи.

Незважаючи на безумовний прогрес, застосування 
відеоконференцій в судовому процесі виявило такі про-
блеми –  дистанційна ідентифікація особи, складність 
подання та ознайомлення із документами в ході засі-
дання та належна якість та захист технічного обладнан-
ня, яке застосовується. Ці проблеми притаманні і нота-
ріальному процесу.

Вирішенню також підлягає проблема заміни паперо-
вого нотаріального бланку на цифровий. Нотаріальний 
бланк є атрибутом нотаріальної діяльності і в силу його 
захисних властивостей на сьогодні має переваги між 
іншими формами правочинів, в тому числі і електро-
нними. Необхідно визнати, що цифрова форма нотарі-
альних документів так само має визнаватися відносно 
самостійною формою правочинів як і паперова форма 
нотаріальних документів, а цифровий бланк має бути 
рівним в юридичному сенсі паперовому. 

Звертаємо увагу, що європейське і міжнародне 
законодавство спрямовує зусилля на створення надій-
них технічних умов функціонування електронного но-
таріату. При цьому організаційно перевага віддається 
застосуванню незалежної довірчої третьої сторони, що 
застосовує процедуру незалежної верифікації цифрових 
підписів користується довірою, яка могла б засвідчити, 
що цифровий підпис або електронні довірчі послуги 
учасників нотаріального процесу мають юридичну силу 
на час застосування. 

Зокрема, у січні 2019 року парламент Естонії затвер-
див поправки до закону про нотаріат, який дозволяє 
здійснювати певні види нотаріальних дій без фізичної 
присутності клієнта, використовуючи технічні засоби, 
спеціальне програмне забезпечення, мережу Internet, 
ID-карти громадянина, електронне посвідчення 
особи або електронне посвідчення особи електронного 
резидента. Національне законодавство Естонії в сфері 
нотаріату отримало нові правові норми згідно яких вво-
диться новий вид нотаріальної дії: «відео-міст» між но-
таріусом і клієнтом. Ця новела дозволяє вчиняти певні 
нотаріальні дії такі як подання заяви про вступ в спа-
док або відмову від нього, відчуження частки участі 
в товаристві з обмеженою відповідальністю, завірення 
довіреності, пов’язані з передачею майна в заставу і 
тимчасове користування так інше [6].

В Україні актуалізація питання створення цифрового 
нотаріату починається із впровадженням Закону Украї-
ни «Про Національну програму інформатизації». Мініс-
терством юстиції України, як державним органом, що 
відповідає за впровадження політики у сфері нотаріа-
ту» розроблено та затверджено наказом від 24 грудня 
2010 року № 3290/5 «Концепцію реформування орга-
нів нотаріату». Однак цей концептуальний документ 
не визначив ключового питання розвитку нотаріату 
в напрямку створення електронних нотаріальних послуг 
та єдиного інформаційно-технічного забезпечення но-
таріальної діяльності загалом через впровадження на-
ціональної інформаційної-технічної системи електро-
нного нотаріату (далі –  ІТСЕН).
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Зважаючи на потреби як нотаріальної спільноти, так 
і громадян та організацій усіх форм власності, на ІТСЕН 
доцільно покласти завдання забезпечення функціону-
вання цифрового реєстру всіх видів нотаріальних дій. 
Також забезпечити нотаріусам обмін даними в реаль-
ному часі та доступ до державних реєстрів через шлюзи 
державної системи X-Road «Трембіта».

Створення ІТСЕН потребуватиме розробки: генера-
торів цифрових криптозахищених бланків та їх реєстрів; 
реєстрів посадових осіб органів місцевого самовря-
дування, які вчиняють нотаріальні дії; реєстрів сер-
тифікатів цифрових підписів державних та приватних 
нотаріусів, посадових осіб місцевого самоврядування; 
електронних печаток, штампів, позначок часу тощо.

Переведення нотаріальних послуг на цифровий 
документообіг сприятиме розробці цифрових блан-
ків типових документів, які можливо роздрукувати із 
необхідними реквізитами. Безумовно бланки матимуть 
криптографічний захист загальної структури і ключових 
полів, блок генерації електронного бланку із формуван-
ням унікальних електронних ідентифікаторів, а також 
формування спеціалізованого е-кейсу для внесення 
необхідних даних, які використовувалися під час вчи-
нення електронної нотаріальної послуги.

Підлягає правовому регулюванню процедура вста-
новлення особи клієнта із запровадженням процедури 
ідентифікації за аналогією проведення процесуальних 
дій у режимі відеоконференції із використанням за-
гальноприйнятих технічних засобів ідентифікації таких 
як цифровий підпис, BankID або MobileID, так і інших 
методів надійної ідентифікації особи –  сканування па-
пілярних візерунків пальців, райдужної оболонки ока, 
капілярних візерунків долоні тощо.

Сьогодні цифровий підпис є надійним засобом 
електронної ідентифікації та обов’язковим реквізитом 
будь-якого електронного документа, що визначено  
ст. 5 та ст. 6 Закону України «Про електронні документи 
та електронний документообіг».

Запровадження ІТСЕН потребуватиме використан-
ня нових електронних кваліфікованих довірчих послуг: 
«електронний кваліфікований підпис нотаріуса», 
«електронна кваліфікована печатка приватного/дер-
жавного нотаріуса», «електронний штамп нотаріуса», 
«електронна позначка часу нотаріуса», «електронний 
підпис посадової особи органів місцевого самовряду-
вання, яка вчиняє нотаріальні дії», «електронний під-
пис посадової особи консульської установи, яка вчиняє 
нотаріальні дії». Такі електронні кваліфіковані підписи 
повинні мати спеціалізовані сертифікати, що містять 
необхідні персональних дані нотаріуса, його ліцензії, 
номер та назву нотаріального округу, номер і адресу но-
таріальної контори, дані про Свідоцтво про право заняття 
нотаріальною діяльністю, а для посадових осіб органів 
місцевого самоврядування відомості щодо наявності ви-
щої юридичної освіті, даних про диплом, наказ про ста-
жування, іспит із спадкового права, навчання щодо ро-
боти з єдиними та державними реєстрами тощо. Натепер 
звичайний сертифікат цифрового підпису містить поля, 
в яких можливо вносити додаткові відомості, але їх ін-
формаційна ємність обмежена. Зважаючи на це в ІТСЕН 
доцільно запровадити окремі цифрові об’єктні ідентифі-
катори –  цифровий паспорт нотаріуса або особи, що має 
право вичиняти нотаріальні дії, а номер ідентифікатора 
вносити до сертифікату електронного підпису.

Крім того, ІТСЕН повинна мати доступ до Націо-
нального Довірчого Центру [7], завданням якого стане 
верифікація цифрових підписів та електронних довір-
чих послуг, які надаються українськими акредитова-
ним центрам сертифікації ключів, а також іноземними 
постачальниками цифрових підписів. Так, за наявності 
відповідних угод, цифрові підписи українського нотарі-
ату будуть визнаватися за кордоном, а іноземні цифрові 
підписи в Україні.

Система цифрового нотаріату ІТСЕН стимулювати-
ме розвиток нових цифрових нотаріальних сервісів, 
наприклад, таких як: 

–  цифрова система реєстрації та підтвердження 
авторського права будь-якого електронного контенту з 
метою захисту інтелектуальних прав; 

–  забезпечення доказів в мережі Інтернет шляхом 
засвідчення контенту на певний момент часу;

–  засвідчення повідомлень електронної пошти, 
sms-листування, е-листування, повідомлень мессе-
нджерів таких як WatsApp, Viber тощо;

–  захист нотаріального процесу шляхом електро-
нного відео- та аудіо- протоколу тощо;

–  створення технічного і юридичного механізму під-
твердження дійсності цифрових підписів та електро-
нних довірчих послуг, в тому числі в транскордонному 
режимі.

Отже, національна інформаційно-технічна системи 
електронного нотаріату стане елементом загальнодер-
жавної системи електронного урядування, а електронні 
ресурси нотаріальної діяльності, відповідно частиною 
державних інформаційних ресурсів, які потребувати-
муть відповідного рівня захисту та інформаційної без-
пеки, які здатні забезпечити відповідні органи влади. 

Висновки. В Україні стрімко здійснюється модерніза-
ція правових відносин у всіх суспільних сферах. Запро-
ваджується базовий принцип електронного урядування –  
цифровий за замовчуванням, який полягає у забезпеченні 
будь-якої діяльності органів влади, у тому числі і наданні 
публічних послуг, передбачає електронну форму реалі-
зації як пріоритетну, а планування та реалізацію будь-
якої реформи, проекту чи завдання –  із застосуванням 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Нові вимоги суспільства потребують реформуван-
ня законодавства в нотаріальній сфері, в напрямку 
запровадження цифрових нотаріальних послуг, ство-
рення національної інформаційної-технічної системи 
електронного нотаріату, як ефективного елемента сис-
теми державного управління.

Запровадження національної інформаційної-техніч-
ної системи електронного нотаріату створить право-
ві умови взаємодії суб’єктів українського нотаріату та 
електронних довірчих послуг не тільки в національному 
правовому полі, але й з відповідними суб’єктами іно-
земних юрисдикцій, тобто в транскордонному режимі.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН У США

Менджул М. В.

У науковій статті досліджено основні засади регулю-
вання сімейних відносин у США. Проаналізовано принципи, 
що містяться в законодавстві на рівні всієї федерації, окре-
мих штатів, а також у судових прецедентах. Встановлено 
вплив ліберального індивідуалізму на правове регулювання 
сімейних відносин. З урахуванням проведеного дослідження 
зроблено висновки щодо необхідності вдосконалення право-
вого регулювання окремих сімейних інститутів в Україні. 

Ключові слова: принцип, сімейні відносини, подружжя, 
одностатевий шлюб, судовий прецедент.

В научной статье исследованы основные принципы регу-
лирования семейных отношений в США. Проанализированы 
принципы, содержащиеся в законодательстве на уровне 
всей федерации, отдельных штатов, а также в судебных 
прецедентах. Установлено влияние либерального индиви-
дуализма на правовое регулирование семейных отношений. 
С учетом проведенного исследования сделаны выводы о 
необходимости совершенствования правового регулирова-
ния отдельных семейных институтов в Украине.

Ключевые слова: принцип, семейные отношения, 
супруги, однополый брак, судебный прецедент.

In the scientific article the main principles of regulation of 
family relations in the USA are researched. The principles con-
tained in the legislation at the level of the whole federation, 
individual states, as well as in precedent cases are analyzed. 

Established that the regulation of family relations in the 
United States are within the competence of individual states, 
in this regard, there are a number of differences both in the 
legislation and in the judicial practice. In order to unify the laws 
of the states in the field of family relations, a number of leg-
islative acts were developed, the special significance of which 
is the Marriage and Divorce Act (1970). The influence of liberal 
individualism on the legal regulation of family relations is estab-
lished. At the level of US states, there is a different approach to 
the legal regulation of family relations, from their regulation to 
constitutional and legislative norms to predominantly case-law 
regulation. American scholars, when analyzing the fundamentals 
of family law, distinguish two key principles –  biblical tradition-
alism and liberal individualism, which in their opinion character-
ize the contemporary American family law. In the United States 
there is legislative and case law governing both civil partnerships 
and same-sex marriages.

Unusual for Ukrainian family law is the recognition in the 
United States of marital property intangibles, for example, the 
business reputation of a commercial firm. The cost of such assets 
can be estimated in cash equivalent and the share is paid accord-
ingly to another spouse. Moreover, there are cases of “profes-
sional knowledge” in cases of detention. 

Taking into account the conducted research, conclusions 
were made on the need to improve the legal regulation of indi-
vidual family institutions in Ukraine.

Key words: principle, family relations, marriage, same-sex 
marriage, judicial precedent.

Постановка проблеми та її актуальність. Глоба-
лізаційні процеси приводять до зближення правових 
систем, уніфікації правових норм у різних галузях пра-
ва. У зв’язку з цим і в контексті реформування сімей-

ного законодавства України важливим є дослідження 
основних засад регулювання сімейних відносин у зару-
біжних державах, зокрема США. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Україн-
ські вчені аналізували проблеми сімейних цінностей 
американського суспільства (Т.В. Кравченко) [1], по-
рівнювали окремі сімейно-правові інститути (Л.В. Рад-
ченко [2], О.В. Розгон [3], І.С. Семенюк [4]), при цьому 
дослідженню сімейно-правових принципів у США приді-
лено недостатньо уваги.

Метою статті є аналіз основних засад регулювання 
сімейних відносин у Сполучених Штатах Америки.

