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ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ 
ЇХ МАЙНОВОГО СТАНУ
У статті розглядається соціальна сутність та соціальне призначення закладів вищої 

освіти (надалі – ЗОВ) у контексті їх юридичної відповідальності. Аналізуючи різні наукові під-
ходи, автор відзначає, що всі вони так чи інакше узалежнюються від концептуального бачення 
змісту та особливостей конституційного права на вищу освіту як базового, реалізація якого 
забезпечується через інституційну систему ЗОВ та відповідне правове регулювання їх діяль-
ності державою, у тому числі і проблем юридичної відповідальності ЗОВ. Доведено чіткий 
соціально-правовий взаємозв’язок поміж реалізаціє права на вищу освіту і належною діяль-
ністю цілого комплексу інших конституційних прав людини і громадянина, оскільки між правом 
на освіту та іншими конституційними правами існує тісна взаємодія, яка виражається в їх 
взаємообумовленості, гарантуванні одним правом іншого. Реалізація права громадян України 
на вищу освіту уможливлюється завдяки формуванню розгалуженої мережі ЗВО.

Важливим є з’ясування матеріально-технічної бази, здатної забезпечити якісну підго-
товку фахівців з вищою освітою, а майновий стан ЗОВ варто враховувати також у випадку 
застосування заходів юридичної відповідальності щодо ЗОВ.

Автор переконує, що належне виконання зобов’язань державних і комунальних ЗВО може 
мати місце лише за рахунок майна, на яке не встановлено заборони відчуження. У цьому кон-
тексті зазначається, що не можуть бути використані для погашення зобов’язань кошти, 
які знаходяться в розпорядженні ЗВО і які належать до захищених статей видатків, перед-
бачених бюджетним законодавством України. Також висловлюється думка про врахування 
обов’язкового цільового використання коштів ЗВО. Зокрема, власні надходження державних 
ЗВО, які належать до спеціального фонду Державного бюджету України, використовуються 
за напрямами, чітко визначеними у Бюджетному кодексі України.

Зроблено висновок, що пропозиції про обов’язки держави чи місцевого самоврядування 
щодо забезпечення повної відповідальності перед управненими особами (кредиторами 
тощо) потребують додаткового обговорення. Важливим при вирішенні питання про вне-
сення відповідних змін до законодавства є врахування принципу університетської автономії, 
самостійності діяльності ЗВО, що є також додатковою соціальною гарантією для осіб, що 
навчаються у ЗВО.

Ключові слова: освіта, вища освіта, заклади вищої освіти, юридична відповідальність 
ЗОВ, майновий стан ЗОВ, субсидіарна відповідальність ЗОВ і держави та місцевого само-
врядування у сфері освітніх відносин.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок з важливими прак-
тичними завданнями. Право на вищу 
освіту реалізується людиною через інститу-
ційну систему, яка включає як органи дер-

жавного регулювання освітніх відносин, так 
і закладів вищої освіти, які надають відпо-
відні послуги. Ця діяльність останніх спря-
мована на вирішення важливої соціальної 
проблеми - забезпечення суспільного життя 
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відповідними кадрами. Тому тут важливе  
поєднання правового забезпечення систем-
ного [3; 4; 5] підходу до цієї сфери суспіль-
них відносин, освітньої, маркетингової, нау-
ково-дослідної, організаційної і господарської 
діяльності з відповідним інститутом юридич-
ної відповідальності суб’єктів освітніх від-
носин. У зв’язку із цим зростає значимість 
дослідження не тільки правового регулювання 
освітніх відносин, але з’ясування питань відпо-
відальності їх суб’єктів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання юридичної відповідальності 
у сфері господарської діяльності у тому числі 
і в галузі освіти стали предметом дослідження 
таких вчених, як М. П. Баб’юк, І. А. Безуглий, 
В.К. Грищук, Н. Л. Губерська, Р. В. Гурак, 
Б. В. Деревянко, І. П. Жигалкін, В. В. Костицький, 
Ю. С. М. Кравченко, С. Кузьменко, О. В. Куцурубова- 
Шевченко, А. О. Монаєнко, П. В. Нестеренко, 
Є. А. Огаренко, І. М. Острівний, В. Ю. Поляков, 
Ю. М. Фролов, Ю.С. Шемшученко та ін.

Формування цілей статті. Основним 
завданням написання статті є дослідження 
правової природи юридичної відповідальності 
у сфері господарської діяльності закладів вищої 
освіти та її майнового характеру.

Виклад основного матеріалу. В умовах 
існування суб’єктів надання освітніх послуг різ-
ної форми власності – держаних, комунальних 
та приватних важливим є з’ясування матеріаль-
но-технічної бази, здатної забезпечити якісну 
підготовку фахівців з вищою освітою. Майновий 
стан ЗОВ варто враховувати також у випадку 
застосування заходів юридичної відповідально-
сті щодо ЗОВ. Проте із приписів Закону України 
«Про вищу освіту» не цілком зрозуміло, в якому 
обсязі ЗВО реалізує право щодо розпорядження 
вказаним майном, зокрема у разі настання гос-
подарсько-правової відповідальності ЗВО.

Зазначимо, що вказане вище майно розпо-
діляється залежно від джерел його походження 
на майно, передане ЗВО на праві господар-
ського відання; майно, передане ЗВО іншими 
фізичними та юридичними особами (благодійні 
внески, майно, отримане внаслідок дарування, 
заповіту тощо) та майно (у тому числі кошти), 
одержане ЗВО від власної господарської діяль-
ності (у вигляді надходжень від надання ЗВО 
платних послуг, надання майна в оренду тощо). 
Законодавець цілком справедливо запрова-
див обмеження щодо відчуження майна, пере-
даного ЗВО на праві господарського відання, 
з метою збереження матеріальної бази для 

здійснення ЗВО своєї профілюючої функції – 
надання послуг у сфері вищої освіти відповідній 
категорії споживачів – отримувачів цих послуг.

Водночас такий підхід суперечить необхід-
ності понесення ЗВО господарсько-правової 
відповідальності за вчинене правопорушення 
у сфері господарювання. Її розв’язання, воче-
видь, повинно мати чітко визначений правовий 
характер, без будь-яких двозначностей. Проте 
такої чіткості законодавцеві не вдалося досягти, 
не в останню чергу через «залишковий» підхід 
при формулюванні відповідних норм Закону 
України «Про вищу освіту», які безпосередньо 
стосувалися б специфіки його відповідальності 
як суб’єкта господарювання.

На нашу думку, правило, що міститься 
в цьому Законі про те, що майно закріплюється 
за державним або комунальним ЗВО на праві 
господарського відання і не може бути пред-
метом застави, а також не підлягає вилученню 
або передачі у власність юридичним і фізичним 
особам без згоди засновників ЗВО та вищого 
колегіального органу самоврядування ЗВО, 
крім випадків, передбачених законодавством, 
необхідно інтерпретувати системно у взаємо-
зв’язку із положеннями статті 219 Господар-
ського кодексу України (надалі – ГКУ) [8], яка 
не забороняє відчуження майна, що перебу-
ває на праві господарського відання, якщо таке 
обмеження не встановлено іншим спеціальним 
законом. Тобто, правило щодо обмеження від-
чуження майна, яке перебуває на праві госпо-
дарського відання у ЗВО, діє лише у разі якщо 
таке обмеження на відчуження вказаного майна 
встановлено виключно законом. Отже, об’єк-
тивно належне виконання зобов’язань держав-
них і комунальних ЗВО «може мати місце лише 
за рахунок майна, на яке не встановлено забо-
рони відчуження» [1, 241].

Із цього приводу зауважимо, що, по-перше, не 
можуть бути використані для погашення зобов’я-
зань кошти, які знаходяться в розпорядженні 
ЗВО і які належать до захищених статей видатків, 
передбачених статтею 55 Бюджетного кодексу 
України (надалі – БКУ); по-друге, необхідно вра-
ховувати можливість обов’язкового цільового 
використання коштів ЗВО (зокрема, власні над-
ходження державних ЗВО, які належать до спе-
ціального фонду Державного бюджету України, 
використовуються за напрямами, чітко визначе-
ними частиною четвертою статті 13 БКУ) [2].

У контексті розширення можливостей дер-
жавних і комунальних ЗВО відповідати по 
своїх зобов’язаннях – зокрема у разі настання  
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господарсько-правової відповідальності – ціка-
вою видається пропозиція українського дослід-
ника Р. В. Гурака, яка зводиться до того, що «з 
метою реалізації загального правила про само-
стійну відповідальність юридичної особи щодо 
власних зобов’язань державних закладів вищої 
освіти (надалі -ДЗВО), який припускається пору-
шень зобов’язань за господарськими догово-
рами, має безпосередньо відчувати негатив-
ний вплив від результатів такої неправомірної 
діяльності. У зв’язку з цим необхідно запрова-
дити в межах спеціального фонду державного 
бюджету обов’язковий мінімальний резервний 
фонд на відшкодування шкоди або збитків юри-
дичним і фізичним особам за зобов’язаннями 
ДЗВО за рахунок періодичних відрахувань зі спе-
ціального фонду. Наявність вказаного механізму, 
з одного боку, стимулювала б ДЗВО належним 
чином виконувати свої господарсько-правові 
зобов’язання, а з другого, – надавала б гарантії 
кредиторам щодо їх виконання» [6, 195].

Принаймні частково така пропозиція вже 
реалізована у зв’язку з наданням державним 
і комунальним ЗВО права засновувати ста-
лий фонд (ендавмент) ЗВО (відповідно до 
пункту 22 частини першої статті 1 Закону Укра-
їни «Про вищу освіту» [7] – це сума коштів або 
вартість іншого майна, призначена для інвес-
тування або капіталізації на строк не менше 
36 місяців, пасивні доходи від якої використо-
вуються ЗВО з метою здійснення його статутної 
діяльності у порядку, визначеному благодійни-
ком або уповноваженою ним особою) та роз-
поряджатися доходами від його використання 
відповідно до умов функціонування сталого 
фонду (пункт 2 частини третьої статті 70 Закону  
України «Про вищу освіту» [7]).

Крім того, згідно з пунктами 20, 23 і 24 частини 
другої статті 32 Закону України «Про вищу 
освіту» ЗВО також має право встановлювати 
власні форми матеріального заохочення, розпо-
ряджатися власними надходженнями, зокрема 
від надання платних послуг, відкривати поточні 
та депозитні рахунки в банках [7]. Очевидно, на 
думку законодавця, таких норм достатньо для 
того, щоб забезпечити ЗВО необхідні майнові 
умови для реалізації його фінансової самостій-
ності, у тому числі й в аспекті понесення ЗВО 
господарсько-правової відповідальності за 
заподіяну шкоду або невиконані зобов’язання.

На думку деяких дослідників, для державних 
і комунальних ЗВО актуально застосовувати 
конструкцію обмеженої відповідальності ЗВО 
у поєднанні з конструкцією субсидіарної відпо-

відальності держави і місцевих рад за шкоду, 
заподіяну відповідно державними та комуналь-
ними ЗВО [12, 17; 13, 10; 14; 17, 10-11]. Вва-
жають, що в такий спосіб кредитори уникнуть 
ситуації недостатності майна, яке підлягатиме 
стягненню на їх користь у разі визнання відпо-
відного ЗВО винною особою. З цього приводу 
Л.В. Винар пропонує доповнити законодав-
ство України нормами: якщо у разі недостат-
ності в юридичної особи, заснованої на дер-
жавній власності, зокрема установи, коштів, 
відповідальність за її зобов’язаннями несе 
казна в особі органів, що заснували юридичну 
особу. На думку автора, альтернативним шля-
хом розв’язання проблеми відповідальності за 
зобов’язаннями юридичних осіб, заснованих на 
державній власності (а отже, і державних ЗВО), 
може бути установчий акт. Зокрема, запропо-
новано доповнити законодавство нормою, яка 
встановлювала б обов’язок зазначати в уста-
новчому акті чи статуті на локальному рівні суб-
сидіарну відповідальність засновника юридич-
ної особи, органу, який здійснює управління за 
зобов’язаннями юридичної особи, заснованої 
на державній власності [14, 291].

Проте зазначимо, що така пропозиція йде 
у розріз із вимогами фінансової самостійності 
ЗВО, закріпленими Законом України «Про вищу 
освіту». Вона не повною мірою враховує особ-
ливості юридичної конструкції субсидіарної 
відповідальності, втіленої в господарському 
та цивільному законодавстві України. В умовах 
гострої економічної кризи світового рівня така 
конструкція законодавства покладає надмірні 
фінансові обтяження на державу та місцеві 
ради, а також загалом не сприяє вивільненню 
державних і комунальних ЗВО від «патерна-
лістської» опіки з боку їх власників.

Справді, відповідно до частини першої 
статті 619 Цивільного кодексу України (надалі – 
ЦКУ) договором або законом може бути перед-
бачена поряд із відповідальністю боржника 
додаткова (субсидіарна) відповідальність 
іншої особи [15, 154; 9]. Зрозуміло, що загаль-
ним правилом засновники суб’єкта господа-
рювання не відповідають за зобов’язаннями 
цього суб’єкта, але крім випадків, передбаче-
них законом або установчими документами 
про створення даного суб’єкта (частина друга 
статті 219 ГКУ) [8]. Проте відповідно до частини 
першої статті 167 ЦКУ[9] держава діє у цивіль-
них відносинах на рівних правах з іншими учас-
никами цих відносин. Держава не відповідає 
за зобов’язаннями створених ними юридичних 
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осіб, крім випадків, визначених законом. Субси-
діарна відповідальність держави як засновника 
створених нею юридичних осіб публічного 
права встановлена у статті 176 ЦКУ, де перед-
бачена можливість встановлення такої відпові-
дальності спеціальними законами [9].

Як вбачається із принципу системної інтер-
претації зазначених вище положень ГКУ і ЦКУ, 
субсидіарна відповідальність держави та/чи 
місцевих рад за правопорушення, суб’єктом 
яких є відповідно державний або комунальний 
ЗВО, має бути встановлена відповідними спе-
ціальними законами. Однак на сьогодні зако-
ном субсидіарна відповідальність держави 
щодо створених нею державних ЗВО не перед-
бачена. Так само відсутні аналогічні приписи 
і щодо комунальних ЗВО.

На нашу думку, це не дає підстав розглядати 
державу та місцеві ради як суб’єктів, зобов’язаних 
нести субсидіарну відповідальність за ЗВО у разі 
недостатності у ЗВО коштів, необхідних для від-
шкодування збитків. Крім того, хибним є викори-
стання для обґрунтування субсидіарної відпові-
дальності держави за зобов’язаннями державних 
ЗВО конструкції статті 174 ЦКУ, згідно з якою дер-
жава відповідає за зобов’язаннями своїм майном, 
крім майна, на яке відповідно до закону не може 
бути звернено стягнення [9]. Адже для тлума-
чення цієї статті під «своїм» майном (щодо дер-
жави) слід розуміти не будь-яке майно, яке знахо-
диться в державній власності, а лише неподільну 
частину державного («казенного») майна, яка не 
закріплена за унітарними державними підприєм-
ствами, бюджетними установами та організаці-
ями на праві господарського відання чи на праві 
оперативного управління відповідно до положень 
ГКУ та інших законів України.

Отже, держава несе відповідальність за сво-
їми зобов’язаннями не всім державним май-
ном, а лише майном державної скарбниці як 
фондом неподільного державного майна [16]. 
Відповідно, до складу такого майна неправо-
мірно зараховувати майно, передане ЗВО як 
бюджетним установам на праві господарського 
відання. Зазначена нами правова позиція була 
підкріплена і судовою практикою, зокрема 
Інформаційним листом Вищого господарського 
суду України «Про деякі питання практики вирі-
шення спорів, пов’язаних із застосуванням 
господарськими судами Закону України “Про 
виконавче провадження”» від 28 січня 2016 р. 
№ 01-06/131/16[18].

Очевидно, що проблеми нестачі коштів, які 
підлягають стягненню з державного (комуналь-

ного) ЗВО як суб’єкта господарської відпові-
дальності, мають вирішуватися не порушенням 
фінансової незалежності ЗВО і покладенням на 
держави (та місцеві ради) субсидіарної відпо-
відальності по зобов’язаннях ЗВО, а наданням 
ЗВО державою (місцевими радами) як власни-
ком достатньої майнової бази для належного 
здійснення господарської діяльності у сфері 
вищої освіти.

Пропозиції про обов’язки держави чи місце-
вого самоврядування щодо забезпечення повної 
відповідальності перед управненими особами 
(кредиторами тощо) потребують додаткового 
обговорення, не цілком узгоджуються із принци-
пом самостійності діяльності ЗВО, можуть роз-
глядатися лише як певні соціальні гарантії для 
осіб, що навчаються у таких ЗВО.

Висновки. З урахуванням законодавчих пози-
цій і наукових напрацювань, господарсько-пра-
вову відповідальність ЗВО можна визначити як 
різновид юридичної відповідальності цих суб’єк-
тів господарювання, що вони несуть за вчинені 
правопорушення у сфері господарювання і яка 
передбачає застосування до них господарських 
санкцій на підставах і в порядку, передбаченому 
законом і договором. Усі визначені законом 
види господарсько-правових санкцій підлягають 
застосуванню до ЗВО як до суб’єкта господарю-
вання у разі вчинення ним господарського пра-
вопорушення з врахуванням їх майнового стану. 
При цьому у законодавстві треба додаткового 
врегулювати питання субсидіарної відповідаль-
ності держави чи органів муніципальної влади за 
правопорушення ЗОВ.
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Tymoshenko M. O. Issues of economic and legal liability of higher education institutions in 
the context of their property status

The article considers the social essence and social purpose of higher education institutions 
(hereinafter - HEI) in the context of their legal responsibility. Analyzing different conceptual 
approaches, the author notes that all of them in one way or another depend on the conceptual 
vision of the content and features of the constitutional right to higher education as basic, 
the implementation of which is ensured through the institutional system of HEI and responsibility 
of the HEI. There is a clear socio-legal relationship between the realization of the right to higher 
education and the proper functioning of a range of other constitutional human and civil rights, as 
there is a close interaction between the right to education and other constitutional rights, which 
is expressed in their interdependence. The realization of the right of citizens of Ukraine to higher 
education is made possible by the formation of an extensive network of free economic education. It is 
important to clarify the material and technical base that can provide quality training for specialists with 
higher education, and the property status of the HEI should also be taken into account in the case 
of legal liability for the HEI. The author argues that the proper fulfillment of the obligations of state 
and municipal free economic zones can take place only at the expense of property, which is not 
prohibited by alienation. In this context, it is noted that the funds at the disposal of the HEI and which 
belong to the protected items of expenditure provided by the budget legislation of Ukraine cannot be 
used to repay liabilities. There is also an opinion on taking into account the mandatory targeted use 
of free economic resources. In particular, own revenues of state free economic zones, which belong 
to the special fund of the State Budget of Ukraine, are used in the areas clearly defined in the Budget 
Code of Ukraine. It is concluded that the proposals on the responsibilities of the state or local self-
government to ensure full accountability to managers (creditors, etc.) need further discussion. It 
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is important in resolving the issue of making appropriate changes to the legislation to take into 
account the principle of university autonomy, independence of free economic activity, which is also 
an additional social guarantee for people studying in free economic education.

Key words: education, higher education, institutions of higher education, legal responsibility 
of HEI, property status of HEI, subsidiary responsibility of HEI and the state and local self-government 
in the field of educational relations.
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СИСТЕМА ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 
НА СПРАВЕДЛИВУ ОПЛАТУ ПРАЦІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
У статті висвітлюються актуальні питання щодо системи гарантій реалізації прав 

працівників на справедливу оплату праці. Аналізується національне трудове законодавство 
щодо наявності в ньому гарантій у царині оплати праці, зокрема Кодекс законів про працю 
України і Закон України «Про оплату праці». Зроблено висновок, що українське трудове 
законодавство не містить системного підходу до визначення гарантій прав працівників, 
зокрема гарантій реалізації прав працівників на справедливу оплату праці.

Зазначається, що система гарантій реалізації прав працівників на справедливу оплату 
праці вкрай необхідна, той хаос, який відбувається зараз з цього питання в національному 
законодавстві неприпустимий, оскільки можливість реалізувати працівником свого права 
на справедливу оплату праці є запорукою забезпечення гідного життєвого рівня людини.

Запропоновані базові положення, на яких має будуватися система гарантій реалізації 
прав працівників на справедливу оплату праці. Серед яких величина мінімального розміру 
оплати праці (мінімальної заробітної плати), підвищення оплати праці за роботу в умовах, 
що відхиляються від нормальних. Акцентується увага, що в ці базові положення має бути 
включена індексація заробітної плати; поріг індексації, її розмір і періодичність проведення 
повинні бути встановлені законом. Також в ці базові положення мають включатися обме-
ження підстав і розмірів утримань із заробітної плати, а також розмірів оподаткування 
доходів у вигляді заробітної плати і обмеження оплати праці в негрошовій формі; представ-
ляється доцільним замінити слова «натуральній формі».

Визначено, що інститут оплати праці слід докорінно реформувати, особливої увагу 
потребує розробка системи гарантій реалізації прав працівників на справедливу оплату 
праці. Систематичний підхід до затвердження такого виду гарантій дасть потужний пош-
товх для реалізації принципу справедливої оплати праці, і тим самим позитивно вплине 
економічну та соціально-політичну ситуації в країні

Ключові слова: справедлива оплата праці, система гарантій, мінімальна заробітна 
плата, індексація, трудові правовідносини, мінімальні державні гарантії.

Постановка проблеми. Трудові правовід-
носини, безумовно, з однієї сторони залежать 
від економічної ситуації в країні, і, водночас, 
впливають на неї. Однак, маємо констатувати, 
що трудові правовідносини залежить не тільки 
від економічної ситуації, а від політичної. Ми всі 
є свідками численних спроб різних політичних 
сил прийняти новий Трудовий кодекс. Маємо 

розуміти, що дискусії навколо цього питання 
і гасла щодо негайного прийняття нового основ-
ного трудового закону є частиною політичного 
піару тих чи інших політичних сил.

А в реаліях ми маємо Кодекс законів про 
працю (далі – КЗпП) 1971 року, який вже довгий 
час не встигає за розвитком динамічних тру-
дових правовідносин. Досліджуючи проблеми 
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гарантії реалізації прав працівників на справед-
ливу оплату праці, ми констатуємо, що інститут 
оплати праці просто кричуще потребує розум-
ного реформування.

Аналіз останніх досліджень. Інститут оплати 
праці вивчався такими правниками-науковцями 
як В. М. Божко, Н. Б. Болотіна, Ю. М. Верес, 
О. В. Гаєвая, Н. Д. Гетьманцева, С. Ю. Головіна, 
О. О. Єршова, М. І. Кучма, Л. І. Лазор, С. М. При-
липко, О. І. Процевський, В. О. Радіонова-Водя-
ницька, Н. М. Салікова, Н. М. Хуторян, Є. Б. Хохлов,  
Г. І. Чанишева, О. М. Ярошенко, однак, аспект 
гарантій реалізації прав працівників на справед-
ливу оплату праці потребує ґрунтовного науко-
вого дослідження.

Мета даної статті. Розкрити питання сис-
теми юридичних гарантій реалізації права на 
справедливу оплату праці.

Виклад основного матеріалу. Перш за 
все, вважаємо за необхідне зосередити увагу 
на відсутності в КЗпП системи гарантій реалі-
зації прав на справедливу оплату праці. Зви-
чайно, маємо згадати статтю 51 КЗпП, яка має 
назву «Гарантії забезпечення права громадян 
на працю» [1], і в якій відсутні положення, які 
гарантують справедливу оплату праці. Доречи, 
стаття з’явилася в КЗпП у 1995 році і жодного 
разу не змінювалася. Це якраз показник законо-
давця всіх часів до ролі гарантій реалізації прав 
громадян на працю.

Далі Глава VII КЗпП «Оплата праці» навіть 
натяку не містить на окрему статтю, яка б 
визначала гарантії реалізації прав працівни-
ків на справедливу оплату праці. Єдина згадка 
про гарантію, це частина четверта статті 95, де 
сказано, що мінімальна заробітна плата є дер-
жавною соціальною гарантією, обов’язковою 
на всій території України для підприємств, уста-
нов, організацій усіх форм власності і господа-
рювання та фізичних осіб, які використовують 
працю найманих працівників, за будь-якою сис-
темою оплати праці. Звичайно, що таке дер-
жавна соціальна гарантія ми можемо тільки 
здогадуватися.

Потім Глава VIII КЗпП «Гарантії і компен-
сації», яка ані дефініцій не містить щодо визна-
чення гарантій та компенсацій, ані упорядкова-
ної системи гарантій і компенсацій, а ні їхнього 
теоретичного розмежування. Просто маємо 
набір статей без логічної узгодженості.

І на кінець спеціальний закон, який регу-
лює питання оплати праці в нашій державі – 
це Закон України «Про оплату праці» (далі – 
Закон). В якому у статі 8 вказано, що держава 

здійснює регулювання оплати праці працівників 
підприємств усіх форм власності шляхом вста-
новлення розміру мінімальної заробітної плати 
та інших державних норм і гарантій, встанов-
лення умов і розмірів оплати праці керівників 
підприємств, заснованих на державній, кому-
нальній власності, працівників підприємств, 
установ та організацій, що фінансуються чи 
дотуються з бюджету, а також шляхом опо-
даткування доходів працівників. Знову ж таки 
окремої статті щодо гарантій реалізації прав 
працівників на справедливу оплату праці Закон 
не містить. Маємо статтю 31 «Гарантії забезпе-
чення мінімальної заробітної плати», яка з’я-
вилася у 2016 році і дуже опосередковано дає 
відповідь на питання забезпечення мінімальної 
заробітної плати.

У статті 11 є таке положення, що мінімальні 
розміри ставок (окладів) заробітної плати, як 
мінімальні гарантії в оплаті праці, визнача-
ються генеральною угодою.

У свою чергу стаття 12 Закону [2] має назву 
«Інші норми і гарантії в оплаті праці» і містить 
таке: норми оплати праці (за роботу в надуроч-
ний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; 
у нічний час; за час простою, який мав місце не 
з вини працівника; при виготовленні продукції, 
що виявилася браком не з вини працівника; 
працівників молодше вісімнадцяти років, при 
скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо) 
і гарантії для працівників (оплата щорічних 
відпусток; за час виконання державних обов’яз-
ків; для тих, які направляються для підвищення 
кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; 
для переведених за станом здоров’я на легшу 
нижчеоплачувану роботу; переведених тим-
часово на іншу роботу у зв’язку з виробничою 
необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які 
мають дітей віком до трьох років, переведених 
на легшу роботу; при різних формах виробни-
чого навчання, перекваліфікації або навчання 
інших спеціальностей; для донорів тощо), 
а також гарантії та компенсації працівникам 
в разі переїзду на роботу до іншої місцевості, 
службових відряджень, роботи у польових умо-
вах тощо встановлюються Кодексом законів 
про працю України та іншими актами законо-
давства України. Захоплення цією статтею не 
можна описати словами, оскільки розумної кла-
сифікації гарантій вона не містить, просто пере-
тинається зі статтями Глави VIII «Гарантії і ком-
пенсації» КЗпП. І знову ж таки цій статті ми не 
відшукаємо гарантій реалізації прав працівників 
на справедливу оплату праці.



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

14

Цікавим з огляду на наше дослідження 
є частина друга статті 12 Закону, яка говорить, 
що норми і гарантії в оплаті праці, передбачені 
частиною першою статті 12 та Кодексом зако-
нів про працю України, є мінімальними держав-
ними гарантіями, не розкриваючи поняття «міні-
мальної державної гарантії». Хоча, ця категорія 
не раз зустрічається в Законі.

Окремо маємо виділити статтю 17 «Оплата 
праці працівників, які виконують роботи (нада-
ють послуги), не властиві основній діяльності 
галузі (підгалузі)» і статтю 18 «Оплата праці 
працівників загальних (наскрізних) професій 
і посад» Закону , які вказають, що оплата праці 
зазначених в цих стаття працівників встанов-
люється з дотриманням гарантій, визначених 
угодами тих галузей (підгалузей), до яких ці під-
розділи належать за характером виробництва, 
та в актах чинного законодавства або встанов-
лених законодавством і генеральною, галузе-
вою, (міжгалузевою) і територіальною угодами.

І на останок стаття 22 Закону «Гарантії 
дотримання прав щодо оплати праці», яка 
вказує, що суб’єкти організації оплати праці не 
мають права в односторонньому порядку при-
ймати рішення з питань оплати праці, що погір-
шують умови, встановлені законодавством, уго-
дами і колективними договорами.

З аналізу чинного національного трудового 
законодавства ми бачимо, що не має систем-
ного підходу до визначення гарантій прав пра-
цівників, зокрема гарантій реалізації прав пра-
цівників на справедливу оплату праці.

Хочемо звернутися до Концепції модельного 
Трудового кодексу, яка була прийнята постано-
вою Міжпарламентської Асамблеї держав-у-
часниць Співдружності Незалежних Держав від 
9 грудня 2000 № 16-7 [3]. Відразу хочемо заува-
жити, що ми розуміємо політичну ситуацію, яка 
має місце сьогодні, ми пам’ятаємо, що Україна 
у 2014 році зробила перший крок до виходу із 
цієї Співдружності, у 2018 остаточно вирішила це 
питання. Але ми зараз аналізуємо не політичну 
ситуацію, а виключно науковий аспект зазначено 
документа. Крім того, враховуючи що Концепція 
була прийнята ще у 2000 році, коли Україна була 
учасницею Співдружності Незалежних Держав.

Нам цей документ цікавий, оскільки під час 
його підготовки брали участь видатні вчені, 
в тому числі і з трудового права, які напра-
цювали, на наш погляд, цікаві положення, які 
заслуговують на увагу.

Так, розглянемо, які гарантій в сфері оплати 
праці, цей документ містить.

1) Встановлення державою мінімуму заробіт-
ної плати, при цьому мінімальний розмір оплати 
праці повинен встановлюватися законом на рівні 
не нижче мінімального споживчого бюджету.

2) Повинен бути передбачений обов’язок 
роботодавця своєчасно та в повному обсязі 
виплачувати належну працівникові заробітну 
плату, відповідальність роботодавця за пору-
шення цього обов’язку.

3) Підстави і межі утримань із заробітної 
плати з ініціативи роботодавця, сукупний межа 
утримань для погашення заборгованості перед 
роботодавцем і для виконання обов’язків пра-
цівника перед державою та іншими особами.

4) Повинні бути сформульовані положення, 
що стосуються нагляду і контролю за своєчас-
ною виплатою заробітної плати.

5) Повинні бути закріплені основні положення 
про тарифікації робіт і працівників (поняття, кри-
терії та процедура визначення професійно-ква-
ліфікаційного рівня), визначені правила оплати 
праці (мінімальний розмір) при відхиленнях від 
нормальних його умов (при суміщенні професій 
і посад, понаднормової роботи, роботи в нічний 
час, при виготовленні продукції, що виявилася 
браком не з вини працівника, і т.д.) і передба-
чена індексація заробітної плати, що прово-
диться відповідно до законів держави, а також 
на підставі угод і колективних договорів.

Окрім цього, пропонувалося до числа 
основних індивідуальних трудових прав відне-
сти, в тому числі, право на захист законних пре-
тензій у випадках неплатоспроможності (бан-
крутства) роботодавця.

Особливо хочемо відмітити, що Модельний 
трудовий кодекс, мав закріплювати принцип 
встановлення справедливої оплати відповідно 
до витрат праці, його кількістю і якістю, суспіль-
ною значущістю, а також з метою забезпечення 
працівникам і їх сім’ям гідного життєвого рівня. 
Це є вкрай важливим і необхідним, оскільки 
встановлення принципу справедливу оплату 
праці може реально вплинути на ефективність 
праці, покращуючи її.

Тож, ми маємо розуміти, система гарантій 
реалізації прав працівників на справедливу 
оплату праці вкрай необхідна, той хаос, який 
відбувається зараз з цього питання в національ-
ному законодавстві неприпустимий, оскільки 
можливість реалізувати працівником свого 
права на справедливу оплату праці є запорукою 
забезпечення гідного життєвого рівня людини.

Тому ми вважаємо, що існує необхідність у роз-
робці базових положень, на яких, вбачаємо, має 
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будуватися система гарантій реалізації прав пра-
цівників на справедливу оплату праці. З огляду на 
викладене вище, це можуть бути такі:

1) величина мінімального розміру оплати 
праці (мінімальної заробітної плати), яка засто-
совується як для працівників бюджетної сфери, 
так і для інших категорій працівників;

2) підвищення оплати праці за роботу в умо-
вах, що відхиляються від нормальних; в цю 
гарантію включалися б, в тому числі норми про 
підвищення розміру оплати праці за роботу 
в особливих умовах (на важких роботах, робо-
тах зі шкідливими, небезпечними і іншими осо-
бливими умовами праці, на роботах в місцевос-
тях з особливими кліматичними умовами), при 
виконанні робіт різної кваліфікації, суміщення 
професій (посад), понаднормової роботи, 
роботи в нічний час, вихідні та неробочі свят-
кові дні і при виконанні робіт в інших умовах, що 
відхиляються від нормальних;

3) індексація заробітної плати; поріг індекса-
ції, її розмір і періодичність проведення повинні 
бути встановлені законом;

4) обмеження підстав і розмірів утримань 
із заробітної плати, а також розмірів оподатку-
вання доходів у вигляді заробітної плати;

5) обмеження оплати праці в негрошовій 
формі; представляється доцільним замінити 
слова «натуральній формі»;

6) забезпечення отримання працівником 
заробітної плати у разі припинення діяльності 
роботодавця і в разі його неплатоспроможності;

Також мають бути положення щодо дер-
жавного нагляду і контролю за повною і своє-
часною виплатою заробітної плати та реалі-
зацією державних гарантій з оплати праці. 
Так крім цього, безумовною, має біти гарантія 
відповідальності роботодавців за порушення 
вимог щодо оплати праці, встановлених тру-
довим законодавством і іншими норматив-
ними правовими актами, що містять норми 
трудового права, трудовими і колективними 
договорами, угодами.

Висновки. Таким чином, ми переконанні, 
інститут оплати праці слід докорінно рефор-
мувати, особливої увагу потребує розробка 
системи гарантій реалізації прав працівників 
на справедливу оплату праці. Систематичний 
підхід до затвердження такого виду гарантій 
дасть потужний поштовх для реалізації прин-
ципу справедливої оплати праці, і тим самим 
позитивно вплине економічну та соціально-по-
літичну ситуації в країні.
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Pyzhova M. O. The system of guarantees for the realization of workers’ rights to fair pay: 
current issues

The article highlights current issues regarding the system of guarantees for the realization of employees’ 
rights to fair pay. The national labor legislation on the availability of guarantees in the field of remuneration, in 
particular the Code of Labor Laws of Ukraine and the Law of Ukraine "On Remuneration of Labor" is analyzed. 
It is concluded that the Ukrainian labor legislation does not contain a systematic approach to the definition 
of guarantees of workers ‘rights, in particular guarantees of realization of workers’ rights to fair pay.

It is noted that the system of guarantees for the realization of workers’ rights to fair pay is extremely 
necessary, the chaos that is currently taking place on this issue in national law is unacceptable, because 
the ability to exercise their right to fair pay is a guarantee of a decent standard of living.

The basic provisions on which the system of guarantees of realization of the rights of workers to fair pay 
should be based are offered. Among which is the value of the minimum wage (minimum wage), increase in 
wages for work in conditions that deviate from normal. Emphasis is placed on the fact that wage indexation 
should be included in these basic provisions; the indexation threshold, its size and frequency must be 
established by law. These basic provisions should also include restrictions on the grounds and amounts 
of deductions from wages, as well as the amount of income taxation in the form of wages and restrictions 
on non-monetary wages; it seems appropriate to replace the words "natural form".