Виклад основного матеріалу. Регулювання сімей-
них відносин у США належить до компетенції окре-
мих штатів, у зв’язку з цим є ряд відмінностей як у 
законодавстві, так і в судовій практиці. Водночас Кон-
гресом США прийнято ряд актів з окремих питань сі-
мейного права, зокрема у сфері надання допомоги ма-
лозабезпеченим сім’ям, про запобігання викраденням 
дітей, а також щодо виконання зобов’язань з утримання 
дітей. З метою уніфікації законодавства штатів у сфері 
сімейних відносин було розроблено ряд законодавчих 
актів, зокрема такі: Уніфікований закон про шлюб і 
розлучення (1970 р.); Загальний закон про юрисдикцію 
щодо опіки над дітьми (1968 р.); Закон про забезпе-
чення та юрисдикцію щодо опіки над дітьми (1997 р., 
введений у дію в усіх штатах. Першими в 1998 р. цей 
закон прийняли Оклахома і Аляска, останнім –  Вермонт 
у 2011 р.); Закон про дошлюбні та шлюбні договори 
(2012 р., прийняли тільки Північна Дакота та Колора-
до); Єдиний закон про арбітраж у сфері сімейного пра-
ва (2016 р., був введений у дію в Аризоні та Гаваях, з 
2019 року діє в Північній Дакоті та Массачусетсі). 

До Уніфікованого закону про шлюб і розлучен-
ня (1970 р.) були внесенні суттєві зміни в 1971 р. та 
в 1973 р. Він був уведений у дію повністю в штатах 
Аризона (у 1973 р.), Джорджія (у 1973 р.), Вашингтон 
(у 1973 р.), Колорадо (у 1973 р.), Монтана (у 1975 р.) та 
Міннесота (у 1978 р.), але ряд його положень поступово 
були реципійовані в законодавство інших штатів. 

На рівні американських штатів є різні підходи до пра-
вового регулювання сімейних відносин –  від їх регу-
лювання конституційними та законодавчими нормами 
до переважно прецедентного регулювання. Наприклад, 
основними джерелами сімейного права в Каліфорнії 
є як Сімейний кодекс Каліфорнії, окремі закони, так і 
прецеденти апеляційних судів Каліфорнії та Верховно-
го суду штату Каліфорнія [5].

Американські науковці під час аналізу засад  
сімейного права, виділяють два ключові принципи –   
біблійний традиціоналізм і ліберальний індивідуалізм, 
які, на їхню думку, характеризують сучасне амери-
канське сімейне право. При цьому Вівіян E. Гамільтон 
зазначає, що кожен із цих принципів є індивідуально 
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недосконалим. Біблійний традиціоналізм формує нор-
мативний погляд на «моральну сім’ю», а лібераль-
ний індивідуалізм підкреслює автономність індивіда 
й захищає свободу у світському та плюралістичному 
суспільстві [6, с. 31–33]. Ліберальний індивідуалізм 
також втілюється в таких поняттях: свобода від втру-
чання держави (недоторканність приватного життя), 
свобода укладання договорів; регулювання нетрадицій-
них форм співжиття та інше.

Загалом, регулювання порядку укладення шлюбу 
в США не зазнало значних змін. Для укладення шлюбу 
особи повинні отримати дозвіл на вступ у шлюб, який 
надається окружним клерком, як правило, протягом 
3–7 днів. У багатьох штатах діє вимога здачі аналізу 
крові на виявлення хвороб, що передаються статевим 
шляхом (наприклад, сифілісу чи гонореї), хоча резуль-
тати обстеження не можуть бути підставою відмови 
укладення шлюбу. У деяких штатах введено вимогу 
на дослідження наявності у людини синдрому набутого 
імунодефіциту (СНІД) [7, с. 13–14].

Варто зазначити, що науковці визначають американ-
ську сім’ю у ХХІ столітті як посттрадиційну [1, с. 363], 
враховуючи, що поряд із традиційною сім’єю, яка скла-
дається з батька, матері та дітей, з’явилися нові фор-
ми сімейних союзів (мати та батько, які самостійно ви-
ховують дітей, одностатеві сім’ї тощо). Загалом, такі 
тенденції мають місце не тільки в США, але й в інших 
державах світу.

У США є законодавче та прецедентне регулювання 
як цивільних партнерств (наприклад, у штаті Вермонт 
на рівні закону партнерства були визнані ще у 2000 р.) 
[8], так і одностатевих шлюбів. У 1996 р. Конгресом 
США був прийнятий Закон про захист шлюбу, згідно з 
яким штати могли не визнавати юридичної сили будь-
яких законів інших штатів, що стосуються відносин 
між особами однієї статі і, відповідно, не визнавати 
одностатеві шлюби, укладені в інших штатах. 26 черв-
ня 2013 р. Верховний суд США виніс рішення у справі 
United States v. Windsor, яким визнав неконституційним 
положення Закону про захист шлюбу щодо можливо-
сті невизнання одностатевих шлюбів, укладених в ін-
ших штатах [9]. У справі Lawrence v. Texas Верховний 
суд США визнав неконституційними закон про содомію 
не тільки в Техасі, але й в інших штатах [10].

До 2015 р. одностатеві шлюби на території США були 
дозволені законами, судовими прецедентами у тридця-
ти шести штатах, окрузі Колумбія і Гуам. Національ-
на підтримка одностатевих шлюбів зросла вище 50 % 
уперше в 2011 р. і нижче цієї позначки не знижувалася, 
а у 2015 р. показник уперше сягнув 60 % [11]. Станом 
на 2016 р. 83 % американців у віці 18–29 років підтриму-
вали одностатеві шлюби [12].

26 червня 2015 р. Верховний суд США виніс рішення 
у справі Obergefell v. Hodges і постановив, що фунда-
ментальне право на шлюб гарантується одностатевим 
парам, зважаючи на положення чотирнадцятої поправки 
до Конституції США [13]. Після винесення цього рішен-
ня в усіх штатах США повинні видаватися ліцензії на ре-
єстрацію шлюбу одностатевими парами. Верховний суд 
США 26 червня 2017 р. у справі Pavan v. Smith вирішив, 
що одностатеві пари повинні мати однакові умови, як і 
пари протилежної статі під час видачі свідоцтв про на-
родження дітей [14]. Проте залишається проблема від-
сутності єдиного федерального закону щодо заборони 

дискримінації подружжя в одностатевих шлюбах по-
рівняно з традиційними шлюбами. Крім того, в декіль-
кох округах штатів Алабама та Техас досі відмовляють 
у видачі ліцензії на шлюб одностатевим парам.

У серпні 2016 р. Міністерство фінансів оцінило 
кількість одностатевих шлюбів, пов’язуючи податкові 
декларації одностатевих пар. Це дослідження показа-
ло, що у 2014 р. в США було близько 183 280 одру-
жених одностатевих пар, або «приблизно третина від 
1 % усіх шлюбів» [15]. Кількість одностатевих шлюбів 
у США у 2015 р. була 250 450, а шлюбів між особами 
різної статті –  51 809 201, тобто показник одностате-
вих шлюбів становив 0,48 % від усієї кількості шлюбів.  
Найбільший показник в окрузі Колумбія (0,80 %, або 
ж 47 819 одностатевих шлюбів за 5 948 710 шлюбів 
між особами різної статті), а найменший показник  
у Північній Дакоті (0,13 %, 180 одностатевих шлюбів і 
141 937 шлюбів між особами різної статті) [16].

В окремих штатах США на рівні законів передбаче-
но різні підстави для розлучення. До кінця 60-х рр. ХХ 
ст. в США була поширена концепція розірвання шлю-
бу за умови наявності «вини» одного з подружжя та 
обов’язку іншого з подружжя довести це. У 1969 р. 
в штаті Каліфорнія був прийнятий перший закон, що 
встановлював розлучення «без вини», і серед підстав 
розірвання шлюбу було встановлено «несумісні розбіж-
ності, що призвели до непоправного розриву шлюбу» 
або «невиліковне божевілля». Принцип розлучення «без 
вини» був утверджений також в Уніфікованому законі 
про шлюб і розлучення 1970 р. (із змінами, внесеними 
в 1971 та 1973 рр.). Зокрема, в редакції 1973 р. законом 
було встановлено, що для розірвання шлюбу необхід-
но встановити «непоправне зруйнування» шлюбу або 
довести, що подружжя проживає окремо більш ніж  
180 днів та є серйозні протиріччя [8, с. 6–7]. По суті, 
відбулося становлення принципу свободи розірвання 
шлюбу, адже особа могла розірвати шлюб за її бажан-
ня, а також обмежувалося втручання держави у сфе-
ру приватного життя сім’ї. Поступово цей принцип був 
утверджений у більшості штатів.

Аналіз законодавства в США показав, що 16 шта-
тів не встановлюють вину як єдину підставу для роз-
лучення, 31 штат додав невинуватість до традиційних 
підстав розлучення, 10 штатів встановлюють несуміс-
ність як підставу для розлучення, 25 штатів встанов-
люють як підставу для розлучення проживання окремо 
протягом певного періоду часу [8, с. 13]. Наприклад, 
за законом Нью-Йорка, є як підстави для розлучення, 
що ґрунтуються на вині одного з подружжя, так і підста-
ви «без вини», а саме: жорстоке і нелюдське поводжен-
ня; окреме проживання подружжям терміном більше 
одного року; ув’язнення одного з подружжя на строк 
понад три роки; зрада: зловживання спиртними напоя-
ми, наркотичними засобами; імпотенція; перебування 
в ще одному законному шлюбі; стійкі психічні розлади 
[17]. Згідно із Сімейним кодексом Каліфорнії є дві під-
стави для розірвання шлюбу: непримиренні розбіжно-
сті, які зумовили фактичний розпад шлюбу (ст. 2311), 
та постійна правова нездатність приймати рішення  
(ст. 2312) [5].

У законах багатьох штатів встановлено термін 
для примирення сторін (від двох місяців для бездітних 
пар і від шести місяців для сімей із дітьми), обов’язок 
застосовувати медіацію та інші примирні процедури. 



4-2018, Ч. 1
125125

Проблеми цивільного  
та господарського права

При цьому суд завжди встановлює, чи справді «руйну-
вання шлюбу» має непоправний характер. 

Судова практика США останніми роками встанов-
лює принцип спільного майна подружжя незалежно від 
того, ким воно придбане [7, с. 16] Під час розподілу 
враховується, яке майно мали сторони до шлюбу, три-
валість шлюбу та вклад кожного з подружжя у набуття 
майна, зокрема шляхом ведення домашнього господар-
ства, виховання дітей тощо.

Принцип «забезпечення фінансової самодостатно-
сті» передбачає, підтримку того з колишнього подруж-
жя, хто не працював під час шлюбу, для забезпечення 
його «реабілітації» та повернення до можливості пра-
цювати. Наприклад, § 308 Уніфікованого закону про 
шлюб і розлучення встановлює, що під час визначення 
аліментів на користь одного з подружжя враховується 
таке: фінансовий стан того з подружжя, який просить 
стягнути аліменти на свою користь, включно з майном, 
отриманим під час майнового врегулювання, кошти, 
призначені для утримання дитини; спроможність за-
робляти самостійно; час, який потрібен для отримання 
освіти, щоб працевлаштуватись; рівень життя під час 
шлюбу; тривалість шлюбу; вік, фізичний і душевний 
стан особи, яка потребує аліменти; фінансове станови-
ще платника аліментів. Сучасна судова практика пока-
зує, що аліменти на іншого з подружжя призначають-
ся не часто і на незначний термін. У більшості штатів 
замість аліментів основною формою врегулювання фі-
нансових відносин колишнього подружжя стає майнове 
врегулювання [7, с. 22–23].

Незвичним для українського сімейного 
законодавства є визнання в США шлюбним майном 
нематеріальних активів, наприклад ділової репутації 
комерційної фірми. Вартість таких активів може бути 
оцінена в грошовому еквіваленті, і частка відповідно 
виплачується іншому з подружжя. Ба більше: є випад-
ки врахування «професійних знань і навичок» у справах 
про надання утримання. Наприклад, один із подружжя 
закінчив навчальний заклад і здобув професію, а ін-
ший із подружжя в цей час працював, щоб утримувати 
сім’ю. У такому разі суд може призначити аліменти з 
врахуванням майбутніх доходів для забезпечення еко-
номічної справедливості, що один із подружжя пожер-
твував можливістю отримати освіту і, відповідно, ство-
рив такі умови для іншого з подружжя. Саме до такого 
висновку дійшов Апеляційний суд Нью-Йорка у справі 
M. O’brien v. L. O’brien. Зокрема, суд встановив, що 
ліцензія на медичну практику є майном подружжя. 
Оскільки чоловік навчався, а дружина в цей час пра-
цювала і внесла 76 % доходів подружжя (за винятком 
10 000 дол. США у вигляді студентських позик, отри-
маних відповідачем), суд зобов’язав чоловіка сплатити 
дружині грошову компенсацію у зв’язку з розлученням 
і розподілом майна в розмірі 188 800 доларів США, що 
становить 40 % від вартості ліцензії (11 річних платежів 
різної суми протягом 1982–1992 рр.) [18].