It is determined that the institution of remuneration should be radically reformed, special attention 
needs to be paid to the development of a system of guarantees for the realization of workers’ rights to fair 
remuneration. A systematic approach to the approval of this type of guarantee will give a powerful impetus 
to the implementation of the principle of fair pay, and thus positively affect the economic and socio-political 
situation in the country

Key words: fair wages, guarantee system, minimum wage, indexation, labor relations, minimum state 
guarantees.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
У статті досліджені адміністративно-правові засади інформаційно-аналітичного забез-

печення діяльності центральних органів виконавчої влади. Підкреслено, що узагальнення 
теоретичних основ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності центральних орга-
нів виконавчої влади дозволило уточнити, що його удосконалення має здійснюватися на 
основі архітектурного підходу до проектування інформаційних систем і поєднання інфор-
маційно-аналітичної діяльності центральних органів виконавчої влади з технологіями  
е-урядування. Відповідно до даного підходу власне інформаційно-аналітична система централь-
них органів виконавчої влади характеризується як сукупність технологічних, процедурних, сер-
вісних, користувацьких елементів, що, базуючись на інформаційно-комунікаційних технологіях, 
використовує комплекс методів збору та обробки інформації із зовнішніх та внутрішніх джерел 
з метою забезпечення центрального органу виконавчої влади вичерпною інформацією, необ-
хідною для прийняття та реалізації публічно-управлінських рішень і надання адміністратив-
них послуг. Запропоновано визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 
центральних органів виконавчої влади як особливого виду діяльності, що здійснюється інфор-
мацій-но-аналітичними підрозділами цих органів на базі сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій та передбачає збирання, обробку, аналіз інформації з метою отримання даних, які 
лягають в основу реалізації публічно-управлінських рішень і надання адміністративних послуг.

Визначено, що вихідним елементом проектування інформаційно-аналітичної системи цен-
тральних органів виконавчої влади та їх інтеграції в інформаційно-аналітичну систему публіч-
ного управління є оцінка стану інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності централь-
них органів виконавчої влади та інформаційної готовності до впровадження окремих модулів 
або технологій е-урядування в країні. Розвинуто методичні положення щодо оцінки стану 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади, які 
містять групування оціночних показників (показники використання інформаційних технологій 
підприємствами та населенням, показники стану впровадження систем е-урядування; показ-
ники електронної готовності діяльності центральних органів виконавчої влади та інформацій-
ної відкритості; показник рівня використання інформаційно-аналітичних технологій).

Ключові слова: адміністративно-правові засади, адміністративна послуга, виконавча 
влада, інформаційно-аналітична система, інформаційно-аналітичне забезпечення, повнова-
ження, публічне управління, центральний орган виконавчої влади, е-урядування.

Постановка проблеми. Важливою умовою 
належного функціонування системи централь-
них органів виконавчої влади у ХХІ ст. є вико-

ристання ними можливостей інформаційного 
суспільства, яке створює єдиний глобальний 
інформаційний простір, що характеризується 
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мінливою та високою інтенсивністю інфор-
маційних процесів. У такому разі ефективне 
публічне управління можливе тільки на якісно 
нових засадах забезпечення інформаційно- 
аналітичного забезпечення, здатних забез-
печити досягнення максимальних повноти 
і точності інформації, своєчасного прийняття 
та реалізації управлінських рішень на всіх рів-
нях діяльності публічної адміністрації. Водно-
час, задоволення активно зростаючих інформа-
ційних потреб центральних органів виконавчої 
влади призвело до усвідомлення необхідності 
створення інформаційно-аналітичних систем 
на базі сучасних інформаційно-комунікацій-
них технологій, які дозволяють автоматизувати  
(а отже спростити і прискорити) обробку 
значних інформаційних масивів та забезпечити 
оперативний доступ до них якнайширшому колу 
публічних службовців.

Разом з тим, практика реалізації завдань 
публічного управління в Україні і світі засвід-
чила, що відокремленим, вузькоспеціалізованим 
системам інформаційно-аналітичного забезпе-
чення властива низка характерних недоліків, 
таких, як наприклад, обмеженість технологічних 
ресурсів для збору та обробки інформації, від-
сутність гнучкості для швидкого пристосування 
у вирішенні якісно нових проблем та недостат-
ній рівень інтеграції для ефективного вирішення 
завдань на міжгалузевому рівні. Вказані обста-
вини актуалізують потребу в удосконаленні меха-
нізму інформаційно-аналітичного забезпечення 
всіх публічно-управлінських процесів у діяльно-
сті центральних органів виконавчої влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вирішення проблем інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності органів публічної адміні-
страції виявляється неможливим без урахування 
результатів досліджень у сфері теорії публіч-
ного управління. Серед цих робіт слід відзна-
чити дослідження Бакуменка В., Ковбасюка Ю.,  
Корецького М., Неліпи Д., Поважного О., 
Токаревої В. та ін. Інформаційно-аналітичне 
забезпечення органів публічної адміністра-
ції та його важливість для прийняття публіч-
но-управлінських рішень досліджували Дєг-
тяр А., Діденко Н., Древицька І., Карпенко О., 
Коваль Р., Крюков Р., Машкаров Ю., Мороз В., 
Нижник Н., Телешун С., Тертичка В., Тронь В. 
тощо. Проблема впровадження в систему дер-
жавного управління технологій електронного 
врядування досліджувалась Барановим А.,  
Бутком М., Грантом Дж. і Чо Д., Клименко І., 
Норрісом Д. та Муном М., Семеновим А., Цим-

балюком В., Чукут С., Шевчук О. та ін. Проте 
теоретичні та науково-методичні засади напря-
мів та механізмів реалізації інформаційно-ана-
літичного забезпечення центральних органів 
виконавчої влади залишаються недостатньо 
обґрунтованими.

Формування цілей. Метою даної статті є тео-
ретичне обґрунтування і розробка науково-мето-
дичних підходів та інструментарію удосконалення 
адміністративно-правового механізму інформа-
ційно-аналітичного забезпечення діяльності цен-
тральних органів виконавчої влади в Україні.

Виклад основного матеріалу. Модерніза-
ція інформаційно-аналітичного забезпечення 
центральних органів виконавчої влади повинна 
відбуватися в руслі стратегічних напрямів 
модернізації публічно-управлінського знання 
в цілому. Можна виокремити наступні напрями 
модернізації публічно-управлінського знання, 
яким інформаційно-аналітичне забезпечення 
центральних органів виконавчої влади має від-
повідати: критичне переосмислення радянської 
управлінської практики з її типовими властивос-
тями авторитаризму, патерналізму та колектив-
ної безвідповідальності; застосування значних 
інтелектуальних ресурсів, оскільки включає 
визначення принципово нових світоглядно-цін-
нісних орієнтирів, тощо; значно ширше запо-
зичення досвіду управління розвинених, демо-
кратичних країн, акцентування уваги на його 
теоретико-методологічних основах; суттєве 
посилення ролі істинного відтворення реаль-
ного стану та розкриття виключно управлінських 
аспектів знання; послідовне і чітке проведення 
демаркаційних ліній між наукою публічного 
управління та іншими науками, оскільки міждис-
циплінарний характер першої досить часто зво-
диться до опису суміжної предметної сфери без 
урахування таких сутнісних рис публічно-управ-
лінського знання, як визначення перспектив 
зміни наявного стану та готовності суб’єкта до 
модернізаційної діяльності [1, с. 590].

Розв’язання зазначених проблем перш за 
все передбачає чітке та офіційне формування 
і визначення структури органу публічної влади, 
для діяльності якого створюється інформа-
ційно-аналітична система, розуміння цілей 
та завдань його діяльності, формування кри-
теріїв оцінки та показників досягнення головної 
мети, розробку регламенту взаємодії відповід-
ного органу публічної влади із зовнішнім і вну-
трішнім середовищем, а також забезпечення 
взаємної сумісності з іншими інформаційно- 
аналітичними системами, створення відпо-
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відної інформаційно-телекомунікаційної інф-
раструктури, забезпечення доступу до націо-
нальних інформаційних ресурсів і глобальних 
комп’ютерних мереж, а також наявність під-
готовлених фахівців-аналітиків, нормативно- 
правової та нормативно-технічної бази тощо.

Специфічні проблеми інформаційно-аналі-
тичної системи центральних органів виконавчої 
влади обумовлені особливостями адміністра-
тивно-правового статусу та сферою діяльності 
цих органів, призначенням, функціями, завдан-
нями, станом та тенденціями розвитку, характе-
ром та динамікою змін зовнішнього середовища 
[2]. Слід відзначити, що саме органи виконавчої 
влади потребують найбільш досконалої сис-
теми інформаційно-аналітичного забезпечення, 
оскільки вони постійно працюють в умовах пер-
манентного дефіциту часу на прийняття управ-
лінських рішень. Саме в органах виконавчої 
влади найшвидше виявляються збої та недо-
ліки в діяльності інформаційно-аналітичних 
систем. Необхідність коригування структури 
та параметрів інформаційно-аналітичної сис-
теми центральних органів виконавчої влади 
виникає як під час формування публічно-управ-
лінських рішень, так і на етапі їх реалізації. 
Основними джерелами інформації при цьому 
є офіційні дані центральних органів виконавчої 
влади та інших гілок влади, а також органів міс-
цевого самоврядування, аналітична інформа-
ція консультативних та дорадчих органів Офісу 
Президента України, Кабінету Міністрів України 
і Національної академії наук України, аналі-
тична інформація від неурядових експертних 
організацій.

Розвиток інформаційно-аналітичного забез-
печення центральних органів виконавчої влади 
потребує суттєвих організаційних та норматив-
но-правових змін, які покликані, з одного боку, 
забезпечити прозорість реалізації адміністра-
тивних процесів і виключення їх дублювання 
в рамках функцій окремих центральних органів 
виконавчої влади, з іншого – забезпечити ство-
рення центрів відповідальності за проектування 
і реалізацію інформаційно-аналітичної системи 
публічного управління. Виходячи з визначення 
механізму публічного управління як способу 
розв’язання суперечностей явища або про-
цесу в публічному управлінні, послідовна реа-
лізація дій, які базуються на основоположних 
принципах, цільовій орієнтації, функціональній 
діяльності з використанням відповідних форм 
і методів управління [3, с. 80], слід наголосити, 
що механізм як відображення функціональної 

діяльності являє собою послідовність реаліза-
ції методів та інструментів публічного управ-
ління в окремій галузі.

Розглянемо докладніше зміст механізму 
вдосконалення інформаційно-аналітичного 
забезпечення публічного управління, представ-
лений сукупністю методів, інструментів і забез-
печувальними заходами їх реалізації [4, с. 69]. 
Серед методів, якими передбачено реалізацію 
функції планування чільне місце посідають 
стратегічне планування і прогнозування урядо-
вої діяльності на рівні уряду в цілому та окре-
мих центральних органів виконавчої влади, 
регіональної ланки центральних органів влади 
і державних адміністрації у регіонах (на рівні 
обласних, Київської та Севастопольської місь-
ких, Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, районних державних адміністрацій).

Існуючи аналітичні системи центральних 
органів виконавчої влади, головним чином 
мають характер інформаційних або інформа-
ційно-довідкових систем, у той час як її аналі-
тичний компонент залишається практично про-
ігнорованим. Причиною подібного стану речей 
залишаються принципові теоретичні труднощі, 
пов’язані з відсутністю об’єктивних методів 
та моделей, які б дозволяли описувати і дослід-
жувати складні нелінійні системи та перебіг 
процесів у них з високим рівнем достовірності 
й адекватності в умовах неповної, недостовір-
ної та неточної інформації [5, с. 133-134]. Відомі 
сьогодні методи і моделі вирішення проблем 
слабо структурованих систем передбачають 
використання суб’єктивних методів та об’єк-
тивних моделей для їх розв’язання, що сут-
тєво обмежує можливість повної автоматизації 
інформаційно-аналітичних процесів. Водночас, 
попередній етап реалізації даного методу пови-
нен включати, як мінімум, наступні змістові еле-
менти: визначення змісту аналітичної роботи 
окремого органу публічної влади з урахуван-
ням покладених на нього функцій; визначення 
потреб населення та бізнесу в змісті та інтер-
фейсі взаємодії з органами публічної влади 
з питань інформаційно-аналітичного забез-
печення та адміністративних послуг он-лайн; 
аналіз ринку інформаційно-комунікаційних 
технологій, що наділені відповідними програм-
но-функціональні можливості; навчання публіч-
них службовців змісту аналітичної роботи, що 
реалізується за допомогою програмних розро-
бок і правилами користування ними.

Засобами реалізації вказаного методу висту-
пають державні програми та проекти інформати-
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зації (які затверджуються відповідними актами 
уряду); маркетингові дослідження (їх слід реа-
лізовувати в межах діяльності Національного 
центру електронного урядування); підготовка 
персоналу (своєчасне підвищення його квалі-
фікації в Національному центрі електронного 
урядування). Система інструментів та методів 
реалізації організаційної функції передбачає ряд 
складових елементів, які тісно пов’язані з органі-
заційним забезпеченням механізму інформацій-
но-аналітичного забезпечення, а тому повинні 
розглядатися комплексно [6, с. 19].

Попри реформу публічного управління, 
в Україні склалася дуже непрозора і громіздка 
система управління інформаційно-аналітичним 
забезпеченням. Водночас у структурі органів 
публічної адміністрації функціонує Державне 
агентство з питань електронного урядування 
України, яке підпорядковується Кабінету Міні-
стрів України через Віце-прем’єр-міністра 
України – Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства [7, с. 114]. У його структурі передба-
чене Державне підприємство «Держінформре-
сурс», структурним підрозділом якого виступає 
Національний центр електронного урядування. 
Вони зосереджуються на виконанні робіт щодо 
інформатизації органів публічної адміністрації 
та реалізації системи е-урядування, а також 
техніко-технологічному супроводі інформацій-
но-аналітичної системи публічного управління.

Окремим суб’єктом публічного управління 
є Національна комісія (що здійснює державне 
регулювання в сфері зв’язку та інформатизації), 
яка підпорядкована Президенту України і ком-
петенцію якої складає розробка норм, стандар-
тів і технічних регламентів у сфері програмного 
забезпечення, електронного документообігу, 
структури інформаційних ресурсів та обміну 
інформацією (єдині формати обміну даними) 
для органів публічної адміністрації та здійснення 
в межах своїх повноважень публічного управ-
ління і координації діяльності з питань форму-
вання та використання публічних електронних 
інформаційних ресурсів [8, с. 109]. Комісія забез-
печує ведення Національного реєстру електро-
нних інформаційних ресурсів органів публічної 
влади. Суб’єктом публічного управління висту-
пає і Служба безпеки України. Вона підпоряд-
кована Президенту України і має здійснювати 
заходи контррозвідувального захисту інтересів 
держави у сфері інформаційної безпеки. При 
цьому її функцію частково дублює Міністерство 
культури та інформаційної політики.

В системі відповідних суб’єктів функціонує 
також Адміністрація Державної служби спеці-
ального зв’язку та захисту інформації України, 
підпорядкована Кабінету Міністрів України, яка 
забезпечує формування та реалізацію дер-
жавної політики в сферах організації спеціаль-
ного зв’язку, захисту інформації, телекомуніка-
цій і користування радіочастотним ресурсом 
України. Функції Адміністрації перекликаються 
з функціями Служби безпеки України. Крім того, 
органами, які мають у власному розпорядженні 
спеціальні інформаційні ресурси держави, 
є Державна архівна служба України, яка під-
порядковується Міністерству юстиції України, 
та Державна служба України з питань геоде-
зії, картографії та кадастру, підпорядкована 
віце-прем’єр-міністру – міністру з питань роз-
витку громад та територій України. Визначити 
порядок підпорядкування через повноваження 
віце-прем’єр-міністрів в Кабінетів Міністрів 
України з відкритих джерел майже неможливо, 
оскільки чіткий розподіл цих повноважень був 
скасований Постановою Кабінету Міністрів 
України від 09 липня 2008 р. [9].

З метою усунення фактів, пов’язаних з дублю-
ванням функцій вказаних суб’єктів, доцільно 
запровадити нову структуру повноважень орга-
нів публічного управління в сфері інформа-
ційно-аналітичного забезпечення, здійснивши 
наступний перерозподіл владних повноважень: 
вилучити з повноважень Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері 
зв’язку та інформатизації повноваження щодо 
вироблення інформаційної політики в сфері 
інформаційно-аналітичного забезпечення,  
в т. ч. впровадження інформаційних систем 
і регулювання публічних інформаційних ресур-
сів; покласти на Адміністрацію Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України обов’язки реалізації державної 
політики захисту телекомунікаційних мереж за 
участю органів публічної адміністрації та інфор-
мації, яка перебуває у державній власності 
з координацією дій зі Службою безпеки України; 
покласти на Службу безпеки України функції 
нагляду за безпекою державних електронних 
комунікацій; ліквідувати Державне агентство 
з питань електронного урядування України 
і передати його повноваження і функції Міністер-
ству культури та інформаційної політики Укра-
їни на чолі з Віце-прем’єр-міністром з питань 
інформатизації; підпорядкувати Адміністрацію 
Державної служби спеціального зв’язку та захи-
сту інформації України, Державну службу Укра-
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їни з питань геодезії, картографії та кадастру, 
Державне підприємство «Держінформресурс» 
уряду через Віце-прем’єр-міністра з питань 
інформатизації; надати Національному центру 
з питань електронного урядування статус управ-
ління Міністерства культури та інформаційної  
політики України, а всі питання діяльності щодо 
інформаційно-аналітичного забезпечення зосе-
редити в даному управлінні; покласти на Мініс-
терство культури та інформаційної політики 
України функції управління діяльністю Націо-
нального депозитарію електронних ресурсів 
з фактичним забезпеченням роботи через Наці-
ональний центр з питань електронного уряду-
вання та ДП «Держінформресурс».

Внаслідок цих перетворень буде ліквідо-
вано нагромадження органів публічної влади 
в сфері управління інформаційно-аналітич-
ним забезпеченням, а функціонально пов’я-
зані органи публічної влади перебуватимуть 
в єдиному вертикальному підпорядкуванню, що 
значно полегшить координацію їх діяльності під 
час розробки і впровадження інформаційно-а-
налітичної системи. Крім того, рішення щодо 
розвитку інформаційно-аналітичного забезпе-
чення і електронного врядування будуть готу-
ватися безпосередньо Міністерством культури 
та інформаційної політики України і затверджу-
ватися постановами Кабінету Міністрів України. 
А міністр інформації, будучи Віце-прем’єр-міні-
стром, матиме достатній обсяг владних повно-
важень для координації діяльності органів 
публічної влади з питань інформатизації. Націо-
нальний же центр електронного урядування при 
Міністерстві культури та інформаційної політики 
одержить однаковий юридичний статус з ІТ-під-
розділами органів публічної влади, з наданням 
певної керуючої ролі через Віце-прем’єр-міні-
стра, що дозволить створити комісію (робочу 
групу) з питань узгодження архітектури загаль-
них та прикладних електронних сервісів 
[10, с. 65]. При цьому політичний баланс повно-
важень між Кабінетом Міністрів України і Прези-
дентом України залишиться незмінним.

Ще одним засобом реалізації планування як 
публічно-управлінської функції удосконалення 
інформаційно-аналітичного забезпечення цен-
тральних органів виконавчої влади виступає 
програмування створення інформаційно-ана-
літичної системи з використанням методології 
управління проектами та методології проек-
тування інформаційно-аналітичної системи. 
На етапі створення загальної картини проекту 
створення інформаційно-аналітичної системи 

центральних органів виконавчої влади та їх 
інтеграції до інформаційно-аналітичної системи 
публічного управління передбачається прове-
дення наступних заходів: формування робочих 
груп, визначення структури проекту, затвер-
дження адміністративної мети реалізації про-
екту, оцінка наявних можливостей, обмежень 
і ресурсів; створення документу щодо загаль-
ної картини та галузі дії проекту; встановлення 
вимог та профілів користувачів (публічних 
службовців відповідно до сфери їх діяльності); 
розробка концепції рішення та оцінка ризиків, 
пов’язаних з його реалізацією.

На даному етапі слід виділити дві проміжні 
точки, а саме: формування робочих груп зі 
створення інформаційно-аналітичної системи 
та написання документу загального бачення 
проекту. Зміст початкового пункту реалізації 
полягає в наявності документу, яким визнача-
ються ролі, права та обов’язки кожного члена 
робочої групи, їх підпорядкованість в разі під-
бору групи з числа службовців різних органів 
публічної влади, в якому визначено ієрархію 
звітності та відповідальності, а також канали 
взаємодії із замовником [11]. Змістом кінцевого 
пункту є створення концепції архітектурного 
рішення інформаційно-аналітичної системи, 
якою мають керуватися робочі групи зі ство-
рення інформаційно-аналітичної системи кож-
ного центрального органу виконавчої влади, 
в т. ч. визначення тих предметних галузей, які 
включаються в контекст реалізації проекту. При 
цьому концепція має рецензуватися і обгово-
рюватися робочими групами аж до досягнення 
остаточного завдання – затвердження Кабі-
нетом Міністрів України Концепції створення 
інформаційно-аналітичної системи.

Етап планування передбачає формування 
планів реалізації архітектурних рішень, на 
якому, зокрема, формується функціональна 
специфікація, технічне завдання, створюється 
проект рішення, деталізуються і оптимізу-
ються плани роботи, виконується оцінка тер-
мінів виконання і вартості отримання резуль-
татів, створюється середовище тестування 
рішення. На даному етапі здійснюється моде-
лювання адміністративних процесів та проце-
сів надання адміністративних послуг, визна-
чаються користувацькі, системні та апаратні 
вимоги [12]. Після цього формуються сценарії 
реалізації і використання архітектурних рішень 
користувачами одного типу та інформаційно-а-
налітичної системи в цілому, проектуються сер-
віси, уточнюються використовувані технології, 
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програмні розробки та апаратні засоби. Кон-
трольними пунктами реалізації даного етапу 
виступають: створення функціональної специ-
фікації, створення плану управління ризиками, 
створення середовища розробки і тестування, 
створення генерального плану і календарного 
графіку роботи [13, с. 51]. Наприкінці етапу має 
бути сформований і затверджений Кабінетом 
Міністрів України конкретний проект (створення 
загальних сервісів, створення конкретної інфор-
маційно-аналітичної системи тощо) [14].

Стабілізація, як черговий етап діяльності 
створення інформаційно-аналітичної системи, 
полягає в доведенні продукту до заданого рівня 
якості, зокрема тестування у робочих умовах 
та перевірка сценарію розгортання інформацій-
но-аналітичної системи, її пілотна експлуата-
ція, перевірка сумісності з іншими системами. 
Основними завданнями даного етапу є: тес-
тування компонентів, баз даних, інфраструк-
тури, захисту, інтеграції; аналіз ергономічності 
та інших антропологічних показників роботи 
з продуктом, аналіз ресурсомісткості та продук-
тивності, підготовка звітності про тестування. 
В момент, коли рішення набуває ознак стало-
сті, здійснюється його пілотна експлуатація 
в реальному режимі [15, с. 29]. Найбільш ваго-
мою контрольною точкою є поява версії, в якій 
зусиллями проектної команди не виявлено 
помилок. Завершальна ж контрольна точка – 
підтвердження готовності продуту до випуску 
та повноцінного розгортання, яке оформлю-
ється відповідним актом здавання-приймання.

Реалізація вже розробленої архітектури 
у вигляді установки апаратних і мережевих 
засобів та інсталяції програмного продукту, 
а також спільна експлуатація з групою супро-
воду, аналіз задоволеності користувачів (публіч-
них службовців та/або цільової аудиторії), які 
працюватимуть з інформаційно-аналітичною 
системою відбувається на етапі розгортання. 
Контрольними пунктами при цьому є розгорнуті 
апаратні компоненти, програмні компоненти, 
рішення (стабілізовані та вже передані в екс-
плуатацію).

Слід наголосити, що процес створення 
інформаційно-аналітичної системи централь-
них органів виконавчої влади потребує пара-
лельного обґрунтування стандартів та проце-
дур інформаційно-аналітичного забезпечення 
як загальноприйнятої методологічно бази 
створення такої системи, підготовки учасників 
робочих груп, оцінки вигід та витрат і створення 
бюджету проекту. Причому розробка методоло-

гії може розглядатися як окремий цикл діяль-
ності. Його фінансування, як і фінансування 
створення архітектури загальних сервісів, 
виділяється в рамках одного бюджету проекту, 
а ці кошти спрямовуються на користь Націо-
нального центру електронного урядування. 
Оплата ж праці залучених учасників робочих 
груп здійснюється або за трудовим договором, 
або за сумісництвом [16, с. 180]. У той же час, 
реалізація прикладних сервісів, що може від-
буватися в рамках конкретного органу публіч-
ної влади є бюджетом проекту, кошти на який 
виділяються з бюджету даного органу публічної 
адміністрації.

Висновки. Таким чином, удосконалення 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності центральних органів виконавчої 
влади в напрямку реалізації Національної про-
грами інформатизації та Концепції розвитку 
електронного урядування, має базуватися на 
єдиній методологічній базі створення тих архі-
тектур, які містяться в інформаційно-аналі-
тичній системі та на реалізації принципу цен-
тралізовано-децентралізованого управління 
процесом впровадження інформаційно-ана-
літичної системи центральних органів вико-
навчої влади. Для вирішення даного завдання 
слід використовувати концептуальні засади 
удосконалення інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності центральних органів 
виконавчої влади, які випливають із відповід-
них задач і принципів та визначають, що про-
відними теоретичними засадами створення 
інформаційно-аналітичної системи мають стати 
положення методології управління проектами 
та проектування інформаційних систем. Ці 
теоретичні положення мають бути трансфор-
мовані в моделі автоматизації адміністратив-
них послуг і процедур, в т. ч. аналітичних, яка 
виступає основою для моделі е-урядування. 
При цьому важливо підкреслити, що побудова 
системи адміністративних процедур має буду-
ватися безвідносно існуючої побудови системи 
центральних органів виконавчої влади, що доз-
волить раціоналізувати як самі процеси, так 
і спосіб організації діяльності в межах системи 
е-урядування.
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Baranenko D. V., Didkivska H. V. Administrative and legal principles of information 
and analytical support of central executive bodies

The article examines the administrative and legal principles of information and analytical 
support of central executive bodies. It is emphasized that the generalization of the theoretical 
foundations of information and analytical support of central executive bodies allowed to clarify that 
its improvement should be based on an architectural approach to designing information systems 
and combining information and analytical activities of central executive bodies with e-government 
technologies. According to this approach, the information-analytical system of central executive 
bodies is interpreted as a set of technological, procedural, service, user architectures, which, based 
on information and communication technologies, uses a set of methods for collecting and processing 
information from external and internal sources to ensure the authority with comprehensive information 
necessary for the adoption and implementation of public administration decisions and the provision 
of administrative services. The definition of information-analytical support of public administration 
as a special type of activity carried out by information-analytical subdivisions of central executive 
bodies on the basis of modern information-communication technologies and provides for collection, 
processing, analysis of information to obtain data that form the basis of implementation public 
management decisions and the provision of administrative services.
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It is determined that the initial element of designing the information-analytical system of central 
executive bodies and their integration into the information-analytical system of public administration 
is the assessment of the state of information-analytical support of central executive bodies 
and information readiness for implementation of separate modules or e-government technologies 
in the country. Methodical provisions for assessing the state of information and analytical support 
of central executive bodies have been developed, which include grouping of evaluation indicators 
(indicators of information technology use by enterprises and the population, indicators of e-government 
systems implementation; indicators of electronic readiness of central executive bodies and information 
openness; indicator of the level of use of information and analytical technologies).

Key words: administrative and legal principles, administrative service, executive power, 
information-analytical system, information-analytical support, powers, public administration, central 
executive body, e-government.



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

24 © Бондаренко І. М., 2020

УДК 347.73
DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2020.3.2.4

І. М. Бондаренко
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри фінансового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ 
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
У науковому дослідженні окреслено проблеми кодифікації бюджетного законодавства Укра-

їни, а також підстави, умови і особливості таких проблем. Акцентовано увагу на другоряд-
ній ролі зазначених підстав і умов у контексті появи Бюджетного кодексу України порівняно 
з появою Податкового кодексу України. Встановлено, що  основний акт бюджетного законо-
давства України побудований  на матеріальних засадах до структурування розділів. В рамках 
дослідження проаналізовано підходи, що склалися до визначення предмету фінансового-пра-
вового регулювання в цілому. Визначено, що найбільш загальним підхід до спрямованості 
правового регулювання на регулювання обігу публічних коштів. Наголошено на відсутності 
послідовності в такому правовому забезпеченні відносин, яке зосереджено лише на накопи-
ченні коштів та правових формах забезпечення їх статичного положення. За результатами 
аналізу доктринальних положень визначено, що принциповим моментом в сенсі фінансо-
во-правового регулювання виступає саме гарантування відповідної динаміки руху публічних 
коштів. Зважаючи на відсутність у законодавстві визначення поняття «фінансові ресурси» 
запропоновано удосконалити чинне законодавство в частині визначення поняття бюджету 
шляхом його побудови не через план «фінансових ресурсів», а через план «публічних коштів 
або коштів держави та територіальних громад». у роботі  наголошено на необхідності 
уточнення ст. 30 Бюджетного кодексу України «Склад видатків та кредитування Держав-
ного бюджету України», де  наведено узагальнений підхід до деталізації видатків держаного 
бюджету через бюджетні призначення. Визначено Главу 14 «Розмежування видатків між 
бюджетами» Бюджетного кодексу України як принципову та змістовну в сенсі проведення 
паралелі між завданнями держави та територіальних громад, та віддзеркаленням цього 
в видатках бюджетів . За результатами проведеного дослідження автор дійшов висновку 
про наявність низки проблем у кодифікації бюджетного законодавства, пов’язаних з недо-
сконалістю правових конструкцій, закріплених основним актом бюджетного законодавства, 
і запропонував шляхи вирішення окремих проблем кодифікації бюджетного законодавства.

Ключові слова: бюджетне законодавство, бюджетні відносини,   бюджетне регулю-
вання, бюджет, кодифікація.

Постановка проблеми. Кодифікація зако-
нодавства в сфері фінансово-правового регу-
лювання є надзвичайно важливою з огляду 
на складність регульованих законодавством 
відносин, зокрема у сфері бюджетно-пра-
вового регулювання. Процеси кодифікації 
бюджетного законодавства в Україні харак-
теризуються низкою проблем, що підлягають 
аналізу і вирішенню в рамках дослідження. 
Зважаючи на це, окремі норми Бюджетного 
кодексу  України підлягають детальному  
аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичним підґрунтям для цієї статті 
стали праці  учених-юристів, зокрема праці 
А.А. Алєксєєва, Л.К. Воронової, С. В. Заполь-

ського, В. В. Комарова,  М. П. Кучерявенка, 
О.А. Лукашева та ін.

Постановка завдання. Метою наукового 
дослідження є визначення проблем кодифіка-
ції бюджетного законодавства і шляхів їх вирі-
шення.

Кодифікація законодавства в сфері фінансово- 
правового регулювання тривалий час була метою 
до якої прагнули, але не отримували кінцевого 
результату. Достатньо згадати, що 1998 році поча-
лася робота над підготовкою проекту Податкового 
кодексу України, який все ж таки було прийнято 
наприкінці 2010 року. Більш пощастило кодифіка-
ції бюджетного законодавства, коли майже в той 
же період почалася робота над підготовкою про-
екту Бюджетного кодексу України, який було при-
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йнято 2001 році. Тобто, на підготовку остаточного 
варіанту кодифікованого закону в сфері регулю-
вання бюджетних відносин пішло близько двох 
років, тоді, як на підготовку аналогічного кодексу, 
але в сфері відносин оподаткування – близько 
дванадцяти років.

Навряд чи має сенс порівнювати підстави, 
умови, особливості, важливість кодифікації 
податкових та бюджетних відносин, і виходячи 
з цього, робити висновки та підводити висно-
вки щодо аналізу кодифікаційних процесів 
в бюджетному та податковому регулювання. 
Мабуть, вагомих об’єктивних підстав щодо пер-
шочергової появи Бюджетного кодексу України 
в порівнянні з Податковим кодексом України 
немає. Відповідну вирішальну роль в цій ситу-
ації  відіграють і певні заходи щодо законотвор-
чості, окремі суб’єктивні обставини, специфічні 
умови стану та розвитку відповідного різновиду 
суспільних відносин. Це, мабуть, і вплинуло 
на першочергову появу Бюджетного кодексу 
України, як першого різновиду кодифікованого 
закону в системі фінансового законодавства.

Навіть поверховий погляд щодо структури 
Бюджетного кодексу України дозволяє дійти 
висновку, що він побудований  на матеріаль-
них засадах до структурування розділів. Перш 
ніж зупинитися на цьому детальніше, хотілося 
б звернути увагу на підходи, що склалися до 
визначення предмету фінансового-правового 
регулювання в цілому. Як влучно відмічав 
С. С. Алєксєєв, предмет правового регулювання 
є явищем системоутворюючого, основополож-
ного значення [1]. Л. К. Воронова зазначає, що 
предметом фінансового права є суспільні від-
носини, які отримують свій розвиток в рамках 
реалізації державними органами та органами 
місцевого самоврядування фінансової діяль-
ності [2]. М. П. Кучерявенко визначає пред-
мет фінансового права як системи однорідних 
за своїм характером відносин, які виникають 
в рамках формування, розподілу, перерозпо-
ділу, використання коштів із публічних грошових 
фондів, контролю за відповідними процесами 
та суспільних відносин, які пов’язанні з грошо-
вим оборотом [3, c.11]. Н. І. Хімічева детермінує 
предмет фінансового права як суспільні відно-
сини що виникають з приводу формування, роз-
поділу та використання фондів публічних коштів 
держави та її територіальних утворень, підпри-
ємств, установ та організацій, які є необхід-
ними для реалізації суспільних потреб в рамках 
розподілу/перерозподілу суспільного продукту 
[4, c. 65]. В. А. Чернадчук та В. П. Нагребель-

ний як предмет фінансового права визначають 
суспільні відносини, які отримують свій розвиток 
у процесі діяльності державних і муніципальних 
утворень з приводу послідовного формування, 
розподілу і використання фінансових ресурсів 
задля виконання публічних завдань держави 
[5, c. 56]. С. В. Запольський говорить про те, 
що предметом фінансового права є майнові 
суспільні відносини, які складаються між дер-
жавою та іншими суб’єктами (підприємствами, 
бюджетними установами, громадянами), які 
реалізуються в грошовій формі та виникають 
за ініціативою держави з приводу розподілу 
публічних грошових фондів [6, c. 16]. Цікавою 
є позиція О. А. Лукашева, який відмічає, що 
в аспекті фінансового права, саме поняття 
фінансова система відіграє роль аналогічну тій, 
яку відіграє поняття предмета правового регу-
лювання в інших галузях права [7. c. 115-116].

Таким чином, беззаперечною аксіомою 
виглядає загальний підхід до спрямованості 
правового регулювання на регулювання обігу 
публічних коштів. В той же час виникає дуже 
змістовне доповнення – а чи фінансове-пра-
вове регулювання має забезпечувати сталу 
поведінку осіб, які приймають участь в фінан-
сово-правових відносинах? Чи фінансово-пра-
вове регулювання реалізується виключно через 
матеріальні приписи, які забезпечують існу-
вання відповідних централізованих та децен-
тралізованих фондів публічних коштів, чи мають 
гарантувати і певну динаміку руху цих коштів? 
На наш погляд, принциповим чи не найважливі-
шим є гарантування саме цього другого аспекту 
фінансово-правового регулювання.