Щодо опіки над дітьми, то до ХХ ст. вона традиційно 
надавалася чоловікам, згодом з’явилася доктрина «ніж-
ного віку», згідно з якою вважалося, що про маленьких 
дітей краще потурбується їхня мати [7, с. 25–26]. Бать-
ко міг спростовувати цю презумпцію, довівши, що мама 
не може як слід піклуватися про дітей або що він може 
зробити це краще. Нині, враховуючи принципи рівно-
сті та найкращих інтересів дитини, кожен із батьків 

однаковою мірою може опікуватися дітьми і все біль-
ше судових рішень, в яких діти залишаються під опі-
кою батька. Під час винесення рішення з врахуванням 
принципу найкращих інтересів дитини суди враховують 
таке: здатність кожного з батьків піклуватися про ди-
тину; спосіб життя батьків; відносини між дитиною і 
батьками; бажання кожного з батьків здійснювати опіку 
над дитиною; збереження стабільності в оточенні дити-
ни (місце проживання, школа, друзі); думку та бажання 
дитини. Досить поширеними в США є судові рішення 
про спільну опіку над дитиною, внаслідок чого дити-
на проживає з кожним із розлучених батьків по черзі й 
обоє батьків виконують свої обов’язки.

У США регулювання сімейних відносин побудовано 
на принципі протидії насильству в сім’ї. Цікавою є нор-
ма в багатьох штатах щодо «personal protection order» 
для постраждалої особи. Наприклад, якщо подружжя 
розлучається, то на період процесу розлучення суд 
може заборонити чоловікові будь-які контакти з дружи-
ною, якщо мало місце насильство [7, с. 47]. Законодав-
ство більшості штатів захищає не тільки від фізичного 
насильства, але і від інших його проявів.

У сімейному законодавстві США відбулося розши-
рення повноважень держави щодо захисту дітей, про-
те це не означає послаблення концепції недоторкано-
сті сім’ї, а демонструє визнання дітей повноправними 
особами з індивідуальними правами [6, с. 43]. Держава 
не втручається без обґрунтованої підстави, саме тому 
принцип недоторканості сім’ї збережено і він корелю-
ється із принципом найкращих інтересів дитини. Тобто 
за наявності підстав (наприклад, насильство в сім’ї) суд 
може прийняти рішення про позбавлення волі та інші 
рішення, пов’язані з безпекою та захистом дітей. 

Американський юридичний інститут у 1997 р. роз-
робив проект принципів у сфері регулювання сімейних 
відносин, кінцевий варіант яких був прийнятий у травні 
2000 р. [8, с. 9]. Зокрема, запропоновано змінити ві-
домий принцип найкращих інтересів дитини на основі 
стандарту апроксимації, розробленого професором 
Елізабет Скотт [19, с. 574]. Американські вчені об-
ґрунтовують, що така необхідність виникла у зв’язку з 
різною судовою практикою під час застосування прин-
ципу найкращих інтересів дитини, а також тому, що 
батьки в судових розглядах удаються не до співпра-
ці задля забезпечення інтересів дитини, а до пошуку 
недоліків один в одного, що призводить до ще більшої 
конфронтації та загострення конфліктів. У зв’язку з 
цим запропоновано таке: акцентувати увагу на пла-
нуванні потреб дитини; розподілити відповідальність 
за дитину на батьків, і судовий розгляд повинен бути 
крайнім заходом; встановити більш чіткі критерії під 
час вирішення спорів щодо дітей; зберегти різнома-
нітні підходи у вихованні батьками дітей; заохочувати 
батьків передбачати майбутні проблеми та конфлікти 
і встановлювати засоби для їх вирішення, не пов’язані 
із судовим розглядом; дозволяти постійно брати участь 
у житті дитини за певних обмежених обставин особам, 
які не є батьками за законом, але виконують функції 
батьків; забезпечити належний захист жертв домаш-
нього насильства. Принципи рекомендують батькам 
приймати план виховання дитини, який повинен місти-
ти індивідуалізований набір заходів із виховання, утри-
мання дитини, прийняття рішень щодо неї, якщо батьки 
не проживають разом. Тож принцип найкращих інтересів  
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дитини не заперечується, а скоріше розвивається і кон-
кретизується, встановлюючи презумпцію корисності 
спільної відповідальності за прийняття рішень щодо ди-
тини обома батьками.

Висновки. Незважаючи на відмінності регулювання 
сімейних відносин у різних штатах США як законодавчи-
ми актами, так і судовими прецедентами, можна 
виокремити спільні засади, зокрема такі: справедли-
вість, рівність, розумність, добровільність, моногамія, 
забезпечення фінансової самодостатності, недотор-
канність сім’ї, пріоритет інтересів дитини, врахування 
думки дитини тощо. Надзвичайно цінним для України 
є досвід американських судів у застосуванні принци-
пу справедливості під час розподілу майна подруж-
жя, визначення розміру аліментів, регулювання умов 
дошлюбних і шлюбних договорів. Також потребує 
подальшого дослідження віднесення нематеріальних 
активів до майна подружжя, що підлягають розподілу 
на засадах справедливості та рівності, а також їх враху-
вання під час визначення розміру утримання.
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ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКА 
ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, ФІРМОВОГО НАЙМЕНУВАННЯ, 

КВАЛІФІКОВАНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, 
ОТРИМАНОЇ ПІД ЧАС КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Пашаєв А. З., Чепіль О. С.

У науковій статті розглядаються організаційно-правові 
питання щодо виявлення ознак незаконного використання 
знака для товарів і послуг, фірмового найменування, квалі-
фікованого зазначення походження товару в мережі Інтер-
нет шляхом використання інформації, отриманої від конфі-
денційного співробітника. Конфіденційне співробітництво 
суттєво поліпшує виконання завдань оперативних підроз-
ділів Національної поліції України у боротьбі із криміналь-
ними правопорушеннями у галузі інтелектуальної власно-
сті в мережі Інтернет. Також у науковій статті йдеться 
про те, що спеціального нормативно-правового акта, який 
би повністю регламентував торгівлю через інтернет-ма-
газини, в Україні немає, що і ускладнює процес протидії, 
виявлення та розслідування кримінальних правопорушень у 
галузі інтелектуальної власності в мережі Інтернет.

Ключові слова: інтернет-магазин, інтернет-торгівля, 
інтернет-піратство, веб-сайт, соціальна мережа, месе-
нджер, акаунт, порушення авторських прав, інтелекту-
альна власність, захист прав споживачів, контрафактна 
продукція, фальсифікована продукція, конфіденційне співро-
бітництво, оперативні підрозділи, правоохоронні органи.

В научной статье рассматриваются организацион-
но-правовые вопросы по выявлению признаков незаконного 
использования знака для товаров и услуг, фирменного наи-
менования, квалифицированного указания происхождения 
товара в сети Интернет путем использования информа-
ции, полученной от конфиденциального сотрудника. Кон-
фиденциальное сотрудничество существенно улучшает 
выполнение заданий оперативных подразделений Нацио-
нальной полиции Украины в борьбе с криминальными право-
нарушениями в сфере интеллектуальной собственности в 
сети Интернет. Также в научной статье идет речь о том, 
что специального нормативно-правового акта, который 
бы полностью регламентировал торговлю через интер-
нет-магазины, в Украине нет, что и затрудняет процесс 
противодействия, выявления и расследования уголовных 
правонарушений в области интеллектуальной собствен-
ности в сети Интернет.

Ключевые слова: интернет-магазин, интернет-тор-
говля, интернет-пиратство, веб-сайт, социальная сеть, 
мессенджер, аккаунт, нарушение авторских прав, интел-
лектуальная собственность, защита прав потребителей, 
контрафактная продукция, фальсифицированная продук-
ция, конфиденциальное сотрудничество, оперативные 
подразделения, правоохранительные органы.

The aim of the article is to solve organizational and legal 
issues of identifing signs of illegal use of a mark for goods and 
services, company name, qualified indication of the origin of 
goods on the Internet using information received from a confi-
dential employee. Confidential cooperation greatly increases the 
efficiency of the tasks of the operational units of the National 

Police of Ukraine to combat with intellectual property criminal 
offenses on the Internet. Also in the scientific article we are talk-
ing about the fact that a special regulatory legal act that would 
completely regulate trade through online stores in Ukraine is not 
present, which complicates the process of counteraction, detec-
tion and investigation of criminal offenses in the field of intellec-
tual property on the Internet.

The modern development of the world economy is charac-
terized by radical changes in the definition of the directions 
of economic progress. Today, the main emphasis is shifting to 
accelerated innovation, the transition to a knowledge-based 
strategy and intelligence. The basis of such development are the 
intellectual property of the nation, scientific achievements, the 
processes of transformation of the results of creative activity 
into the production of material and spiritual goods. The role 
of intellectual property in economic development is increasing 
throughout the world, outpacing the importance of means of 
production and natural resources. Ensuring the proper protec-
tion and protection of intellectual property rights, including the 
use of the trademark for goods and services, corporate identity, 
and qualified indication of the origin of goods on the Internet is 
a multifaceted socio-economic, political and legal phenomenon, 
which is an integral part of market relations.

Today a significant part of the society makes purchases of 
goods and material assets through the Internet and each year 
their number increases, for example, through the online stores 
of Alibaba, Amazon and eBay –  products are sold every day for 
millions of dollars. The above-mentioned fact began actively 
use offenders, who are engaged in the manufacture and sale of 
counterfeit products with signs of illegal use of marks for goods 
and services, branded name, qualified indication of the origin of 
goods of famous brands in the Internet.

Key words: Internet shop, Internet commerce, Internet 
piracy, website, social network, messenger, account, copyright 
infringement, intellectual property, consumer rights protection, 
counterfeit products, confidential cooperation, operational 
units, law enforcement organs.

Постановка проблеми та її актуальність. Одними 
з найбільш поширених та найчастіше використовуваних 
об’єктів інтелектуальної власності є знаки для товарів 
і послуг, фірмове найменування, кваліфіковане зазна-
чення походження товару. У всьому світі вже зареє-
стровано декілька десятків мільйонів торгових марок та 
найменувань і щороку їхня кількість істотно зростає. Су-
часні тенденції розвитку економіки, науково-технічного 
прогресу, міжнародних ринків засвідчують становлен-
ня результатів інтелектуальної діяльності як рушійно-
го чинника розвитку суспільства. Рівень економічного 
розвитку кожної держави пов’язаний з рівнем розвитку  
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власності та її правової охорони [1, с. 4]. Натепер зна-
чна частина суспільства здійснює покупки товарів та 
матеріальних цінностей через мережу Інтернет та з 
кожним роком їх кількість зростає. Вказаним фактом 
почали активно користуватися правопорушники, які за-
ймаються виготовленням та реалізацією контрафактної 
та фальсифікованої продукції відомих торговельних 
брендів у мережі Інтернет. Найбільш актуальними й 
висвітленими в засобах масової інформації проблема-
ми, з якими щодня стикаються як пересічні громадяни, 
так правовласники об’єктів, слід виділити інтернет-пі-
ратство, патентний тролінг, відсутність ефективного 
механізму боротьби з контрафактною та фальсифіко-
ваною продукцією [1, с. 187]. Таким чином, проблема 
незаконного використання знака для товарів і послуг, 
фірмового найменування, кваліфікованого зазначен-
ня походження товару в мережі Інтернет стає дедалі 
актуальною у зв’язку з науково-технічним прогресом, 
інформатизацією суспільства та відсутністю в Україні 
сучасної та відповідної до міжнародних стандартів нор-
мативно-правової бази захисту прав інтелектуальної 
власності в мережі Інтернет та реального правового 
механізму захисту цих прав.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичними та практичними питаннями, пов’яза-
ними з правовою охороною, правовою кваліфікаці-
єю, попередженням, виявленням та розслідуванням 
незаконного використання знаків для товарів і послуг, 
фірмового найменування, кваліфікованого зазначення 
походження товару, були присвячені праці багатьох фа-
хівців, серед яких слід відзначити таких авторів, а саме: 
П.С. Берзіна [2], О.З. Гладуна [3], М.М. Дімітрова [4], 
В.С. Дроб’язко [5], О.В. Іванюка [6], А.В. Кирилюка 
[7], А.М. Коваль [8], С.В. Лісунова [9; 10], А.А. Лома-
кіну [11], А.Г. Майданевича [12], С.Я. Матінченко [13], 
О.М. Пастухова [14], А.С. Нерсесяна [15], О.А. Рассо-
махіна [16], Т.В. Рудника [17], Р.С. Филь [1; 19; 20], 
В.Б. Харченко [22], Є.І. Ходаківського [23], Н.В. Чудіно-
ва [24], А.О. Штефана [25] та інших.