Давайте замислимося, чи є яка-небудь 
послідовність, логіка в такому правовому 
забезпеченні відносин, яке зосереджено лише 
на накопиченні коштів та правових формах 
забезпечення їх статичного положення. Мабуть, 
ні. Принциповим моментом в сенсі фінансо-
во-правового регулювання є саме гарантування 
відповідної динаміки руху публічних коштів. 
О. Є. Кутафін зазначав, що норми матеріаль-
ного права визначають дії, які потрібно зро-
бити для реалізації їх змісту, тоді як процедурні 
норми встановлюють порядок таких дій, спосіб 
реалізації матеріальних за своєю природою 
приписів[8, c.94]. П. О. Недбайло та В. М. Гор-
шеньов відмічали, що процедурні норми мають 
інструментальне призначення і вони повинні 
розглядатися як засоби реалізації матеріальних 
норм. Такого роду підхід науковці обґрунтову-
вали тим, що реалізація матеріального норма-
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тивного припису поза процесуальною формою 
не є можливою[9, c. 37-38]. Як слушно відмічає 
В. В. Комаров матеріальні норми без поло-
жень процесуального права позбавлені юри-
дичної значущості та навряд чи можуть бути 
реалізовані в практичній площині [10, c. 61-62]. 
В. О. Лучин займав позицію у відповідності 
з якою норми процедурного характеру викону-
ють своєрідну службову роль по відношенню 
до приписів матеріального права, так як саме 
перші забезпечують практичну реалізацію 
положень матеріальних положень [11, c. 84]. 
Змістовно схожої позиції з приводу призначення 
процедурних норм займає й М. І. Піскотін. Так, 
науковець зазначає, що норми процедурного 
права не мають своєрідної зовнішньої мети, 
що і обумовлює їх підпорядкований цілям нор-
мативного регулювання, службовий характер 
[12, c. 59]. В доктрині податкового права також 
склалися власні, галузево-орієнтовані підходи 
до визначення співвідношення матеріальних 
та процедурний приписів. Проблематику спів-
відношення матеріальних та процедурних 
норм у сфері податкового права досліджував 
М. П. Кучерявенко. Науковець відмічає, що про-
цедурні приписи податкового права є невідрив-
ними у механізмі свого регулятивного впливу 
від податково-правових матеріальних поло-
жень. Так, дослідник зауважує, що матеріальні 
приписи визначають спрямованість норматив-
ного регулювання тоді як процедурні приписи 
визначають гарантії реалізації таких матеріаль-
них норм. Висловлену позицію автор наочно 
підтверджує тезою про те, що норми матеріаль-
ного права закріплюють змістовні аспекти таких 
понять, як податків та збір, форми їх закрі-
плення, проте саме процедурні норми забез-
печують реальне надходження таких податків 
та зборів до відповідних бюджетів [13, c. 141].

Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу 
України, бюджет розглядається як  план фор-
мування та використання фінансових ресур-
сів для забезпечення завдань і функцій, які 
здійснюються відповідно органами державної 
влади. Органами влади Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядуванні про-
тягом бюджетного періоду[14]. Дійсно, принци-
повим моментом є акцент на тому, що бюджет – 
це план. Але план певної активної поведінки 
учасників бюджетних відносин, яка пов’язу-
ється з формуванням та використанням фінан-
сових ресурсів. Ми вважаємо, що використання 
такого абстрактного поняття, як «фінансові 
ресурси» не є вдалим через занадто абстрак-

тне значення, що не узгоджується з бюджетним 
регулюванням в цілому.

По-перше, бюджетне регулювання  стосу-
ється відносин, які пов’язані з рухом коштів, 
грошей. Так, ці кошти мають специфічну при-
роду, бо їх власником є виключно держава 
або територіальні громади. Тобто, йдеться 
про публічні гроші, а не фінанси чи фінансові 
ресурси, визначення яких чинне законодавство 
України не містить. Будь-який різновид бюджету 
(державний, місцеві) є звичайним кошторисом, 
який закріплює співвідношення коштів, що фор-
мують дохідну та видаткову частину.

По-друге, абстрактність поняття фінансові 
ресурси породжує низку питань, найпринципо-
вішим із яких є чи входить до фінансових ресур-
сів, як предмету регулювання бюджетом зако-
нодавства щось інше крім коштів. До ресурсів, 
ми можемо відносини і певні різновиди майна, а не 
лише гроші. Але, не в якому разі це не буде пред-
метом регулювання, яке спрямоване на упорядку-
вання відносин виключного щодо грошей держави 
та територіальних громад. Саме тому, мі вважаємо 
доцільніше будувати визначення бюджету не через 
план «фінансових ресурсів», а через план «публіч-
них коштів або коштів держави та територіальних 
громад». Таким чином, навіть визначення бюджету 
здійснюється через тяжіння до характеристики 
процедурної природи цих відносин, що передба-
чає планування процедур формування та викори-
стання бюджетних коштів.

Фактично в основі формування системи 
завдань бюджетів, мети, як їх існування, так 
і регулювання відповідного типу відносин 
є фінансове забезпечення існування того учас-
ника бюджетних відносин, який є власником 
таких коштів. Не зупиняючись детально на 
характеристиці різновидів бюджетного пла-
нування: планування за доходами чи плану-
вання за видатками, хотілося б звернути увагу 
на принциповість саме останнього засобу 
в бюджетно-правовому регулюванні. В цій ситу-
ації йдеться про таку процедуру розробки про-
екту бюджету, яка спирається на чітке виокрем-
лення  переліку та розмірів видатків (держав чи 
територіальної громади),  побудові видаткової 
частини бюджету, а потім з’ясування очікуємих 
різновидів надходжень і формування дохідної 
частини бюджету. Видаткові бюджетні відно-
сини регулюються ст.ст. 10, 30, 70 Бюджетного 
кодексу України [14].

Статтею 10 Бюджетного кодексу України 
чітко закріплюється функціональна класифіка-
ція видатків бюджетів через їх деталізацію, яка 
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пов’язується з виконанням функцій держави, 
Автономної Республіка Крим чи місцевого само-
врядування. «Підрозділи та групи, в яких кон-
кретизується видатки та кредитування бюджету 
на виконання функцій держави, Автономної 
Республіка Крим чи місцевого самовряду-
вання» [14] деталізують положення щодо регу-
лювання видаткових відносин, які закріпленні 
в розділах.  Фактично, через структурування 
видатків бюджетів можна сформувати і визна-
чення держави її призначення – як механізму, 
який має забезпечити правління, оборону, 
медичне та соціальне забезпечення і т.д. Під 
кожне із таких завдань (завдань держави) має 
бути відповідний різновид видатків у держав-
ному бюджеті.

Хотілося б наголосити на необхідності 
уточнення ст. 30 Бюджетного кодексу України 
«Склад видатків та кредитування Державного 
бюджету України», де  наведено узагальне-
ний підхід до деталізації видатків держав-
ного бюджету через бюджетні призначення. 
В той же час, в ч. 2 та ч. 3 ст. 30 йдеться про 
джерела формування загального фонду Дер-
жавного бюджету України та спеціального 
фонду Державного бюджету України, що реа-
лізується через деталізацію надходжень. Але, 
навряд чи надходження до бюджету є його 
видатками, доцільніше було б включити їх до 
доходної частини, де саме і йдеться про над-
ходження.

Зрозуміло, що і ст. 10, і ст. 30, і ст. 70 Бюджет-
ного кодексу України сформовані через закрі-
плення певних узагальнених настанов сто-
совно бюджетних видатків. Принциповим 
та змістовним в сенсі проведення паралелі 
між завданнями держави та територіальних 
громад, та віддзеркаленням цього в видатках 
бюджетів є Глава 14 «Розмежування видат-
ків між бюджетами». Так, ст.87 Бюджетного 
кодексу України  встановлює перелік видатків, 
що здійснюються з Державного бюджету Укра-
їни. До видатків, що здійснюються з Державного 
бюджету належать видатки на:

1) державне управління: а) законодавчу владу; 
б) виконавчу владу; в) Президента України;

2) судову владу;
3) міжнародну діяльність;
4) наукову і науково-технічну діяльність;
5) національну оборону (крім заходів та робіт 

з мобілізаційної підготовки місцевого значення);
6) правоохоронну діяльність, забезпечення 

безпеки держави та цивільний захист насе-
лення і територій;

7) забезпечення функціонування установ 
та закладів Збройних Сил України, інших утво-
рених відповідно до законів України військових 
формувань, правоохоронних органів, органів 
цивільного захисту, які перебувають у держав-
ній власності;

8) освіту;
9) охорону здоров’я;
10) соціальний захист та соціальне забезпе-

чення;
11) культуру і мистецтво;
12) програми підтримки національних і дер-

жавних телерадіокомпаній, суспільного телеба-
чення і радіомовлення, преси, книговидання, 
державних інформаційних агентств;

13) фізичну культуру і спорт;
14) державні програми підтримки регіональ-

ного розвитку та пріоритетних галузей економіки;
15) програми реставрації пам’яток архітек-

тури, спорудження (створення) пам’ятників 
і монументів державного значення;

16) державні програми розвитку транспорту, 
дорожнього господарства, зв’язку, телекомуні-
кацій та інформатики;

17) державні інвестиційні проекти;
18) державні програми з ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, охорони навколиш-
нього природного середовища та ядерної без-
пеки, запобігання виникненню та ліквідації над-
звичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;

19) створення та поповнення державних 
запасів і резервів;

20) обслуговування державного боргу;
21) проведення виборів у випадках, передба-

чених законом, та всеукраїнських референдумів;
22) виплати за державними деривативами;
23) державне фінансове забезпечення полі-

тичних партій у формах, визначених законом;
24) інші програми, які мають виключно дер-

жавне значення.
Зрозуміло, що це узагальнений погляд на 

особливості виділення видатків за рахунок Дер-
жаного бюджету України. Ми не вважаємо, що 
в межах даного дослідження необхідно більш 
детально аналізувати саме видаткові відно-
сини, але хотілося б зробити декілька акцентів. 
По-перше, подібний перелік, як в ст.87 Бюджет-
ного кодексу України, так і в подальших статтях 
цієї глави, які регулюють видаткові відносини сто-
совно інших бюджетів, не йдеться про вичерпний 
перелік видатків. Так, ст. 87 закінчується поси-
ланням на «інші програми, які мають виключно 
державне значення», тобто, перелік видатків 
Державного бюджету України залишається  
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відкритим. По-друге, всі  видатки кожного 
бюджету можна розподілити на дві групи: цілісні 
та пропорційні. До перших відносяться видатки, 
які здійснюються цілком за рахунок відповідного 
бюджету (державне управління, судова влада, 
міжнародна діяльність, національна оборона 
і т.д. – для Держаного бюджету України). До 
других відносяться видатки, фінансування яких 
забезпечується сумісною участю, як держави, 
так і територіальних громад (освіта, охорона здо-
ров’я, культура і мистецтво і т.д.) [14, cт. 87-93].

Висновки.  Основний акт бюджетного зако-
нодавства України побудований  на матеріаль-
них засадах до структурування розділів, що 
однозначно вказує на відсутність послідовно-
сті в такому правовому забезпеченні відносин, 
яке зосереджено лише на накопиченні коштів 
та правових формах забезпечення їх статич-
ного положення. Чинне законодавство підлягає 
удосконаленню в частині визначення поняття 
бюджету, а також щодо здійснення розмежу-
вання видатків бюджетну на групи залежно від 
особливостей фінансування.
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Bondarenko I. M. Problems of codification of budget legislation of Ukraine
The research outlines the problems of codification of budget legislation of Ukraine in different 

historical periods, as well as the grounds, conditions and features of such problems. Emphasis 
is placed on the secondary role of these grounds and conditions in the context of the emergence 
of the Budget Code of Ukraine compared to the emergence of the Tax Code of Ukraine. It is 
established that the main act of the budget legislation of Ukraine is based on the material principles 
of structuring sections. The study analyzes the approaches to the definition of the subject of financial 
and legal regulation in general. It is determined that the most general approach to the orientation 
of legal regulation is to regulate the circulation of public funds. It is emphasized that there is a lack 
of consistency in such legal support of relations, which focuses only on the accumulation of funds 
and legal forms of ensuring their static position. According to the results of the analysis of doctrinal 
provisions, it is determined that the fundamental point in the sense of financial and legal regulation is 
the guarantee of the appropriate dynamics of public funds. Due to the lack of a definition of “financial 
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resources” in the legislation, it is proposed to improve the current legislation in terms of defining 
the concept of budget by building it not through a plan of “financial resources” but through a plan 
of “public funds or funds of the state and local communities.” the paper emphasizes the need to clarify 
Art. 30 of the Budget Code of Ukraine “Composition of expenditures and lending of the State Budget 
of Ukraine”, which provides a generalized approach to detailing state budget expenditures through 
budget allocations. Chapter 14 “Differentiation of expenditures between budgets” of the Budget 
Code of Ukraine is defined as fundamental and meaningful in the sense of drawing a parallel 
between the tasks of the state and territorial communities, and reflecting this in budget expenditures. 
According to the results of the study, the author concluded that there are a number of problems 
in the codification of budget legislation related to the imperfection of legal structures enshrined in 
the main act of budget legislation, and suggested ways to solve some problems of codification 
of budget legislation.

Key words: budget legislation, budget relations, budget regulation, budget, codification.
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті здійснено загальний аналіз адміністративної процедури внутрішнього аудиту 

в системі Державної казначейської служби України (далі – ДКСУ) з виокремленням ста-
дій та етапів такої процедури. Визначено законодавчі та організаційні вади її діяльності, 
в тому числі з урахуванням результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ 
та висловлені пропозиції щодо їх удосконалення.

З’ясовано, що під адміністративною процедурою внутрішнього аудиту в органах Державної 
казначейської служби України слід вважати діяльність підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ, 
спрямована на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фак-
там незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, 
виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності окремого підрозділу ДКСУ щодо розпоря-
дження бюджетними коштами і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 
його управління, та яка передбачає надання незалежних висновків і рекомендацій.

В межах адміністративної процедури внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ виокрем-
лено такі стадії: планування діяльності з внутрішнього аудиту; безпосередня перевірка 
об’єкта внутрішнього аудиту; підготовка аудиторського звіту та його оприлюднення; від-
стеження результатів впровадження аудиторських рекомендацій.

Доведено, що порядок проведення внутрішнього аудиту в органах ДКСУ потребує допов-
нення таким підрозділом «Особливості спрощеної процедури внутрішнього аудиту діяль-
ності підрозділів Казначейства», в якому визначити такі стадії внутрішнього аудиту: 
підготовка підрозділом Казначейства звіту самоаналізу діяльності та надання його ауди-
торській групі; вивчення аудиторською групою відомостей про самооцінювання, доданих до 
них матеріалів, а також усіх інших матеріалів та інформації, що стосується діяльності; 
виїзд аудиторської групи до підрозділу Казначейства з метою уточнення фактів, вказа-
них у відомостях про самооцінювання, опитування представників підрозділу Казначейства, 
формування рекомендацій щодо вдосконалення якості діяльності підрозділу Казначейства; 
складання звіту про результати внутрішнього аудиту.

Ключові слова: внутрішній аудит, внутрішній аудит в системі Державної казначейської 
служби України, адміністративна процедура, стадії, етапи.

Постановка проблеми. В сучасних умо-
вах національної економіки та реформування 
сектору державного управління ефективність 
політики, операційна ефективність та якість 
надання публічних послуг є вирішальними 
факторами реагування на мінливі потреби 
та очікування громадян та суспільства в цілому. 
Система адміністрування публічними фінан-
сами в Україні тривалий період була спрямо-
вана насамперед на здійснення контролю за 
витратами, та як наслідок особи, відповідальні 
за надання адміністративних послуг, зосере-
джували свої зусилля на дотриманні вимог, 
приділяючи меншу увагу підвищенню ефектив-
ності та якості надання таких послуг. Як наслі-
док, робота більшості підрозділів внутрішнього 
аудиту все ще зосереджена переважно на оцінці 

законності та достовірності звітності, правиль-
ності ведення бухобліку, дотримання актів зако-
нодавства, планів, процедур, контрактів тощо 
та перетворюється на інспекторську діяльність, 
направлену виключно на виявлення недоліків 
в об’єкті перевірки. Водночас згідно з визначен-
ням Міжнародного інституту внутрішніх аудито-
рів, внутрішній аудит – це незалежна, об’єктивна 
діяльність з надання впевненості та консульта-
ційних послуг, що має приносити користь орга-
нізації та покращувати її діяльність. Внутрішній 
аудит допомагає державному органу досягати 
поставлених цілей за допомогою системного, 
упорядкованого підходу до оцінки і підвищення 
ефективності процесів управління ризиками, 
контролю, і корпоративного управління. Подібні 
норми закладено і в Стандарті 5 розділу ІІІ Націо- 
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нальних стандартів внутрішнього аудиту, яким 
визначено сутність діяльності з внутрішнього 
аудиту [1].

Таким чином функція внутрішнього аудиту 
не повинна сприйматися і позиціонуватися як 
інспекційна діяльність, спрямована на вияв-
лення фактів фінансових порушень і порушень 
актів законодавства та встановлення винних у їх 
допущенні посадових осіб, надання письмових 
вимог щодо усунення таких порушень. Оскільки 
внутрішній аудит – це незалежна та об’єктивна 
оцінка, метою якої є допомога керівнику уста-
нови в досягненні поставлених цілей за допо-
могою системного та послідовного підходу до 
проведення внутрішніх аудитів, а також додання 
цінності установі за результатами такої оцінки 
через надання належних рекомендацій щодо: 
удосконалення системи управління, внутріш-
нього контролю, у тому числі процесів управ-
ління ризиками; поліпшення політик і процедур, 
які забезпечують запобігання фактам незакон-
ного, неефективного та нерезультативного вико-
ристання бюджетних коштів, виникненню поми-
лок чи інших недоліків у діяльності установи; 
посилення підзвітності та підвищення ефектив-
ності діяльності установи тощо. У зв’язку з цим 
і процедура внутрішнього аудиту має бути чітко 
урегульованою, відкритою, базуватись на прин-
ципах законності, об’єктивності, оперативності, 
корпоративної етики; результати цієї процедури 
відображені у звітних документах мають відо-
бражати реальний стан діяльності в бюджетній 
установі, чітко визначати системні вади діяль-
ності та вказувати на можливі напрямки підви-
щення ефективності її діяльності.

З огляду на зазначене вище, на виконання 
мети дослідження в межах даної наукової статті 
будуть вирішені наступні завдання: здійснено 
загальний аналіз адміністративної процедури 
внутрішнього аудиту в системі Державної 
казначейської служби України з виокремлен-
ням стадій та етапів такої процедури, визна-
чення законодавчих та організаційних вад її 
діяльності в тому числі з урахуванням резуль-
татів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту 
ДКСУ та висловлення пропозиції щодо їх удо-
сконалення.

Основний зміст. На виконання мети дослі-
дження перед тим як здійснити аналіз адмі-
ністративної процедури внутрішнього аудиту 
в системі Державної казначейської служби 
України (далі – ДКСУ) слід з’ясувати сучасні 
теоретико-правові підходи щодо визначення 
поняття та змісту адміністративної процедури.

Ми не будемо першими дослідниками, які 
вказують на безумовну чисельність наукових 
позиції щодо тлумачень поняття та змісту «адмі-
ністративної процедури», суттєвою їх різницею 
є визначення її місця в системі адміністратив-
ного права та відмінності елементів, які напов-
нюють її зміст. Так, до проблематики адміністра-
тивної процедури, а також співвідношення цього 
поняття з адміністративним процесом протягом 
останніх трьох десятиріч зверталась переважна 
більшість вітчизняних адміністративістів. Серед 
українських авторів, які приділили особливу 
увагу цьому напряму досліджень, необхідно від-
значити Авер‘янова В.Б. [2], Бойко І.В. [3], Коло-
моєць Т.О. [4], Кузьменко О.В [5]. Лученка Д.В. 
[6], Мельника Р.С [7], Миколенка О.І. [8], Осад-
чого А.Ю. [9], Писаренко Н.Б. [10], Тимощука В.П.  
[11], Тищенка М.М. [12], та ін. Аналіз наукового 
доробку проблеми визначення сутності та змі-
сту адміністративної процедури приводить нас 
до деяких висновків: під адміністративною про-
цедурою в широкому розумінні слід розуміти 
діяльність суб’єкта владних повноважень, яка 
завершується прийняттям адміністративного 
акту або укладення публічно-правових договорів 
публічною адміністрацією; під адміністративним 
процесом – порядок вирішення публічно-право-
вих спорів адміністративними судами (німецька 
концепція адміністративного права) [13, c. 85]; 
адміністративною процедурою в вузькому розу-
мінні слід сприймати діяльність адміністратив-
ного органу (органу публічної адміністрації), яка 
здійснюється в межах його повноважень і супро-
воджується складенням документів, які її фіксу-
ють [5, c. 129].

Окремо слід вказати на необхідність виокрем-
лення видів адміністративних процедур. Досить 
обґрунтованою щодо такої класифікації є пози-
ція Т.О. Коломоєць, яка наводить таку класифі-
кацію адміністративних процедур: 1) у залеж-
ності від наявності спору – безспірні та спірні 
(інші варіанти назв: юрисдикційні та неюрисдик-
ційні, конфліктні та неконфліктні); 2) у залеж-
ності від ступеня обмеження прав приватних 
осіб – дозвільні (погоджувальні) та повідомні; 
3) у залежності від порядку здійснення – зви-
чайні (формальні) та спрощені (неформальні); 
4) у залежності від предмета діяльності: право-
наділяючі, реєстраційні, ліцензійно-дозвільні, 
контрольно-наглядові, екзаменаційно-конкур-
сні, державно-заохочувальні, експертно-засвід-
чувальні [4, c. 222-223]. Резюмуючи вище зазна-
чене, з огляду на предмет нашого дослідження 
визначимо, що адміністративна процедура  
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внутрішнього аудиту в системі Державної казна-
чейської служби України є видом контроль-
но-наглядових адміністративних процедур.

Адміністративні процедури внутрішнього 
аудиту в системі Державної казначейської 
служби України в тій чи іншій мірі урегульовані 
в наступних нормативних актах: 1) Стандартах 
внутрішнього аудиту, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 04.10.2011 року 
за № 1247 [1], в яких в главі 3 «Стандарти діяль-
ності з внутрішнього аудиту» визначено вимоги 
до змісту внутрішніх документів з питань здійс-
нення внутрішнього аудиту та закріплені пра-
вила внутрішнього аудиту на окремих стадіях 
та етапах його здійснення; 2) Порядку здійс-
нення внутрішнього аудиту та утворення під-
розділів внутрішнього аудиту, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
28 вересня 2011 р. № 1001 (далі – Загальний 
порядок внутрішнього аудиту), яким визначено 
механізм утворення структурних підрозділів 
внутрішнього аудиту органу державної влади, їх 
повноваження щодо реалізації заходів спрямо-
ваних на здійснення внутрішнього аудиту [14]; 
3) Порядку проведення внутрішнього аудиту 
в органах Державної казначейської служби 
України, затвердженому наказом Державної 
казначейської служби України від 26.12.2013 р. 
№ 210 (далі – Порядок проведення внутріш-
нього аудиту), який є основним нормативним 
актом який регламентує особливості процедури 
внутрішнього аудиту в органах Казначейства, 
зокрема визначає правила та процедури пла-
нування і проведення внутрішніх аудитів, доку-
ментування і реалізації їх результатів та рег-
ламентує організаційні взаємовідносини між 
Казначейством України і його територіальними 
органами; ним визначені етапи внутрішнього 
аудиту та алгоритми дій направлені на його 
проведення [15].

Нижче з урахуванням аналізу вищевказаних 
нормативних актів та покладаючись на резуль-
тати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту 
ДКСУ, визначимо стадії та етапи адміністратив-
ної процедури внутрішнього аудиту в підрозді-
лах ДКСУ.

Аналіз європейських практик здійснення 
внутрішнього аудиту діяльності суб’єктів влад-
них повноважень вказує на вироблення єдиних 
підходів до основних етапів (стадій) аудиту: 
постановка завдання – це чітке розуміння цілі 
аудиту і головного завдання аудиту; плану-
вання і попереднє вивчення – підготовка плану 
аудиту, визначення методів аудиту, методичних 

прийомів і процедур (технічна основа аудиту), 
цілей аудиту, обсягу аудиту, критеріїв оцінки, що 
будуть основою для порівняння та оцінювання; 
безпосередня робота на об’єкті (місці) аудиту; 
аналіз зібраних матеріалів в офісі аудиторів; 
підготовка звіту; оцінка та відстеження вико-
нання рекомендацій поданих у звіті [16, с.119].

Вітчизняна модель внутрішнього аудиту 
діяльності суб’єктів владних повноважень перед-
бачає виділення переважно таких основних ета-
пів (стадій) аудиту: організація аудиту (розподіл 
трудових ресурсів, формулювання цілей аудиту 
та визначення очікуваних результатів, а також 
планування внутрішнього аудиту та складання 
за його результатами програми); безпосереднє 
проведення аудиту (збір аудиторських доказів 
аудиторами із застосуванням методів, мето-
дичних прийомів і процедур, що забезпечу-
ють обґрунтованість висновків за його резуль-
татами); документування ходу та результатів 
аудиту (складення аудиторського звіту, аудитор-
ський висновок та рекомендації за результатами 
аудиту); моніторинг врахування рекомендацій за 
результатами аудиту [16, c.122].

Щодо стадій процедури внутрішнього аудиту 
думки дослідників теж різняться. Так, Л. Мікрю-
кова та О. Млінцова виокремлюють такі стадії 
організації внутрішнього аудиту в бюджетних 
установах: планування внутрішнього аудиту; 
реалізація контрольних заходів в процесі прове-
дення внутрішнього аудиту бюджетних установ; 
3) визначення результатів внутрішнього аудиту, 
контроль за ходом виконання рекомендацій за 
результатами здійсненої перевірки [17, с.19].  
Шевчук О.Д. та Мукоїд І.Л. зазначають, що про-
цес проведення внутрішнього аудиту склада-
ється з чотирьох етапів: планування аудиту; 
підготовка програми проведення аудиту; пере-
вірка факторів ризику; звітування про резуль-
тати аудиту [18, с.232]. Дорош Н.І. зазначає, що 
в межах процедури внутрішнього аудиту слід 
виокремлювати такі етапи: планування ауди-
торського завдання; діяльність по проведенню 
аудиту в установі; діяльності з внутрішнього 
аудиту; підготовка аудиторського висновку 
та його затвердження; контроль за виконан-
ням аудиторських рекомендацій та усуненням 
недоліків [19, с.235]. В. І. Стоян, О. С. Даневич, 
М. Й. Мац до етапів процедури внутрішнього 
аудиту, який здійснюється в межах казначей-
ської системи відносять: планування діяльності 
з внутрішнього аудиту; організація внутрішнього 
аудиту; проведення внутрішнього аудиту; доку-
ментальне оформлення результатів внутріш-
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нього аудиту; моніторинг впровадження реко-
мендацій за результатами внутрішнього аудиту; 
оцінка якості внутрішнього аудиту [20, с. 235].

З урахуванням дослідженої вище теорії ста-
дійності адміністративної процедури її науко-
вого осмислення в межах процедури внутріш-
нього аудиту та практики діяльності підрозділів 
внутрішнього аудиту ДКСУ, приходимо до вис-
новку, що в межах адміністративної проце-
дури внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ 
можливо виділити такі стадії: 1) планування 
діяльності з внутрішнього аудиту; 2) безпосе-
редня перевірка об’єкта внутрішнього аудиту; 
3) підготовка аудиторського звіту та його опри-
люднення; 4) відстеження результатів впрова-
дження аудиторських рекомендацій.

Найбільш складною та важливою в межах 
адміністративної процедури аудиту в підроз-
ділах ДКСУ є стадія планування діяльності 
з внутрішнього аудиту. Аналіз правового регу-
лювання адміністративної процедури внутріш-
нього аудиту, що здійснюється в системі ДКСУ 
дає можливість виділити такі етапи стадії пла-
нування діяльності з внутрішнього аудиту: 
постановка завдання, попереднє планування, 
зустріч учасників внутрішнього аудиту, підго-
товка робочої програми. Наступною в межах 
адміністративної процедури аудиту в підрозді-
лах ДКСУ є стадія безпосередньої перевірки 
об’єкта внутрішнього аудиту, яка включає такі 
етапи: збір аудиторських доказів, аналіз даних 
та їх оцінка; заключна зустріч між аудиторською 
групою та керівництвом об’єкта аудиту. Наступ-
ною в межах адміністративної процедури аудиту 
в підрозділах ДКСУ є стадія підготовки аудитор-
ського звіту, його підписання та оприлюднення. 
Процес підготовки аудиторського висновку 
включає в себе наступні етапи: підготовка ауди-
торських висновків/знахідок; підготовка ауди-
торських рекомендацій; перевірка проекту 
аудиторського висновку керівником підрозділу 
внутрішнього аудиту; заключна зустріч із пред-
ставниками об’єкта аудиту; підготовка оста-
точного аудиторського звіту; представлення 
результатів аудиту керівництву органу ДКСУ; 
підготовка плану заходів впровадження ауди-
торських рекомендацій. Останньою в межах 
адміністративної процедури аудиту в підроз-
ділах ДКСУ є стадія відстеження результатів 
впровадження аудиторських рекомендацій.

Висновок. Аналіз теоретичних поло-
жень, нормативних та організаційно-правових 
засад адміністративної процедури внутріш-
нього аудиту в органах Державної казначей-

ської служби України, дає можливість зробити 
наступні висновки:

1) Адміністративна процедура внутрішнього 
аудиту в органах Державної казначейської 
служби України – це діяльність підрозділів вну-
трішнього аудиту ДКСУ, спрямована на удо-
сконалення системи управління, внутрішнього 
контролю, запобігання фактам незаконного, 
неефективного та нерезультативного викори-
стання бюджетних коштів, виникненню помилок 
чи інших недоліків у діяльності окремого підроз-
ділу ДКСУ щодо розпорядження бюджетними 
коштами і підприємств, установ та організацій, 
що належать до сфери його управління, та яка 
передбачає надання незалежних висновків 
і рекомендацій.

2) Адміністративна процедура внутрішнього 
аудиту в системі Державної казначейської 
служби України в тій чи іншій мірі урегульована 
в: Стандартах внутрішнього аудиту, затвер-
джених наказом Міністерства фінансів Укра-
їни, Порядку здійснення внутрішнього аудиту 
та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, 
затвердженому Постановою Кабінету Міністрів 
України та Порядку проведення внутрішнього 
аудиту в органах Державної казначейської 
служби України, затвердженому наказом Дер-
жавної казначейської служби України.

3) В межах адміністративної процедури вну-
трішнього аудиту в підрозділах ДКСУ можливо 
виділити такі стадії: планування діяльності 
з внутрішнього аудиту; безпосередня перевірка 
об’єкта внутрішнього аудиту; підготовка ауди-
торського звіту та його оприлюднення; відсте-
ження результатів впровадження аудиторських 
рекомендацій;

4) Порядок проведення внутрішнього аудиту 
в органах Державної казначейської служби 
України потребує доповнення такими поло- 
женнями:

– Розділ «Особливості спрощеної проце-
дури внутрішнього аудиту діяльності підроз-
ділів Казначейства», в якому визначити такі 
стадії внутрішнього аудиту: підготовка підрозді-
лом Казначейства звіту самоаналізу діяльності 
та надання його аудиторській групі; вивчення 
аудиторською групою відомостей про само- 
оцінювання, доданих до них матеріалів, а також 
усіх інших матеріалів та інформації, що стосу-
ється діяльності; виїзд аудиторської групи до 
підрозділу Казначейства з метою уточнення 
фактів, вказаних у відомостях про самооціню-
вання, опитування представників підрозділу 
Казначейства, формування рекомендацій щодо 
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вдосконалення якості діяльності підрозділу 
Казначейства; складання звіту про резуль-
тати внутрішнього аудиту. Також в його межах 
закріпити положення щодо оцінки діяльності 
підрозділу в результаті проведення внутріш-
нього аудиту, встановивши такі рівні якості 
діяльності підрозділу Казначейства: рівень 
«A» – діяльність підрозділу Казначейства пов-
ністю відповідає вимогам ефективного управ-
ління та використання бюджетних коштів; 
рівень «B» – діяльність підрозділу Казначей-
ства в цілому відповідає вимогам ефективного 
управління та використання бюджетних коштів 
з недоліками, що не є суттєвими; рівень «Е» – 
діяльність підрозділу Казначейства не відпові-
дає вимогам ефективного управління та вико-
ристання бюджетних коштів з недоліками, що 
є суттєвими і мають бути усунені протягом 
трьох місяців;

– Розділ «Оцінка ефективності внутрішнього 
аудиту в підрозділах Казначейства», в якому 
визначити такі складові системи показників 
оцінки стану внутрішнього аудиту: кадрова 
складова, яка характеризує результати діяльно-
сті внутрішніх аудиторів у Казначействі з пози-
ції людської діяльності, а саме: показує штатну 
чисельність внутрішніх аудиторів, їхні заванта-
женість та кваліфікаційні якості; результативна 
складова, що визначає підсумкові показники 
діяльності внутрішніх аудиторів у Казначействі, 
а саме: кількість виявлених внутрішніми ауди-
торами та відшкодованих порушень, кількість 
рекомендацій внутрішніх аудиторів, що були 
впроваджені в Казначействі після їх надання; 
організаційна складова, що розкриває загальні 
моменти при проведенні внутрішнього аудиту 
в Казначействі, а саме: відповідність кількості 
проведених внутрішніх аудитів запланованим, 
терміни їх проведення.
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Bulygina O. Yu. Administrative procedures of internal audit in the bodies of the state 
treasury service of Ukraine

The article provides analysis of the administrative procedure of internal audit in the system 
of the State Treasury Service of Ukraine (hereinafter – SCSU) with the separation of stages 
and stages of such a procedure. Legislative and organizational shortcomings of its activity have 
been identified, including taking into account the results of the activity of the internal audit units 
of the SCSU and proposals have been made to improve them.

It was found that the administrative procedure of internal audit in the State Treasury Service 
of Ukraine should be considered the activities of internal audit units of the SCSU, aimed at improving 
the management system, internal control, prevention of illegal, inefficient and inefficient use 
of budget funds, errors or other deficiencies in activities of a separate subdivision of the SCSU 
on the disposal of budget funds and enterprises, institutions and organizations belonging to 
the sphere of its management, and which provides for the provision of independent conclusions 
and recommendations.

Within the administrative procedure of internal audit in the divisions of the SCSU the following 
stages are distinguished: planning of internal audit activities; direct inspection of the object of internal 
audit; preparation of the audit report and its publication; tracking the results of the implementation 
of audit recommendations.

It is proved that the procedure of internal audit in the SCSU bodies needs to be supplemented by 
such a subdivision «Features of the simplified procedure of internal audit of Treasury unit», in which 
to determine the following stages of internal audit: preparation by the Treasury subdivision of self-
analysis report; study by the audit team of information on self-assessment, attached materials, as 
well as all other materials and information related to the activity; departure of the audit team to 
the Treasury unit in order to clarify the facts specified in the information on self-assessment, interview 
representatives of the Treasury unit, the formation of recommendations for improving the quality 
of the Treasury unit; preparation of a report on the results of the internal audit.

Key words: internal audit, internal audit in the system of the State Treasury Service of Ukraine, 
administrative procedure, stages, stages.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Важливим елементом формування державної інфраструктурної політики виступає фор-

мування правових засад для визначення порядку віднесення тих чи інших об’єктів до переліку 
об’єктів саме критичної інфраструктури. У переважній більшості наукових публікацій із цієї 
теми правовим засадам приділено замало уваги. Відтак, низка теоретичних і практичних 
проблем залишаються поза увагою правників, зокрема: правові засади визначення порядку 
віднесення об’єктів до переліку об’єктів критичної інфраструктури, формування відповід-
них критеріїв, правові основи кореляції захисту об’єктів критичної інфраструктури з реа-
лізацією життєво важливих національних інтересів, а також адміністративно-правовий 
статус суб’єктів державної системи захисту критичної інфраструктури. Відсутність роз-
робленої концепції державної інфраструктурної політики, цілий комплекс проблем і надалі 
залишається як недостатньо вивченим в теоретичному плані, так і не реалізованими на 
практиці. До одного з таких важливих питань належить формування зрозумілих та прозо-
рих, чітких та науково обґрунтованих, а головне нормативно визначених та закріплених 
критеріїв віднесення тих чи інших об’єктів до переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Здійснено догматико-юридичний, формально-юридичний та логіко-семантичний аналіз 
чинного законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері захисту критичної інфра-
структури.