Метою цієї статті є визначення проблемних питань, 
пов’язаних із залученням осіб до конфіденційного 
співробітництва з правоохоронними органами у про-
цесі виявлення ознак незаконного використання знака 
для товарів і послуг, фірмового найменування, квалі-
фікованого зазначення походження товару в мережі 
Інтернет.

Виклад основного матеріалу. Із появою мережі Ін-
тернет з’явилися і правопорушення нового типу, а також 
необхідність у нових засобах захисту від них. Хоча з пра-
вопорушеннями в мережі Інтернет можна боротися шля-
хом подання позовів приватними сторонами, але часто 
боротьба з такими правопорушеннями входить до ком-
петенції груп спеціального призначення або підрозділів 
по боротьбі з кіберзлочинністю. У Сполучених Штатах 
Америки Міністерство юстиції та Митна служба створи-
ли спеціальні підрозділи для боротьби зі злочинністю 
в мережі Інтернет, у тому числі із порушенням прав ін-
телектуальної власності [5, с. 49]. Ефективний та стрім-
кий розвиток ринкової економіки в Україні можливий 
лише за умови дотримання суб’єктами господарювання 
під час конкурентної боротьби встановлених чинним 
законодавством правил діяльності на ринку. Основними 
інструментами забезпечення добросовісної конкуренції 
виступають такі засоби індивідуалізації учасників госпо-

дарського обороту, товарів та послуг, як знаки для товарів 
і послуг (торговельний знак), фірмові найменування та 
кваліфіковані зазначення походження товару [9, с. 181].  
Ці позитивні зміни зумовлюють і поширення фактів 
незаконного використання знаку для товарів і послуг, 
фірмового найменування, кваліфікованого зазначення 
походження товару, що згубно відбивається на конку-
рентоспроможності як вітчизняних, так і зарубіжних 
товарів тощо [10, с. 62]. З метою конспірації вказаної 
протиправної діяльності відкриваються інтернет-магази-
ни, створюються акаунти та групи у соціальних мережах 
та месенджерах під вигаданими даними, розміщуються 
лоти на сайтах оголошень з продажу контрафактних та 
фальсифікованих продуктів.

Спеціального нормативно-правового акта, який би 
повністю регламентував торгівлю через інтернет-мага-
зин, в Україні немає. Отже, інтернет-торгівля, по суті, 
регламентується тими самими документами, що й інші 
види торгівлі. Під час відкриття інтернет-магазину 
необхідно правильно визначити код виду економіч-
ної діяльності, тому звертаємо увагу на таке. Згідно 
з КВЕД-2010 [26], необхідно вибрати клас 47.91 «Роз-
дрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштово-
го замовлення або через мережу Інтернет». Цей клас 
включає роздрібну торгівлю за допомогою компаній по-
штового замовлення або мережі Інтернет, тобто діяль-
ність із роздрібної торгівлі, де покупець здійснює свій 
вибір, ґрунтуючись на рекламних оголошеннях, катало-
гах, інформації веб-сайтів чи будь-якій іншій рекламній 
продукції, та здійснює замовлення поштою, телефоном 
або через мережу Інтернет (зазвичай за допомогою 
спеціальних засобів, розміщених на веб-сайті). Товар, 
який купується, може бути або безпосередньо заван-
тажений з інтернет-сайту, або доставлений покупцеві. 
Сюди входить і роздрібна торгівля будь-якими товара-
ми за допомогою компаній поштового замовлення, роз-
дрібна торгівля будь-якими товарами в мережі Інтер-
нет, пряма торгівля за допомогою телебачення, радіо 
та за телефоном, діяльність з роздрібної торгівлі інтер-
нет-аукціонів [26].

Також фізичним та юридичним особам, які здійсню-
ють торгівлю будь-якими товарами в мережі Інтернет, 
слід зареєструватися відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань» [27], 
але правопорушникам у галузі прав інтелектуальної 
власності сприяє те, що нині в Україні відсутні дієві 
механізми регулювання та контролю за відкриттям та 
подальшою діяльністю так званих інтернет-магазинів. 
Натепер в Україні без проблем можна відкрити інтер-
нет-магазин з продажу контрафактних та фальсифіко-
ваних продуктів, для цього не потрібно реєструватись 
у Відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань та 
перебувати на обліку у Державній фіскальній службі 
України як платник податків, можна навіть зазначити 
під час реєстрації вигадані дані, що ускладнює подаль-
ше встановлення та притягнення до відповідальності 
причетних осіб. Вказані факти, безумовно, спричи-
няють розвиток правопорушень у мережі Інтернет та 
завдають значних збитків компаніям-виробникам (влас-
никам торгових знаків та фірмових найменувань) та бю-
джету країни в частині ненадходження передбачених 
законодавством платежів, митних зборів та податків.
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Натепер злочинам, пов’язаним із незаконною реа-
лізацією контрафактної та фальсифікованої продукції 
з використанням знаків для товарів і послуг, фірмо-
вого найменування, кваліфікованого зазначення похо-
дження товару через мережу Інтернет, не приділено 
належної уваги. В цілому підробці та незаконному по-
ширенню піддаються іноземні товари відомих торго-
вельних брендів, позаяк висока якість їхньої продукції 
та популярність серед споживачів зумовили появу на 
споживчому ринку контрафактної та фальсифікова-
ної продукції. Крім порушення прав на використання 
знаків для товарів та послуг фірмового найменування, 
грубо порушуються права споживачів, яким під вигля-
дом розпродажу та акційних програм (чим пояснюєть-
ся низькі ціни) в мережі Інтернет фактично реалізу-
ють контрафактну та фальсифіковану продукцію. Це 
зумовлено тим, що в мережі Інтернет відсутній кон-
троль та будь-яка регуляція щодо відкриття та подаль-
шої діяльності так названих інтернет-магазинів. Крім 
того, нині є досить розвинені приватні підприємства, 
які займаються вантажними перевезеннями, що також 
сприяє торгівлі через мережу Інтернет. Вказані пере-
везення здійснюються без жодного контролю (пере-
вірки відправленого товару) та не встановлюються ан-
кетні дані відправника, що в майбутньому ускладнює 
встановлення всіх причетних осіб до кримінального 
правопорушення. Наприклад, А.А. Ломакіна мовить 
про відсутність належного методичного забезпечення 
оперативних підрозділів Національної поліції України з 
попередження, виявлення і розкриття злочинів проти 
прав інтелектуальної власності та про недоліки тех-
нічного й інформаційного забезпечення оперативно-а-
гентурної роботи (конфіденційного співробітництва) 
[11, с. 13]. Ми підтримуємо думку вказаного автора. 
Оперативним підрозділам для виконання завдань опе-
ративно-розшукової діяльності відповідно до п. 14 ч. 1  
ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову ді-
яльність» [28] надається право використовувати конфі-
денційне співробітництво згідно з положеннями ст. 275  
Кримінального процесуального кодексу України [29]. 
Наприклад, інформація про незаконне поширення кон-
трафактної та фальсифікованої продукції може бути 
отримана за допомогою комп’ютерної розвідки –  це 
оперативно-розшуковий захід, який полягає у ціле-
спрямованому пошуку та отриманні інформації загаль-
ного користування з комп’ютерних систем та мереж з 
метою виявлення відомостей криміногенного та кри-
мінального характеру [30, стаття 1], цей захід може 
бути проведений як оперативним співробітником, так і 
конфіденційним співробітником.

До інформації, що може бути корисною під час 
виявлення контрафактної та фальсифікованої про-
дукції, можна віднести фото, аудіо, відео, тексто-
ві файли тощо. Втім, є питання, чи можна віднести 
до цієї інформації відомості, отримані за допомогою 
операції скриншот (screenshot), тобто фіксації ві-
домостей з екрана, оскільки саме під час виявлен-
ня [17, с. 162–164] ознак незаконного використання 
знака для товарів і послуг, фірмового найменуван-
ня, кваліфікованого зазначення походження товару 
в мережі Інтернет шляхом використання інформації, 
отриманої під час конфіденційного співробітництва. 
Вважаємо, так можна, тому що конфіденційний спів-
робітник, який здійснює збір та аналіз ознак кримі-

нального правопорушення, передбаченого ст. 229 КК 
України [31], за відсутності інших технічних можли-
востей  йому необхідно зафіксувати відомості, які, 
на його думку, становлять оперативний інтерес.

Конфіденційне співробітництво особи з оператив-
ними підрозділами Національної поліції України щодо 
виявлення ознак незаконного використання знака 
для товарів і послуг, фірмового найменування, квалі-
фікованого зазначення походження товару в мережі 
Інтернет мусить мати виключно законний, добровіль-
ний, цілеспрямований та свідомий характер. У разі за-
лучення осіб до конфіденційного співробітництва з ме-
тою виявлення ознак незаконного використання знака 
для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфі-
кованого зазначення походження товару оперативний 
працівник має з’ясувати для себе, що саме спонукає 
майбутнього конфіденційного співробітника до співп-
раці. Встановлення мотивів є необхідним не тільки 
для того, щоб зрозуміти саму психологію особи, а й 
спрогнозувати майбутню співпрацю в певному ракурсі 
та у перспективі боротьби зі злочинністю.

До осіб, що залучаються до конфіденційного спів-
робітництва з метою виявлення ознак незаконного 
використання знака для товарів і послуг, фірмового 
найменування, кваліфікованого зазначення походжен-
ня товару та інших злочинів у сфері інтелектуальної 
власності, висуваються спеціальні вимоги, а саме: 
досконале вміння проводити комп’ютерну розвід-
ку; наявність абстрактного розуміння явищ; уміння 
проводити моніторинг та системний аналіз явищ у ме-
режі Інтернет; розумітися на контент-аналізі; вміння 
досконало користуватися звичайними браузерами та 
Тор-браузером; наявність чинних заздалегідь вигада-
них та законспірованих акаунтів у соціальних мере-
жах (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Google+, 
Twitter, MySpace, NowPublic, iWiW, reddit та інші. Не 
слід забувати про заборонені в нашій державі ВКон-
такте та Одноклассники) та мессенджерах (Telegram, 
Signal, Wickr, iMessage, Ping, WhatsApp Messenger, 
Viber, ChatSecure, Cryptocat та інші); технологічна ін-
телектуальність та освіченість конфідента; володіння 
спеціальними знаннями про сучасні технології; умін-
ня розпізнати ознаки злочинів проти інтелектуальної 
власності; вміння розпізнавати нові способи і сучасні 
засоби здійснення кіберзлочинів; наявність потужного 
розвідувального потенціалу, зокрема в мережі Інтер-
нет; зв’язки в хакер-середовищах.

Висновки. По-перше, провівши аналіз теоретичних 
положень та нормативно-правових актів було виявле-
но, що нині в Україні сформована нормативно-право-
ва та матеріально-технічна база, яка надає можливість 
оперативним підрозділам Національної поліції Украї-
ни виявляти ознаки незаконного використання знака 
для товарів і послуг, фірмового найменування, квалі-
фікованого зазначення походження товару в мережі 
Інтернет шляхом використання інформації, отриманої 
від конфіденційного співробітника. По-друге, все-таки 
виклик сьогодення вимагає удосконалення інформацій-
но-технічних та технологічних навичок, вмінь та знань 
осіб, які конфіденційно співробітничають з оператив-
ними підрозділами Національної поліції України під час 
виявлення злочинів проти інтелектуальної власності 
в мережі Інтернет та загальнокримінальних злочинів 
у мережі Інтернет.
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ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ СУДОВОГО ЗАХИСТУ 
КОЛЕКТИВНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧІВ
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У науковій статті досліджено сутність та проце-
суальні особливості судового провадження за представ-
ницькими позовами на захист колективних прав та інте-
ресів споживачів як загальноєвропейського процесуального 
механізму судового захисту численної групи осіб. Зроблено 
висновок про необхідність розроблення інституту групо-
вого (представницького) позову в цивільному процесуаль-
ному законодавстві України з урахуванням перспективного 
законодавства Європейського Союзу.

Ключові слова: груповий позов, представницький позов, 
колективне відшкодування шкоди, захист прав споживачів.

В научной статье исследована сущность и процессу-
альные особенности судебного производства по предста-
вительским искам в защиту коллективных прав и интере-
сов потребителей как общеевропейского процессуального 
механизма судебной защиты многочисленной группы лиц. 
Сделан вывод о необходимости разработки института 
группового (представительского) иска в гражданском про-
цессуальном законодательстве Украины с учётом перспек-
тивного законодательства Европейского Союза.

Ключевые слова: групповой иск, представительский 
иск, коллективное возмещение вреда, защита прав потре-
бителей.

In the scientific article the essence and procedural peculi-
arities of the proceedings in the case of representative actions 
concerning the protection of collective rights and consumer 
interests as a pan-European procedural mechanism of collective 
compensation are researched.

A representative case may be brought by qualified institu-
tions for the protection of the rights and interests of two or 
more persons whose rights and interests have been violated or 
there is a risk of their violations, and the individuals themselves 
are not directly involved in the proceedings. The outcome of the 
trial of such a claim may be a court decision prohibiting or ter-
minating the actions of the defendant, violating the collective 
interests of consumers, as well as a decision on compensation 
for harm to interested consumers as a result of illegal actions of 
the defendant. Representation is considered as a typical group 
action adapted to the features of the continental legal system, 
which ensures effective and timely access to justice for all stake-
holders.

The author noted the procedural peculiarities of the trial 
on a representative action: the lack of the need to provide indi-
vidual consumers with mandates for representation in court of 
their interests; special properties of the final court decision; sus-
pension of the limitation period for individual consumer claims 
for damages; limitation of court fees; prohibition of punitive 
damages; definition of the circle of interested consumers on the 
principle of “opt-in”; the establishment of fines as a means of 
ensuring compliance with the decision on representative claims; 
stimulating the parties to the settlement of the dispute.

The conclusion is made on the necessity of developing the 
institute of class (representative) action in the civil procedural 
legislation of Ukraine taking into account the perspective legis-
lation of the European Union.

Key words: class action, representative action, collective 
redress, protection of consumer rights.

Постановка проблеми та її актуальність. Груповий 
позов є одним із визнаних у світовій юридичній практиці 
процесуальних засобів судового захисту численної групи 
осіб, права та інтереси яких зазнали порушень внаслідок 
дій (бездіяльності) одного відповідача. Судове прова-
дження за таким позовом забезпечує реалізацію права 
на судовий захист численної групи осіб, персональний 
та кількісний склад якої може бути важко визначений і 
залучення їх до участі у справі є недоцільним, що,  сво-
єю чергою, забезпечує ефективний та своєчасний доступ 
до правосуддя всіх осіб, а також сприяє розвантаженню 
судової системи від однотипних справ. Водночас, оскіль-
ки найбільшого розвитку такий процесуальний інститут 
набув у правовій системі США, найчастіше й основними 
вадами такого процесуального механізму називають ті, 
що є характерними саме для правової системи США і зу-
мовлюються особливостями зазначеної системи: наділен-
ня приватних осіб повноваженнями судового захисту чис-
ленної групи осіб, що суперечить диспозитивним засадам 
континентального цивільного процесу; образливість та 
несправедливість судових процесів; надвеликі «гонорари 
успіху» адвокатів тощо. Саме зазначені та інші вади аме-
риканської моделі групового позову завжди зумовлювали 
досить стримане ставлення європейських правників в об-
говореннях можливості запровадження інституту групово-
го позову до правових систем країн Європейського Союзу.

Втім, останніми роками процесуальна модель групо-
вого позову в тому чи іншому вигляді отримує закріплен-
ня в національних правових системах держав-членів 
ЄС. На загальноєвропейському рівні ведуться дискусії із 
запровадження загальноєвропейського механізму колек-
тивного відшкодування шкоди [1; 2, с. 165–172]. А остан-
ні загальновідомі випадки порушень законодавства, що 
стосується інтересів численних споживачів, на зразок 
так званого «Дизельгейту», переконують у необхідності 
розробки та впровадження в практику таких процесуаль-
них механізмів [3].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Групо-
вий позов –    це відносно новий для української правової 
системи інститут, що отримав досить усічене та скоріш 
декларативне закріплення в п. 9 ч. 1 ст. 45 Закону України 
«Про захист прав споживачів», якою передбачено право 
громадських організацій споживачів звертатися з позовом 
до суду про визнання дій продавця, виробника (підприєм-
ства, що виконує їх функції), виконавця протиправними 
щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих 
дій. При цьому в процесуальному законодавстві відсутні 
норми, які регламентували б процесуальні особливості 
розгляду судом таких вимог, що ускладнює практичну 
реалізацію зазначених положень закону. Оновлений ЦПК 
України в п. 5 ч. 1 ст. 162 лише містить норми, анало-
гічні  ст. 98 ЦПК попередньої редакції (до 03.10.2017 р.) 
щодо віднесення до переліку вимог, за якими може бути 
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видано судовий наказ, вимоги про повернення вартості 
товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке на-
брало законної сили, про встановлення факту продажу 
товару неналежної якості, ухвалене на користь невизна-
ченого кола споживачів.

Можливість та необхідність введення до національ-
ної правової системи інституту групового (масового) 
позову були предметом достатньої кількості наукових 
досліджень, предметом обговорення на тематичних 
науково-практичних заходах, зокрема «круглому столі» 
«Масовий позов: перспективи в Україні крізь призму зару-
біжного досвіду», організованому Верховним Судом Укра-
їни спільно з Київським національним університетом іме-
ні Тараса Шевченка за підтримки Проекту ЄС «Підтримка 
реформ у сфері юстиції в Україні» (червень 2015 р.), та 
семінарі, організованому дирекцією Європейської комiсiї 
з питань політики сусідства i розширення переговорів та 
Вищим господарським судом (жовтень 2016 р.) [4; 5]. Се-
ред дослідників, які переймалися питаннями групових 
позовів, можливо виділити як вітчизняних, так і зарубіж-
них правників, зокрема: Г.О. Аболоніна, Н.С. Батаєву, 
Ю.В. Білоусова, В.В. Борщенко, А.В. Губську, А. Жиді, 
П.П. Колєсова, В.А. Миколаєць,  К. Осакве, М.О. Рожкову, 
Я.М. Романюка, К.О. Фесик та ін. Деякі дослідження були 
проведені й автором. 

Проведені наукові дослідження та їх опублікова-
ні результати, рекомендації за підсумками обговорен-
ня на науково-практичних заходах практично одного-
лосні –    є нагальна потреба подальшого врегулювання 
на законодавчому рівні інституту групового позову в Укра-
їні та запровадження зазначеного інституту в цивільно-
му, господарському та адміністративному судочинстві 
з огляду на специфіку правовідносин у спорах, які вирі-
шуються [6; 7, с. 46–47; 8, с. 46]. Завдання ж адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС як пріоритет-
ного складника процесу інтеграції України до ЄС актуалі-
зувало дослідження законодавства ЄС у сфері реалізації 
та захисту прав та інтересів людини і громадянина. 

Таким чином, метою цієї статті є визначення проце-
суальних особливостей судового провадження за євро-
пейською моделлю групового позову –    представниць-
кими позовами в аспекті їх врахування для вироблення 
пропозицій з удосконалення цивільного процесуального 
законодавства України.

Виклад основного матеріалу. Питання введення 
до європейського правового простору процесуального 
механізму судового захисту прав численних груп осіб, зо-
крема споживачів, розглядається Європейською комісією 
вже близько 20 років. За цей час було прийнято Дирек-
тиву 98/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 
травня 1998 р. про судові заборони для захисту інтересів 
споживачів (Directive 98/27 /EC of the European Parliament 
and of the Council on injunctions for the protection of 
consumers’ interests) [9], яка була замінена Директивою 
2009/22/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 23 квіт-
ня 2009 р. про судові заборони для захисту інтересів спо-
живачів (Directive 2009/22/EC of the European Parliament 
and of the Council of 23 April 2009 on injunctions for the 
protection of consumers’ interests) [10]; Європейською ко-
місією опубліковано Зелену книгу щодо колективного від-
шкодування шкоди споживачам 2008 р. (Green Paper On 
Consumer Collective Redress) [11] та інші документи.

Суттєвим кроком щодо розроблення механізму за-
хисту прав численних груп споживачів в Європейському 

правовому просторі було видання в 2013 році Європей-
ською комісією Рекомендації № 2013/396/ЄС «Про загаль-
ні принципи судового заборонного та компенсаційного 
механізмів колективного відшкодування шкоди в дер-
жавах-членах, що стосуються порушення прав, наданих 
за законодавством Союзу» (Commission Recommendation 
2013/396/EU of 11 June 2013 on common principles for 
injunctive and compensatory collective redress mechanisms 
in the Member States concerning violations of rights granted 
under Union Law, далі –  Рекомендація 2013/396/ЄС) [12]. 
У Рекомендації 2013/396/ЄС Комісією пропонується дер-
жавам-членам запровадження на національному рівні 
механізмів колективного відшкодування шкоди, зокрема 
в сфері захисту прав споживачів, охорони навколишньо-
го природного середовища, захисту персональних даних, 
конкуренції тощо. Крім того, в Рекомендації Комісією роз-
крито окремі принципи процесуальних механізмів захисту 
колективних прав та інтересів, які мають враховуватися 
державами-членами у разі їх розробки в національному 
законодавстві. 

У квітні 2018 року Комісією запропоновано до обго-
ворення Пропозиції до Директиви Європейського пар-
ламенту та Ради про представницькі позови для захисту 
колективних інтересів споживачів та скасування Дирек-
тиви 2009/22/ЄС (Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on representative actions 
for the protection of the collective interests of consumers, 
and repealing Directive 2009/22/EC, далі –  Пропозиції), 
в яких запропоновано загальноєвропейську процесуаль-
ну модель представницьких позовів про захист колек-
тивних прав та інтересів численної групи осіб [13]. Не 
зважаючи на те, що Рекомендація 2013/396/ЄС та Про-
позиції носять необов’язковий характер,  а останні ще є 
предметом численних дискусій та обговорень, зміст цих 
документів дає змогу визначити основні риси загально-
європейського механізму судового захисту численної 
групи осіб, що враховує особливості саме  правових сис-
тем континентального права.

Так, представницькі позови подаються на захист 
колективних інтересів споживачів, при цьому самі спо-
живачі не є сторонами у провадженні за такими позова-
ми (ст. 3 Пропозицій). Представницький позов подається 
спеціально кваліфікованою особою на захист прав та інте-
ресів двох або більше осіб, права та інтереси яких зазна-
ли порушень або є ризик їх порушень, при цьому самі такі 
особи не є безпосередніми учасниками судового розгляду 
(п. 3 Рекомендації 2013/396/ЄС). Вимогами, що можуть 
бути заявлені за такими позовами, є:

–  ухвалення судового рішення про припинення дій чи 
бездіяльності відповідача, що порушують колективні інте-
реси споживачів, як тимчасовий захід (на зразок забезпе-
чення позову) для припинення таких дій (бездіяльності)  
або, якщо дії чи бездіяльність відповідача ще не були 
вчинені, але є неминучими,  про заборону таких дій (без-
діяльності);

–  ухвалення судом остаточного рішення про заборо-
ну, яким підтверджується, що дії (бездіяльність) відпо-
відача є порушенням законодавства ЄС щодо колектив-
них прав та інтересів споживачів, і, якщо це необхідно, 
про припинення таких дій (бездіяльності) або, якщо такі 
дії (бездіяльність) ще не мали місця, але є неминучими 
в майбутньому, про заборону таких дій (бездіяльності). 
Крім того, на підставі такого остаточного рішення в рам-
ках представницького позову можуть бути заявлені ви-
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моги, спрямовані на усунення наслідків таких масових 
порушень прав споживачів, зокрема про відшкодування 
шкоди. Способи відшкодування відповідачам шкоди за-
лежно від обставин конкретної справи можуть передбача-
ти покладення на відповідача обов’язку ремонту, заміни 
неякісного товару, зниження ціни, розірвання договору та 
компенсації  понесених витрат. 

У виняткових, складних випадках, якщо внаслідок 
особливостей індивідуальної шкоди, завданої спожива-
чам, кількісна оцінка розмірів індивідуального відшко-
дування заінтересованим споживачам є складною, може 
бути передбачено повноваження суду ухвалювати замість 
рішення про відшкодування шкоди декларативне рішен-
ня щодо підтвердження відповідальності відповідача 
перед споживачами, яким завдано шкоду внаслідок по-
рушення законодавства ЄС. Подальше ж відшкодування 
завданої споживачам шкоди можливе за індивідуальни-
ми позовами споживачів або за допомогою інших про-
цесуальних механізмів, передбачених національними 
законодавствами держав-членів. Проте у двох випадках 
таке декларативне рішення не може бути винесено, і суд, 
що розглядає справу, має ухвалити рішення про відшко-
дування шкоди. Так, по-перше, у випадках, коли спо-
живачі, права яких порушено діями відповідача, можуть 
бути досить легко ідентифіковані і завдана їм шкода може 
бути визначена. У таких випадках для пред’явлення пред-
ставницького позову про відшкодування шкоди кваліфі-
кованою особою не вимагається подання індивідуальних 
звернень окремих заінтересованих споживачів чи надан-
ня ними повноважень кваліфікованій особі на звернення 
до суду від їхнього імені, проте рішення щодо відшкоду-
вання шкоди має бути ухвалене щодо заінтересованих 
споживачів.