У статті продемонстровано необхідність більш виваженого підходу у нормопроекту-
вальній діяльності, використання положень юридичної техніки. Важливим є залучення до 
даних питань фахівців-юристів, знання яких є необхідними для коректного процесу право-
творення і в подальшому ефективної правореалізації.

Ключові слова: державна інфраструктурна політика, об’єкти стратегічної інфраструк-
тури, перелік об’єктів стратегічної інфраструктури, категоризація об’єктів стратегічної 
інфраструктури, інфраструктура, стратегічна (критична) інфраструктура; інституційна 
спроможність системи безпеки стратегічної інфраструктури; адміністративно-правове 
регулювання.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок з важливими науковими 
чи практичними завданнями.

Сучасні безпекові трансформації зумовлю-
ють необхідність у розробленні нових підхо-
дів до державної інфраструктурної політики 
(далі – ДІФСП). Одним із елементів таких підхо-
дів і важливих завдань виступає розроблення 
адміністративно-правових засад формування 
переліку об’єктів критичної інфраструктури. 
Тривалий час дані питання лишалися поза ува-
гою науковців, адже домінування фокусу пере-
важно політологів призвело до перебільшення 
суб’єктивних та оціночних категорій при форму-
ванні суджень щодо віднесення того чи іншого 
об’єкта саме до переліку об’єктів критичної інф-
раструктури.

Варто підкреслити, що через відсутність роз-
робленої концепції державної інфраструктур-

ної політики, цілий комплекс проблем і надалі 
залишається як недостатньо вивченим в тео-
ретичному плані, так і не реалізованими на 
практиці. До одного з таких важливих питань 
належить формування зрозумілих та прозорих, 
чітких та науково обґрунтованих, а головне нор-
мативно визначених та закріплених критеріїв 
віднесення тих чи інших об’єктів до переліку 
об’єктів критичної інфраструктури (по тексту 
будемо використовувати даний термін, оскільки 
він застосовується в нормативних актах. Наша 
позиція щодо коректної назви цього терміну 
викладена в інших публікаціях [1-2]).

Відтак, окремої уваги набувають питання 
формування правових засад віднесення об’єк-
тів до переліку об’єктів критичної інфраструк-
тури та методики їх категоризації.

Ступінь наукової розробленості теми. 
Останнім часом науковий інтерес до проблема-
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тики захисту критичної інфраструктури прояв-
ляли такі дослідники, як: В. В. Бєгун, Д. С. Бірю-
ков, Д. Г. Бобро, В. Ф. Гречанінов, О. В. Євдін, 
В. А. Заславський, С. І. Кондратов, А. О. Кор-
ченко, А. О. Мороз, Є. Степанова, О. М. Сухо-
доля, С. С. Теленик [3-12].

Суттєву роль у науковій дискусії на цю 
тему відіграють дослідження Національного 
інституту стратегічних досліджень, які можуть 
слугувати вагомою джерельною базою для 
вирішення визначених мною вище наукових 
завдань у правовій царині.

Водночас цілком очевидно, що аналіз 
комплексу проблем у сфері інфраструктури 
здійснюється не на достатньому рівні. Через 
окрему заангажованість державних інституцій, 
моноспрямованість наукового пошуку, який 
обумовлений превалюванням використання 
перекладів фахової літератури та норматив-
но-правових актів (далі – НПА), поза науковим 
обігом лишаються важливі теоретико-правові 
напрацювання, зокрема в векторі розвитку 
адміністративних послуг та їх цифровізації, які 
можуть слугувати ефективним інструментарієм 
для вирішення наступного комплексу питань:

− порядок віднесення об’єктів до переліку 
об’єктів критичної інфраструктури;

− методику категоризації об’єктів інфра-
структури;

− перелік секторів та основних послуг кри-
тичної інфраструктури держави;

− засади забезпечення створення цілісної 
державної системи обліку об’єктів критичної 
інфраструктури (далі – ОКІ);

− засади посилення захисту ОКІ;
− етапність та алгоритм побудови держав-

ної системи безпеки критичної інфраструктури 
(далі – БКІ).

Саме на вирішення даних наукових завдань 
і спрямована дана стаття.

Метою статті є наукове обґрунтування 
адміністративно-правових основ підходів до 
формування переліку об’єктів критичної інфра- 
структури.

Виклад основного матеріалу.
Слід визнати, що останнім часом відбува-

ється пожвавлення процесів формування нор-
мативно-правового регулювання правовідносин 
у сфері інфраструктури. Ухвалено Концепцію 
створення державної системи захисту кри-
тичної інфраструктури [6], розроблено проект 
Закону України „Про критичні інфраструктуру 
та її захист”, відбувається поступове наповне-
ння і розширення нормативної бази у вигляді 

розроблення галузевих та рамкових НПА. 
І саме в цьому процесі важливу роль відіграє 
правова теорія, яка певним чином нехтується 
останнім часом не лише при розробленні зако-
нів, а й при формуванні взагалі системи адміні-
стративно-правового регулювання тієї чи іншої 
сфери, зокрема і сфери інфраструктури.

Одразу відзначу не неприпустимість пору-
шення правил юридичної техніки, свавільного 
тлумачення ключової термінології та спроби 
вписати бажане бачення в рамки НПА замість 
наукового аналізу наявних тенденцій і виро-
блення на на цій основі науково обґрунтованих 
пропозицій щодо розроблення або вдоскона-
лення відповідного законодавства.

Відповідно до згаданої Концепції одним із 
шляхів розв’язання проблем побудови ДСЗКІ 
виступає створення нормативно-правової бази 
з питань організації діяльності державних орга-
нів і суб’єктів господарювання у сфері захисту 
критичної інфраструктури. Саме тому можна 
зрозуміти логіку та підтримати розроблення 
Порядку віднесення об’єктів до об’єктів кри-
тичної інфраструктури, за допомогою якого 
планується сформувати правові засади для 
визначення порядку віднесення підприємств, 
установ та організацій до об’єктів критичної 
інфраструктури. Також за допомогою прийняття 
даного проекту планується сформувати правові 
засади для формування та визначення крите-
ріїв та визначення порядку віднесення до кри-
тичної інфраструктури тих об’єктів, які є важ-
ливими для економіки і національної безпеки 
та порушення функціонування яких може зав-
дати шкоди життєво важливим національним 
інтересам.

Важливим при затвердженні ураховувати 
зміст наступних НПА, які вже є розробленими 
і мають вищу юридичну силу:

1) Закон України „Про критичні інфраструк-
туру та її захист” (після його прийняття);

2) Концепція створення державної системи 
захисту критичної інфраструктури.

Це є важливим моментом, адже йдеться 
передусім про формування саме системи, 
а не окремих НПА, які розроблятимуться кож-
ним окремим центральним органом виконав-
чої влади, виходячи лише з власних потреб, 
власних положень про те чи інші міністерство, 
а головне власного бачення і власної візії щодо 
реалізації державної політики у сфері інфра-
структури. Таким чином може бути втрачено 
системний фунціонал та призначення держав-
ної інфраструктурної політики.
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Тож проблематика віднесення об’єктів до пере-
ліку об’єктів критичної інфраструктури має висту-
пати не окремою проблемою, а бути органічним 
елементом вирішення комплексного завдання: 
формування системної державної інфраструк-
турної політики, в рамках якої чільне місце мають 
посідати питання функціонування цілісної сис-
теми безпеки критичної інфраструктури.

На це також прямо вказується і в ухваленій 
Концепції, де прямо відзначається на необхід-
ності запровадження системного підходу до 
розв’язання проблеми на загальнодержавному 
рівні. Причому під системою захисту критич-
ної інфраструктури розуміється сукупність 
об’єктів, які є стратегічно важливими для еконо-
міки і безпеки держави, суспільства, населення 
та порушення функціонування яких може зав-
дати шкоди життєво важливим національним 
інтересам України.

Водночас в проекті Закону України „Про кри-
тичну інфраструктуру та її захист” дається інші 
тлумачення даного терміну: державна система 
захисту критичної інфраструктури – система 
суб’єктів із забезпечення формування та реа-
лізації державної політики у сфері захисту кри-
тичної інфраструктури.

І саме формування системи безпеки кри-
тичної інфраструктури проголошується одним 
із пріоритетів у реформуванні сектору оборони 
і безпеки України.

Саме тому правовою основою розроблення 
будь-яких НПА у сфері інфраструктури, переду-
сім виступає Закон України „Про критичну інф-
раструктуру та її захист” (після його ухвалення), 
а також Концепція створення ДСЗКІ.

На це, зокрема прямо вказано в ст. 2 про-
екту закону України „Про критичну інфраструк-
туру та її захист”: „Правову основу діяльності 
у сфері захисту критичної інфраструктури 
становлять Конституція України, міжнародні 
договори, що стосуються захисту критич-
ної інфраструктури, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, цей 
Закон, інші закони України, акти Президента, 
Кабінету Міністрів України, а також інші нор-
мативно-правові акти, що прийняті на вико-
нання цього Закону”.

Будь-які інші галузеві Закони України: „Про 
національну безпеку України”, „Про боротьбу 
з тероризмом”, „Про фізичний захист ядерних 
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних 
відходів, інших джерел іонізуючого випроміню-
вання”, „Про об’єкти підвищеної небезпеки”, 
„Про основні засади забезпечення кібербез-

пеки України”, „Про інформацію”, „Про безпеку 
секретної інформації”, „Про оперативно-роз-
шукову діяльність”, „Про контррозвідувальну 
діяльність”, „Про розвідку”, „Про Службу зов-
нішньої розвідки України”, „Про правовий 
режим надзвичайного стану”, „Про правовий 
режим воєнного стану”, „Про хмарні сервіси” 
(після його ухвалення), а також Кодексу цивіль-
ного захисту України, Кримінального кодексу 
України, тощо є вторинними, тобто становлять 
правова базу, але не правову основу.

Тобто можемо додатково аргументувати: 
законодавство, що регулює суспільні відносин 
у сферах діяльності окремих державних систем, 
котрі виступають складовими державної сис-
теми захисту критичної інфрастурктури – ста-
новлять правова базу. Утім правовою основою 
виступають ті закони нормативні акти, в тому 
числі й стратегічні, які спрямовані безпосеред-
ньо на організацію діяльності усієї системи без-
пеки критичної інфраструктури, упорядкування 
суспільних відносин у сфері державної інфра-
структурної політики.

Саме тому, не зовсім коректним і вірним 
є у п. 2 проекту Порядку вказівка на те, що „інші 
терміни вживаються у значенні (правильно 
писати значеннях – прим. Авт.), невведеному 
в Законах України „Про основні засади забезпе-
чення кібербезпеки України”, „Про телебачення 
і радіомовлення”, „Про телекомунікації”. Адже 
Порядок віднесення об’єктів до об’єктів кри-
тичної інфраструктури стосується усієї системи 
об’єктів критичної інфраструктури, а не лише 
інформаційної інфраструктури. Це суттєвий 
компонент.

Одна річ, формувати Порядок, спираючись 
на існуючі норми, зокрема у кібербезпековому 
законодавстві, з метою полегшення правоза-
стосування, а зовсім інша – будувати справжню 
систему нормативно-правового регулювання 
суспільних відносин у сфері інфраструктури. 
Відтак, акцентування лише на НПА, що регу-
люють суспільні відносини лише в одному сег-
менті інфраструктури є неправильним, а відтак 
дані положення Порядку потребують суттєвого 
доопрацювання.

Знову вертаємось до питання про необхід-
ність будови ієрархічної системи норматив-
но-правових актів, що регулюють суспільні від-
носини у сфері інфраструктури. Найбільш повну 
та теоретичну обґрунтовану модель такої сис-
теми на прикладі сфери національної безпеки 
розробив український вчений В. А. Ліпкан ще 
у 2003 році [13-14], заклавши тим самим теоре-
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тико-методологічну базу для подальших інших 
галузевих досліджень, сформувавши критерії 
та ознаки а також корелятивні зв’язки кожного 
елемента ієрархічної системи, детермінувавши 
їх завданнями побудови системи національної 
безпеки. Такий спосіб може бути використа-
ний і мною за допомогою методу екстраполя-
ції у дослідженні питань формування системи 
НПА, що регулюють суспільні відносини у сфері 
державної інфраструктурної політики. Але це 
питання має комплексний характер і принаймні 
виходить за рамках предмета даної статті.

У цілому ж ще раз наголошу, що вважаю 
не зовсім коректним при розробленні Порядку 
здійснювати постійні посилання на інші закони, 
і таким чином здійснювати певне нехтування 
вже існуючими та розробленими, а головне – 
чинними НПА, що регулюють суспільні відно-
сини у сфері ДІФСП.

Для ілюстративності та аргументація свого 
наведеного вище тезису, наведу результати 
отриманого мною аналізу щодо термінологіч-
ної невідповідності у вигляді таблиці.

Також звертають на себе увагу і певні пору-
шення норм нормопроектувальної техніки.

Правовою підставою розроблення даного 
положення виступає ч. 2 ст. 6 Закону України 
„Про основні засади забезпечення кібербез-
пеки України”, в якій визначено, що критерії 
та порядок віднесення об’єктів до об’єктів кри-
тичної інфраструктури, перелік таких об’єктів, 
загальні вимоги до їх кіберзахисту, у тому числі 
щодо застосування індикаторів кіберзагроз, 
та вимоги до проведення незалежного аудиту 
інформаційної безпеки затверджуються Кабіне-
том Міністрів України.

Цікавим є висновок Міністерства юстиції 
України за результатами правової експертизи 
проекту постанови Кабінету Міністрів України 
„Про затвердження Порядку віднесення об’єктів 
до об’єктів критичної інфраструктури”, в якому 
було оцінено позитивно даний проект за такими 
показниками:

1) оцінка відповідності проекту акта законо-
давства Конституції та законам України, іншим 
актам законодавства;

2) оцінка відповідності проекту акта законо-
давства принципу недискримінації (антидискри-
мінаційна експертиза);

3) оцінка відповідності проекту акта зако-
нодавства принципу забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок та чоловіків;

Єдиним індикатором, за яким даний проект 
не відповідає нормі є оцінка відповідності 

проекту акта законодавства вимогам нор-
мопроектувальної техніки, зокрема порушені 
наступні вимоги:

– не дотримано вимоги щодо узгодженості 
положень проекту акта з актами законодавства;

– не дотримано вимоги щодо написання найме-
нувань органів державної влади, інших державних 
органів, підприємств, установ та організацій;

– не дотримано вимоги щодо термінології 
нормативно-правового акта;

– не дотримано інші вимоги нормопроекту-
вальної техніки.

Правову експертизу проведено головним 
управлінням національної безпеки Директорату 
правосуддя та кримінальної юстиції.

Третьої групою дискусійних положень на 
нашу думку, виступають запропоновані в проек-
тах підходи до категоризації ОКІ.

Завдання щодо категоризації та паспорти-
зації прямо визначено в Концепції створення 
ДСЗКІ як завдання загальнодержавного рівня.

Одразу ж відзначу, що вважаю недоцільним 
дублювати в Методиці визначення термінів, які 
вже надані в Порядку. Це суперечить нормам 
юридичної техніки і головне: не несе жодного 
змістовного навантаження. Також слід уникати 
й інших дублювань, які містяться в Методиці.

Цікавим є звернення уваги до пп. 3 п. 4, 
в якому визначені критерії визначення рівня 
критичності. Причому рівень критичності 
визначається як відносна міра важливості 
об’єктів критичної інфраструктури, якою вра-
ховується вплив раптового припинення функ-
ціонування або функціонального збою на без-
пеку постачання, забезпечення суспільства 
важливими товарами і послугами. На підставі 
визначення цього рівня формується оцінка кри-
тичності об’єкта критичної інфраструктури, яка, 
за задумом авторів проект аналізованого про-
єкту Постанови КМУ включає :

– рівень негативного впливу на надання 
основних послуг у разі знищення, пошкодження 
або порушення функціонування об’єкта критич-
ної інфраструктури;

– соціальна значущість ОКІ;
– суспільна значущість ОКІ;
– економічна значущість ОКІ;
– наявність взаємозв’язків між ОКІ;
– значущість ОКІ для забезпечення націо-

нальної безпеки і обороноздатності країни.
Не зрозумілим, як мінімум, виглядає методо-

логія формування цього переліку. Адже, логіч-
ним, наприклад, було б, виходячи з основних 
державних систем, що входять до державної 
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системи захисту критичної інфраструктури 
(вони були визначені в одній із редакцій проєкту 
Закону) сформувати значущість ОКІ відповідно 
до них:

– Єдина державна система цивільного  
захисту – захисна значущість;

– Державна система фізичного захисту – 
фізична значущість;

– Єдина державна система запобігання, 
реагування і припинення терористичних актів 
та мінімізація їх наслідків – антитерористична 
значущість;

– Національна система кібербезпеки – кібер-
безпекова значущість;

– Система національної безпеки – безпекова 
значущість;

– Система територіальної оборони – оборо-
нна значущість;

– Система правоохоронних органів – право-
охоронна значущість.

Або ж можна було запропонувати види зна-
чущості, які відповідали б секторам критич-
ної інфраструктури, які також були визначені 
в одному з проєктів закону:

– урядування та надання найважливіших 
державних послуг – інституційна значущість;

– енергозабезпечення – енергетична значу-
щість;

– водозабезпечення – водозабезпечувальна 
значущість;

– продовольче забезпечення – продовольча 
значущість;

Прямі факти невідповідності термінології
Проект Закону України  

„Про критичну інфраструктуру та її захист”
Проект Порядку віднесення об’єктів  

до об’єктів критичної інфраструктури
1. безпека критичної інфраструктури – стан захищеності 

критичної інфраструктури, за якого забезпечується 
функціональність, безперервність роботи, цілісність 
і стійкість критичної інфраструктури

безпека об’єкта критичної 
інфраструктури – стан захищеності 
об’єкта критичної інфраструктури, за якого 
забезпечується функціональність і безперервність 
його роботи та / або можливість надання ним 
основних послуг
1. Орфографічна помилка: в слові 
„забезпечується” потрібно писати забезпечуються, 
оскільки далі перераховуються декілька дій 
та станів. Це множина.
2. У визначенні помилково зникають такі важливі 
характеристики як цілісність та стійкість

2. життєво важливі послуги – послуги, надання 
яких забезпечується державними установами, 
підприємствами та організаціями будь-якої форми 
власності і збої та переривання у наданні яких 
призводять до швидких негативних наслідків для 
національної безпеки;
життєво важливі функції – функції, що виконуються 
органами державної влади, державними установами, 
підприємствами та організаціями будь-якої форми 
власності, порушення яких призводить до швидких 
негативних наслідків для національної безпеки

життєво важливі послуги та функції (основні 
послуги) – послуги, які надаються, та функції, 
що виконуються операторами основних послуг, 
збої та переривання у наданні (виконанні) 
яких призводять до негативних наслідків 
для населення, суспільства, соціально-
економічного стану та національної безпеки 
і оборони України.

3. захист критичної інфраструктури – всі види 
діяльності, спрямовані на своєчасне виявлення, 
запобігання і нейтралізацію загроз безпеці об’єктів 
критичної інфраструктури, а також мінімізацію 
та ліквідацію наслідків у разі їх реалізації

захист об’єктів критичної інфраструктури – 
організаційні, нормативно-правові, 
інженерно-технічні та інші заходи, 
спрямовані на забезпечення безпеки об’єктів 
критичної інфраструктури

4. категоризація об’єктів інфраструктури – віднесення 
об’єктів інфраструктури до категорій критичності об’єктів 
інфраструктури

категоризація об’єктів критичної 
інфраструктури – процедура віднесення 
об’єктів критичної інфраструктури до певної 
категорії критичності

5. категорія критичності об’єкта інфраструктури – 
відносний рівень важливості об’єкта критичної 
інфраструктури залежно від ступеня його впливу на 
здійснення життєво важливих функцій та надання 
життєво важливих послуг

категорія критичності об’єкта 
інфраструктури – ступінь важливості об’єкта 
критичної інфраструктури, класифікована залежно 
від його впливу на надання основних послуг

6. критична інфраструктура – сукупність об’єктів, які 
є стратегічно важливими для економіки і національної 
безпеки, порушення функціонування яких може завдати 
шкоди життєво важливим національним інтересам

критична інфраструктура – сукупність об’єктів 
критичної інфраструктури
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– охорона здоров’я – значущість для охо-
рони здоров’я;

– зв’язок та комунікації – значущість захище-
них комунікацій та зв’язку;

– фінансові та банківські послуги – фінансо-
во-економічна значущість;

– транспортне забезпечення – транспортна 
значущість;

– оборона та правопорядок – оборонна 
та правоохоронна значущість;

– цивільний захист – цивільна значущість.
Ми не виступаємо і не декларуємо про пра-

вильність лише пропонованих підходів, а про-
сто намагаємось продемонструвати необхід-
ність використання наукових методів, методів 
логіки для вирішення тих чи інших питань, 
у тому числі і питань вирішення значущості 
об’єктів критичної інфрастурктури. Причому їх 
всі теоретично можна об’єднати одним термі-
ном: інфраструктурна значущість.

Також, потребує певного пояснення: чим, 
наприклад, різниться соціальна від суспільної 
значущості? Чому на громадська значущість? 
Чому виділено лише економічну значущість? 
А де політична значущість? А де інформа-
ційна та кібернетична значущість, тим більше, 
що автором цього проекту виступало Дер-
жспецзв’язку?

Взагалі виникає головне запитання: які науково 
обґрунтовані критерії було покладено в основу 
формування саме поданого в проекті Методики 
категоризації об’єктів критичної інфраструктури 
переліку критеріїв для оцінювання ОКІ?

Висновки. Проведене нами дослідження 
довело, що слід даний перелік доопрацювати 
відповідно до наукової методології і правил 
формальної логіки з тією метою, щоб даний 
перелік відповідав критеріям об’єктивності, 
повноти та всебічності, відображає систем-
ності, про яку ми постійно згадуємо, а також 
цілісність формування державної інфраструк-
турної політики.

Також констатую: подані критерії не зовсім 
корелюють зі змістом поданих визначень клю-
чової термінології, що міститься як у Методиці 
категоризації об’єктів критичної інфраструк-
тури, так і у Порядку віднесення об’єктів до 
об’єктів критичної інфраструктури.

У цілому ж слід визнати позитивними спроби 
формування системи нормативно-правового 
регулювання створення державної системи 
захисту критичної інфраструктури. Адже даний 
процес є складними і багатошаровим. Ухва-
лення Концепції створення ДСЗКІ мало стати 

поштовхом до розроблення Закону України 
„Про критичну інфраструктуру та її захист”, 
а в подальшому і підзаконних нормативних актів. 
Важливими серед них виступають Методики 
віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфра-
структури, методика категоризації та паспорти-
зації об’єктів критичної інфраструктури.

Нами в статті було продемонстровано необ-
хідність більш виваженого підходу у нормопро-
ектувальній діяльності, використання положень 
юридичної техніки. Важливим є залучення до 
даних питань фахівців-юристів, знання яких 
є необхідними для коректного процесу право-
творення і в подальшому ефективної праворе-
алізації.
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Zubko H. Yu. Administrative and legal fundamentals of compiling a list of critical 
infrastructure objects

An important element in the formation of state infrastructure policy is the development 
of legal fundamentals for determining the order of inclusion of particular objects in the list of critical 
infrastructure objects. The vast majority of scientific publications devoted to this issues topic don’t pay 
enough attention to legal principles. Therefore, some theoretical and practical problems remain out 
of the attention of legal scholars, in particular: legal fundamentals for determining the procedure for 
attributing objects to critical infrastructure objects, the formation of appropriate criteria, legal bases 
for correlating the protection of critical infrastructure objects with the realization of critical national 
interests, as well as the administrative and legal status of subjects of the state critical infrastructure 
protection system. The lack of a developed concept of state infrastructure policy and a whole range 
of problems still remain both insufficiently studied in theory and not implemented in practice. One 
of such important issues is the formation of clear and transparent, precise and scientifically sound 
and, most importantly, statutorily defined and established criteria for attributing particular objects to 
the list of critical infrastructure objects.

The author has carried out dogmatic-legal, technical and logical-semantic analysis of the current 
legislation of Ukraine regulating public relations in the area of critical infrastructure protection.

The article highlights the need for a more balanced approach in the context of rule-making activities 
and the provisions of law techniques. It is important to involve legal professionals, whose knowledge 
is necessary for the adequate process of lawmaking and further effective law enforcement.

Key words: state infrastructure policy, strategic infrastructure objects, list of strategic infrastructure 
objects, categorization of strategic infrastructure objects, infrastructure, strategic (critical) 
infrastructure; institutional capacity of system of strategic infrastructure security; administrative 
and legal regulation.
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КОМПЕТЕНЦІЯ МИТНОГО ОРГАНУ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МАЙНОМ, ОБЕРНЕНИМ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ
У статті досліджуються компетенція митного органу, щодо розпорядження майном, 

оберненим на користь держави. Зазначено, що Держмитслужба постійно здійснювала 
спроби впорядкувати питання кадрового забезпечення розпорядження майном, що перехо-
дить у власність держави шляхом створення окремих підрозділів по контролю за майном, 
що перейшло у власність держави.

Наголошено, що під компетенцією митного органу, щодо розпорядження майном, обер-
неним на користь держави пропонуємо розуміти сукупність повноважень окремих посадових 
осіб та структурних підрозділів митних органів, визначених у законодавстві і спрямованих на 
виконання повноважень Державної митної служби щодо прийняття, здійснення зберігання, 
проведення оцінки та реалізації майна, оберненого на користь держави. При цьому ефектив-
ність здійснення повноважень щодо такого майна знаходиться у прямій залежності від спеці-
альних компетенцій працівників митних органів та їх відповідної професійної підготовки.

Підкреслено, що до суб’єктів, наділених компетенцією на розпорядження майном, обер-
неним на користь держави визначимо в даному випадку пропонуємо віднести: 1) митний 
орган; 2) керівника митного органу, заступника або особу, яка виконує обов’язки керівника 
митниці; 3) комісію, митниці Держмитслужби з питань розпорядження майном; 4) посадо-
вих осіб, структурних підрозділів митного органу відповідальні за даний напрямок роботи: 
відділ бухгалтерського обліку та супроводу операцій з вилученим майном управління бух-
галтерського обліку та звітності митниці Держмитслужби та відділ складського обліку, 
зберігання, оцінки вилученого майна та розпорядження ним управління інфраструктури, 
держмайна та господарської діяльності митниці Держмитслужби

Зазначено, що при визначенні вартості майна (товарів) необхідною є взаємодія між струк-
турними підрозділами митниці, зокрема при реалізації спеціалізованими торговельними 
організаціями. Водночас, посадові особи відповідальних структурних підрозділів мають 
мати вищу освіту за фахом фінансово-економічного та юридичного спрямування.

Ключові слова: компетенція, повноваження, митний орган, митниця, комісія, розпоря-
дження, майно, реалізація, знищення, руйнування, переробка, безоплатна передача, товари, 
транспортні засоби комерційного користування.

Актуальність теми дослідження. Процедура  
розпорядження майном, оберненим на користь 
держави є складною і громіздкою за своїм 
змістом, передбачає можливість вибору різ-
них способів подальшої долі товару, а також 
участь різних суб’єктів, прийняття колегіальних 
та індивідуальних рішень суб’єктами владних 
повноважень.

Чітке визначення компетенції та повноважень 
конкретних посадових осіб сприяє покращенню 
роботи, усунення спірних питань, а також знижує 
ризики притягнення до відповідальності за пору-
шення вимог чинного законодавства. З огляду 
на зазначене, наукове дослідження  компетенції 
митного органу щодо розпорядження майном, 
оберненим на користь держави набуває акту-
ального значення. Ще у 2006 році Держмит-

служба здійснила спробу впорядкувати питання 
кадрового забезпечення розпорядження май-
ном, що переходить у власність держави шля-
хом створення окремих підрозділів по контролю 
за майном, що перейшло у власність держави 
та переведення до них зі структури господар-
сько-експлуатаційних відділів регіональних мит-
ниць, сектори та фахівців контролю за майном, 
що перейшло у власність держави [1].

Підрозділ по контролю за майном, що пере-
йшло у власність держави, був на той час 
структурним підрозділом регіональних мит-
ниць, який здійснював облік, зберігання вилуче-
ного та конфіскованого майна та майна, що на 
інших підставах перейшло у власність держави, 
та розпоряджався ним у порядку, установле-
ному законодавством.
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Починаючи з 2012 року функції розпоря-
дження майном, що переходить у власність 
держави було передано до господарсько- 
експлуатаційного відділу регіональних митниць 
[2]. Проте методологічне забезпечення та кон-
троль за дотриманням вимог законодавства 
діяльності відділу залишили за Управлінням 
фінансів, бухгалтерського обліку та звітності [3].

З 2019 року функції розпорядження майном, 
що перейшло у власність держави було передано 
до новостворених відділів митниць Держмит-
служби: відділу складського обліку, зберігання, 
оцінки вилученого майна та розпорядження ним 
Управління інфраструктури, держмайна та гос-
подарської діяльності митниці Держмитслужби, 
а методологічне забезпечення та контроль за 
дотриманням вимог законодавства діяльності 
відділу передано до відділу бухгалтерського 
обліку та супроводу операцій з вилученим май-
ном Управління бухгалтерського обліку та звітно-
сті митниці Держмитслужби.

Аналіз останніх досліджень. Питання 
визначення компетенції митного органу, щодо 
розпорядження майном, оберненим на користь 
держави є не особливо популярним серед нау-
ковців. В цілому, проблемам організації та здійс-
нення митного контролю, зокрема і питанням 
діяльності складів митниць, присвячені наукові 
праці вітчизняних науковців, таких як: І. Береж-
нюк, О. Берзан, В. Булана, О. Вакульчик, 
О. Гребельник, О. Годованець, А. Дубінін, 
Г. Дейниченко, Т. Єдинак, В. Єдинак, П. Пашко, 
Ю. Петруня, С. Терещенко, А. Берзан, С. Коляда, 
Є. Корнієнко, Ю. Ломейко. Разом з тим, в контек-
сті реформування ДМС України окремі питання 
визначення компетенції митного органу, щодо 
розпорядження майном, оберненим на користь 
держави залишаються малодослідженими, 
зокрема, це стосується питання діяльності скла-
дів митниць та залучених ними на договірній 
основі підприємств, особливостей їх статусу 
та зберігання товарів і транспортних засобів.

Постановка завдання (формулювання 
цілей статті). Метою статті є визначення ком-
петенції (повноважень) митного органу, щодо 
розпорядження майном, оберненим на користь 
держави.

Виклад основного матеріалу. У тлумач-
ному словнику С.І. Ожегова компетенція визна-
чається як «коло питань, в яких хто-небудь 
добре обізнаний; коло чиїхось повноважень, 
прав» [4, с. 289].

Головань М.С. розглядає компетенцію одно-
часно в трьох сенсах: 1) як коло питань, в яких 

особа повинна бути обізнана; коло повнова-
жень, делегованих суб’єкту (посадовцю, органу 
управління, групі і т.п.); 2) як досвід, інформацій-
ний ресурс, знання в певній предметній галузі, 
якими володіє суб’єкт; 3) соціально задана 
вимога до підготовки особи у певній сфері [5].

Згідно Директива (ЄС) 2017/2397 Євро-
пейського Парламенту і Ради від 12 грудня 
2017 року «Про визнання професійних кваліфі-
кацій у внутрішньому судноплавстві та про ска-
сування директив Ради 91/672/ЄЕС та 96/50/ЄС 
від 12.12.2017 р. № 2017/2397» «компетенція» 
означає доведену здатність використовувати 
знання та навички, що їх вимагають встановлені 
стандарти для належного виконання завдань, 
необхідних для експлуатації плавучих засобів 
внутрішнього плавання [6].

Таким чином ми можемо запропонувати 
власне визначення поняття «компетенції мит-
ного органу, щодо розпорядження майном, 
оберненим на користь держави», як сукупність 
повноважень окремих посадових осіб та струк-
турних підрозділів митних органів, визначених 
у законодавстві і спрямованих на виконання 
повноважень Державної митної служби щодо 
прийняття, здійснення зберігання, прове-
дення оцінки та реалізації майна, оберненого 
на користь держави. При цьому ефективність 
здійснення повноважень щодо такого майна 
знаходиться у прямій залежності від спеціаль-
них компетенцій працівників митних органів 
та їх відповідної професійної підготовки.

Компетентністний підхід в управлінні пер-
соналом – це технологічний інструмент, за 
допомогою якого забезпечується ефективне 
досягнення якісних результатів професійної 
діяльності підприємств, установ, організацій 
за умов функціонування у динамічному серед-
овищі, що характеризується дефіцитом ква-
ліфікованих трудових ресурсів з одного боку, 
та наростаючою вимогою суспільства отри-
мати більш якісний управлінський продукт. Суть 
компетентнiстного підходу полягає в розробці 
та застосуванні на практиці моделей компетен-
ції співробітників, їх підбору, оцінці та підготовці 
у відповідності з цими моделями. Для посадової 
особи системи органів Держмитслужби мають 
бути притаманними відчуття власної успішно-
сті, основою чого є наявність відповідних компе-
тенцій, ініціативності, творчості, саморегуляції 
та усвідомлення можливості реалізації власних 
інтелектуальних ресурсів [7].

Говорячи про компетенцію митного органу на 
розпорядження майном, оберненим на користь 



Серія: Право, 2020 р., № 3 (69) том 2

45

держави визначимо, як систему повноважень 
митного органу та його посадових осіб на при-
йняття рішень та дій, пов’язаних із розпоря-
дженням товарами, транспортними засобами 
комерційного призначення, на які митний орган 
в установленому законом порядку набув прав 
розпорядження.

Конкретні обов’язки, права, функції 
та завдання суб’єктів, наділених компетен-
цією на розпорядження майном, оберненим на 
користь держави визначено в положеннях про 
митницю, про структурний підрозділ, про роботу 
комісії по розпорядженню майном, посадових 
інструкціях, законах України, підзаконних-нор-
мативно правових актах, до яких можна від-
нести: Митний кодекс України [8], Податковий 
кодекс України [9], Порядок обліку, зберігання, 
оцінки конфіскованого та іншого майна, що пере-
ходить у власність держави, і розпорядження 
ним, затвердженим Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 серпня 1998 № 1340 [10]; 
Порядок реалізації товарів на митних аукціо-
нах, редукціонах: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 4.12.2019 р. № 1050 [11]; Порядком 
розпорядження медикаментами, наркотичними 
засобами, прекурсорами, психотропними речо-
винами та іншими хімічними сполуками, що 
переходять у власність держави, затвердже-
ним наказом Міністерства охорони здоров’я, 
Державного департаменту ветеринарної меди-
цини, Мінекобезпеки, Держкоммедбіопрому 
№ 13/24/13/4 від 26.01.1999 [12] та іншими.

В деяким випадках, Держмитслужбою Укра-
їни розробляються рекомендації або надаються 
роз’яснення з окремих питань роботи по розпоря-
дженню майном, яким митниця набула право роз-
порядження, що доводяться до відома митниць.

Об’єм і зміст повноважень залежить від їх 
носія, тобто суб’єкта, якому вони належать. До 
суб’єктів, наділених компетенцією на розпоря-
дження майном, оберненим на користь дер-
жави визначимо в даному випадку пропонуємо 
віднести: 1) митний орган; 2) керівника мит-
ного органу, заступника або особу, яка виконує 
обов’язки керівника митниці; 3) комісію, митниці 
Держмитслужби з питань розпорядження май-
ном; 4) посадових осіб, структурних підрозділів 
митного органу відповідальні за даний напря-
мок роботи.