По-друге, так звані «випадки з низькою вартістю», 
коли споживачі понесли настільки незначні збитки, що 
було б недоцільно й непропорційно розподіляти їм ком-
пенсацію. У таких випадках грошові кошти, що стягують-
ся з відповідача як компенсація, мають направлятися 
на суспільні цілі, що слугують колективним інтересам 
споживачів, зокрема кампанії з підвищення загальної обі-
знаності (ст. 5 Пропозицій).

Вимоги до осіб, які мають право на пред’явлен-
ня представницького позову (пп. 4-7 Рекомендації 
2013/396/ЄС, ст. ст. 5,7 Пропозицій). Представницькі по-
зови можуть подаватися кваліфікованими особами, які 
відповідають критеріям прийнятності і призначені держа-
вою-членом як такі із занесенням до загальнодоступного 
переліку кваліфікованих осіб, які мають право на звер-
нення із представницькими позовами. Такими суб’єктами 
можуть бути об’єднання споживачів, незалежні публічні 
органи.

Критеріями прийнятності є: організація створена від-
повідно до законодавства держави-члена; некомерційний 
характер діяльності організації; наявність у такої органі-
зації законного інтересу в забезпеченні дотримання по-
ложень відповідного законодавства ЄС; прямий зв’язок 
між основними цілями організації і правами, наданими 
відповідно до законодавства Союзу, які, як стверджуєть-
ся, були порушені, щодо яких розглядається справа. Такі 
особи мають бути прозорі як щодо джерел фінансування 
своєї діяльності в цілому, так і щодо коштів на ведення 
процесу за представницьким позовом про відшкодування 
шкоди зокрема, з метою оцінки судом можливого кон-
флікту інтересів між стороннім спонсором та учасниками 

справи та попередження несправедливих, образливих 
судових процесів, наприклад між конкурентами. Квалі-
фікована організація мусить мати достатні можливості з 
точки зору фінансових ресурсів, людських ресурсів і пра-
вового супроводження, щоб представляти інтереси спо-
живачів найкращим чином. 

Державам-членам надається можливість визначати, 
що представницькі позови можуть подаватися тільки ква-
ліфікованими особами, які були офіційно призначені заз-
далегідь, або особами, які спеціально були сертифіковані 
для конкретного представницького позову.

На загальноєвропейському рівні пропонується забез-
печення доступності процедури звернення кваліфікова-
них організацій до суду із представницькими позовами, 
зокрема шляхом обмеження розмірів судових зборів, 
надання їм доступу до правової допомоги, коли це необ-
хідно, або шляхом надання їм державного фінансування 
для цієї мети. У статті 15 Пропозицій також покладається 
на держави-члени та Комісію обов’язок підтримувати та 
сприяти співробітництву між кваліфікованими організа-
ціями та їх обмін досвідом з метою збільшення викори-
стання представницьких дій проти порушень з транскор-
донними наслідками. Держави-члени мають вживати 
необхідних заходів для забезпечення того, щоб у випад-
ках, коли кваліфіковані суб’єкти зобов’язані інформувати 
зацікавлених споживачів про поточну представницьку ді-
яльність, пов’язані витрати можуть бути стягнуті з відпо-
відача, якщо процес є успішним.

Позасудове врегулювання спорів. Одним із ефектив-
них шляхів вирішення будь-якого правового конфлікту, 
в тому числі й щодо порушення прав та інтересів числен-
ної групи осіб, як свідчить світова практика, є врегулюван-
ня спору за взаємною згодою сторін. На загальноєвропей-
ському рівні, враховуючи вимоги  Директиви 2008/52/ЄС  
Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року 
щодо певних аспектів медіації у цивільних і комерційних 
справах, на держав-членів покладається обов’язок заохо-
чування сторін таких конфліктів до врегулювання спору 
за взаємною згодою як на досудовому етапі, так і безпосе-
редньо під час судового розгляду. Відповідно до ст. 8 Про-
позицій може бути передбачено процедуру, в рамках якої 
суд може затвердити колективну мирову угоду, досягну-
ту кваліфікованою особою-заявником представницького 
позову і ймовірним  порушником колективних інтересів 
споживачів до того, як провадження за представницьким 
позовом щодо дій (бездіяльності) такої особи буде відкри-
то в суді.

У випадках ухвалення декларативного рішення, яким 
підтверджується відповідальність відповідача щодо по-
рушення колективних інтересів споживачів, суд може 
вимагати від сторін процесу протягом розумного строку 
обговорити можливість врегулювання спору з питань від-
шкодування шкоди споживачам. Угоди про врегулюван-
ня, досягнуті у всіх вищезазначених випадках, підлягають 
обов’язковому судовому або адміністративному контр-
олю, щоб забезпечити їхню законність і справедливість. 
Споживачам, які мають відношення до схваленого судом 
колективного врегулювання, завжди має бути надана мож-
ливість прийняти або відхилити запропоноване відшкоду-
вання. 

Доступність інформації про представницькі позови. 
Істотну роль у досягненні ефективності процедури захи-
сту колективних інтересів споживачів відіграє інформу-
вання заінтересованих споживачів про судові процеси 
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за представницькими позовами та їх результати. Так, від-
повідно до пп. 10-12  Рекомендації 2013/396/ЄС держа-
ви-члени мають забезпечити можливості представницької 
організації поширювати інформацію про ймовірні пору-
шення прав та інтересів споживачів і про свої наміри до-
могтися судової заборони, щоб зупинити їх, подати позов 
про відшкодування завданих збитків, а також про поточні 
провадження за представницькими позовами. Способи 
поширення такої інформації мають враховувати конкрет-
ні обставини справи, свободу вираження поглядів, право 
на інформацію і право на захист репутації або цінності 
компанії-відповідача, перш ніж остаточним судовим рі-
шенням буде встановлено порушення законодавства ЄС 
щодо колективних інтересів споживачів та відповідаль-
ність відповідача за такі порушення. 

 У ст. 9 Пропозицій передбачається закріплення обов’яз-
ку відповідача в разі задоволення судом представницького 
позову  належним чином інформувати зацікавлених спо-
живачів про остаточні рішення про заборону, остаточні 
рішення про заходи щодо усунення постійних наслідків по-
рушень, включаючи остаточні рішення про відшкодування 
шкоди, декларативні рішення щодо відповідальності від-
повідача за порушення законодавства щодо колективних 
інтересів споживачів, а також остаточні рішення, якими 
затверджуються умови угод з врегулювання спору. Зазна-
чене  положення гарантуватиме інформування споживачів 
про можливості відшкодування ним завданої неправомір-
ними діями відповідача шкоди, зокрема про наступні дії, 
що мають бути вчинені заінтересованими споживачами 
для отримання такого відшкодування.

З цією ж метою державам-членам рекомендовано ство-
рити національний реєстр проваджень за представниць-
кими позовами. Національний реєстр має бути доступним 
безкоштовно будь-якій зацікавленій особі через електро-
нні засоби та інше. Веб-сайти, що публікують реєстри, ма-
ють надавати доступ до всебічної та об’єктивної інформа-
ції про наявні методи отримання компенсації, включаючи 
позасудові методи (пп. 35–37 Рекомендації 2013/396/ЄС). 

Особливості законної сили судових рішень. У ст. 10 
Пропозицій на загальноєвропейському рівні пропонуєть-
ся закріпити особливі наслідки законної сили судових рі-
шень за представницькими позовами. Відповідно до цього 
положення висновок суду про порушення відповідачем 
законодавства ЄС, яке завдає шкоди колективним інтер-
есам споживачів, встановлений в остаточному рішен-
ні суду держави-члена, включаючи остаточне рішення 
про припинення чи заборону дій відповідача, є обов’яз-
ковим під час розгляду будь-яких інших вимог до тако-
го відповідача щодо відшкодування шкоди  споживачам 
у зв’язку із цим порушенням, що розглядаються судами 
цієї ж держави-члена. Вищезгадані обставини, встановле-
ні остаточним рішенням суду однієї держави-члена судом 
в іншій державі-члені, мають розглядатися як спростовна 
презумпція існування такого порушення.

Остаточне ж декларативне рішення суду держави- 
члена, яким встановлено відповідальність відповіда-
ча за порушення колективних інтересів споживачів, є 
обов’язковим під час розгляду будь-яких вимог щодо від-
шкодування шкоди, завданої цим порушенням лише в суді 
цієї ж держави-члена з питання наявності відповідально-
сті відповідача за згадані порушення. При цьому право-
вими системами держав-членів мають бути передбачені 
доступні спрощені процедури для отримання відшкоду-
вання індивідуальними споживачами.

Окрім вищезазначених, до процесуальних особливос-
тей загальноєвропейського процесуального механізму 
провадження за представницькими позовами, на які звер-
тає увагу Європейська комісія, можна віднести:

– обов’язковість вирішення питання про прийнят-
ність поданого до суду представницького позову (так 
звана сертифікація представницького позову). Пунктами 
8–9 Рекомендацій 2013/396/ЄС визначено, що на якомога 
більш ранній стадії судового розгляду має бути забезпе-
чена перевірка поданого представницького позову на до-
тримання умови  його прийнятності. Зазначене питання 
має вирішуватися безпосередньо за ініціативою суду і 
включати перевірку особи, якою подано представницький 
позов на дотримання встановлених критеріїв щодо таких 
сертифікованих осіб, джерела їх фінансування тощо;

– зупинення перебігу строків позовної давності 
для вимог споживачів щодо відшкодування шкоди.  
У ст. 11 Пропозицій наслідком пред’явлення представ-
ницького позову передбачено зупинення строків позов-
ної давності для вимог споживачів щодо відшкодування 
завданої шкоди. Зазначене разом із нормативним закрі-
пленням особливостей законної сили остаточних судових 
рішень, якими констатується факт порушення відповіда-
чем колективних інтересів споживачів, гарантує реальну 
можливість звернення із вимогами про відшкодування 
шкоди, завданої внаслідок такого порушення або в рам-
ках представницького позову або шляхом пред’явлення 
споживачами індивідуальних вимог;

– процесуальна доцільність судових процедур щодо 
вимог про судову заборону. Позовні вимоги про судову 
заборону, які передбачають припинення чи заборону дій 
(бездіяльності) відповідача, що порушують колективні 
права та інтереси споживачів, мають розглядатися з усі-
єю доцільністю, зокрема у разі необхідності, в порядку 
спрощеного провадження з метою запобігання шкоди чи 
її збільшення у зв’язку із триваючим порушенням прав 
споживачів (п. 19 Рекомендацій 2013/396/ЄС, ст. 12 Про-
позицій);

– визначення заінтересованих у відшкодуванні ін-
дивідуальної шкоди споживачів за принципом “opt-in” 
(принцип «згоди»). Як випливає зі змісту пп. 21–24 Реко-
мендації 2013/396/ЄС та п. (а) ч. 3 ст. 6 та ч. 6 ст. 8 Пропо-
зицій, визначення кола конкретних споживачів, які заінте-
ресовані в отриманні відшкодування за представницьким 
позовом, має відбуватися на основі прямої згоди осіб, які 
стверджують, що їм було завдано шкоду діями (бездіяль-
ністю) відповідача. Будь-які винятки з цього принципу 
за законом або за рішенням суду мають бути належним 
чином обґрунтовані причинами належного здійснення 
правосуддя. Особи, які стверджують, що зазнали шкоди 
внаслідок дій (бездіяльності) відповідача, мусять мати 
можливість приєднатися до сторони-позивача в будь-який 
час до того, як рішення буде винесено або спір буде вре-
гульовано у позасудовому порядку. Учасник групи спожи-
вачів має бути вільним у праві вийти з групи споживачів 
у будь-який час до моменту ухвалення остаточного рішен-
ня або припинення провадження у справі у зв’язку із вре-
гулюванням спору, без позбавлення можливості заявлен-
ня індивідуальних вимог в іншій, встановленій законом 
формі. Відповідач має бути поінформований про склад 
групи заінтересованих в отриманні відшкодування шкоди 
споживачів та про будь-які зміни в ній;

– забезпечення виконання судових рішень за пред-
ставницькими позовами. У національному законодавстві 
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держав-членів мають бути передбачені ефективні захо-
ди забезпечення виконання відповідачем остаточного 
судового рішення за представницьким позовом чи затвер-
дженої судом угоди про врегулювання спору, зокрема мо-
жуть бути передбачені штрафи за кожен день затримки 
виконання рішення чи угоди про врегулювання або будь-
які інші грошові стягнення, передбачені національним 
законодавством (п. 20 Рекомендації 2013/396/ЄС; ст. 14 
Пропозицій);