Окрім цього, відповідно до п. 11 Порядку роз-
порядження майном, конфіскованим за рішен-
ням суду і переданим органам державної влади, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 липня 2002 р. N 985 з метою забез-

печення розпорядження конфіскованим майном 
у способи, відмінні від реалізації, керівник органу 
державної виконавчої служби утворює комісію, 
в склад якої (у разі якщо майно, відносно якого 
винесено питання на комісію відноситься до 
категорії – вилученого митницею) включається 
представник відповідної митниці [13].

На сьогоднішній день, основними підрозді-
лами митниць, які займаються питаннями роз-
порядження майном, що переходить у влас-
ність держави є:

– відділ бухгалтерського обліку та супроводу 
операцій з вилученим майном управління бух-
галтерського обліку та звітності митниці Держ-
митслужби. Управлінням фінансово-економіч-
ної роботи та бухгалтерського обліку щоденно 
вносяться дані по відображенню господар-
ських операцій з обліку прийнятого на збері-
гання, вилученого та конфіскованого майна. 
За результатами внесених даних щомісячно 
складаються звіти ДФЕРБО – К1 «Звіт про рух 
майна, вилученого через ПМП, та подальше 
розпорядження ним» та ДФЕРБО-К2 «Звіт про 
розпорядження майном, що перейшло у влас-
ність держави (крім конфіскованого за рішен-
ням суду»);

– відділ складського обліку, зберігання, 
оцінки вилученого майна та розпорядження ним 
управління інфраструктури, держмайна та гос-
подарської діяльності митниці Держмитслужби. 
Зазначене управління митниці здійснює: при-
йняття на склад митного органу або передання 
на склади підприємств (у випадках, передбаче-
них законодавством), а також видачі з цих скла-
дів майна, вилученого в справах про порушення 
митних правил (у тому числі швидкопсувних 
товарів), безхазяйного, заявленого у режим від-
мови на користь держави та переданого для 
зберігання митниці (далі – майно, вилучене 
відповідно до законодавства з питань митної 
справи); підготовка документів для такого при-
йняття та передання; організація роботи складу 
митного органу, пошук складських приміщень 
та укладання угод для зберігання майна; орга-
нізація заходів із розпорядження майном, вилу-
ченим відповідно до законодавства з питань 
митної справи; складання та подання звітності 
в порядку та строки, встановлені чинними нор-
мативно-правовими актами та ДФС України.

Також, необхідно зазначити, що коли майно 
переходить у власність держави на підставі 
рішення суду про конфіскацію внаслідок пору-
шення митних правил, то до комісії з питань 
розпорядження майном, що переходить  
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у власність держави входять представники 
органів державної виконавчої служби та залу-
чаються незалежні оцінювачі.

Для вирішення питань пов’язаних з розпо-
рядження майном, яким митниця набула право 
розпорядження в митному органі створюється 
комісія по розпорядженню майном. Комісія 
утворюється у складі посадових осіб митниці 
та  представників інших державних органів, 
перелік яких наведених в п. 7 Порядок обліку, 
зберігання, оцінки конфіскованого та іншого 
майна, що переходить у власність держави, 
і розпорядження ним, затвердженим Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 
1998 № 1340 [14].

Відповідно до Порядку 1340 [14], до комі-
сії митниці Держмитслужби з питань розпоря-
дження майном, що переходить у власність 
держави, входять посадові особи наступних 
підрозділів:

– управління матеріального забезпечення 
та розвитку інфраструктури;

– управління фінансування, бухгалтерського 
обліку та звітності;

– управління протидії митним правопору-
шенням та контрабанді;

– відділ з питань запобігання та виявлення 
корупції митниць;

– Спеціалізована лабораторія з питань екс-
пертизи та досліджень Держмитслужби.

Слід відмітити, що проблемними питаннями 
функціонування комісії по розпорядженню майном є:

– відсутність типового положення про роботу 
комісії по розпорядженню майном;

– відсутність вимог щодо встановлення гра-
фіку проведення засідань комісії по розпоря-
дженню майном;

– відсутність доплат за участь у комісії по 
розпорядженню майном, як заохочення та ком-
пенсації за додаткове навантаження на посадо-
вих осіб митного органу;

– відсутність підстави звільнити членів/
члена комісії (особливо це стосується секре-
таря комісії) від виконання основних обов’язків 
на час роботи комісії по розпорядженню май-
ном, у разі такої необхідності;

– відсутність у членів комісії по розпоря-
дженню майном спеціальних знань для вирі-
шення тих, чи інших питань;

– відсутність практики виділення окремого 
фінансування на забезпечення роботи комісії 
по розпорядженню майном, втому числі, для 
підвищення рівня кваліфікації голови, секре-
таря та членів комісії, тощо.

Висновки з даного дослідження 
та перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку.

1. Під компетенцією митного органу, щодо 
розпорядження майном, оберненим на користь 
держави пропонуємо розуміти сукупність 
повноважень окремих посадових осіб та струк-
турних підрозділів митних органів, визначених 
у законодавстві і спрямованих на виконання 
повноважень Державної митної служби щодо 
прийняття, здійснення зберігання, проведення 
оцінки та реалізації майна, оберненого на 
користь держави.

2. До суб’єктів, наділених компетенцією на 
розпорядження майном, оберненим на користь 
держави визначимо в даному випадку пропону-
ємо віднести: 1) митний орган; 2) керівника мит-
ного органу, заступника або особу, яка виконує 
обов’язки керівника митниці; 3) комісію, мит-
ниці Держмитслужби з питань розпорядження 
майном; 4) посадових осіб, структурних під-
розділів митного органу відповідальні за даний 
напрямок роботи: відділ бухгалтерського обліку 
та супроводу операцій з вилученим майном 
управління бухгалтерського обліку та звітності 
митниці Держмитслужби та відділ складського 
обліку, зберігання, оцінки вилученого майна 
та розпорядження ним управління інфраструк-
тури, держмайна та господарської діяльності 
митниці Держмитслужби

3. Для покращення роботи у напрямку роз-
порядження вилученого митними органами 
майна пропонуємо: затвердити порядок взає-
модії структурних підрозділів митного органу; 
розробити типове положення про роботу комісії 
по розпорядженню майном; встановити заохо-
чення для членів комісії по розпорядженню 
майном  за додаткове навантаження.
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Kniaziev V. S. Competence of the customs authority regarding the disposal of property 
turned in favor of the state

The article examines the competence of the customs authority to dispose of property in favor 
of the state. It is noted that the State Customs Service has constantly tried to streamline the issue 
of staffing the disposal of property that becomes the property of the state by creating separate units 
to control the property that has become the property of the state.

It is emphasized that under the competence of the customs authority to dispose of property in 
favor of the state, we propose to understand the set of powers of individual officials and structural 
units of customs authorities, defined by law and aimed at fulfilling the powers of the State Customs 
Service to accept, store, evaluate and sell property turned in favor of the state. At the same time, 
the effectiveness of the exercise of powers in respect of such property is directly dependent on 
the special competencies of customs officers and their relevant training.

It is emphasized that to the subjects endowed with the competence to dispose of the property 
turned in favor of the state we will define in this case we suggest to carry: 1) customs body; 2) the head 
of the customs authority, deputy or a person acting as the head of customs; 3) the commission, customs 
of the State Customs Service on property management issues; 4) officials, structural subdivisions 
of the customs body responsible for this area of work: the department of accounting and support 
of operations with seized property of the accounting and reporting department of the State Customs 
Service and the department of warehousing, storage, valuation of seized property and infrastructure 
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management, state activities of the State Customs Service customs It is noted that in determining 
the value of property (goods) it is necessary to cooperate between the structural units of customs, 
in particular in the implementation of specialized trade organizations. At the same time, officials 
of the responsible structural units must have higher education in the field of financial, economic 
and legal orientation.

Key words: competence, authority, customs authority, customs, commission, order, property, 
sale, destruction, destruction, processing, free transfer, goods, vehicles for commercial use.
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СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ПОДАТКОВОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: 
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ
У статті автором підкреслено, що питання залучення до фінансові відповідальності, як 

і відповідно правової природи такої відповідальності завжди були у центрі уваги правників. 
У той же час питання винності у контексті фінансово-правової відповідальності довіку були 
наявні різні думки. Зазначено, що такі різноманітні підходи мали своїм підґрунтям положення 
чинного на відповідний час законодавства. Якщо вдаватися до темпорального аналізу, то, 
зважаючи на положення національного законодавства, суб’єктивна сторона (ставлення 
особи до вчинюваного нею діяння, вина) наразі не є обов’язковою для притягнення суб’єкта 
фінансових правовідносин до відповідальності, однак такий підхід буде змінено.

Враховуючи вищевикладене, у представленій науковій публікації зосереджено увагу на 
розгляді суб’єктивної сторони податкового правопорушення, зокрема, такої її складової як 
вина. На підставі аналізу положень чинного та перспективного (ті, які вже прийняті, однак 
ще не набули юридичної сили) податкового законодавства зроблено висновок стосовно 
того, що наявність чи відсутність вини суттєво впливає на стан платника податків. Під-
креслено, що законодавець закріпив положення, за якого порушення податкового законо-
давства можуть бути вчинені лише умисно. Однак, порушення податкового законодавства 
можуть бути скоєні із необережності, за відсутності умислу платника. У зв’язку із цим 
потребують також вирішення низка цілком логічних, на наш погляд, питань: по-перше, чи 
підлягатимуть відповідальності особи за порушення податкового законодавства, вчинені 
з необережності; по-друге, передбачає чи ні законодавець можливість порушення податко-
вого законодавства з необережності, і які наслідки такого порушення.

Автором також підкреслимо, що встановлення такої складової суб’єктивної сторони як 
вина у податково-правовому регулюванні потребує подальшого узгодження. Запропонова-
ний правовий механізм притягнення платників податків та інших зобов’язаних суб’єктів 
податкових відносин до фінансової відповідальності містить низку суперечностей, які ста-
нуть перепоною на шляху практичного застосування приписів податкового законодавства.

Ключові слова: фінансова відповідальність, податкове правопорушення, склад податко-
вого правопорушення, вина.

Постановка проблеми. За порушення 
податкового законодавства платники податків 
притягуються до фінансової відповідальності. 
Фінансова відповідальність за порушення зако-
нів з питань оподаткування та іншого законодав-
ства встановлюється та застосовується згідно 
з Податковим кодексом України та іншими зако-
нами. Фінансова відповідальність, що встанов-
люється згідно з цим Кодексом, застосовується 
у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штра-
фів). Такий припис закріплено у ст. 111 Подат-
кового кодексу України. При цьому, відповідно 
до ст. 109 Податкового кодексу України подат-
ковим правопорушенням є протиправне, винне  
(у випадках, прямо передбачених цим Кодексом) 
діяння (дія чи бездіяльність) платника податку 
(в тому числі осіб, прирівняних до нього), кон-

тролюючих органів та/або їх посадових (служ-
бових) осіб, інших суб’єктів у випадках, прямо 
передбачених цим Кодексом. Діяння вважа-
ються вчиненими умисно, якщо існують доведені 
контролюючим органом обставини, які свідчать, 
що платник податків удавано, цілеспрямовано 
створив умови, які не можуть мати іншої мети, 
крім як невиконання або неналежне виконання 
вимог, установлених цим Кодексом та іншим 
законодавством, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи. Саме 
таким чином будуть визначатися положення 
щодо фінансової відповідальності за податкові 
правопорушення з 1 січня 2021 року у зв’язку 
із прийняттям Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо вдо-
сконалення адміністрування податків, усунення  



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

50

технічних та логічних неузгодженостей у податко-
вому законодавстві» від 16 січня 2020 року [1, 2].

Аналіз останніх досліджень. Позначимо, 
що питання залучення до фінансові відпові-
дальності, як і відповідно правової природи такої 
відповідальності завжди були у центрі уваги 
науковців (А.Й. Іванський, Е.С. Дмитренко,  
М.П. Кучерявенко, О.А. Лукашев та ін.). Водно-
час стосовно питання винності, тобто суб’єк-
тивної сторони у контексті фінансово-право-
вої відповідальності довіку були наявні різні 
думки. Звичайно вони мали своїм підґрунтям 
положення чинного на відповідний час законо-
давства. Тож, якщо вдаватися до темпораль-
ного аналізу, то зважаючи на положення наці-
онального законодавства, суб’єктивна сторона 
(ставлення особи до вчинюваного нею діяння, 
вина) наразі не є обов’язковою для притягнення 
суб’єкта фінансових правовідносин до відпові-
дальності, однак такий підхід буде змінено. Тож 
метою статті є характеристика суб’єктивної 
сторони податкового правопорушення.

Виклад основного матеріалу. Доволі часто 
платником податків вчиняються порушення 
податкового законодавства, при цьому факт 
порушення зазвичай встановлюється саме 
у перебігу проведення контрольних заходів. 
Можна навести чимало прикладів, що будуть 
торкатися імперативних приписів визначених 
статтями 16 та 36 Податкового кодексу України, 
порушення яких будуть підпадати під ознаки 
фінансового (податкового) правопорушення. 
При цьому для застосування фінансових санкцій 
достатнім є лише доведення самого факту пра-
вопорушення (але останнє могло бути скоєно  
платником без наявних ознак умислу як скла-
дової вини). Приміром, до такого виду право-
порушень може бути віднесено несвоєчасне 
подання платником податкової звітності у зв’язку 
з перебуванням останнього в лікарні під наг-
лядом лікарів тощо. В цьому випадку платник 
позбавлений можливості своєчасно виконати 
податковий обов’язок у зв’язку з обставинами 
не залежними від нього і буде притягнутий до 
відповідальності.

Іншим прикладом може бути наявність тех-
нічної помилки або описки при заповненні  
розрахунково-облікових документів, які призво-
дять до заниження/ завищення доходу плат-
ника, не включення до його складу коштів, 
отриманих на розрахунковий рахунок та ін., що 
також є податковим правопорушенням у складі 
якого відсутній умисел за які застосовуються 
відповідні фінансові санкції.

Тож наразі в цій ситуації для держави, і кон-
тролюючих органів, не має значення ставлення 
особи до того, що така особа порушила при-
писи податково-правових норм (умисно чи 
з необережності). І обумовлено це перед усім 
тим, що головним завданням для держави, як 
суб’єкта податкових правовідносин, є напов-
нення доходної частини бюджетів різних рів-
нів. Рівною мірою для держави важливим 
є відновлення майнових інтересів держави 
та територіальних громад, компенсація спри-
чинених збитків (наприклад, у вигляді недо-
отриманих доходів бюджетів). І тут ми маємо 
справу із правовідновлювальною функцією 
фінансово-правової відповідальності, яка пев-
ною мірою властива майновими відносинами 
між публічними та приватними суб’єктами, 
об’єктами яких виступають податки і збори, 
бюджетні грошові кошти, валюта і валютні цін-
ності. Окрім того, доцільно вести мову про сти-
мулювання платника податків до належного 
виконання податкового обов’язку (стимулююча 
функція), й про покарання особи, яка вчинила 
порушення відповідних фінансово-правових 
норм, шляхом справедливого осуду та засто-
сування певних позбавлень (каральна функція). 
При цьому важливо акцентувати увагу на тому, 
що для держави при вирішенні своєрідного 
фінансово-правового конфлікту першочерго-
вим завданням є саме відновлення та захист 
фінансових інтересів, аніж застосувати на пра-
вопорушника ті або інші обмежувальні заходи 
немайнового характеру. Тож спостерігаємо, 
що при порушенні податкового законодавства 
фінансово-правова відповідальність має бага-
тофункціональну мету застосування.

Показово, що схожа ситуація має місце й при 
розгляді вини при порушенні бюджетного зако-
нодавства. Тут наведемо думку О. А. Музики- 
Стефанчук та М. О. Федорова, які зазначають, що 
у бюджетних правовідносинах вина особи право-
порушника має місце та значення лише тоді, коли 
до особи застосовуються заходи кримінальної 
чи адміністративної відповідальності. Для накла-
дення стягнень за бюджетні правопорушення за 
ст. 117 Бюджетного кодексу України достатньо 
факту протиправності, а необхідність встанов-
лення чи доведення вини не завжди є обов’яз-
ковою (тобто, існує презумпція вини) [3, c. 94]. 
У цілому погоджуючись із такою позицією зазна-
чимо, що дійсно, від виду відповідальності, що 
застосовуються до порушника бюджетного чи 
податкового законодавства, залежить враху-
вання вини як елементу складу бюджетного пра-
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вопорушення, так і обов’язковість її встановлення 
та доведення. Водночас у разі застосування адмі-
ністративної чи кримінальної відповідальності 
мова вже має йти не про бюджетні правовідно-
сини, адже останні не будуть охоплювати своїм 
змістом те, що регулюється не бюджетним зако-
нодавством, а адміністративними чи криміналь-
ним. Тож виникає цілком закономірне питання: чи 
є вина важливим і необхідним елементом у кон-
тексті залучення саме до фінансової відповідаль-
ності? Чи будуть позначені законодавчі ініціативи 
доречними і доцільними?

Так, науковцями зазначається, що у подат-
ковому праві правопорушення породжує від-
носини відповідальності, але не завжди при-
зводить до покарання. Вважаємо слушними 
міркування С. П. Бортнікова, який вказує: якщо 
виходити із завдань податкової відповідально-
сті, то караність є лише засобом повернення 
порушених регулятивних відносин в їх нор-
мальний стан, хоча податковий штраф і розгля-
дається бюджетом щорічно як джерело доходу, 
що планується на відповідний період. Далі 
науковець розмірковує таким чином: держава 
робить акцент на економічному інтересі – інте-
ресі скарбниці в її поповненні за рахунок подат-
кових надходжень. При цьому державі абсо-
лютно байдуже, навмисно або з необережності 
утворилася недоїмка (випадково, в результаті 
арифметичної помилки тощо) [4, с. 294]. Саме 
такий підхід наразі відображено у податковому 
законодавстві України. Однак, як ми вже зазна-
чили прийнято Закон України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо вдо-
сконалення адміністрування податків, усунення 
технічних та логічних неузгодженостей у подат-
ковому законодавстві» [2], яким суттєво зміню-
ються підходи до закріплення фінансової відпо-
відальності, зокрема: (а) запроваджено в межах 
Податкового кодексу України принципу винної 
відповідальності платника податку за податкові 
правопорушення; (б) визначено вимоги сто-
совно вмотивованості рішення контролюючих 
органів про накладення штрафів; (в) закріплено 
перелік податкових правопорушень контролю-
ючих органів; (г) визначено невиключний пере-
лік збитків, яких можуть зазнавати платники 
податку; (д) закріплено матеріальну відпові-
дальність органу за неправомірні діяння його 
посадових осіб та безвинну відповідальність 
контролюючих органів та ін. [5]. Вказані зміни 
набирають чинності з 1 січня 2021 року.

Тож маємо таку ситуацію, що при вчиненні 
податкового правопорушення, починаючи 

з 2021 року, винність стає обов’язковою озна-
кою для притягнення суб’єкта до відповідально-
сті. При цьому підкреслимо, що наведена норма 
передбачає відповідальність як зобов’язаних, 
так і уповноважених учасників правовідносин.

Загальновизнаним в теорії права є підхід, за 
яким вина розглядається як психічне ставлення 
деліктоздатної фізичної особи або особи, упов-
новаженої на вчинення юридично значущих дій 
від імені та в інтересах юридичної особи, до 
здійснюваного їм суспільно шкідливого діяння 
і його наслідків, в якому проявляється його 
негативне суб'єктивне ставлення до цінностей 
суспільства [6, с. 10]. При цьому передбача-
ються дві форми вини: умисел (прямий / непря-
мий) та необережність (протиправна самов-
певненість та протиправна недбалість). Цілком 
логічно, що правові проступки і злочини, вчи-
нені умисно, є більш суворо караними, аніж ті, 
що вчинені з необережності.

Показово, що контролюючий орган має 
довести, що платник податків діяв нерозумно, 
недобросовісно та без належної обачності. 
У разі якщо контролюючий орган не доведе, що 
платник податків мав можливість для дотри-
мання правил та норм, за порушення яких цим 
Кодексом передбачена відповідальність, проте 
не вжив достатніх заходів щодо їх дотримання, 
платник податків не може бути притягнутий 
до відповідальності за таке порушення. Поло-
ження цього пункту застосовуються виключно 
в разі, якщо умовою притягнення до фінансо-
вої відповідальності за податкове правопо-
рушення є наявність вини платника податків  
[7, п. 112.7 ст. 112]. Згідно з п. 109.3 ст. 109 Подат-
кового кодексу України випадками, в яких 
необхідною умовою притягнення особи до 
фінансової відповідальності за вчинення 
податкового правопорушення названо вста-
новлення контролюючими органами вини 
особи виступають положення п. 119.3 ст. 119,  
п. 123.2-123.5 ст. 123, п. 124.2, 124.3 ст. 124, 
п. 125-1.2-125-1.4 ст. 125-1 цього Кодексу.

На підставі наведених приписів можемо 
зробити висновок про наявність колізій-
ності положень щодо вини суб’єкта подат-
кових відносин: з одного боку, відповідно до 
абз. 2 п. 109.2 ст. 109 Податкового кодексу Укра-
їни вину платника потрібно доводити контролю-
ючим органам через доведення умислу в діях 
платника податків, а з іншого – вину потрібно дово-
дити за критерієм достатності вжитих дій, тобто 
безвідносно до внутрішнього ставлення особи 
до правопорушення. Фактично, законодавець  
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пропонує запровадити два обов’язкових меха-
нізми встановлення вини суб’єкта податкових 
правовідносин. У той же час чітко не визнача-
ється, який з них доцільно застосовувати.

Зазначимо й інші дискусійні аспекти. 
По-перше, існує потреба в узгодженні положень 
щодо обов’язковості вини як ознаки податкового 
правопорушення, оскільки при його визначенні 
вина встановлюється як обов’язкова ознака, 
а у п. 109. 3 закріплено лише певні випадки, 
коли вина може не встановлюватися. На нашу 
думку, слід більш чітко врегулювати наведені 
положення для їх ефективного правозастосу-
вання у подальшому.

По-друге, як ми вказали, пропонується 
закріпити лише відповідальність за діяння 
вчинені умисно. Так, діяння вважаються вчи-
неними умисно, якщо існують доведені кон-
тролюючим органом обставини, які свідчать, 
що платник податків удавано, цілеспрямо-
вано створив умови, які не можуть мати іншої 
мети, крім як невиконання або неналежне 
виконання вимог, установлених цим Кодексом 
та іншим законодавством, контроль за дотри-
манням якого покладено на контролюючі органи  
[7, абз. 2 п. 109.1 ст. 109]. Однак, порушення 
податкового законодавства можуть бути скоєні із 
необережності, за відсутності умислу платника. 
У зв’язку із цим потребують також вирішення 
низка цілком логічних, на наш погляд, питань: 
по-перше, чи підлягатимуть відповідальності 
особи за порушення податкового законодав-
ства, вчинені з необережності; по-друге, перед-
бачає чи ні законодавець можливість порушення 
податкового законодавства з необережності, і які 
наслідки такого порушення.

Цей аспект є вкрай важливим, про що свід-
чать й позиції суддів. Тут можна навести поста-
нову Верховного Суду України від 2 червня 
2019 р. по справі № 2340/3802/18. Зокрема, 
предметом розгляду тут було визнання проти-
правними та скасування рішень контролюючого 
органу які були ним прийняті з питання своєчас-
ної реєстрації податкових накладних в Єдиному 
реєстрі податкових накладних. Так, в ході пере-
вірки контролюючим органом встановлено пору-
шення вимог пункту 201.10 статті 201 Податко-
вого кодексу України, а саме, щодо несвоєчасно 
зареєстрованих податкових накладних у Єди-
ному реєстрі податкових накладних та засто-
совано штрафні санкції. При розгляді справи, 
судами було встановлено, що платник неодно-
разово звертався до контролюючого органу, 
проте документ(накладну) не було прийнято 

у зв`язку виявленими помилками, а саме: 
«Блок даних. Невірний підпис - необхідно під-
твердити право підпису…». Суди всіх інстанцій 
визначили, що правопорушення відбулось не 
з вини платника податків, а у зв`язку з безпід-
ставним неприйняттям податкових накладних  
контролюючим органом, а причини їх неприй-
няття не підтверджені жодними належними 
та допустимими доказами.

В своїй Постанові Верховний Суд щодо вини 
в податкових правопорушеннях, зазначив, що 
судами попередніх інстанцій правильно засто-
совані положення цієї статті з врахуванням 
встановлених фактичних обставин про безпід-
ставне неприйняття (блокування) відповідачем 
податкових накладних, які вперше своєчасно 
подані підприємством для реєстрації, з поси-
ланням на висновки Верховного Суду, здійснені 
при вирішенні спорів в подібних правовідноси-
нах. Неодноразове намагання позивача здійс-
нити реєстрацію податкових накладних в межах 
встановлених граничних строків свідчить про 
відсутність протиправної бездіяльності плат-
ника податків та виключає склад податкового 
правопорушення в розумінні статті 109 Подат-
кового кодексу України. Таким чином, недо-
веденість вини платника позбавляє його від 
можливості бути притягнутим до фінансової 
відповідальності [8].

По-третє, доволі спірним у наукових колах 
вважалося питання стосовно встановлення 
вини юридичної особи за податкові правопору-
шення. Існує дві основних концепції щодо вини 
юридичної особи – суб'єктивна і об'єктивна. За 
суб'єктивного підходу (ще його називають «тео-
рією ототожнення») вина юридичної особи вва-
жається доведеною у разі, якщо доведена вина 
осіб, що займають головні посадові позиції в цій 
організації, за вчинення правопорушення або 
злочини в залежності від галузі права. Іншими 
словами, дії посадових осіб – генерального 
директора, головного бухгалтера та інших осіб, 
які приймають важливі рішення в організації, 
ототожнюються з діями юридичної особи [9]. 
Об’єктивний підхід виводиться безпосеред-
ньо з протиправної поведінки особи, тобто за 
основу береться об'єктивна сторона право-
порушення, і організація визнається винною, 
виходячи з її фактичних дій (бездіяльності) як 
деліктоздатного суб'єкта права з вчинення пра-
вопорушення. У разі, якщо у організації була 
можливість здійснити правомірні дії, тобто уник-
нути вчинення правопорушення, але при цьому 
вона не пішла цим шляхом, то юридична особа 
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вважається винною у скоєнні правопорушення 
[10, с. 86]. На нашу думку, більш доцільним 
є закріплення суб’єктивного підходу до визна-
чення вини юридичної особи у податкових 
правовідносинах. Справа в тому, що конструк-
ція юридичної особи виступає певною фікцією 
у праві, оскільки на практиці все одно йдеться 
про об’єднання капіталів, знань, вмінь та нави-
чок фізичних осіб. Наведене дозволяє вести 
мову й про відповідальність фізичної особи – 
керівника підприємства, установи, організації.

Висновок. На наш погляд, відповіді на позна-
чені нами вище питання є очевидними, адже 
наявність чи відсутність вини суттєво впливає на 
стан платника податків. Тож винність має стати 
важливим і необхідним елементом у контексті 
залучення саме до фінансової відповідальності, 
а позначені законодавчі ініціативи стануть більш, 
ніж доречними і доцільними. Водночас пози-
тивно оцінюючи пропоновані зміни до Податко-
вого кодексу України, підкреслимо, що встанов-
лення такої складової суб’єктивної сторони як 
вина у податково-правовому регулюванні потре-
бує подальшого узгодження. Пропонований пра-
вовий механізм притягнення платників податків 
та інших зобов’язаних суб’єктів податкових від-
носин до фінансової відповідальності містить 
низку суперечностей, які стануть перепоною 
на шляху практичного застосування приписів 
податкового законодавства.
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Kobylnik D. A. Subjective side of the tax offense: on the question of definition
In the article, the author emphasizes that the issue of financial liability, as well as the legal nature 

of such liability has always been the focus of lawyers. At the same time, the issue of guilt in the context 
of financial and legal liability has always been divided. It is noted that such various approaches were 
based on the provisions of the legislation in force at the time. If we resort to temporal analysis, then, 
given the provisions of national law, the subjective side (the person's attitude to the act, guilt) is not 
currently required to bring the subject of financial relations to justice, but this approach will change.

Given the above, the presented scientific publication focuses on the consideration of the subjective 
side of the tax offense, in particular, such a component as guilt. Based on the analysis of the provisions 
of current and future (those that have already been adopted, but have not yet entered into force) tax 
legislation, it is concluded that the presence or absence of fault significantly affects the taxpayer's 
condition. It is emphasized that the legislator has established a provision under which violations of tax 
legislation can be committed only intentionally. However, violations of tax law may be committed 
through negligence, in the absence of intent of the payer. In this regard, a number of quite logical, 
in our opinion, issues also need to be addressed: first, whether a person will be liable for violations 
of tax legislation committed through negligence; secondly, whether or not the legislator provides for 
the possibility of violating tax legislation through negligence, and what are the consequences of such 
a violation.
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The author also emphasizes that the establishment of such a component of the subjective side 
as guilt in the tax law requires further coordination. The proposed legal mechanism for bringing 
taxpayers and other taxable persons to financial responsibility contains a number of contradictions 
that will be an obstacle to the practical application of the provisions of tax law.

Key words: financial responsibility, tax offense, composition of tax offense, guilt.
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ЩОДО ПИТАННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ 
ПОДАННЯ ВІДЗИВІВ ТА ЗАПЕРЕЧЕНЬ В ПОРЯДКУ СТ. 182 КАС 
УКРАЇНИ, У СПРАВАХ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН 
НА МИРНІ ЗІБРАННЯ
Стаття присвячена дослідженню адміністративно правового забезпечення права на 

мирні зібрання у контексті міжнародних стандартів. Проілюстровано аналіз судових рішень 
в порядку статті 182 КАС України «Подання відповіді на відзив чи заперечення». Оскільки 
у разі порушення права на мирні зібрання, часто використовуються процесуальні маніпуля-
ції з боку органів публічної адміністрації, у разі розгляду позовної заяви про порушене право 
на проведення мирного зібрання. Оскільки в порядку статті 182 КАСУ, у строк, який вста-
новлений судом, позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач заперечення, 
а оскільки норми КАСУ дають можливість встановлення строків, то і маніпуляції з ними 
можливі без порушень норм та вимог КАСУ.

З акцентовано увагу, що реалії українського суспільства, пробуджують високу актив-
ність та прагнення громадян до вирішення проблем держави які стосуються їх загальних 
інтересів безпосередньо з використанням права на мирні зібрання. Незважаючи на всю важ-
ливість дотримання політичних прав громадян в державі, та положення про свободу зборів, 
мітингів, вуличних походів і демонстрацій що зазначені в Конституції України й дотепер 
належним чином не конкретизовані в поточному законодавстві, нерідко обмежуються, а то 
і просто порушуються.

З проаналізованих судових рішень автором було сформульовано, були рішення з чітко 
встановленою датою, в межах якої позивач та відповідач могли скористатися своїм правом 
подання відзиву/заперечення; приймались рішення в яких судом не зазначалося ні дати, ні 
строку на подання відзиву/заперечення, а лише повідомлялося про таку можливість. У тому 
числі, у зв’язку з особливостями карантинних обмежень протягом 2020 року деякі судові 
рішення були ухвалені, з урахуванням запобігання поширенню COVID-19, де строки подання 
відзиву/заперечення суд продовжував на термін дії карантину, що на наш погляд порушує 
вимоги КАСУ в частині скороченого терміну розгляду заяв, у разі порушення права на мирні 
зібрання, чи заборону на реалізацію права з приводу свободи мирних зібрань.

Доведено, що право сучасної України знаходиться в певному періоді входження в європей-
ський правовий простір. З огляду на вищевикладене є необхідність приведення українського 
права у відповідність до норм і принципів міжнародного права є важливим, на ряду з вивчен-
ням європейського правового досвіду особливо щодо права на мирні зібрання.

Ключові слова: право на мирні зібрання, аналіз судових рішень, адміністративне право-
порушення, відповідальність за порушення встановленого порядку організації мітингів.

Постановка проблеми. Актуальність про-
блематики особливостей процесуального 
порядку застосування відзиву у справах про 
обмеження у реалізації права на мирні зібрання 
та судового розгляду таких справ. Оскільки суди 
при вирішенні справ даної категорії повинні 
досконало та ретельно досліджувати законо-
давчу базу та докази, котрі надаються разом із 
позовною заявою позивачами. І тому дуже важ-
ливим є розгляд даного питання, вивчення існу-

ючих недоліків з якими зустрічається суд при 
розгляді позову та винесенні рішення по справі.

Тому дане дослідження надзвичайно важ-
ливе, в частині процесуального порядку строків 
розгляду та вирішення адміністративних справ 
з реалізації права на мирні зібрання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Водночас слід зазначити, що питання адмі-
ністративно-правового регулювання права 
на мирні зібрання неодноразово привертало 
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увагу науковців, серед яких: М.О. Баймура-
тов, В.В. Букач, О.В. Васьковська, Т.І. Гудзь, 
М.М. Денісова, О.С. Денісова, О.Ю. Дрозд, 
В.В. Заросило, О.В. Колісник, А.Т. Комзюк, 
Р.О. Куйбіда, М.І. Логвиненко, С.М. Міщенко, 
О.Б. Онишко, В.Д. Остапенко, В.Г. Поліщук, 
Е.Є. Регушевський, М.Л. Середа, М.І. Смоко-
вич, В.О. Скомаровський, Р.Б. Тополевський, 
О.В. Тронько, А.Є. Шевченко.

Метою статті є дослідження особливос-
тей та специфічності процесуального порядку 
застосування ст. 182 КАСУ, в рамках справ за 
адміністративними позовами про усунення 
обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

Виклад основного матеріалу. Право грома-
дян на мирні зібрання є одним з основних кон-
ституційних гарантій їх самовираження, вислов-
лення своїх думок, можливістю відстоювати 
свої соціальні, економічні та політичні права 
і прямою конституційною нормою яка гаранту-
ється державою та закріплена в статті 39 Кон-
ституції України, відповідно до якої громадяни 
мають право збиратися мирно, без зброї і про-
водити збори, мітинги, походи і демонстрації, 
про проведення яких завчасно сповіщаються 
органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування. Саме тому судові спори щодо 
реалізації права на мирні зібрання, з різнома-
нітних питань та сфер діяльності, становлять 
значну частину звернень до адміністративних 
судів. Аналіз судових рішень ми здійснили не 
обираючи конкретну сферу посягань на пору-
шені права. І проаналізувавши судові рішення 
за 2020 рік, ми зосередили основну увагу на 
питаннях порушення термінів та процесуаль-
ного порядку подання відзивів та заперечень 
в порядку ст. 182 КАС України, ухвалені рішення 
судами по справам були найрізноманітніші.

Судові спори щодо реалізації права грома-
дян на мирні зібрання складають значну прак-
тику діяльності адміністративних судів.

Відповідно до статті 6 КАС України суд при 
вирішенні справ керується принципом верхо-
венства права з урахуванням судової практики 
Європейського суду з прав людини. Однак під 
час розгляду та вирішення справ зазначеної 
категорії суди нечасто використовують прак-
тику Європейського суду з прав людини, як 
і інше міжнародне законодавство, що регулює 
питання реалізації права на мирні зібрання (за 
винятком статті 11 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 року), 
хоча в умовах часткової неврегульованості 
розглядуваних питань національним законо-

давством європейська практика може значно 
полегшити вирішення справ та сприятиме 
забезпеченню реалізації права людини на мирні 
зібрання в Україні.

Свої позиції щодо реалізації передбаче-
ного статтею 11 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод права на сво-
боду мирних зібрань Європейський суд з прав 
людини висловив у рішеннях у справах Також 
адміністративні суди під час розгляду та вирі-
шення справ стосовно реалізації права на мирні 
зібрання повинні застосовувати Керівні прин-
ципи зі свободи мирних зібрань, розроблені 
експертами Бюро з демократичних інституцій 
і прав людини Організації з безпеки та співробіт-
ництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ), які визначають 
параметри реалізації законодавства відповідно 
до міжнародних норм та наводять приклади дії 
основних принципів на основі передового між-
народного досвіду.

Проблема дотримання свободи зібрань 
набула в Україні особливої актуальності через 
численні акції протесту, які вже неодноразово 
відбувалися в Україні.

Ми спробували проаналізувати судові 
справи, та окреслити особливості процесуаль-
ного розгляду.

Наприклад, по справі № 420/11770/20 30  
листопада 2020 року в м. Одеса Суддя Одеського 
окружного адміністративного суду Свида Л.І.,  
розглянув позовну заяву Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ГРАД ІНВЕСТ ПЛЮС» 
до Державної архітектурно-будівельної інспек-
ції України про визнання протиправними дій. 
Під час розгляду встановлено, що до суду звер-
нулося Товариство з обмеженою відповідальні-
стю «ГРАД ІНВЕСТ ПЛЮС» з позовною заявою 
до Державної архітектурно-будівельної інспек-
ції України про визнання протиправними дій 
щодо прийняття рішення про відмову у видачі 
сертифікату, що засвідчує відповідність закінче-
ного будівництвом об`єкту: «Будівництво бага-
токвартирних 4-поверхових житлових будинків 
(поз. № 267, 268, 273, 274 по генплану) за адре-
сою: Масив №10, земельні ділянки №№ 181/1, 
181/2, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2, Авангардів-
ської селищної ради, Овідіопольського району, 
Одеської області».

Ухвалою суду було прийнято до розгляду 
позовну заяву. Встановлено відповідачу п`ят-
надцятиденний строк з дня вручення даної 
ухвали для подання відзиву на позовну заяву.

Встановлено позивачу п`ятиденний строк 
з дня отримання відзиву для подання відповіді на 
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відзив, копія якої одночасно з поданням до суду 
повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановлено відповідачу п`ятиденний строк 
з дня отримання відповіді на відзив для подання 
заперечення, копія якого одночасно з поданням 
до суду повинна бути надіслана іншим учасни-
кам справи [1].

26 серпня 2020 року в м. Сєвєродонецьк 
по справі № 360/1782/20 Луганський окружний 
адміністративний суд у складі: головуючого 
судді Смішливої Т.В., за участю: секретаря 
судового засідання Чепурової К.В., представ-
ника позивача Жадана О.О. – самопредстав-
ництво, витяг з ЄДРПОУ, представника відпо-
відача – Батури І.В., адвокат, дов. № 590/1 від 
06.07.2020, розглянув у відкритому судовому 
засіданні питання про прийняття відзиву на 
заяву про зменшення позовних вимог адвоката 
Батури Івана Віталійовича у справі за позовом 
Головного управління ДПС у Луганській області 
до Лисичанського комунального автотранспорт-
ного підприємства 032806 про стягнення подат-
кового боргу,

Розглянувши відзив на заяву про зменшення 
позовних вимог, суд зазначає таке, що нор-
мами КАС України не передбачено такої заяви 
по суті справи як відзив на заяву про зменшення 
позовних вимог.

Крім того, з аналізу положень ста-
тей 180, 181 та 182 КАС України суд дійшов вис-
новку, що відзив відповідача на позов повинен 
бути поданий у строк проведення судом підго-
товчого провадження.

Оскільки КАС України не передбачає можли-
вості подання відзиву на заяву про зменшення 
позовних вимог, а також враховуючи, що відзив 
подано після закриття підготовчого прова-
дження, суд вважає за необхідне повернути її 
представнику відповідача без розгляду [2].

25 лютого 2020 р. в м.Одеса по справі 
№ 486/182/20 П`ятий апеляційний адміністратив-
ний суд у складі колегії суддів: судді-доповідача: 
Федусика А.Г., суддів: Бойка А.В. , Шевчук О.А.  
розглянув можливість відкриття апеляційного 
провадження за апеляційною скаргою Голов-
ного управління Пенсійного фонду України 
в Миколаївській області на ухвалу Южноукраїн-
ського міського суду Миколаївської області від 
04 лютого 2020 року по справі № 486/182/20 за 
заявою Головного управління Пенсійного фонду 
України в Миколаївській області про заміну сто-
рони виконавчого провадження.

Судом по даній справі було ухвалено рішення 
відкрити апеляційне провадження за апеля-

ційною скаргою Головного управління Пенсій-
ного фонду України в Миколаївській області на 
ухвалу Южноукраїнського міського суду Микола-
ївської області від 04 лютого 2020 року по справі  
№ 486/182/20 за заявою Головного управління 
Пенсійного фонду України в Миколаївській 
області про заміну сторони виконавчого прова-
дження.

Запропоновано особам, які беруть участь 
у справі, подати до П`ятого апеляційного адмі-
ністративного суду відзив на апеляційну скаргу 
у строк 5 (п`ять) днів з моменту отримання копії 
даної ухвали [3].

30 березня 2020 року в м. Дніпро по справі 
№ 182/7521/19 Третій апеляційний адміністратив-
ний суд у складі колегії суддів: суддя-доповідач: 
Шальєва В.А. судді: Білак С.В., Олефіренко Н.А.,  
перевірив на відповідність вимогам Кодексу 
адміністративного судочинства України апе-
ляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Дніпро-
петровського окружного адміністративного 
суду від 29.01.2020 в адміністративній справі 
№ 182/7521/19 за позовом ОСОБА_1 до Голов-
ного Управління Пенсійного фонду України в Дні-
пропетровській області про визнання дій непра-
вомірними та зобов`язання вчинити певні дії.

Ухваленим рішенням суд відкрив апеля-
ційне провадження за апеляційною скар-
гою ОСОБА_1 на рішення Дніпропетров-
ського окружного адміністративного суду 
від 29.01.2020 в адміністративній справі 
№ 182/7521/19. Встановив Головному Управ-
лінню Пенсійного фонду України в Дніпропе-
тровській області десятиденний строк з дня 
отримання копії апеляційної скарги для подання 
письмового відзиву на апеляційну скаргу [4].

27 березня 2020 року по справі 
№ 182/4465/19(6-а/0182/2/2020) Третій апе-
ляційний адміністративний суд у складі коле-
гії суддів: головуючого – судді-доповідача  
Бишевської Н.А. суддів: Добродняк І.Ю.,  
Семененка Я.В., перевірив на відповідність 
вимогам Кодексу адміністративного судочин-
ства України апеляційну скаргу ОСОБА_1 на 
ухвалу Нікопольського міськрайонного суду Дні-
пропетровської області від 21 лютого 2020 року 
у справі № 182/4465/19(6-а/0182/2/2020) за 
позовом ОСОБА_1 до Головного управління 
Пенсійного фонду України в Дніпропетровській 
області про накладення штрафу за наслідками 
розгляду звіту про виконання судового рішення.

Винесеним рішення по справі суд ухвалив: 
відкрити апеляційне провадження за апеля-
ційною скаргою ОСОБА_1. Учасникам справи 
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запропонувати у десятиденний строк з моменту 
отримання даної ухвали надати суду відзив на 
апеляційну скаргу та докази надсилання копій 
відзиву іншим учасникам справи [5].

10 листопада 2020 року по справі 
№ 340/182/20 Третій апеляційний адміністра-
тивний суд у складі колегії суддів: головую-
чого – судді-доповідача Добродняк І.Ю. суддів: 
Бишевської Н.А., Семененка Я.В., перевірив 
на відповідність вимогам Кодексу адміністра-
тивного судочинства України апеляційну скаргу 
ОСОБА_1 на додаткове рішення Кіровоград-
ського окружного адміністративного суду від 
05 жовтня 2020 року у справі №340/182/20 за 
позовом ОСОБА_2 до Соколівської сільської 
ради, третя особа: ОСОБА_1 про визнання про-
типравними та скасування рішень.

Суд по даній справі ухвалив відкрити апе-
ляційне провадження за апеляційною скаргою 
ОСОБА_1 на додаткове рішення Кіровоград-
ського окружного адміністративного суду від 
05 жовтня 2020 р. в адміністративній справі 
№ 340/182/20 за позовом ОСОБА_2 до Соколів-
ської сільської ради про визнання протиправ-
ними та скасування рішень.

Учасникам справи запропоновано надати суду 
відзив на апеляційну скаргу та докази надсилання 
копій відзиву іншим учасникам справи [6].

Третій апеляційний адміністративний суд 
у складі колегії суддів: головуючого – судді 
Ясенової Т.І. (доповідач), суддів: Головко О.В., 
Суховарова А.В., 08 січня 2020 року в м. Дні-
про по справі № 182/756/17(6-а/0182/8/2019) 
перевірив на відповідність вимогам Кодексу 
адміністративного судочинства України апеля-
ційну скаргу Департаменту соціального захисту  
населення Дніпропетровської обласної дер-
жавної адміністрації на ухвалу Нікополь-
ського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області від 05.11.2019 в адміністративній 
справі №182/756/17(6-а/0182/8/2019 за позо-
вом ОСОБА_1 до Департаменту соціального 
захисту населення Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації про визнання дій про-
типравними та зобов’язання вчинити певні дії.

За результатам розгляду суд ухвалив від-
крити апеляційне провадження за апеляційною 
скаргою Департаменту соціального захисту 
населення Дніпропетровської обласної держав-
ної адміністрації.

Запропонувати відповідачу (позивачу, тре-
тій особі) у строк - протягом 5 днів з дня отри-
мання копії ухвали суду про відкриття апеляцій-
ного провадження, подати до суду апеляційної 

інстанції відзив на апеляційну скаргу разом 
з доказами надсилання (надання) його копії  
(з копіями доданих до нього документів) іншим 
учасникам справи [7].

22.10.2020 року суддя Херсонського міського 
суду Херсонської області Войцеховська Я.В.,  
ознайомившись з матеріалами адміністра-
тивного позову, по справі № 766/16774/20 н/п 
2-а/766/762/20, ОСОБА_1 до Дільничної вибор-
чої комісії №650646 Територіального вибор-
чого округу № 182, третя особа: Відділ ведення 
державного реєстру виборців Дніпровської 
районної у м. Херсоні ради про включення до 
списку виборців, встановив, що позивач звер-
нулася до суду з позовом, відповідно до якого 
просить суд ухвалити рішення, яким зобов`я-
зати відповідача уточнити списки виборців 
та внести її до списку виборців на виборчій 
дільниці № 650646 територіального виборчого 
округу № 182; ухвалене рішення направити до 
відділу ведення державного реєстру виборців 
Дніпровської районної у м. Херсоні ради та до 
дільничної виборчої комісії.

В даному випадку суд ухвалив відкрити про-
вадження у адміністративній справі за позо-
вом ОСОБА_1 до Дільничної виборчої комісії 
№ 650646 Територіального виборчого округу 
№ 182, третя особа: Відділ ведення державного реє-
стру виборців Дніпровської районної у м. Херсоні  
ради про включення до списку виборців.

Відповідач, до початку розгляду справи за суті, 
має право подати відзив на позовну заяву [13].

Наступною розглянемо справу 
№ 766/16778/20, н/п 2-а/766/764/20, по якій 
22.10.2020р. суддя Херсонського міського 
суду Херсонської області Кузьміна О.І., роз-
глянув матеріали адміністративного позову 
ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 ) до 
дільничої виборчої комісії №650628 територі-
ального виборчого округу №182 (місцезнахо-
дження: м. Херсон, провул. Смоленський, буд. 80)  
про включення до списків виборців.

Рішенням по даній справі суд постановив 
відкрити провадження у справі за позовом 
ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 ) до 
дільничої виборчої комісії №650628 територі-
ального виборчого округу №182 (місцезнахо-
дження: м. Херсон, провул. Смоленський, буд. 80)  
про включення до списків виборців.

Відповідач до початку розгляду справи за суттю 
має право подати відзив на позовну заяву [14].

15 квітня 2020 р. в приміщенні суду за адре-
сою: м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 
1 суддя Донецького окружного адміністратив-
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ного суду Голуб В.А., розглянув у підготовчому 
засіданні в порядку письмового провадження 
адміністративну справу № 200/1763/20-а за 
позовом ОСОБА_1 до Маріупольського об`єд-
наного управління Пенсійного фонду України 
Донецької області про визнання протиправ-
ним та скасування рішення від 11.01.2020 року 
№ 5 та зобов`язання вчинити певні дії.

Як вбачається з матеріалів справи, відпо-
відачем не надано відзив на позовну заяву. 
Натомість, суд вважає за можливе забезпечити 
право відповідача надати відзив на позовну 
заяву, позивачу відповідь на такий відзив, а від-
повідачу право на надання заперечення на від-
повідь на відзив.

Суд по закінченню судового розгляду ухва-
лив відкласти підготовче засідання у адміні-
стративній справі за позовом ОСОБА_1 до 
Маріупольського об`єднаного управління Пен-
сійного фонду України Донецької області про 
визнання протиправним та скасування рішення 
від 11.01.2020 року № 5 та зобов`язання вчи-
нити певні дії до 09 год 00 хв 13.05.2020 року.

Роз`яснити сторонам, що під час дії каран-
тину, встановленого Кабінетом Міністрів Укра-
їни з метою запобігання поширенню корона- 
вірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені 
статтями 47, 79, 80, 114, 122, 162, 163, 164, 
165, 169, 177, 193, 261, 295, 304, 309, 329, 338,  
342, 363 КАС України, а також інші процесу-
альні строки щодо зміни предмета або підстави 
позову, збільшення або зменшення розміру 
позовних вимог, подання доказів, витребу-
вання доказів, забезпечення доказів, а також 
строки звернення до адміністративного суду, 
подання відзиву та відповіді на відзив, запе-
речення, пояснень третьої особи щодо позову 
або відзиву, залишення позовної заяви без 
руху, повернення позовної заяви, пред`явлення 
зустрічного позову, розгляду адміністративної 
справи, апеляційного оскарження, розгляду 
апеляційної скарги, касаційного оскарження, 
розгляду касаційної скарги, подання заяви про 
перегляд судового рішення за нововиявленими 
або виключними обставинами продовжуються 
на строк дії такого карантину [15].

По справі № 286/1697/20 25 червня 2020 року 
суддя Овруцького районного суду Житомир-
ської області Вачко В.І., розглянув позовну 
заяву ОСОБА_1 до інспектора роти № 2 баталь-
йону патрульної поліції в с. Чайки Управління 
патрульної поліції в Київській області Новікова 
Віталія Леонідовича про скасування постанови 
у справі про адміністративне правопорушення.

Судом було ухвалено відкрити провадження 
у справі за позовною заявою ОСОБА_1 до 
інспектора роти № 2 батальйону патрульної 
поліції в с. Чайки Управління патрульної полі-
ції в Київській області Новікова Віталія Леоні-
довича про скасування постанови у справі про 
адміністративне правопорушення, розгляд якої 
проводити в порядку спрощеного провадження.

Відповідачу протягом п`ятнадцяти днів із дня 
вручення ухвали про відкриття провадження 
у справі подати відзив на позов.

Встановити позивачеві строк для подання 
відповіді на відзив до 21.07.2020 року.

Відповідачеві встановити строк для подання 
заперечень до 28.07.2020 року.

Роз`яснити відповідачеві право на подачу 
заяви із запереченням проти розгляду справи 
в порядку спрощеного позовного провадження в 
строк для подання відзиву [16].

23 листопада 2020 року в м. Київ по справі 
№ 640/26104/20 суддя Окружного адміністра-
тивного суду міста Києва Шрамко Ю.Т., ознайо-
мився із позовною заявою та доданими мате-
ріалами Головного управління ДПС у м. Києві 
(місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолу-
денка 33/19) до Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Інтермаріум» (місцезнаходження: 
01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 
7/14, кв. 182) про стягнення коштів,

По закінченню розгляду суд ухвалив від-
крити провадження в адміністративній справі за 
позовом Головного управління ДПС у м. Києві 
до Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Інтермаріум» про стягнення коштів.

Встановити відповідачу п`ятнадцятиден-
ний термін із дня отримання копії даного судо-
вого рішення для подання до суду відзиву на 
позовну заяву (відзиву) у порядку, визначеному 
в ст. 162 КАС України.

Встановити позивачу триденний термін із 
дня отримання відзиву відповідача для подання 
до суду відповіді на відзив у порядку, встанов-
леному в ст. 163 КАС України.

Встановити відповідачу триденний термін із 
дня отримання відповіді на відзив позивача для 
подання до суду заперечень проти відповіді на 
відзив у порядку, встановленому в ст. 164 КАС 
України [17].

29 травня 2020 року суддя Петрівського 
районного суду Кіровоградської області 
Колесник. С. І., вирішуючи питання про від-
криття провадження в адміністративній справі 
№ 941/654/20 за позовом ОСОБА_1 до полі-
цейського 2 роти 3 батальйону Управління 
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патрульної поліції в Дніпропетровській області 
Департаменту патрульної поліції Рау Данила 
Сергійовича про скасування постанови серії 
ЕАК № 2327362 від 01.04.2020 року про при-
тягнення до адміністративної відповідальності, 
встановив, що позивач звернувся в суд з адмі-
ністративним позовом до поліцейського 2 роти 
3 батальйону Управління патрульної поліції 
в Дніпропетровській області Департаменту 
патрульної поліції Рау Данила Сергійовича про 
скасування постанови серії ЕАК № 2327362 від 
01.04.2020 року про притягнення до адміністра-
тивної відповідальності.

По даному рішення судом було ухвалено 
відкрити провадження у справі за позовною 
заявою ОСОБА_1 до поліцейського 2 роти 
3 батальйону Управління патрульної поліції 
в Дніпропетровській області Департаменту 
патрульної поліції Рау Данила Сергійовича про 
скасування постанови серії ЕАК № 2327362 від 
01.04.2020 року про притягнення до адміністра-
тивної відповідальності.

Визначити відповідачу п`ятнадцятиденний 
строк з дня вручення даної ухвали для подання 
відзиву на позовну заяву. Встановити позивачу 
п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для 
подання відповіді на відзив. Встановити відпо-
відачу п`ятиденний строк з дня отримання від-
повіді на відзив для подання заперечення [18].

23 березня 2020 року суддя Волинського 
окружного адміністративного суду Плахтій Н.Б. 
в м. Луцьк, вивчив позовну заяву по справі  
№ 140/4087/20 Приватного підприємства 
«МАКСІ АВТО» (43020, м. Луцьк, вул. Рів-
ненська, 76 А) до Головного управління ДПС 
у Волинській області (43010, м. Луцьк, Київський 
майдан, 4) про скасування рішення та зобов`я-
зання вчинити дії.

Дослідивши матеріали справи суд ухвалив 
прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити 
провадження в адміністративній справі за позо-
вом Приватного підприємства «МАКСІ АВТО» 
(43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 76 А) до 
Головного управління ДПС у Волинській області 
(43010, м. Луцьк, Київський майдан, 4) про ска-
сування рішення та зобов`язання вчинити дії.

Встановити відповідачу строк для подання 
відзиву на позов п`ятнадцять днів з дня вру-
чення йому ухвали про відкриття провадження 
у справі. Встановити позивачу дводенний строк 
з дня отримання відзиву для подання до суду 
відповіді на відзив. Встановити відповідачу 
дводенний строк з дня отримання відповіді на 
відзив для подання заперечення [19].

Висновки і пропозиції. Проаналізувавши 
ряд судових рішень за 2020 рік з питань термі-
нів та процесуального порядку подання відзивів 
та заперечень (ст. 182 КАС України) ухвалені 
рішення судами по справам були найрізнома-
нітніші, наприклад:

− були рішення з чітко встановленою датою, 
в межах якої позивач та відповідач могли скори-
статися своїм правом подання відзиву/запере-
чення;

− приймались рішення в яких судом не 
зазначалося ні дати, ні строку на подання 
відзиву/заперечення, а лише повідомлялося 
про таку можливість;

− в одному із рішень суд ухвалив, що 
з метою запобігання поширенню COVID-
19 строки подання відзиву/заперечення продов-
жуються на термін дії карантину.

Під час аналізу ухвалених рішень, було 
отримані такі дані, що мінімальний термін на 
подання відзиву/заперечення був встановлений 
судом – 2 дні, а максимальний – 15 днів.

Непоодинокі випадки зустрічалися, коли суд 
за клопотання продовжував строк для підго-
товки і подання відзиву/заперечення.

Тому, можна зауважити, на тому, що кожна 
справа, обставини по ній і кожне рішення інди-
відуальне і при винесенні рішень суд повинен 
бути як ніколи об’єктивним.
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Kobrusieva Ye. A. On the issue of terms and procedural order for the submission 
of statements of defense and objections pursuant to art. 182 of CAP of Ukraine in cases 
of the exercise of citizens’ right to peaceful assembly

The article is devoted to the study of administrative and legal support of the right to peaceful 
assembly in the context of international standards. The analysis of court decisions in accordance 
with Article 182 of the Criminal Procedure Code of Ukraine “Submission of a response to a revocation 
or objection” is illustrated. As procedural manipulations by public administration bodies are often 
used in case of violation of the right to peaceful assembly, in case of consideration of a claim 
for violation of the right to hold peaceful assembly. Since, according to Article 182 of the code 
of administrative justice, within the time limit set by the court, the plaintiff has the right to respond 
to the recall and objections of the defendant, and since the code of administrative justice allows to 
set deadlines, their manipulation is possible without violating the rules and requirements of the code 
of administrative justice.

It is emphasized that the realities of Ukrainian society provoke high activity and desire of citizens 
to solve the problems of the state, affecting their common interests directly with the use of the right to 
peaceful assembly. Despite the importance of respecting the political rights of citizens in the country, 
as well as the provisions on freedom of assembly, rallies, street marches and demonstrations, which 
are enshrined in the Constitution of Ukraine and still insufficiently defined by current legislation, are 
often restricted or even violated.

Of the analyzed decisions formulated by the author, there were decisions with a clearly defined 
date, during which the plaintiff and the defendant could exercise their right to file a response objection; 
Decisions were made in which the court did not specify the date or deadline for filing a revocation 
objection, but only announced such a possibility. In particular, due to the peculiarities of quarantine 
restrictions during 2020, some court decisions were made taking into account the prevention 
of the spread of COVID-19, where the court continued to revoke object during the quarantine, which, 
in our opinion, violates part of the shortened period of consideration or a ban on exercising the right 
to freedom of peaceful assembly.

It is proved that the law of modern Ukraine is in a certain period of entry into the European 
legal space. In view of the above, the need to bring Ukrainian legislation into line with the norms 
and principles of international law is important together with the study of European legal experience, 
especially with regard to the right to peaceful assembly.

Key words: right to peaceful assembly, analysis of court decisions, administrative offense, liability 
for violation of the established procedure for organizing rallies.
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У статті розглядаються питання щодо європейських засад службового права. Автор 

виокремлює та визначає критерії класифікації міжнародних (європейських) джерел служ-
бового права, згадані в науковій літературі, узагальнює погляди на порушене питання.  
Україна як самостійна й незалежна держава зробила еволюційний крок на шляху до євроінте-
грації. У 2014 році було підписано Угоду про Асоціацію між Україною та ЄС, що після вступу до 
Ради Європи й ратифікації Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод 
остаточно підтвердило підтримку загальноєвропейських цінностей. Відповідно до поло-
жень цієї Угоди, з 01 січня 2016 року передбачено створення поглибленої та всеохопної зони 
вільної торгівлі між Україною та ЄС, вільне переміщення товарів, послуг, капіталу, част-
ково робочої сили, що надалі зумовить поступове входження економіки України до спільного 
ринку ЄС. Необхідність виконання визначених у цій Угоді зобов’язань зумовлює важливість 
і актуальність дослідження загальних засад формування правової системи Європейського 
Союз (далі – ЄС), зокрема тієї її частини, яка присвячена питанням службового права. Ста-
новлення європейських засад службового права стало результатом функціонування співро-
бітництва України та ЄС. Отже, запровадження в Україні європейських засад службового 
права зумовлює необхідність гармонізації захисту прав учасників цих відносин, що слушно 
підкреслює автор статті. Службове право ЄС стало результатом гармонізації службового 
законодавства різних держав-членів ЄС і наслідком реалізації положень установчих догово-
рів ЄС. Реалізація положень Амстердамського договору 1997 року зумовила ухвалення чис-
ленних законодавчих актів, якими було запроваджено надзвичайно важливі процедури. Перші 
загальноєвропейські процедури є автономними, комплексними провадженнями із розгляду 
службових справ транскордонного характеру. Саме вони стали основою єдиного службо-
вого права ЄС як універсального механізму захисту прав службовців ЄС, про що зауважує 
автор. Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС зумовлює виникнення відповід-
них взаємних зобов’язань, належне виконання яких може зумовити бажаний вступ України до 
ЄС. Але цьому вступові передує здійснення комплексного реформування щодо дотримання 
стандартів ЄС. Правова природа асоціації має договірний характер і покликана допомогти 
асоційованим країнам підготуватися до виконання зобов’язань, пов’язаних із членством 
у ЄС, зокрема через ґрунтовне дослідження та визначення шляхів можливої гармонізації 
законодавства. Саме це й має стати логічним продовження наукових пошуків науковців. 
Пропозиції автора статті стосуються того, що партикулярні зміни національного зако-
нодавства не призведуть до створення стабільної та ефективної системи службового 
права, яка відповідала б загальноєвропейським стандартам, що є необхідною передумовою 
набуття Україною членства в ЄС. До цього часу впродовж періоду набуття Україною член-
ства в ЄС гармонізація національного законодавства стане тим необхідним підґрунтям, що 
забезпечить реальні перспективи євроінтеграційних прагнень і більшу співпрацю та взає-
модію між нашими державами.

Ключові слова: європейські засади службового права, класифікація.

Постановка проблеми. Джерела службо-
вого національного права являють собою най-
більш розгалужену групу, представлену: Консти-
туцією України, законами, указами Президента 
України, нормативно-правовими актами публіч-
ної адміністрації, рішеннями судів та іншими 
джерелами. Міжнародні (європейські) джерела 

службового права представлені меншою кількі-
стю правових актів. Йдеться про ті правові акти 
міжнародного характеру, які пройшли проце-
дуру ратифікації в Україні.

Оцінка стану літератури. Прикладом таких 
актів можна назвати: Резолюцію 34/169 Гене-
ральної Асамблеї ООН «Кодекс поведінки поса-
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дових осіб з підтримання правопорядку» 
[7, с. 89-90], яка визначає межі правомірної 
поведінки посадових осіб, а також містить 
низку положень процесуального та організа-
ційного характеру щодо діяльності з підтри-
мання правопорядку; Конвенцію ООН про лік-
відацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 
18 грудня 1979 р., у ч. II ст. 7 якої чітко вказу-
ється на право жінок брати участь у формуванні 
та здійсненні політики уряду та займати дер-
жавні посади, а також здійснювати всі державні 
функції на всіх рівнях державного управління 
[8, с. 34-35]; рішення Європейського суду з прав 
людини у справі «Кечко проти України» (заява 
№ 63134/00) [9, с. 51-52; 2], в якому Європей-
ський суд зауважив, що держава може вводити, 
призупиняти чи закінчити виплату надбавок 
з державного бюджету, у тому числі і держав-
ним службовцям, однак свідома відмова в цих 
виплатах не допускається, доки відповідні поло-
ження є чинними (п. 23 Рішення Суду) [3, с. 9].

Отже, з урахуванням викладеного, під дже-
релами службового права пропонуємо розуміти 
сукупність об’єднаних у певну систему форма-
лізованих правових актів (правил поведінки), 
покликаних регулювати суспільні відносини, які 
виникають у зв’язку з прийняттям громадян на 
публічну службу, її проходженням та звільнен-
ням їх з публічної служби.

Метою статті є узагальнення й обґрунту-
вання поглядів на науко вий процес здійснення 
систематизації та класифікації європейських 
принципів службового права.

Завдання поданого матеріалу по обраній 
проблемі. Демократизація суспільних відносин, 
входження України у світове співтовариство 
потребує створення та реформування питань 
пов’язаних з службовим правом спираючись 
на стандарти, принципи і норми, вироблені сві-
товою спільнотою. Відсутність прозорості дер-
жавної служби є однією з перешкод на шляху 
інтеграції України в європейський простір.

Проголошений Україною шлях до Євро-
пейського Союзу передбачає адаптацію наці-
онального законодавства до норм європей-
ського співтовариства. Міжнарожні стандарти 
державної служби та принципи службового 
права взагалі, у свою чергу, полягають в об’єк-
тивності, прозорості, справедливості та неупе-
редженості, відданості інтересам суспільства. 
Необхідність адаптації законодавства України 
до норм та стандартів Європейського Союзу, 
щодо забезпечення ефективності боротьби 
з корупцією Україна повинна сприяти прозоро-

сті діяльності та підзвітності органів державного 
управління, зокрема, шляхом реформування 
інституту державної служби на основі європей-
ських стандартів, відображається в різних нор-
мативно-правових документах [1, с. 29-30].

В Польщі після адміністративної реформи, 
у національне законодавство службового 
права, були впроваджені такі принципи, як: про-
зорість, відкритість і підзвітність, що означало 
ліквідацію зайвих адміністративно-бюрократич-
них структур, радикальне реформування сис-
теми публічних фінансів, делегування нових, 
більш широких повноважень для демократично 
вибраних місцевих влад. Найважливіші зміни 
в органах влади Польщі, за період реформ такі: 
зміцнення принципу субсидіарності; впрова-
дження домінування територіального принципу 
над галузевим (децентралізація процесу при-
йняття рішень, завдань та коштів, обмеження 
розмірів державного апарату); детальне регла-
ментування процесу прийняття рішень (прин-
цип відкритості); збільшення прозорості діяль-
ності органів влади та доступу до публічної 
інформації; заміна ієрархічних зв’язків горизон-
тальними (як всередині окремих інституційних 
структур, так між ними).

У Німеччині професійна державна служба 
з’явилася однією з перших у Європі. Вона буду-
валася на основі принципів відданості службі, 
законності, єдності, професійності і стабіль-
ності [8, с. 25].

У частині третій статті 33 Конституції ФРН 
встановлено принцип рівності суб’єктів публіч-
ної служби. Ніхто не може бути ущемлений 
у своїх правах через релігійні віросповідання, 
світогляд чи приналежність до політичних пар-
тій. У галузях, де в управлінських структурах 
недостатньо представлені жінки, за рівної про-
фесійної підготовки їм надається перевага.

Державна служба Німеччини засновується 
на принципі єдності, що забезпечується загаль-
ною для всіх рівнів системою звань і чинів, 
спільними правилами проходження служби, 
переліком прав, обов’язків, обмежень і гаран-
тій, пенсійного забезпечення й оплати праці 
[4, с. 31-32].

Конституційною основою оплати праці 
службовців ФРН є принцип “утримання” – 
один з основних принципів статусу чиновника 
(Sorgepflicht). Держава має дбати про благо 
службовця і благо його сім’ї, надавати допо-
могу і захищати його в період трудової діяль-
ності. Фактично держава платить не за працю 
службовця, вона оплачує його функцію. Оплата 
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праці має бути співмірною і відповідати займа-
ній посаді. Вона має забезпечити працівникові 
можливість повністю присвятити себе своїй 
роботі, оскільки лише фінансово незалежний 
службовець може самовіддано працювати на 
державу. На нашу думку, цей принцип слід інте-
грувати у законодавство нашої країни, задля 
боротьби країни з корупцією в органах влади, 
шляхом створення сприятливих умов праці.

Службовець у Німеччині має право на доступ 
до своєї особової справи. Його зобов’язані пові-
домити про всі скарги на нього або негативний 
висновок про його діяльність, при цьому думка 
працівника заноситься до його особової справи.

Основні обов’язки державних службовців 
визначаються принципом публічно-правових 
службових відносин. Чиновник зобов’язаний 
виконувати всі розпорядження свого керівника; 
він несе особисту відповідальність за правомір-
ність своїх дій у процесі виконання посадових 
обов’язків. Якщо службовець має сумнів щодо 
законності розпоряджень свого начальства, він 
зобов’язаний негайно поінформувати про це 
свого безпосереднього керівника. Якщо його 
сумніви не розсіялися, чиновник має право на 
звернення до вищого керівника. При цьому під-
твердження розпорядження для чиновника має 
бути дано в письмовому вигляді.

Зарубіжний досвід нормативного регулю-
вання принципів службового права характе-
ризується меншою кількістю принципів, але 
серед них, як правило, завжди є: верховенство 
права, законність, політична нейтральність 
та лояльність, стабільність, прозорість, відпо-
відальність. Наприклад, Законом Республіки 
Болгарії встановлено, що проходження служби 
спирається на принципи законності, лояль-
ності, відповідальності, стабільності, політич-
ної нейтральності та ієрархічної підлеглості. 
В Литві публічна служба базується на принци-
пах верховенства права, рівності, лояльності, 
політичної нейтральності, прозорості, відпо-
відальності за прийняті рішення та кар’єрного 
розвитку [6]. І фактично схожий перелік можна 
знайти у законі будь-якої демократичної кра-
їни. Отже, ключовими принципами службового 
права є: 1) верховенство права – зокрема, 
підпорядкування діяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових та службових осіб потребам реалі-
зації прав людини, забезпечення їх пріоритет-
ності перед усіма іншими цінностями. Саме прі-
оритет прав і свобод людини, на наш погляд, 
визначає суть принципу верховенства права. 

Реалізація принципу верховенства права, що 
закріплений статтею 8 Конституції України, має 
стати вирішальним фактором реформування 
публічної служби. На запровадження такого 
підходу слід спрямувати роботу з підбору і вихо-
вання кадрів державного апарату; 2) закон-
ність – обов’язок публічного службовця діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спо-
сіб, що передбачені Конституцією та законами  
України. Цей принцип спрямований на недопу-
щення свавілля у діяльності публічних служ-
бовців. Службовець несе юридичну відпові-
дальність за рішення, які він готує і приймає, за 
невиконання або неналежне виконання своїх 
посадових обов’язків, що має стимулювати 
сумлінне і правильне виконання службовцями 
своїх обов’язків; 3) патріотизм і публічність – 
віддане служіння українському народові та пріо-
ритетне ставлення до забезпечення загального 
інтересу привиконанні службових обов’язків. 
Ще однією стороною принципу публічності 
є діяльність за мандатом (уповноваженням) 
держави або громади; 4) професійність – ком-
петентне, об’єктивне і неупереджене вико-
нання службових обов’язків. Професіоналізм 
публічного службовця покликаний гарантувати 
якісне виконання функцій органами публічної 
влади, забезпечити постійне покращення про-
фесійних якостей. Принцип професіоналізму 
публічних службовців характеризується компе-
тентністю службовців, що передбачає: знання 
ними справи, наявність необхідної професійної 
освіти, навичок, вивчення і освоєння передо-
вого досвіду, результативність роботи; 5) полі-
тична нейтральність – утримання публічного 
службовця від демонстрації свого ставлення 
до політичних партій, а також власних полі-
тичних поглядів та недопущення їх впливу 
на виконання службових обов’язків. Принцип 
позапартійності публічної служби (політичного 
нейтралітету публічних службовців) означає 
також заборону відбору кадрів для публічної 
служби за їх політичними поглядами. Окре-
мими законами встановлено заборону лише 
службовців мілітаризованої служби (військової 
служби та служби у правоохоронних органах) 
займатися політичною діяльністю і перебувати 
у політичних партіях, рухах, інших громадських 
об’єднаннях, які мають політичні цілі [5, с. 48].