– заборона каральних (штрафних) збитків (п. 31 Ре-
комендації 2013/396/ЄС). Компенсація, присуджена  ін-
дивідуальним споживачам за результати розгляду пред-
ставницьких позовів, не має перевищувати компенсацію, 
яка була б присуджена в разі звернення споживачів із 
вимогами про відшкодування шкоди в індивідуальному 
порядку. Зокрема, каральні (штрафні) збитки, що призво-
дять до надмірної компенсації на користь сторони-пози-
вача, характерні для групових позовів у США, мають бути 
заборонені;

– обмеження гонорарів адвокатів. Держави-члени 
мають забезпечити, щоб гонорари адвокатів та методи 
їх обрахування не створювали жодних стимулів та під-
став для несправедливих та образливих судових розгля-
дів, що є недоцільним з точки зору дотримання інтересів 
будь-якої зі сторін. Держави-члени не мають дозволяти 
так звані «гонорари успіху» адвокатів. Держави-члени, 
які дозволяють визначення гонорарів адвокатів залеж-
но від результатів розгляду справи мають передбачати 
належне правове регулювання таких виплат адвокатам 
у випадках колективного відшкодування шкоди за пред-
ставницькими позовами, зокрема з урахуванням права 
на повне отримання відшкодування шкоди заінтересова-
ними споживачами;

– забезпечення транскордонних представниць-
ких позовів. Рекомендацією 2013/396/ ЄС (пп. 17–18) та 
Пропозиціями (ст. 16) звертається увага на необхідність 
забезпечення можливості вирішення транскордонних 
представницьких позовів в ЄС. Зокрема, це передба-
чає взаємне визнання правового статусу кваліфікованих 
суб’єктів, призначених заздалегідь в одній державі-чле-
ні, для пред’явлення  представницьких позовів в іншій 
державі-члені. Крім того, передбачається можливість 
кваліфікованим організаціям з різних держав-членів 
спільно діяти в рамках єдиного представницького позову 
перед єдиним компетентним органом відповідно до пра-
вил ЄС та національних правил. 

Висновки. Обсяг наукової статті, на жаль, не дає 
змогу розкрити процесуальні особливості процесуаль-
них механізмів колективного захисту численної групи 
осіб в окремих державах-членах ЄС, що враховують 
як вищерозглянуті рекомендації та пропозиції Євро-
комісії, так і мають певні національні особливості, що 
може надати додаткову інформацію про ефективність 
зазначених процесуальних засобів. Водночас розгля-
нута загальноєвропейська модель представницьких 
позовів для захисту прав та інтересів численної групи 
споживачів свідчить про досить успішну можливість 
адаптації групового позову як процесуального інститу-
ту загального права до особливостей континентальної 
правової системи. Процесуальні особливості адаптова-
ного процесуального механізму захисту численної групи 
осіб заслуговують на увагу і подальшу наукову розробку 

та впровадження в національне цивільне процесуаль-
не законодавство України, зокрема щодо подальшого 
регламентування процедури розгляду та вирішення на-
ціональними судами позовів громадських організацій 
споживачів про захист інтересів невизначеного кола 
споживачів.
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СУТНІСТЬ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Томіна В. Ю.

Автор розкриває сутність аудиторської діяльності 
через дослідження нормативно-правових актів та наукових 
напрацювань учених, формуючи власне визначення аудиту 
та аудиторської діяльності. 

Наголошує, що в сучасних соціально-політичних умовах з 
урахуванням рівня економічних зв’язків та товарообігу, тем-
пів розвитку приватного сектору економіки рівень детінізації 
економічних відносин в Україні напряму залежить від рівня та 
якості перевірок законності фінансово-господарської діяльно-
сті та наявності дієвого механізму забезпечення фінансового 
контролю. З цією метою створено спеціальну систему суб’єк-
тів, діяльність яких спрямована саме на перевірку законності 
фінансової діяльності та достовірності бухгалтерського 
обліку. До таких суб’єктів належать і аудитори.

Автор акцентує увагу на тому, що основними причинами 
негативних факторів є недосконалість нормативно-право-
вої бази, значний рівень корупції в органах публічної влади, 
складність податкового законодавства, непрозорість 
адміністративних процедур у сфері фінансового контролю 
тощо. Питання удосконалення нормативної бази у сфері 
аудиторської діяльності для України є вкрай актуальним, 
адже інтеграція нашої держави до світового співтовариства 
вимагає приведення вітчизняної нормативно-правової бази у 
цій сфері до міжнародних стандартів.

Ключові слова: аудит, аудиторська діяльність, фінан-
совий контроль, перевірка, ревізія, підприємницька діяль-
ність, бухгалтерський облік, фінансова звітність.

Автор раскрывает сущность аудиторской деятель-
ности через исследование нормативно-правовых актов и 
научных наработок ученых, формируя собственное опреде-
ление аудита и аудиторской деятельности.

Отмечает, что в современных социально-политических 
условиях с учетом уровня экономических связей и товарообо-
рота, темпов развития частного сектора экономики уровень 
детенизации экономических отношений в Украине напрямую 
зависит от уровня и качества проверок законности финан-
сово-хозяйственной деятельности и наличия действенного 
механизма обеспечения финансового контроля. С этой целью 
создана специальная система субъектов, деятельность 
которых направлена именно на проверку законности финан-
совой деятельности и достоверности бухгалтерского учета. 
К таким субъектам относятся и аудиторы.

Автор акцентирует внимание на том, что основными 
причинами негативных факторов является несовершен-
ство нормативно-правовой базы, значительный уровень 
коррупции в органах публичной власти, сложность нало-
гового законодательства, непрозрачность администра-
тивных процедур в сфере финансового контроля и тому 
подобное. Вопросы совершенствования нормативной базы 
в сфере аудиторской деятельности для Украины являются 
крайне актуальными, ведь интеграция нашего государства 
в мировое сообщество требует приведения отечествен-
ной нормативно-правовой базы в данной сфере к междуна-
родным стандартам.

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, 
финансовый контроль, проверка, ревизия, предпринима-
тельская деятельность, бухгалтерский учет, финансовая 
отчетность.

The modern development of any state is impossible without 
the establishment of an effective mechanism for ensuring the 
state’s security (economic, state, external and internal), favora-
ble and safe conditions of human life. This is to a certain extent 
related to Ukraine, which has grounds (geographic, economic, 
social, political, organizational, resource) for the creation and 
implementation of the above mechanism.

It should be noted that in today’s socio-political conditions, 
taking into account the level of economic ties and trade, the pace 
of development of the private sector of the economy, the level 
of shadowing of economic relations in Ukraine depends directly 
on the level and quality of checks on the legality of financial and 
economic activity and the availability of an effective mechanism 
of provision financial control. To this end, a special system of 
entities has been created, the activities of which are aimed at 
verifying the legality of financial activity and the authenticity of 
accounting. Such entities also include auditors.

Exploring the concept and content of audit activity, it should 
be noted that the events that took place in Ukraine over the past 
twenty years have been determined not only by positive but also 
by certain negative trends, which include: lowering the level of 
state control over the private sector of the economy; reduction of 
controlling influence by the authorized bodies of public adminis-
tration; the level of corruption that threatens national security; 
tense foreign-policy and economic relations with the countries of 
the former USSR; lower incomes; reduction of financial discipline 
in the private and public sectors of the economy, etc.

However, the analysis of the opinions of economic experts 
shows that the main reason for these negative factors is: imper-
fect regulatory framework; significant level of corruption in 
public authorities; complexity of tax legislation; non-transpar-
ency of administrative procedures in the field of financial con-
trol, etc. The issue of improving the normative framework in the 
area of audit activity for Ukraine is extremely relevant, because 
the integration of our state into the world community requires 
bringing the domestic legal and regulatory framework in this 
area to international standards.

The above provision also applies to the definition of “audit 
activity”, which in its content should correspond to its essence. 
Therefore, the task is to define the concept and content of audit 
activity in Ukraine, which will reveal its essence.

The author reveals the essence of audit activity through 
research of normative legal acts and scientific developments of 
scientists, forming the actual definition of audit and audit activity.

It emphasizes that the main causes of negative factors are 
the imperfection of the legal framework, the high level of cor-
ruption in public authorities, the complexity of tax legislation, 
the non-transparency of administrative procedures in the field 
of financial control, etc. The issue of improving the normative 
framework in the area of audit activity for Ukraine is extremely 
relevant, because the integration of our state into the world 
community requires bringing the domestic legal and regulatory 
framework in this area to international standards.

In accordance with the foregoing, we define the audit as a 
form of non-state financial control, which consists in verifying 
the accounting and financial reporting of enterprises of various 
forms of ownership and with different types of activities in terms 
of their reliability and compliance with applicable law.

Audit activity is defined as a type of entrepreneurial activity 
carried out by independent authorized entities and includes organi-
zational and methodological provision of audit, the practical imple-
mentation of audits and the provision of other audit services.

Key words: audit, audit activity, financial control, business 
accounting, financial reporting.
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Вступ. Сучасний розвиток будь-якої держави не-
можливий без створення дієвого механізму забезпе-
чення безпеки держави (економічної, зовнішньо- та 
внутрішньополітичної), сприятливих та безпечних умов 
життєдіяльності людини. Це певною мірою стосується 
України, яка має підґрунтя (географічні, економічні, 
соціальні, політичні, організаційні, ресурсні) для ство-
рення та реалізації наведеного механізму.

Варто зазначити, що в сучасних соціально-політич-
них умовах з урахуванням рівня економічних зв’язків та 
товарообігу, темпів розвитку приватного сектору еконо-
міки рівень детінізації економічних відносин в Україні 
напряму залежить від рівня та якості перевірок закон-
ності фінансово-господарської діяльності та наявності 
дієвого механізму забезпечення фінансового контролю. 
З цією метою створено спеціальну систему суб’єктів, ді-
яльність яких спрямована саме на перевірку законності 
фінансової діяльності та достовірності бухгалтерського 
обліку. До таких суб’єктів належать і аудитори.

Постановка проблеми. Досліджуючи поняття та 
зміст аудиторської діяльності, варто зазначити, що по-
дії, які відбувались в останні двадцять років в Україні, 
зумовили не лише позитивні, а й певні негативні тен-
денції, до яких належать: зниження рівня контролю з 
боку держави за приватним сектором економіки; зни-
ження контролюючого впливу з боку уповноважених 
органів публічної адміністрації; рівень корупції, що за-
грожує національній безпеці; напружені зовнішньополі-
тичні та економічні відносини із країнами колишнього 
СРСР; зниження доходів населення; зниження фінан-
сової дисципліни як у приватному, так і в державному 
секторах економіки тощо.

Однак аналіз думок економічних експертів свід-
чить, що основною причиною цих негативних факторів 
є: недосконалість нормативно-правової бази; значний 
рівень корупції в органах публічної влади; складність 
податкового законодавства; непрозорість адміністра-
тивних процедур у сфері фінансового контролю тощо. 
Питання удосконалення нормативної бази у сфері ау-
диторської діяльності для України є вкрай актуальним, 
адже інтеграція нашої держави до світового співтовари-
ства вимагає приведення вітчизняної нормативно-пра-
вової бази у цій сфері до міжнародних стандартів.

Вказане положення стосується і визначення понят-
тя «аудитоська діяльність», яке за своїм змістом має 
відповідати її сутності. Отже, завданням є визначення 
поняття та змісту аудиторської діяльності в Україні, що 
й розкриє її сутність.

Результати дослідження. Аналіз наукової, 
навчально-методичної, довідкової літератури та норм 
законодавства свідчить, що нині немає єдиного підходу 
до визначення цього поняття. Це призводить до певних 
складнощів у правозастосовній діяльності, адже одне 
поняття має чітко відображати певну діяльність. Отже, 
з урахуванням наведеного можна стверджувати, що пи-
тання теоретичного аналізу сутності та змісту поняття 
«аудиторська діяльність» є дуже актуальними та такими, 
що потребують теоретичного та практичного осмислен-
ня. На нашу думку, розробка та закріплення у чинному 
законодавстві єдиного підходу до визначення змісту наве-
деного поняття буде мати не лише теоретичне, а і велике 
практичне значення, адже його закріплення дасть:

– вдосконалити правозастосовчу практику суб’єктів, 
що здійснюють аудиторську діяльність. Відсутність нор-

мативного визначення понятійного апарату призводить 
до неоднозначності у діяльності таких суб’єктів;

– зменшити можливість застосування з боку від-
повідних суб’єктів адміністративного розсуду. Отже, 
нормативне закріплення цієї категорії сприятиме 
більш повному забезпеченню реалізації встановлених 
законодавством прав фізичних та юридичних осіб;

– забезпечити комплексне правове забезпечення 
цієї сфери. 