Принцип політичного нейтралітету щодо 
діяльності службовців закріплений у законо-
давстві США, Франції, Великобританії та інших 
держав. І хоча його змістовне наповнення сут-
тєво відрізняється залежно від рівня розвитку 



Серія: Право, 2020 р., № 3 (69) том 2

65

політичної і правової культури країни, але зде-
більшого реалізація цього принципу еволюціо-
нує від повної заборони на політичну діяльність 
і членство в політичних партіях до диферен-
ційованого підходу, що залежить від категорії 
посади чиновника. Поряд з цим принципом 
в законодавстві деяких європейських країн 
закріплено принцип лояльності демократично 
вибраній владі. Під лояльністю до політичного 
керівництва держави розуміють підпорядкова-
ність діяльності публічного службовця потре-
бам законнообраних парламенту, глави дер-
жави та законно сформованого Уряду;

6) прозорість і відкритість – забезпечення 
обов’язковості оприлюднення публічної інфор-
мації органом влади та можливість отримання 
відкритої (несекретної) інформації про діяльність 
органів влади і публічних службовців за запи-
том громадянина. Принцип прозорості у здійс-
ненні публічної служби обумовлений, з одного 
боку, необхідністю участі громадян в управлінні 
публічними справами, а з іншого – необхідні-
стю забезпечення підконтрольності діяльності 
публічних службовців суспільству. Публічний 
службовець повинен гарантувати прозорість 
у прийнятті рішень та дій та може обмежувати 
доступ до інформації тільки у випадках, перед-
бачених законом. У деяких країнах (наприклад, 
скандинавських) службовці мають погоджува-
тись на оприлюднення особистої інформації 
про їх особу, в тому числі щодо доходів та видат-
ків службовця та його родини. Для України така 
превентивна антикорупційна практика теж 
могла б відіграти позитиву роль;

7) стабільність – призначення публічних 
службовців, як правило, на невизначений тер-
мін, незалежність персонального складу кор-
пусу публічної служби від змін політичного 
керівництва держави та державних органів. 
З цього приводу ще в 1887 році Вудро Вільсон 
зазначав, що зміна політичного керівництва 
не повинна впливати на діяльність незміню-
ваного адміністративного апарату. Звільнення 
держаних службовців має здійснюватись лише 
у передбачених законом випадках, які виключа-
ють можливості політичного або іншого суб’єк-
тивного тиску на службовця;

8) доброчесність – спрямованість дій 
публічного службовця на захист публічного 
інтересу та відмова від керівництва приват-
ним інтересом при здійсненні наданих йому 
повноважень. Публічний службовець повинен 
бути непідкупним, відмовлятися від подарунків 
та послуг, особливих привілеїв та поступок від 

осіб або організацій, які можуть чинити вплив 
на його діяльність. Слід наголосити, що прин-
ципи не повинні бути деклараціями, а мають 
бути наповнені конкретним змістом та меха-
нізмами їх реалізації. Принципи службового 
права мають застосовуватись для ефективного 
функціонування інституту публічної служби 
та захисту публічних службовців. У сучасному 
службовому праві зарубіжних країн відсутній 
уніфікований підхід до визначення принципів 
службового права. Різниця, переважним чином, 
полягає у використовуваних формулюваннях 
і пріоритетності тих чи інших форм і методів, 
принципів та якостей діяльності службовців. 
Водночас можна говорити про наявність схо-
жих підходів до розуміння теорії принципів 
службової діяльності органів публічної адмі-
ністрації. Закони, що регулюють їх діяльність, 
мають бути обов’язково гармонізовані з домі-
нуючими суспільними цінностями, а концепту-
альним ядром сучасної службової парадигми 
має стати безумовне визнання привілеювання 
прав і свобод людини та громадянина в публіч-
но-службових відносинах. Нами було проаналі-
зовано більше тридцяти міжнародно-правових 
стандартів у службовій сфері, з’ясовано, що 
в розвинутих європейських державах наявна 
тенденція формування внутрішнього зако-
нодавства у службовій сфері, основою якого 
слугують міжнародно-правові стандарти. Для 
законодавчого врегулювання та закріплення 
такої діяльності використовуються різноманітні 
форми: норми, закріплені в конституціях дер-
жав, спеціальних законах у службовій сфері, 
кодексах професійної етики, хартіях, інших 
актах. Наголошено на необхідності приведення 
законодавства України у відповідність до поло-
жень міжнародно-правових стандартів і враху-
вання зарубіжного досвіду службової діяльності 
у вітчизняному нормотворчому процесі.

Встановлено, що вдосконалення адміністра-
тивно-правового регулювання принципів служ-
бового права є складним процесом і охоплює 
комплекс заходів, які в сукупності здатні впли-
нути на процес подолання кризи в системі орга-
нів публічної адміністрації і вирішити основні 
проблеми вітчизняної службової сфери.

Пріоритетними напрямами покращення 
адміністративної діяльності органів публічної 
адміністрації визначено: удосконалення зако-
нодавства України у службовій сфері; опти-
мізація засобів адміністративно-службового 
забезпечення діяльності органів публічної адмі-
ністрації.
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На підставі узагальнення офіційних статис-
тичних даних стосовно стану й динаміки право-
порушень, результатів судового розгляду і вирі-
шення справ у службовій сфері обґрунтовано 
пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного 
законодавства, яке передбачає відповідаль-
ність за адміністративні правопорушення, ско-
єні службовцями під час професійної діяльності. 
Пропонуємо внести зміни до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення і роз-
ширити сферу застосування адміністративної 
відповідальності в частині забезпечення прав 
службовців за рахунок запровадження нових 
складів адміністративних правопорушень.

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Класифікацію принципів можна 
проводити за змішаною основою, наприклад, за 
дією в системі службового права і за формою 
нормативного закріплення або за предметом 
регулювання, але найбільш поширена класи-
фікація принципів – за формою нормативного 
закріплення. На основі аналізу законодавства 
різних закордонних країн нами запропоновані 
визначення та класифікація окремих правових 
принципів організації та процесуальної діяльно-
сті службовців.
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Kovalenko B. V. Issues of European principles of employment law
The article considers the issues of European principles of employment law. The author identifies 

and defines the criteria for classification of international (European) sources of employment law, 
mentioned in the scientific literature, summarizes the views on the issue. Ukraine, as an independent 
and sovereign state, has taken an evolutionary step towards European integration. In 2014, 
the Association Agreement between Ukraine and the EU was signed, which, after joining the Council 
of Europe and ratifying the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, finally reaffirmed its support for European values. In accordance with the provisions 
of this Agreement, from January 1, 2016 provides for the creation of a deep and comprehensive 
free trade area between Ukraine and the EU, free movement of goods, services, capital, part 
of labor, which will further lead to the gradual entry of Ukraine into the EU common market. The 
need to fulfill the obligations set out in this Agreement determines the importance and relevance 
of the study of the general principles of the formation of the legal system of the European Union 
(hereinafter - the EU), in particular the part of it that deals with employment law. The formation 
of European principles of service law was the result of the functioning of cooperation between 
Ukraine and the EU. Thus, the introduction of European principles of employment law in Ukraine 
necessitates the harmonization of protection of the rights of participants in these relations, which is 
rightly emphasized by the author of the article. EU employment law is the result of the harmonization 
of service legislation of different EU member states and the result of the implementation of the provisions 
of the EU founding treaties. The implementation of the provisions of the 1997 Amsterdam Treaty has 
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led to the adoption of numerous pieces of legislation which have introduced extremely important 
procedures. The first pan-European procedures are autonomous, comprehensive proceedings for 
the consideration of official cases of a cross-border nature. They became the basis of a single EU 
service law as a universal mechanism for protecting the rights of EU officials, as the author notes. 
The signing of the Association Agreement between Ukraine and the EU presupposes the emergence 
of relevant mutual obligations, the proper implementation of which may lead to the desired accession 
of Ukraine to the EU. But this introduction is preceded by a comprehensive reform of compliance 
with EU standards. The legal nature of the association is contractual and is intended to help 
the associated countries prepare for the fulfillment of their EU membership obligations, in particular 
through a thorough study and identification of possible ways to harmonize legislation. This should 
be the logical continuation of the scientific research of scientists. The author’s suggestions are 
that particular changes in national legislation will not lead to the creation of a stable and effective 
system of employment law that would meet European standards, which is a necessary prerequisite 
for Ukraine’s accession to the EU. Until then, during the period of Ukraine’s accession to the EU, 
the harmonization of national legislation will be the necessary basis that will provide real prospects 
for European integration aspirations and greater cooperation and interaction between our countries.

Key words: European principles of service law, classification.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ДЕТАЛІЗУЮТЬ 
ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
У даній науковій статті охарактеризовано зміст окремих нормативно-правових актів, 

що деталізують право на охорону здоров’я осіб з інвалідністю. Акцентовано увагу на окре-
мих правових прогалинах. Запропоновано внести відповідні зміни та доповнення.

Охарактеризовано накази Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження 
Порядку надання первинної медичної допомоги»; «Про затвердження Об'єму надання вторин-
ної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними 
лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, та Змін до Порядку регіоналі-
зації перинатальної допомоги»; «Про затвердження форм первинної облікової документації 
та звітності з питань забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засо-
бами та інструкцій щодо їх заповнення»; «Про Правила застосування фізичного обмеження 
та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні 
розлади, та форм первинної облікової документації»; «Про затвердження Переліку медичних 
показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів 
віком до 16 років»; «Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони 
здоров'я України щодо реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування сис-
теми охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».

Визначено, що існуюча система нормативно-правових актів, що урегульовує відносини, що 
виникають під час реалізації особами з інвалідністю свого права на охорону здоров’я має роз-
галужений характер, а самі нормативно-правові акти непозбавлені прогалин та колізій щодо 
вирішення питань пов’язаних з реалізаціє права на охорону здоров’я осіб з інвалідністю. Голов-
ним недоліком, на нашу думку, є часткова невідповідність норм національного законодавства 
принципах забезпечення права на охорону осіб з інвалідністю, які задекларовані в міжнарод-
них актах, зокрема, Конвенції ОО про права осіб з інвалідністю, яку Україна ратифікувала 
в 2006 році. Слід відзначити, що на сьогоднішній день, триває процес адаптації національного 
законодавства, а реформаційні зміни, які відбуваються сьогодні в Україні прямим чином тор-
каються і питання забезпечення права на охорону здоров’я осіб з інвалідністю.

Ключові слова: право на соціальний захист, особа з інвалідністю, адміністративний 
примус, адміністративна відповідальність, заходи попередження, право.

Окрему увагу хотілося б звернути на поло-
ження Наказу Міністерства охорони здоров’я 
України «Про затвердження Порядку надання 
первинної медичної допомоги» положення 
якого визначають завдання, конкретизують 
зміст і встановлюють вимоги щодо організації 
та забезпечення надання первинної медич-
ної допомоги (далі – ПМД) в Україні [1]. Втім, 
на нашу думку, положення даного наказу не 
забезпечують виконання норми абз. 2 п. 5 Указу 
Президента України «Про активізацію роботи 
щодо забезпечення прав людей з інвалідні-
стю» в частині визначення механізму забезпе-
чення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідні-

стю з важкими формами інвалідності, які згідно 
з медичним висновком потребують постійного 
стороннього догляду, медичним патронажем 
(повсякденною допомогою) за місцем прожи-
вання (вдома) з наступних підстав [2].

По-перше, даним наказом визначено, що 
організація та надання послуг з ПМД ґрунтується 
на принципах, в тому числі, недискримінації, що 
полягає у наданні послуг з ПМД, якість якої не від-
різняється залежно від стану здоров’я та інших 
дискримінаційних ознак, а також принципу 
доступності, що передбачає мінімальну втрату 
часу для її отримання. Втім, на нашу думку, прин-
цип доступності це не лише мінімальна втрата 



Серія: Право, 2020 р., № 3 (69) том 2

69

часу для її отримання, але й можливість кожного 
громадянина, в тому числі, і особи з інвалідністю 
на рівні з іншими особами рівного доступу до 
медичних, інформаційних, комунікаційних, екст-
рених та інших служб, а також медичних установ 
з метою отримання медичної допомоги. Тому, 
пропонуємо внести зміни до п. 5 даного акту 
та визначення принципу доступності викласти 
в наступній редакції:

«доступність, що передбачає мінімальну 
втрату часу для її отримання, а також мож-
ливість кожного громадянина, в тому числі, 
і особи з інвалідністю на рівні з іншими осо-
бами рівного доступу до медичних установ 
з метою отримання медичної допомоги».

По-друге, даним наказом не визначено 
поняття отримувача ПМД, а відсутність у тексті 
наказу положень про застосування його норм 
до осіб з інвалідністю ставить під питання коло 
суб’єктів адресатів даного виду допомоги. 
Саме тому, вважаємо, за необхідне доповнити 
п. 2 Порядку надання первинної медичної допо-
моги визначенням поняття «суб’єкт отримання 
ПМД» під яким пропонуємо розуміти фізичну 
особу, яка звернулася до суб’єкта надавача 
первинної медичної допомоги з метою отри-
мання медичної допомоги та/або якій нада-
ється така допомога.

По-третє, даним актом визначено, що обсяги 
практики може відрізнятися від оптимального 
залежно від соціально-демографічних, інфра-
структурних та інших особливостей території, 
в межах якої мешкають особи, що належать 
до відповідної практики сімейного лікаря, ліка-
ря-терапевта, лікаря-педіатра. Втім, положен-
нями даного наказу не враховано особливості 
отримувача ПМД, наприклад, особи з інвалід-
ністю, яка потребує більшого часу, більший 
фізичних затрат та має складність в наданні 
ПМД. Саме тому, вважаємо, що визначаючи 
обсяги практики варто враховувати специ-
фіку та особливості суб’єкта отримання 
ПМД та відповідно враховувати їх при вира-
ховуванні кількісних показників навантаження 
на сімейного лікаря, лікаря-терапевта, ліка-
ря-педіатра.

Порядок та об’єм надання вторинної (спе-
ціалізованої) медичної допомоги, що повинен 
забезпечуватися багатопрофільними лікар-
нями інтенсивного лікування першого та дру-
гого рівня встановлений наказом Міністерства 
охорони здоров’я України «Про затвердження 
Об'єму надання вторинної (спеціалізованої) 
медичної допомоги, що повинен забезпечува-

тися багатопрофільними лікарнями інтен-
сивного лікування першого та другого рівня,  
та Змін до Порядку регіоналізації перинаталь-
ної допомоги» [3].

Порядок використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для надання первинної 
медичної допомоги населенню затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для 
надання первинної медичної допомоги насе-
ленню» від 28 березня 2018 р. № 283 [4].

Наказом Міністерства охорони здоров’я 
України «Про затвердження форм первинної 
облікової документації та звітності з питань 
забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів техніч-
ними та іншими засобами та інструкцій щодо 
їх заповнення» затверджено форми наступних 
первинних облікових документів, а саме: форму 
заяви про взяття на облік інваліда, дитину-інва-
ліда для забезпечення технічними та іншими 
засобами, що додається; форму первинної облі-
кової документації № 164-3/о «Журнал реєстра-
ції заяв інвалідів, дітей-інвалідів про взяття їх на 
облік для отримання і заміни технічних та інших 
засобів» та Інструкцію щодо її заповнення, що 
додаються; форму первинної облікової доку-
ментації № 169/о «Картка забезпечення техніч-
ними та іншими засобами» та Інструкцію щодо 
її заповнення, що додаються; форму звітності 
№ 37/1 «Звітність про кількість одержаних тех-
нічних та інших засобів інвалідами, дітьми-ін-
валідами, які перебувають на обліку, та тих, що 
зняті з обліку, за 20___ рік» та Інструкцію щодо 
її заповнення, що додаються; форму первинної 
облікової документації № 169-1/о «Відомість 
для забезпечення інваліда, дитини-інваліда 
технічними та іншими засобами» та Інструк-
цію щодо її заповнення, що додаються; форму 
заяви про заміну інваліду, дитині-інваліду тех-
нічних та інших засобів, що додається [5].

Наказом Міністерства охорони здоров’я 
України «Про Правила застосування фізич-
ного обмеження та (або) ізоляції при наданні 
психіатричної допомоги особам, які стражда-
ють на психічні розлади, та форм первинної 
облікової документації» встановлено порядок 
застосування фізичного обмеження та (або) 
ізоляції при наданні психіатричної допомоги 
особам, які страждають на психічні розлади. 
Фізичне обмеження та (або) ізоляція застосову-
ються при наданні стаціонарної медичної допо-
моги в державних та комунальних психіатрич-
них закладах охорони здоров’я. Строк разового 
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застосування ізоляції не може перевищувати 
вісім годин, для продовження її строку необ-
хідно нове призначення комісією лікарів-психі-
атрів у складі не менше двох лікарів-психіатрів. 
Кожні дві години лікар-психіатр оцінює зміни 
у психічному та фізичному стані пацієнта, що 
фіксується у формі № 003/о. У нічний час ізоля-
ція застосовуватись не може [6].

До речі, рішенням Конституційного Суду 
України у справі за конституційним поданням 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положення третього речення 
частини першої статті 13 Закону України «Про 
психіатричну допомогу» (справа про судо-
вий контроль за госпіталізацією недієздатних 
осіб до психіатричного закладу), визначено, 
що особа, визнана у встановленому законом 
порядку недієздатною, госпіталізується до пси-
хіатричного закладу на прохання або за згодою 
її опікуна за рішенням лікаря-психіатра лише на 
підставі рішення суду [7].

Спільним наказом Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства соціальної полі-
тики України та Міністерства фінансів України 
«Про затвердження Переліку медичних пока-
зань, що дають право на одержання державної 
соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком 
до 16 років» затверджено перелік медичних 
показань, що дають право на одержання дер-
жавної соціальної допомоги на дітей-інвалідів 
віком до 16 років, зокрема, це хвороби: нервової 
системи; ендокринної системи, розладу харчу-
вання та порушення обміну речовин; хвороби, 
що зумовлені вірусом імунодефіциту людини, 
безсимптомне вірусоносійство ВІЛ; органів трав-
лення; сечостатевої системи; кістково-м'язової 
системи і сполучної тканини; органів дихання; 
шкіри та підшкірної клітковини; вуха та соскопо-
дібного відростка; розлади психіки та поведінки; 
ока та придаткового апарату та інші [8]. Нато-
мість постановою Кабінету Міністрів України від 
26 липня 2001 р. № 889 «Про порядок затвер-
дження переліку медичних показань, що дають 
право на одержання державної соціальної допо-
моги на дітей-інвалідів віком до 18 років» уста-
новлено, що перелік медичних показань, що 
дають право на одержання державної соціаль-
ної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, 
затверджує Міністерство охорони здоров'я 
разом з Міністерством праці та соціальної полі-
тики і Міністерством фінансів [9].

Порядок організації медичного обслугову-
вання та направлення пацієнтів до закладів 

охорони здоров'я, що надають вторинну (спеці-
алізовану) та третинну (високоспеціалізовану) 
медичну допомогу та порядок розміщення 
та розрахунок кількості бригад швидкої медич-
ної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, 
Донецькій областях та місті Києві визначено 
в наказі Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни «Про затвердження нормативно-правових 
актів Міністерства охорони здоров'я України 
щодо реалізації Закону України «Про порядок 
проведення реформування системи охорони 
здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, 
Донецькій областях та місті Києві» [10].

Особливо важливе значення для реалізації 
права особами з інвалідністю на охорону здо-
ров’я є наказ Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України «Про затвердження 
ДБН В.2.2-40:2018 Будинки і споруди. Інклюзив-
ність будівель і споруд. Основні положення» від 
30.11.2018 № 327 [11]. ДБН В.2.2-40:2018 роз-
роблені для створення безбар’єрного простору 
для всіх категорій людей з інвалідністю: з пору-
шеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, 
розумової діяльності та інших маломобіль-
них груп: людей похилого віку, вагітних жінок, 
батьків з дітьми та інших. Сьогодні 90% всіх 
збудованих пандусів є неправильно облашто-
ваними, а переважна кількість людей взагалі 
не знають, що таке тактильна плитка. Так не 
має бути, і нові ДБН у першу чергу направлені 
на ефективне вирішення цієї проблеми. ДБН 
“Інклюзивність будівель і споруд” є обов’язко-
вими до виконання. У них наведені всі необхідні 
технічні характеристики влаштування елемен-
тів безбар’єрності, а також конкретні візуальні 
приклади, як це потрібно робити. Зокрема, 
у документі йдеться про облаштування: панду-
сів, спеціальних підйомників та інших засобів 
доступності для людей з порушеннями опор-
но-рухового апарату; тактильної підлогової 
плитки, інформаційних таблиць та позначень 
шрифтом Брайля, інших візуальних елементів 
і аудіопокажчиків для людей з порушеннями 
зору; дублювання важливої звукової інформа-
ції текстами, організації сурдоперекладу, вико-
ристання систем звукопідсилення для людей 
з порушеннями слуху. Практична дія нових ДБН 
сприятиме створенню універсального громад-
ського простору, доступного для кожного [12].

Особливості забезпечення права на здоров’я 
осіб з інвалідністю з числа учасників антитеро-
ристичної операції та членів їх сімей, ветеранів 
війни та прирівняних до них осіб визначаються 
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програмами медичного і соціального забезпе-
чення учасників антитерористичної операції 
та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівня-
них до них осіб. Метою таких програм є реаліза-
ція комплексу взаємопов’язаних завдань і захо-
дів у регіоні, що спрямовані на покращання 
соціального, медичного захисту, та надання 
матеріальної допомоги з метою забезпечення 
матеріальної підтримки ветеранів війни. Так, 
наприклад, в рамках виконання Комплексної 
програми Луганської області медичного і соці-
ального забезпечення учасників антитерорис-
тичної операції та членів їх сімей, ветеранів 
війни та прирівняних до них осіб за напрямом 
медичне обслуговування учасників АТО та чле-
нів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до 
них осіб, протягом 2017 року за інформацією 
виконавців заходів Програми Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації від-
повідно до затверджених у кожному лікуваль-
но-прафилактичному закладі індивідуальних 
планів диспансеризації учасників АТО прово-
диться медичне супроводження демобілізова-
них військовослужбовців шляхом проведення 
періодичних медичних оглядів, надання всебіч-
ної допомоги таким категоріям осіб у проход-
женні медико-соціальних експертних комісій. 
Кількість проведених періодичних медичних 
оглядів демобілізованих військовослужбовців – 
800. В лютому 2017 року проведено семінар – 
тренінг для фахівців Сватівської обласної психі-
атричної лікарні. Кількість військовослужбовців, 
направлених до фахівців з фізичної реабіліта-
ції – 20 осіб. У всіх установах, які займаються 
медичним обслуговуванням учасників АТО 
забезпечено планування реабілітаційних захо-
дів, складання індивідуальних планів реабіліта-
ції учасників АТО (дорожньої карти) та контроль 
за їх виконанням [13]. Потрібно відзначити, що 
однойменні програми діють у кожній області. 
Фінансування даних програм здійснюється 
з бюджету області.

Узагальнюючи вище викладене, вважаємо, 
що на сьогоднішній день, існуюча система нор-
мативно-правових актів, що урегульовує відно-
сини, що виникають під час реалізації особами 
з інвалідністю свого права на охорону здоров’я 
має розгалужений характер, а самі нормативно- 
правові акти непозбавлені прогалин та колізій 
щодо вирішення питань пов’язаних з реалізаціє 
права на охорону здоров’я осіб з інвалідністю. 
Головним недоліком, на нашу думку, є часткова 
невідповідність норм національного законодав-
ства принципах забезпечення права на охорону 

осіб з інвалідністю, які задекларовані в міжна-
родних актах, зокрема, Конвенції ОО про права 
осіб з інвалідністю, яку Україна ратифікувала 
в 2006 році. Слід відзначити, що на сьогодніш-
ній день, триває процес адаптації національ-
ного законодавства, а реформаційні зміни, які 
відбуваються сьогодні в Україні прямим чином 
торкаються і питання забезпечення права на 
охорону здоров’я осіб з інвалідністю.
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Kozhura L. O. General characteristics of certain regulations detailing the right to health 
care for persons with disabilities

This scientific article describes the content of certain regulations detailing the right to health 
care for persons with disabilities. Emphasis is placed on some legal gaps. It is proposed to make 
appropriate changes and additions.

The orders of the Ministry of Health of Ukraine "On approval of the Procedure for providing 
primary care" are described; "On approval of the Volume of secondary (specialized) medical 
care to be provided by multidisciplinary hospitals of intensive care of the first and second level, 
and Amendments to the Procedure for regionalization of perinatal care"; "On approval of the forms 
of primary accounting documentation and reporting on the provision of disabled people and children 
with disabilities by technical and other means and instructions for their completion"; "On the Rules 
for the Application of Physical Restriction and (or) Isolation in the Provision of Psychiatric Care to 
Persons Suffering from Mental Disorders and Forms of Primary Accounting Documentation"; "On 
approval of the List of medical indications entitling to receive state social assistance for children with 
disabilities under 16 years of age"; "On approval of regulations of the Ministry of Health of Ukraine 
on the implementation of the Law of Ukraine" On the procedure for reforming the health care system 
in Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk regions and the city of Kyiv. "

It is determined that the existing system of normative-legal acts, which regulates the relations 
arising during the realization of the right to health care for persons with disabilities, is branched, 
and the normative-legal acts themselves are not deprived of gaps and conflicts in resolving issues 
related to realization of the right to health care for persons with disabilities. The main shortcoming, in 
our opinion, is the partial inconsistency of national legislation with the principles of ensuring the right 
to protection of persons with disabilities, which are declared in international instruments, in particular, 
the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ratified by Ukraine in 2006. It should be 
noted that today, the process of adapting national legislation is underway, and the reform changes 
taking place in Ukraine today directly affect the issue of ensuring the right to health care for persons 
with disabilities.

Key words: right to social protection, person with a disability, administrative coercion, administrative 
responsibility, preventive measures, law.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ
У статті проаналізовано особливості державної науково-технологічної політики Японії 

на сучасному етапі її розвитку. Узагальнено позитивні концептуальні аспекти досвіду Япо-
нії у сфері забезпечення науково-технологічного розвитку, які варто було б взяти до уваги 
для формування оновленої концепції інноваційного науково-технологічного розвитку в Укра-
їні, зокрема: гнучка трансформованість стратегії розвитку науково-технологічної галузі під 
поточну соціально-економічну ситуацію та специфіку суспільних правовідносин в країні, що дає 
можливість коригування конкретних адміністративних заходів з метою оптимізації їх реаліза-
ції; посилена координація, взаємодія суб’єктів формування та реалізації державної науково-тех-
нологічної політики, що зумовлює послідовність та системність їх дій; зміщення акцентів на 
застосування непрямих методів стимулювання (широкий спектр податкових пільг, кредитів 
тощо) з метою скорочення бюджетних видатків на науку, технології, інновації, активізації вну-
трішніх ресурсів науково-технологічного сектору, а також розширення масштабів гранто-
вого фінансування; консолідація зусиль уряду, промисловості, наукових та освітніх кіл, ство-
рення умов для розвитку публічно-приватного партнерства у сфері науково-технологічного 
розвитку; визначення інновацій, орієнтованих на вирішення соціальних та екологічних проблем 
(«green innovation», «life-saving innovations») в якості пріоритетної сфери та ключового чин-
ника для досягнення сталого та інклюзивного розвитку країни; спрямованість на розвиток 
людського капіталу як стратегічного ресурсу і створення супер-смарт суспільства (Super-
smart Society), базисом якого є нова концепція «Суспільство 5.0» (Society 5.0), що передбачає 
вирішення глобальних проблем та досягнення загального добробуту суспільства за рахунок 
розвитку науки і технологій. Концепція передбачає інтеграцію кібернетичного та фізичного 
просторів з акцентом на використання штучного інтелекту, робототехніки, Інтернету-ре-
чей з метою створення нових цінностей, які зможуть зробити життя людей комфортним 
та повноцінним незалежно від віку, статі, соціального статусу, тобто створення рівних мож-
ливостей та забезпечення реалізації потенціалу для кожної людини. Відповідно до концепції 
для переходу до нового суспільства 5.0 необхідно подолати 5 перешкод: «державні органи, 
система законодавства, технології, людські ресурси і схвалення суспільства».

Ключові слова: науково-технологічний розвиток, науково-технологічний потенціал, 
науково-технологічна діяльність, державна політика, державна науково-технологічна 
політика Японії.

Постановка завдання. Класичним при-
кладом східноазіатської моделі інноваційного 
науково-технологічного розвитку вважається 
Японія, яка залишається світовим лідером 
у сфері високих технологій і розглядає інновації 
та технології як критично важливі елементи для 
розвитку економіки та національної безпеки. 
Не дивлячись на невелику територію і досить 
обмежені природні ресурси, Японія змогла зди-
вувати світ освоєнням та використанням науки 
і технологій, які стали одним із головних чин-
ників того, що із країни, яка розвивається (до 
Другої світової війни), Японія перетворилась 

у глобального новатора і одну із найбільших 
економік світу.

Незважаючи на фінансово-економічні 
кризи 90-х та 2008-2009 рр., величезні люд-
ські та фінансові втрати після Великого східно- 
японського землетрусу та Аварії на АЕС Фуку-
сіма-1, країна досі залишається процвітаючою, 
постійно впроваджуючи заходи, спрямовані на 
збереження вже досягнутих успіхів, тим самим, 
закладаючи основу для сталого та безпечного 
розвитку майбутнього.

Метою статті є з’ясування особливостей 
державної науково-технологічної політики 
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Японії на сучасному етапі її розвитку з метою 
виокремлення позитивних концептуальних 
аспектів досвіду Японії у сфері забезпечення 
науково-технологічного розвитку, які варто було 
б взяти до уваги для формування оновленої 
концепції інноваційного науково-технологічного 
розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Японія відрізняється від інших країн 
специфікою суспільного ладу і держави, спо-
собом життя людей, особливостями їх мис-
лення, вибору шляхів свого розвитку. Зазнавши 
поразки у Другій світовій війні, Японія поста-
вила за мету наздогнати промислово розвинені 
країни. Промислова і науково-технічна страте-
гія Японії в 1950-80-х рр. була сфокусована, 
головним чином, на запозиченні і відтворенні 
продуктів і процесів зарубіжних промислово 
розвинених країн. У широких масштабах купу-
валися іноземні патенти і ліцензії, здійснюва-
лося не тільки копіювання, але і значне вдо-
сконалення чужих винаходів. У цей період для 
Японії характерною була замкнута система 
реалізації результатів внутрішніх досліджень 
і розробок. Широко поширена практика імпорту 
технологій дозволила сформувати міжкорпора-
тивні зв’язки, які сприяли капіталізації резуль-
татів інтелектуальної діяльності. Така практика 
дозволила створити високопрофесійну робочу 
силу в інноваційних фірмах. Разом з тим, стра-
тегія запозичення чужих результатів негативно 
впливала на стан і розвиток власної науко-
во-технічної сфери Японії. Дослідження, перш 
за все фундаментальні, які здійснювалися 
в системі вищої освіти, в наукових організаціях 
промислового сектору, залишалися на досить 
низькому рівні, що було зумовлено недостат-
ньою підготовкою наукових і педагогічних кадрів 
[1, с. 116-117].

Вражені економічною стагнацією, що поча-
лася після 1990 р., уряд Японії провів низку 
реформ, спрямованих на посилення іннова-
цій та стимулювання економічного зростання, 
в значній мірі спираючись на досвід США, 
включаючи реформи поліпшення партнерства 
між університетами та промисловістю, а також 
прийняття нової політики інтелектуальної влас-
ності, що дозволяла університетам, малому 
бізнесу і некомерційним організаціям претен-
дувати на право власності інновацій, розробле-
них за рахунок федеральних коштів (за ана-
логією із Законом Бая-Доула 1980 р. в США). 
Незважаючи на фінансові проблеми, викликані 
ослабленням економіки, Японія також продо-

вжувала збільшувати державне фінансування 
досліджень.

Для Японії залишаються характерними брак 
природних ресурсів, старіння населення, низь-
кий рівень народжуваності та імміграції, а також 
низький рівень участі жінок у робочій силі. Саме 
тому, з метою активного впровадження науко-
во-технологічної політики, уряд Японії ставить 
за ціль постійний розвиток людського капіталу.

Так, Міністерство освіти, культури, спорту, 
науки і технологій, через впровадження від-
повідної політики, всебічно сприяє науково- 
технологічному розвитку молоді, починаючи від 
базової до вищої освіти [2]. Прикладами таких 
програм Міністерства є: Провідна ініціатива 
для видатних молодих дослідників; Доктор-
ська програма для експертів з інновацій, пов’я-
заних з даними (D-DRIVE); Проект навчання 
підприємців нового покоління (EDGE-NEXT); 
План розвитку та підтримки молодих науков-
ців; Посилення підтримки молодих дослідників; 
Підтримка розвитку людських ресурсів в сфері 
науки і технологій на етапі шкільної освіти [2].

Основним суб’єктом науково-технологічної 
політики в Японії є Агентство з питань науки 
і технологій (Japan Science and Technology 
Agency) [3], яке було створено у 1996 р. на 
базі Науково-технічного інформаційного цен-
тру Японії (JICST) та Агенції по розвитку нових 
технологій (JICST) з метою всебічного і ефек-
тивного розвитку інфраструктури для розвитку 
науки і технологій та активного просування 
заходів, передбачених «Основним законом про 
науку і техніку».

Важливі зміни у науково-технологічній полі-
тиці Японії відбулися після 2013 р., коли у досить 
тяжких фінансових та економічних обстави-
нах приступив до виконання своїх обов’язків 
прем’єр-міністр Сіндзо Абе.

Він обіцяв зробити економічне відновлення 
Японії своїм основним пріоритетом шляхом 
подолання дефляції, що була характерною 
для японської економіки майже два десяти-
ліття. Незабаром після інаугурації, у лютому 
2013 р. він виголосив промову під назвою «Япо-
нія повертається» під час візиту в США. Нова 
економіка Японії, так звана «Абеноміка» скла-
дається з «трьох стріл», а саме – монетарного 
стимулювання, податково-бюджетного сти-
мулювання і стратегії зростання. В кінцевому 
рахунку видається, що довгострокове еконо-
мічне здоров’я Японії буде залежати саме від 
третьої стріли «Абеноміки», а саме – стратегії 
зростання, найважливішими елементами якої 
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визначено участь жінок в соціально-економіч-
ному житті, стимулювання медичної промисло-
вості та інших зростаючих галузей, а також під-
тримка науки, технології та інновацій [4, с. 644].

У 1995 р. в Японії був прийнятий «Основний 
закон про науку і технології» [5], відповідно до 
якого урядом було сформовано «Базовий план 
науково-технологічного розвитку» згідно з яким 
має проводитись систематична і послідовна 
політика в галузі науки і технологій на довго-
строкову перспективу. Даним законом було 
встановлено, що найважливіші напрямки дер-
жавної науково-технологічної політики мають 
регулярно обговорюватися і коректуватися 
відповідно ситуації, що складається в країні, 
а відповідне коригування політики має відобра-
жатися у середньострокових «базових планах» 
науково-технологічного розвитку. У січні 2016 р. 
урядом Японії було затверджено «П’ятий базо-
вий план науково-технічного розвитку на 2016-
2020» – головний документ, який формує науко-
во-технічну політику Японії в середньостроковій 
перспективі на сьогоднішній день [6]. Особли-
вістю цього плану стало зміщення акцентів всієї 
державної науково-технологічної політики Япо-
нії з наукових досліджень на інновації.

Завдання такого зміщення були визначені 
ще в четвертому «Базовому плані науково- 
технічного розвитку», прийнятому в 2011 р. 
Уже в ньому було наголошено на необхідності 
перейти від конвенційного підходу у вигляді 
визначення «пріоритетних областей» розвитку 
науки і технологій до орієнтації на вирішення 
певних завдань, які узгоджуються із форму-
ванням чинників довгострокового стійкого 
зростання економіки і вирішення соціальних 
проблем японського суспільства. Відповідно, 
у формулювання завдань науково-технологіч-
ної політики міцно увійшла категорія «інновації», 
виділена в якості цільової функції досліджень, 
що користуються підтримкою держави. Окрім 
інновацій, що виконують спільні завдання сти-
мулювання економічного розвитку і зростання 
якості життя населення, в окрему катего-
рію були виділені так звані «зелені інновації» 
в енергетиці (стимулювання зниження викидів 
в атмосферу і підтримка «низьковуглецевої» 
енергетики) і «життєзберігаючих інновацій» 
(інноваційні методи профілактики, діагностики 
та лікування захворювань, поліпшення якості 
життя населення похилого віку) [7, с. 78].