Важливо підкреслити, що в юридичній літерату-
рі та в нормативно-правових актах поняття «аудитор-
ська діяльність» застосовується насамперед з метою 
характеристики підприємницької діяльності у певній 
сфері. Водночас учені, на жаль, у сучасних наукових 
дослідженнях його не досліджували або досліджували 
фрагментарно в межах широкої адміністративно-пра-
вової проблематики. Проте самі терміни «аудит»,  
«аудиторська діяльність» досить часто використовують-
ся в різних галузях наукових знань, практичній діяльно-
сті органів публічної адміністрації та законодавстві.

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про аудиторську 
діяльність» від 22 квітня 1993 року, аудиторська ді-
яльність визнається як підприємницька діяльність, 
яка включає в себе організаційне і методичне забезпе-
чення аудиту, практичне виконання аудиторських пе-
ревірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. 
Водночас ст. 1 («Сфера дії Закону») закріплює, що дія 
цього Закону не поширюється на аудиторську діяль-
ність державних органів, їхніх підрозділів та посадових 
осіб, уповноважених законами України на здійснення 
державного фінансового контролю [1]. Водночас це по-
няття має загальний характер і повністю не розкриває 
сутність такої діяльності.

Варто зазначити, що С.В. Каламбетом та Л.А. Іва-
щенко у науковому дослідженні «Розвиток державного 
аудиту в Україні» вперше було запропоновано розгляда-
ти аудиторську діяльність як нову форму фінансового 
контролю в Україні [2]. Водночас така позиція була під-
тримана вченими значно пізніше. Так П.К. Германчук, 
І.Б. Стефанюк, Н.І. Рубан, В.Т. Александров, О.І. Наза-
рчук у науковому дослідженні «Державний фінансовий 
контроль: ревізія та аудит» підтримали наведену вище 
позицію і зазначали, що аудит є однією з форм держав-
ного фінансового контролю поряд з ревізією та перевір-
кою [3, с. 68]. Аналогічну думку висловили й Л.В. Гу-
цаленко, В.А. Дерій та М.М. Коцупатрий у навчальному 
посібнику «Державний фінансовий контроль» [4, с. 10]. 

Історичне походження аудиту зумовило сучасне 
його розуміння у європейських фахівців як систематич-
ний, незалежний, документальний процес перевірки й 
оцінки спеціалістами певних даних, які відтворюють ак-
туальний стан знань про оптимальну діяльність систем, 
що перевіряються [5]. Вбачається, що саме такий підхід 
дає змогу «аудит» розглядати у широкому розумінні, що 
відрізняє його від наявного у правовій та економічній 
літературі, де аудит розуміється лише як незалежна пе-
ревірка фінансово-бухгалтерської звітності.

У національній правозастосовчій практиці та 
наукових працях поняття «аудит» починає використо-
вуватися лише наприкінці 80-х років, коли розпо-
чався процес роздержавлення економіки та перехід 
на ринкові відносини. Саме процес роздержавлення 
економіки, поява приватних підприємств, виникнен-
ня реальних власників-акціонерів зумовило появу  
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спеціальних суб’єктів, що були би безпосередньо за-
цікавлені в законності та ефективності фінансової ді-
яльності підприємств, достовірності обліку та звітності. 

Проведений аналіз свідчить, що значна кількість під-
ходів до визначення одного поняття призвело до того, 
що поняття «аудит» у правозастосовній практиці та 
науковій літературі розглядається не лише як неза-
лежна перевірка фінансової діяльності господарюючих 
суб’єктів, а і як форми фінансового контролю, зокрема 
як перевірка і ревізія.

У вітчизняній та російськомовній науковій літературі 
ми не знаходимо єдиного погляду у дослідників щодо 
визначення змісту аудиту. На загал, аудитом визнається 
систематичний процес перевірки ведення об’єктивного 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності на під-
приємствах різних форм власності і з різними видами 
діяльності з точки зору їх достовірності і відповідності 
чинному законодавству [6, с. 20; 7, с. 20]. 

Визначення аудиту як підприємницької діяльності 
взагалі не відбиває правової суті останньої, якою від-
повідно до ст. 42 Господарського кодексу України від  
16 січня 2003 року є такий вид господарської діяльно-
сті, яка, полягаючи у виготовленні та реалізації про-
дукції, виконанні робіт чи наданні послуг вартісного 
характеру, що мають цінову визначеність, здійснюється 
для досягнення економічних і соціальних результатів та 
з метою одержання прибутку. Хоча, як ми зауважували, 
характеристика аудиторської діяльності як підприєм-
ницької дає змогу вивести її зі сфери поняття «держав-
ний фінансовий контроль».

У науковій літературі міститься багато визначень 
фінансового контролю. Так, І.Є. Криницький визначає 
фінансовий контроль як особливу сферу державного 
контролю, що пов’язана з діяльністю фінансових орга-
нів із виявлення порушень законності, фінансової дис-
ципліни та доцільності під час формування, розподілу 
і використання державних і муніципальних грошових 
фондів [8, с. 94]. 

Н.І. Хімічева визначає фінансовий контроль як: кон-
троль за законністю та доцільністю дій у галузі утворен-
ня, розподілу та використання грошових фондів дер-
жави та муніципальних утворень з метою ефективного 
соціально-економічного розвитку держави у цілому та її 
регіонів [9, с. 4].

Як бачимо, ці визначення сформовані під впливом 
радянської правової доктрини, у якій поняття фінан-
совий контроль та державний фінансовий контроль 
ототожнювались. Сучасні дослідники, хоча й уникають 
прямої прив’язки до держави, однак, у своїх дефініці-
ях фінансового контролю визначають такі його ознаки, 
які свідчать про його здійснення тільки державними 
органами.

Отже, пропонуємо визначати фінансовий контроль 
як комплексну фінансово-правову діяльність держав-
них та недержавних органів фінансового контролю або 
осіб, уповноважених на його здійснення, яка полягає 
в аналізі та перевірці фінансово-господарської діяльно-
сті об’єкта контролю, дотримання фінансово-господар-
ського законодавства, економічної ефективності фінан-
сово-господарських операцій. 

Що стосується класифікації фінансового контролю, 
то дослідники виділяють види, форми та методи фі-
нансового контролю, однак одностайності щодо таксо-
номічного аналізу фінансового контролю у їх позиціях 

не простежується. Це питання, однак, має важливе зна-
чення з огляду на необхідність визначення місця і ролі 
аудиту у системі фінансового контролю, отже, необхід-
но на ньому зупинитись.

П.С. Пацурківський поділяє фінансовий контроль 
на державний, внутрігосподарський, громадський та 
незалежний (аудиторський) [11 с. 185], Л.В. Фещенко – 
на державний, громадський та аудиторський [12 с. 13]. 

Виходячи зі змісту поняття, необхідно підтримати 
класифікацію фінансового контролю за колом суб’єктів, 
що його проводять, і колом об’єктів фінансового контро-
лю, тобто поділяти його на державний та недержавний. 
При цьому державний фінансовий контроль здійснюють 
органи державної влади й управління, а також спеціалі-
зовані державні органи фінансового контролю. 

Суб’єктом недержавного фінансового контролю є 
аудитори й аудиторські фірми, а також відповідні служ-
би самих господарюючих суб’єктів (наприклад, приват-
них підприємств). Відповідно, ці два види фінансового 
контролю відрізняються за характером і обсягом кон-
трольних повноважень, колом підконтрольних об’єктів, 
формами і методами фінансового контролю, його юри-
дичними наслідками, зокрема правом застосовувати 
певні заходи впливу до порушників фінансової дисци-
пліни. 

Також державний фінансовий контроль, на відміну 
від недержавного, поширюється на всі органи незалеж-
но від їх рівня, структури тощо. Як справедливо вказує 
Л.А. Савченко, специфічною особливістю державного 
фінансового контролю є те, що він є владним контр-
олем, бо одна сторона таких контрольних правовідно-
син наділена певною владою на здійснення відповідних 
дій, а інша – зобов’язана не перешкоджати вчиненню 
контрольних дій та сприяти належному виконанню прав 
першою стороною [13, с. 205]. 

Як бачимо, методи, засоби, мета та вимоги до ауди-
торської чи будь-яких інших видів і форм документаль-
ної перевірки є однаковими, відмінність полягає лише 
в тому, хто здійснює аудиторську чи іншу форму доку-
ментальної перевірки.

До речі, оскільки серед суб’єктів державного контр-
олю розглядаються, крім інших, і державна контроль-
но-ревізійна служба, і податкова служба, і контрольні 
служби Міністерства фінансів України, і Національний 
банк України тощо, то їхню діяльність зі здійснення фі-
нансово-контрольних функцій необхідно класифікува-
ти як такі підвиди державного фінансового контролю, 
як адміністративний, відомчий та внутрівідомчий. 

Від ефективності проведення недержавного фінан-
сового контролю залежить діяльність самих власників 
капіталу, що, зрештою, відповідає інтересам держави. 
Наприклад, у використанні аудиторської форми контр-
олю поєднуються інтереси і держави, і господарюючих 
суб’єктів. 

На наш погляд, підстава проведення фінансово-
го контролю (власне, як і його час) впливає не на ви-
раз його змісту, а на особливі обставини проведення, 
за яких суттєво не змінюються форми прояву.

Оскільки під формою фінансового контролю слід 
розуміти прояв змісту контролю, його сутності залеж-
но від виду контрольних дій, то, на наше переконання, 
формами фінансового контролю визнаються перевірка, 
ревізія і аудит. При цьому перевірка і ревізія є формами 
державного контролю, а аудит – формою недержавно-
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го контролю. Реалізація зазначених форм фінансового 
контролю завершується певним результатом, який має 
юридичне значення: виявляються факти відповідності 
закону чи порушення законності, вірогідності (ревізія, 
перевірка), оцінюється стан фінансово-господарської 
діяльності (аудит).

Що стосується співвідношення понять «аудит» і  
«аудиторська діяльність», на яке ми вказували вище, 
то, на наш погляд, вітчизняний законодавець обрав 
правильну позицію щодо їх розмежування. Останнє 
поняття є більш широким, оскільки, по суті, включає 
у себе дві групи юридичних і фактичних дій: аудит та 
інші супутні йому послуги. 

Відповідно до рішення Аудиторської палати України 
від 27 вересня 2007 року № 182/5 «Про затвердження 
переліку послуг, які можуть надавати аудитори (ауди-
торські фірми)» до таких супутніх аудиту послуг нале-
жать, зокрема:

– аудит історичної фінансової інформації, зокрема 
фінансової звітності;

– огляд історичної фінансової інформації, зокрема 
фінансової звітності;

– завдання з надання впевненості, що не є аудитом 
чи оглядом історичної фінансової інформації (оцінка 
ефективності системи внутрішнього контролю, пере-
вірка відповідності використання виробничих потуж-
ностей, оцінка ефективності систем управління персо-
налом, економічні експертизи, оцінка вартості активів, 
перевірка прогнозної фінансової інформації тощо);

– супутні послуги, визначені Міжнародними стан-
дартами супутніх послуг (завдання з виконання по-
годжених процедур стосовно фінансової інформації, 
завдання з підготовки фінансової інформації);

– інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю 
аудиторів (аудиторських фірм) (ведення бухгалтерсько-
го обліку, складання фінансових звітів, відновлення 
бухгалтерського обліку, консультації з питань бухгал-
терського обліку та фінансової звітності, консультації 
з питань системи внутрішнього контролю, складання 
податкових декларацій та звітів, проведення професій-
них тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що 
належать до професійної компетенції аудиторів тощо);

– організаційне та методичне забезпечення аудиту 
(розробка і видання методичних матеріалів, проведення 
професійних тренінгів для практикуючих аудиторів, здійс-
нення заходів з контролю якості аудиторських послуг).

Наведене дає змогу дійти трьох основних висновків:
1) розмежування понять «аудит» та «аудиторська ді-

яльність» є об’єктивним;
2) оскільки поняття «аудиторська діяльність» охо-

плює поняття «аудит», яке є основоположним для її 
визначення, їх паралельне або взаємозамінне викори-
стання у наукових дослідженнях є допустимим;

3) адміністративно-правове забезпечення аудитор-
ської діяльності охоплює й адміністративно-правове 
забезпечення аудиту. 

Висновки. Відповідно до викладеного визначаємо 
аудит як: форму недержавного фінансового контролю, 
що полягає у перевірці бухгалтерського обліку і фінан-
сової звітності підприємств різних форм власності і з 
різними видами діяльності з точки зору їх достовірності 
і відповідності чинному законодавству.

Аудиторську діяльність визначено як: вид підпри-
ємницької діяльності, що здійснюється незалежними 
уповноваженими суб’єктами і включає в себе органі-
заційне і методичне забезпечення аудиту, практичне 
виконання аудиторських перевірок та надання інших 
аудиторських послуг.
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