Основним завданням документ визначає 
також орієнтацію розвитку науки і технологій 
на забезпечення умов для досягнення стій-

кого та інклюзивного розвитку країни в умовах 
зростаючої глобальної взаємозалежності. Для 
цих цілей, а також для збереження ролі Япо-
нії в якості одного з глобальних економічних 
лідерів, національна система НДДКР, згідно 
з уявленнями авторів документа, повинна бути 
«генератором постійних інновацій» і творцем 
компонентів для формування в Японії «супе-
рінтелектуального суспільства» (в документі 
використовується умовне найменування такого 
суспільства як «суспільство 5.0»), в якому за 
рахунок об’єднання елементів в рамках масш-
табних мереж і систем будуть максимально 
оптимізовані процеси виробництва, дистрибуції 
та споживання основних видів ресурсів. Від-
повідно ставиться завдання зміцнення «бази» 
науки, технологій та інновацій у вигляді заходів 
по формуванню високоякісного людського капі-
талу (інтелектуального ресурсу) шляхом вдо-
сконалення інституційних та фінансових умов 
для дослідників і дослідницьких колективів / 
установ [7, с. 78].

Таким чином, була кардинально оновлена   
сама концепція науково-технологічного роз-
витку, про що свідчить підзаголовок щорічника 
Міністерства освіти, культури, спорту, науки 
і технологій «Accelerating Open Innovation. 
Toward Sustainable Innovation Co-created by 
Industry, Academia, and Government», у другому 
розділі якого детально роз’яснюється концепція 
Суспільства 5.0 («супер-смарт-суспільства»), 
«де нові цінності і послуги будуть створюватися 
шляхом активного використання кіберпростору, 
який принесе процвітання людям» (White Paper 
on Science and Technology) [8]. В рамках даної 
концепції акцентується увага на розвитку техно-
логічних інновацій і їх комерціалізації, що має 
вести до зміцнення економічної могутності кра-
їни і підвищення конкурентоспроможності її еко-
номіки на світовому ринку [9, с. 95].

Однією із особливостей нової політики 
прем’єр-міністра Сіндзо Абе стало також поси-
лення гнучкості конкретних заходів науко-
во-технологічної політики, зокрема гнучкості 
коригування бюджетних витрат на науково-тех-
нологічні проекти з метою оптимізації їх реалі-
зації. Так, окрім п’ятирічних базових планів було 
запроваджено щорічне формування та затвер-
дження «Комплексної стратегії розвитку науки, 
технологій та інновацій» [10], яка фактично 
є безпосереднім керівництвом для суб’єктів 
здійснення науково-технологічної політики, 
а також надає можливість коригувати заходи 
політики в означеній сфері в залежності від 
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поточної соціально-економічної ситуації в кра-
їні. Така «комплексна стратегія» є доповнен-
ням діючого базового плану, переглядається на 
початку кожного фінансового року та встанов-
лює конкретні пріоритети на поточний рік.

Важливим є відмітити те, що в останні деся-
тиліття будь-який нормативно-правовий акт 
загального характеру у сфері науки, технологій 
та інновацій в Японії підкреслював особливе 
значення партнерства між університетами і про-
мисловістю.

Визнаючи важливу роль, яку дослідницькі 
університети можуть і повинні відігравати 
у розвитку технологічних інновацій, з метою 
заохочення передачі технологій з університе-
тів у промисловість Японія у 1999 р. прийняла 
Закон про спеціальні заходи щодо пожвавлення 
промисловості (Industrial Revitalization Special 
Law) [11]. Закон дозволяє одержувачам гран-
тів на дослідження, що забезпечуються держа-
вою, зберігати права на об’єкти інтелектуальної 
власності, в тому числі пов’язані з ними патенти, 
отримані в результаті таких досліджень. Тобто 
основною метою закону була передача права 
власності на об’єкти інтелектуальної власно-
сті університетам і дослідницьким організаціям 
з метою подальшої їх комерціалізації.

Практична реалізація таких заходів перед-
бачена Законом про сприяння трансферу 
технологій, отриманих в університетах (The 
University Technology Transfer Promotion Act), 
зокрема передбачено створення організацій по 
ліцензуванню технологій (Technology Licensing 
Organizations), що мають забезпечувати взає-
модію між університетами і приватними компа-
ніями шляхом патентування результатів дослі-
джень університетів із подальшим продажем 
ліцензій компаніям [12, с. 34].

Серйозна і досить успішна спроба реального 
об’єднання університетської науки з виробни-
цтвом була зроблена в Японії ще в 1980-і роки, 
коли була розроблена програма «Технополіс», 
спрямована на пожвавлення регіональних еко-
номік на основі розвитку високотехнологічного 
виробництва, що використовує результати 
розробок місцевих дослідницьких організацій, 
в тому числі і в першу чергу – університетів. 
Природним продовженням стратегії техно- 
полісів стала політика стимулювання ство-
рення кластерів. Сучасні виробничі та науко-
во-виробничі кластери, що виникають в Японії,  
також спираються на потенціал університе-
тів та їх кооперацію з компаніями і урядом 
[9, с. 104-105].

У 2006 р. до Основного закону про освіту 
була внесена поправка, відповідно до якої 
було передбачено, що місія всіх університе-
тів – національних, громадських (створених 
місцевою владою або громадськими органі-
заціями у сфері освіти) і приватних – включає 
в себе не тільки освіту і наукові дослідження, 
але й сприяння суспільному розвитку шляхом 
надання результатів своїх наукових досліджень 
на основі співпраці бізнесу, академічних кіл 
та уряду [8; 9, с. 96]. У 2015 році Міністерством 
освіти була сформульована стратегія управ-
ління національними університетами, в якій 
акцент робився на «максимізацію науково-до-
слідних функцій університетів», перетворення 
університетів в організації, що не тільки нада-
ють передові освітні послуги, а й такі, що гене-
рують інновації [9, с. 96].

Окрім того, в Японії, як і в багатьох розви-
нених країнах, держава впроваджує широкий 
спектр опосередкованих інструментів регулю-
вання сфери НДДКР. Вони включають подат-
кові пільги, пільгове кредитування, кредитні 
гарантії малим і середнім підприємствам за 
умови використання кредиту на НДДКР та ін. 
Роль непрямих інструментів впливу держави 
на сферу НДДКР в останні десятиліття в Япо-
нії істотно зросла. Якщо в 2000 р. 78% держав-
ної підтримки НДР в бізнес-секторі становили 
прямі бюджетні субсидії і 22% – опосередко-
вана допомога (податкові пільги, пільгові кре-
дити та ін.), то в даний час це співвідношення 
змінилося майже дзеркально: 80% становлять 
опосередковані форми державної підтримки 
та лише 20% припадають на пряме бюджетне 
фінансування [13]. Зміна акцентів в методах 
державного впливу на сферу досліджень, роз-
робок та інновацій в підприємницькому секторі 
(перехід від прямих методів державного впливу 
до більш гнучких опосередкованих методів) 
знижує навантаження бюджету в частині поточ-
них витрат, стимулюючи при цьому підприєм-
ства бізнес-сектора до виявлення резервів 
зростання ефективності всіх стадій інновацій-
ного процесу [14, с. 85].

Державний розвиток та стимулювання 
інвестиційно-інноваційної діяльності в Японії 
здійснюється в таких напрямках [15]: змен-
шення пільгового податку на прибуток вен-
чурних підприємств; зменшення податкового 
навантаження на приватні інвестиції в НДДКР; 
обов’язкове відшкодування коштів (до 80%) 
у венчурний бізнес; запровадження пільго-
вих кредитів інноваційним та науково-дослід-
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ним фірмам, зменшення відсоткової кредитної 
ставки для малих інноваційних підприємств; 
проведення стимулюючих заходів для розвитку 
малих інноваційних підприємств; звільнення від 
оподаткування пенсійних фондів малих інно-
ваційних підприємств; звільнення від оподат-
кування відрахувань, що надходять до страхо-
вих фондів захисту від ланцюгових банкрутств; 
створення товариств взаємного кредитування 
[16, с. 15].

У своїй політиці підтримки інноваційного 
середовища японський уряд особливу увагу 
приділяє захисту інтелектуальної власності: 
стимулювання процесів інтелектуальної твор-
чості всередині країни і ефективне викори-
стання його результатів; розробка та удоскона-
лення правової системи захисту інтелектуальної 
власності, яка здатна повністю регламентувати 
правовідносини з моменту створення об’єктів 
інтелектуальної власності до моменту їх актив-
ного впровадження у виробництво, просування 
на ринку і передачі виняткових прав шляхом 
відчуження або видачі ліцензій або продажу 
франшиз, використання не тільки вітчизняних 
інноваційних розробок, а й унікальних зарубіж-
них технічних рішень [17, с. 118].

В останні кілька років уряд Японії усвідомив 
економічні вигоди від стимулювання створення 
та розвитку венчурних підприємств, напра-
вивши свої зусилля на формування сприятли-
вого середовища венчурних проектів. Можна 
виділити такі основні характеристики вен-
чурного сектора Японії на сьогоднішній день: 
посилення співпраці центру і регіонів в питан-
нях створення, розвитку та управління венчур-
ними фондами; пом’якшення умов для самих 
початківців підприємств; уніфікація законодав-
ства для підвищення рівня прозорості ведення 
комерційної діяльності; розширення інстру-
ментів фінансової та інформаційної підтримки 
держави; введення лояльних умов для при-
ватних інвесторів («бізнес-ангелів»); перегляд 
податкової політики щодо венчурних компаній 
і стартапів; пом’якшення податкових механізмів 
тиску. Незважаючи на наявність проблем в регу-
люванні інноваційного сектору, японська еко-
номіка є прикладом успішного впровадження 
інновацій у виробничі та управлінські процеси. 
Постійний моніторинг результатів державної 
підтримки дозволяє координувати інноваційну 
політику і розставляти пріоритети відповідно до 
внутрішніх і зовнішніх потреб ринку [17, с. 119]. 
В Японії створено Асоціацію ангельського капі-
талу, яка є провідною професійною організа-

цією, яка підтримує «бізнес-ангелів» і страхує їх 
ризики у венчурах ранньої стадії. Асоціація під-
тримує професійний розвиток, а також забез-
печує захист прав та інтересів своїх членів, 
чисельність яких дорівнює 200 групам «ангелів» 
і більш ніж 8 тис. індивідуальних акредитованих 
інвесторів [17, с. 120].

Висновки. Отже, на нашу думку можна 
виокремити такі позитивні концептуальні 
аспекти досвіду Японії у сфері забезпечення 
науково-технологічного розвитку, які варто було 
б взяти до уваги для формування нової концеп-
ції інноваційного науково-технологічного роз-
витку в Україні:

– гнучка трансформованість стратегії роз-
витку науково-технологічної галузі під поточну 
соціально-економічну ситуацію та специфіку 
суспільних правовідносин в країні, що дає мож-
ливість коригування конкретних адміністратив-
них заходів з метою оптимізації їх реалізації;

– посилена координація, взаємодія суб’єк-
тів формування та реалізації державної науко-
во-технологічної політики, що зумовлює послі-
довність та системність їх дій;

– зміщення акцентів на застосування непря-
мих методів стимулювання (широкий спектр 
податкових пільг, кредитів тощо) з метою скоро-
чення бюджетних видатків на науку, технології, 
інновації, активізації внутрішніх ресурсів науко-
во-технологічного сектору, а також розширення 
масштабів грантового фінансування;

– консолідація зусиль уряду, промисловості, 
наукових та освітніх кіл, створення умов для 
розвитку публічно-приватного партнерства 
у сфері науково-технологічного розвитку;

– визначення інновацій, орієнтованих на 
вирішення соціальних та екологічних проблем 
(«green innovation», «life-saving innovations») 
в якості пріоритетної сфери та ключового чин-
ника для досягнення сталого та інклюзивного 
розвитку країни;

– спрямованість на розвиток людського 
капіталу як стратегічного ресурсу і створення 
супер-смарт суспільства (Super-smart Society), 
базисом якого є нова концепція «Суспільство 
5.0» (Society 5.0), що передбачає вирішення 
глобальних проблем та досягнення загального 
добробуту суспільства за рахунок розвитку 
науки і технологій. Концепція передбачає інте-
грацію кібернетичного та фізичного просторів 
з акцентом на використання штучного інте-
лекту, робототехніки, Інтернету-речей з метою 
створення нових цінностей, які зможуть зро-
бити життя людей комфортним та повноцінним 
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незалежно від віку, статі, соціального статусу, 
тобто створення рівних можливостей та забез-
печення реалізації потенціалу для кожної 
людини. Відповідно до концепції для переходу 
до нового суспільства 5.0 необхідно подолати 
5 перешкод: «державні органи, система зако-
нодавства, технології, людські ресурси і схва-
лення суспільства».
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Kurkova K. M. Features of the state scientific and technological policy of Japan at the current 
stage of its development

The article analyzes the features of the state science and technology policy of Japan at the present 
stage of its development. Positive conceptual aspects of Japan's experience in ensuring scientific 
and technological development are summarized, which should be taken into account for the formation 
of an updated concept of innovative scientific and technological development in Ukraine, in particular: 
flexible transformation of scientific and technological development strategy to the current socio-
economic situation and the specifics of public relations in the country, which makes it possible to 
adjust specific administrative measures to optimize their implementation; enhanced coordination, 
interaction of the subjects of formation and implementation of the state scientific and technological 
policy, which determines the sequence and system of their actions; shifting the emphasis to 
the use of indirect incentive methods (a wide range of tax benefits, loans, etc.) in order to reduce 
budget expenditures on science, technology, innovation, revitalization of internal resources 
of the science and technology sector, as well as expanding grant funding; consolidation of efforts 
of the government, industry, scientific and educational circles, creation of conditions for development 
of public-private partnership in the field of scientific and technological development; identification 
of innovations focused on solving social and environmental problems («green innovation»,  
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«life-saving innovations») as a priority area and a key factor for achieving sustainable and inclusive 
development of the country; focus on the development of human capital as a strategic resource 
and the creation of a Super-smart Society, the basis of which is a new concept «Society 5.0», 
which provides solutions to global problems and the general welfare of society through science 
and technologies. The concept envisages the integration of cyberspace and physical spaces with 
an emphasis on the use of artificial intelligence, robotics, the Internet of Things in order to create new 
values   that can make people's lives comfortable and full regardless of age, gender, social status, ie 
equal opportunities and capacity building. for everyone. According to the concept for the transition to 
a new society 5.0 it is necessary to overcome 5 obstacles: «government agencies, the legal system, 
technology, human resources and public approval».

Key words: scientific and technological development, scientific and technological potential, 
scientific and technological activity, state policy, state scientific and technological policy of Japan.
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ДО ПИТАННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ПЕНІ 
У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ
У статті констатується необхідність дотримання балансу інтересів між правами 

та законними інтересами платників податків та тягарем, який на них покладається захо-
дами забезпечення дисципліни платників податків у виконанні їх фіскальних обов’язків та для 
підтримки платоспроможності держави. Автор звертає увагу на особливості інструмен-
тарію відповідальності за податкові правопорушення, зокрема у частині пені. Аналізується 
правова природа пені у податковому праві і наводяться аргументи на користь твердження 
про законодавчу невизначеність щодо належності досліджуваного інституту до компенса-
ційних чи санкційних механізмів. Установлено, що вимоги ст. 61 Конституції України мають 
застосовуватись до сутності правового положення, а не його законодавчої назви. Автором 
зроблено висновки про сумнівність з точки зору недопустимості подвійної відповідально-
сті застосування пені на суму податкових зобов’язань поруч із штрафом, що визначається 
у відсотковому відношенні до суми податкового зобов’язання та про недопустимість засто-
сування пені до суми несплачених штрафних санкцій у зв’язку із невідповідністю положень 
про пеню в Податковому кодексі України вимогам Конституції України.

Ключові слова: податкова відповідальність, пеня, подвійна відповідальність, невідповід-
ність Конституції України, податкові правопорушення.

Постановка проблеми та завдання 
дослідження. Сталий розвиток економіки 
України потребує перш за все конкретних 
та зрозумілих правил поведінки для учасни-
ків внутрішніх ринків. Одним із основних таких 
аспектів є податкові правила, які безпосе-
редньо впливають на економічний результат 
діяльності суб’єктів господарювання та інших 
платників податків й, іноді, мають визначаль-
ний характер при прийнятті рішення щодо 
доцільності здійснення тієї чи іншої підприєм-
ницької діяльності.

Одним із інститутів податкового права, який 
значною мірою впливає на ділову активність, 
є відповідальність за порушення податкового 
законодавства. Недостатня дієвість' цього 
інституту небезпечна тим, що це послаблює 
платоспроможність держави і публічні фінанси 
в цілому. Водночас, надмірна суворість відпо-
відальності створює надмірний тягар на при-
ватних осіб і, як засіб зменшення такого тягаря, 
породжує корупційну динаміку.

У зв’язку з цим дотримання балансу у відно-
синах податкової відповідальності є не тільки 
обов’язковим з правової точки зору, але і еконо-
мічно доцільним.

Разом із тим, інститут пені в податковому праві 
має подвійну природу – фінансової санкції та ком-
пенсаційного механізму за користування чужими 
коштами, однак застосовується разом із механіз-
мами фінансової відповідальності, що є сумнів-
ним з точки зору ст. 61 Конституції України, поло-
ження якої забороняють притягнення особи до 
одного виду відповідальності декілька разів.

У зв’язку із цим метою дослідження є вста-
новлення відповідності інституту пені в подат-
ковому праві України вимогам ст. 61 Конституції 
України.

Аналіз публікацій та виклад основних 
положень дослідження. Дослідженням зазна-
ченого питання займалась низка вітчизняних 
науковців, серед яких належить виокремити 
П. М. Дуравкіна, Б. Н. Закаряна, Б. М. Ковтуна 
та В. Т. Білоус, які приділили увагу пені окремо 
від інших інститутів податкової відповідальності.

Регулювання пені в ПК України в цілому 
є неоднозначним та теоретично невизначеним, 
не дивлячись на наявність поняття та розкриття 
його змісту законодавцем. Зокрема, поняття 
пеня вживається в наступному контексті:

1) як складова грошового зобов’язання плат-
ника податків, поруч із основною сумою зобов’я-
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зання, фінансовою санкцією та санкцією за 
порушення у сфері ЗЄД як окремий від окрес-
лених вище вид зобов’язання (п. 14.1.39 ПК 
України);

2) пеня визначається як сума коштів у вигляді 
відсотків, нарахування на суми податкових 
зобов’язань та/або суми штрафних (фінансо-
вих) санкцій, не сплачених у встановлені зако-
нодавством строки (п. 14.1.162 ПК України);

3) пеня не зазначається в переліку штраф-
них (фінансових) санкцій поруч із фіксованою 
сумою та/або відсотками, що справляються 
з осіб, які вчинили податкове правопорушення 
(п. 14.1.265 ПК України);

4) пеня визначається окремо від штрафних 
санкцій і в контексті їх скасування, де законо-
давець визначив, що пеня та штрафні санкції, 
нараховані на суму грошового зобов’язання, 
скасовану за результатами адміністративного 
чи судового оскарження, також підлягають ска-
суванню (п. 57.4 ПК України);

5) пеня також визначена окремо під штраф-
них санкцій в аспекті списання безнадійного 
податкового боргу (п. 101.1 ПК України) [2].

З огляду на вищевикладені положення, зако-
нодавець не розглядає пеню як складову частину 
фінансової відповідальності разом із фінансо-
вими санкціями, а вважає її природу іншою.

У цьому зв’язку належить розглянути деякі 
праці вітчизняних вчених. Зокрема В. Т. Білоус 
та В. М. Ковтун, досліджуючи правову природу 
фінансових санкцій, що застосовуються за 
порушення податкового законодавства, зазна-
чають, що відповідно до податкового зако-
нодавства фінансово-правові санкції мають 
каральний (штраф) та правовідновлювальний 
(пеня) характер [3, с. 73].

В свою чергу Б. Н. Закарян вказує, що наразі 
невирішеними залишаються деякі аспекти, 
пов’язані із природою та особливістю пені. Так, 
вчений зазначає, що проблема відмежування 
способів забезпечення виконання податкового 
обов’язку від заходів юридичної відповідаль-
ності має важливе теоретичне і практичне 
значення. Пеня має подвійну природу: вона 
одночасно виступає способом забезпечення 
виконання обов’язку зі сплати податків і зборів 
та мірою податкової відповідальності. Більш 
того, на сьогодні пеня розглядається законо-
давцем як різновид санкції за порушення подат-
кового законодавства [4, с. 94].

П. М. Дуравкін, досліджуючи правову при-
роду пені в податковому праві, дійшов висновку 
про те, що пеня в податковому праві є санкцією 

за порушення строків сплати податків і зборів, 
яке спричинило затримання податкових над-
ходжень до відповідних бюджетів. Належність 
пені до мір податково-правової відповідально-
сті зумовлюється її додатковим характером по 
відношенню до сум податків і зборів, які не були 
вчасно сплачені. Створюючи додаткові майнові 
обтяження для платника податків, забезпе-
чуючи додаткові надходження до відповідних 
бюджетів, пеня має податково-правову природу 
компенсаційної санкції [5, с. 9].

Водночас, подібний висновок суперечить 
положенням законодавства, наведеним вище, 
оскільки фактично розглядає пеню як одну із 
фінансових санкцій за порушення податкового 
законодавця, що не властиво чинній редакції 
ПК України.

Визначаючи правову природу пені, вчений 
стверджує про таке:

1) позиція законодавця щодо вказівки на 
пеню, як спосіб забезпечення або санкцію сама 
по собі не може бути визначальною для її пра-
вової природи;

2) вчасна і в повному обсязі сплата податків 
і зборів виключає нарахування пені;

3) пеня виступає доповненням до суми 
несплачених вчасно податків і зборів;

4) пеня є додатковим обтяженням для плат-
ника податків, порівняно із його початковим 
обов’язком зі сплати податків і зборів;

5) нарахування пені є наслідком спливу 
строків виконання обов’язку зі сплати податків 
і зборів;

6) обов’язок зі сплати пені виходить за межі 
виконання обов’язку зі сплати податків і зборів;

7) пеня компенсує затримку надходження до 
бюджетів передбачених сум податків і зборів;

8) величина пені складається з: а) встанов-
леного законодавством відсоткового розміру 
пені; б) періоду прострочення сплати податків 
і зборів; в) суми, на яку нараховується пеня;

9) наразі пеня в податковому законодав-
стві є компенсаційно-штрафною санкцією, що 
зумовлено її нарахуванням як на суму неспла-
чених вчасно податків і зборів, так і на суму 
штрафів [5, с. 8].

Вищенаведені ознаки вказують на те, що 
пеня є формою юридичної відповідальності 
за податкове правопорушення, тобто одним із 
негативних фінансових наслідків податкового 
правопорушення для порушника.

Зазначений висновок має декілька наслідків:
1) застосування пені має бути включено до 

переліку фінансових санкцій;
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2) одночасне застосування пені і штрафу, 
а також фінансових санкцій у вигляді відсо-
ткового співвідношення до суми невиконаного 
зобов’язання має бути предметом окремого 
дослідження;

3) застосування пені до штрафних санкцій 
має бути предметом окремого дослідження.

Щодо цих питань, з метою спрямування 
подальших наукових досліджень, вважаємо 
за належне звернути увагу на таке. Оскільки 
пеня є відповідальністю за правопорушення, 
і з огляду на відсутність цивільно-правових від-
носин у податковій сфері, її застосування мож-
ливе виключно як однієї із фінансових санкцій. 
Виокремлення законодавцем глави 12 ПК Укра-
їни із загальних положень про фінансові санкції 
є необґрунтованим і пеня має становити окрему 
статтю в зазначеному розділі.

Зазначений висновок підтверджується 
і положеннями п.129.9.1-129.9.7 ПК України, 
який передбачає випадки анулювання/ненара-
хування пені, і встановлює правила, аналогічні 
правилам звільнення від відповідальності за 
податкові правопорушення.

Щодо одночасного застосування пені і штрафу 
питання є надзвичайно комплексним з огляду на 
положення ст. 61 Конституції України, відповідно 
до якої ніхто не може бути двічі притягнений до 
юридичної відповідальності одного виду за одне 
й те саме правопорушення [1].

Зазначене питання неодноразово досліджува-
лось в судовій практиці в цивільних та господар-
ських справах (яким, власне і властивий інститут 
пені). Верховний Суд України, а потім і Касаційний 
Верховний Суд, дотримувались одночасно кіль-
кох позицій, неодноразово змінюючи їх.

Так, Касаційний господарський суд в Поста-
новах від 19.09.2019 у справі № 904/5770/18, 
від 27.09.2019 у справі № 923/760/16, від 
02.04.2019 у справі № 917/194/18, від 25.05.2018  
у справі № 922/1720/17,  від 09.02.2018  
у справі № 911/2813/17, від 22.03.2018 у справі 
№ 911/1351/17 дотримується позиції про те, 
що одночасне стягнення з учасника господар-
ських відносин, який порушив господарське 
зобов'язання за договором, штрафу та пені 
не суперечить статті 61 Конституції України, 
оскільки згідно зі статтею 549 ЦК України пеня 
та штраф є формами неустойки, а відповідно 
до статті 230 ГК України – видами штрафних 
санкцій, тобто не є окремими та самостійними 
видами юридичної відповідальності. У межах 
одного виду відповідальності може застосову-
ватися різний набір санкцій [6-11].

Водночас, така позиція не витримує критики 
з огляду на текст норми ст. 61 Конституції, яка, 
визначає, що ніхто не може бути двічі притягне-
ний до юридичної відповідальності одного виду 
за одне й те саме правопорушення, фактично 
забороняючи застосування одночасно двох 
санкцій за одне й те ж саме правопорушення.

Слідування логіці Касаційного господар-
ського суду Верховного суду означало б, напри-
клад, припустимість з точки зору Конституції 
застосування кількох покарань одночасно за 
одне й те ж саме правопорушення (наприклад, 
застосування одночасно штрафу і позбавлення 
права займатись певною діяльністю).

При цьому, Верховний Суд України у Поста-
нові у справі № 6-116цс13 від 6 листопада 
2013 року зазначив, що встановлення різних 
видів цивільно-правової відповідальності за 
різні порушення умов договору, навіть із їх одно-
часним застосуванням, не свідчить про пору-
шення положень ст. 61 Конституції України [12].

Іншими словами, зазначена правова пози-
ція означає, що штраф та пеня не можуть бути 
одночасно застосовані за одне й те ж саме пра-
вопорушення з огляду на положення Консти-
туції. Одночасне застосування пені і штрафу 
є допустимим у випадку їх застосування за різні 
правопорушення в межах одних і тих самих 
правовідносин.

Також вірною вдається позиція Верхов-
ного Суду України, висловлена в Постанові від 
1 липня 2014 року у справі №11/5026/1925/2012, 
відповідно до якої суд касаційної інстанції, 
застосувавши до спірних правовідносин поло-
ження частини третьої статті 692, частини другої 
статті 536, частини другої статті 625 ЦК України, 
дійшов обґрунтованого висновку про те, що про-
центи за користування чужими грошовими кош-
тами, які за умовами договору нараховуються 
за кожен день прострочення виконання зобов’я-
зання, за своєю правовою природою, урахову-
ючи спосіб їх обчислення за кожен день простро-
чення, підпадають під визначення пені (частина 
третя статті 549 ЦК України), яка вже нарахо-
вана  відповідно до пункту 7.2 договору в розмірі 
двох облікових ставок Національного банку Укра-
їни від несплаченої покупцем суми за кожен день 
прострочення за цей самий період, що не узгод-
жується з приписами статті 61 Конституції Укра-
їни, за змістом якої ніхто не може бути двічі при-
тягнений до юридичної відповідальності одного 
виду за одне й те саме правопорушення [13].

Таким чином, Верховний Суд України дійшов 
висновку про те, що визначальним у вирішенні 
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питання про подвійну відповідальність є саме 
зміст механізму, що застосовується, у зв’язку із 
чим застосування неустойки двічі (у формі пені 
та штрафу, або пені та відсотків річних сфор-
мульованих як пеня) є порушенням принципу 
недопустимості подвійної відповідальності.

На нашу думку єдиним шляхом розв’язання 
зазначеної проблеми є розмежування компенса-
ційного і санкційного характеру відповідальності.

Так, у випадку застосування штрафу у фік-
сованому розмірі (в якості санкції за правопо-
рушення) застосування пені вдається мож-
ливим із тим, щоб компенсувати стороні, яка 
зазнала порушення своїх прав, втрати, яких 
вона зазнала.

Разом із тим, застосування пені із одночас-
ним застосуванням штрафу у відсотковому спів-
відношенні до розміру зобов’язання, наприклад, 
відповідно до п.120-1.1 ст. 120-1 ПК України, із 
зростанням суми штрафу відповідно до строку 
порушення, має розглядатись як подвійна від-
повідальність, оскільки в такому разі порушник 
змушений двічі компенсувати втрати стороні, 
яка їх зазнала.

Стосовно нарахування пені на суму неспла-
чених штрафних санкцій, вважаємо за необхідне 
окреслити наступну позицію. Оскільки пеня 
є формою відповідальності, то вона може наста-
вати за вчинене правопорушення і, з огляду 
на положення Конституції України, не більше 
одного разу. Застосування пені стосовно штраф-
них санкцій або затримки сплати узгоджених 
зобов’язань відрізняється своєю природою від 
застосування пені в інших випадках.

Цивільне право регулює зазначені відно-
сини шляхом застосування пені та, окремим 
інститутом, відшкодування інфляційних витрат 
та витрат у вигляді відсотків річних за користу-
вання коштами. Більш того, саме такий зміст 
фактично передбачає п.129.4 ПК України, 
визначаючи пеню у розмірі 100-120 відсотків 
від розміру облікової ставки Національного 
банку України [2], хоча і застосовує поняття 
пені замість інфляційних витрат та відсотків за 
користування коштами.

У зв’язку із зазначеним, зазначені положення 
можуть застосовуватись виключно у разі зміни 
законодавства і встановлення їх компенсацій-
ної природи, пов’язаної не з податковим пра-
вопорушенням як таким, а із затримкою щодо 
виконання зобов’язання і, відповідно, інфляцій-
ними втратами та відсотками за користування 
державними коштами. В такому випадку зазна-
чений компенсаторний механізм не матиме 

властивостей пені і може застосовуватись 
одночасно із нею.

Висновки з дослідження. З огляду на 
вищенаведене, до врегулювання законодавцем 
питання застосування пені як компенсаторного 
механізму за затримку виконання зобов’язання 
у випадку несплати штрафних санкцій, а також 
врегулювання правового режиму пені шляхом її 
включення до переліку фінансових санкцій на 
підставі ПК України, положення ПК України про 
пеню не підлягають застосуванню з огляду на 
невідповідність вимогам Конституції України.
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Lipynskyi V. V. To the question of the constitutionality of the penalty in tax law
In the article the author states the necessity of the proper balance maintenance between tax 

discipline and unnecessary fiscal responsibility scale to provide stability in states finances. Analysis 
of fiscal responsibility institute is carried out, with the particular accent on periodic penalty payment. 
Author analyses the legal nature of the periodic penalty payment within tax law and has stated 
uncertainty related to the place of periodic penalty payment within either punitive or compensatory 
mechanisms. It is established, that provisions of the Article 61 of the Constitution of Ukraine are 
applicable based on the legal nature of periodic penalty payment, not in view of its definition given 
by the statutes. Author infers that doubts arise with respect to constitutional acceptance of applying 
periodic penalty payment together with the fine, determined in percentage of the tax obligation, 
and about clear constitutional prohibition of applying periodic penalty payment to the unpaid amount 
of fine or other sanctions. Therefore, the periodic penalty payment within tax code of Ukraine should 
not be applied in practice based on the rule of law demands until legislation is amended.

Key words: tax liability, periodic penalty payment, ne bis in idem, being contradictory to 
constitutional provisions, tax offences.
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ОСКАРЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ
У статті досліджено питання оскарження адміністративних актів. Вказано, що право 

оскаржувати адміністративні акти та порядок їхнього скасування крім процесуального 
законодавства міститься й у нормах матеріального права, якими передбачається право 
оскаржувати та скасовувати адміністративні акти в судовому порядку. Так, відповідно до 
ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і служ-
бових осіб. Стаття 20. 1 Податкового кодексу України визначає, що контролюючі органи 
мають право звертатися до суду, у тому числі подавати позови до підприємств, установ, 
організацій та фізичних осіб: щодо зупинення видаткових операцій платника податків на 
рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах, у тому числі 
при недопущенні посадових осіб контролюючих органів до обстеження територій та примі-
щень (ст. 20.1.31 ПК України); щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника 
податків шляхом накладення арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого 
платника податків, що знаходяться в банку, та зобов’язання такого платника податків 
виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені цим Кодексом, якщо плат-
ник податків перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим 
Кодексом (ст. 20.1.32 ПК України) тощо. Відповідно до п. 56.1. ст. 56 Податкового кодексу 
України рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністра-
тивному або судовому порядку. Аналогічні за змістом норми закріплені і в багатьох інших 
законодавчих актах. Так, ч. 1 ст. 29 Митного кодексу України зазначається, що рішення, дії 
або бездіяльність митних органів або їх посадових осіб можуть бути оскаржені безпосеред-
ньо до суду в порядку, визначеному законом.
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Постановка проблеми. Право оскаржувати 
адміністративні акти та порядок їхнього ска-
сування крім процесуального законодавства 
міститься й у нормах матеріального права, 
якими передбачається право оскаржувати 
та скасовувати адміністративні акти в судовому 
порядку.

Так, відповідно до ст. 55 Конституції України 
кожному гарантується право на оскарження 
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів дер-
жавної влади, органів місцевого самовряду-
вання, посадових і службових осіб.

Стан наукової розробки. Триваюча діяль-
ність із удосконалення чинного адміністратив-
но-процедурного законодавства своїм резуль-
татом має дискусійність розуміння категорії 
«адміністративного акту». Так, науково-тео-
ретичні розробки присвячені визначенню сут-
ності адміністративного акту, його процедурних 
аспектів є результатом діяльності таких вчених, 
як В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, 

В.М. Бевзенко В. М. Гаращук, І. П. Голосні-
ченко, В. В. Зуй, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпа-
ков, Н. Р. Нижник, С. Г. Стеценко, В. О. Шамрай, 
В. К. Шкарупа та ін. Триваючі процеси із рефор-
мування адміністративно-судочинного та адмі-
ністративно-процедурного законодавства вима-
гають узагальнення судової практики його 
застосування.

Метою статті є здійснення характеристики 
особливостей оскарження положень та проце-
дури ухвалення адміністративного акта.

Виклад основного матеріалу. Стаття 20.1  
Податкового кодексу України визначає, що кон-
тролюючі органи мають право звертатися до 
суду, у тому числі подавати позови до підпри-
ємств, установ, організацій та фізичних осіб: 
щодо зупинення видаткових операцій плат-
ника податків на рахунках такого платника 
податків у банках та інших фінансових уста-
новах, у тому числі при недопущенні посадо-
вих осіб контролюючих органів до обстеження  



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

86

територій та приміщень (ст. 20.1.31 ПК України); 
щодо зупинення видаткових операцій на рахун-
ках платника податків шляхом накладення 
арешту на цінні папери та/або кошти та інші цін-
ності такого платника податків, що знаходяться 
в банку, та зобов’язання такого платника подат-
ків виконати законні вимоги податкового керую-
чого, передбачені цим Кодексом, якщо платник 
податків перешкоджає виконанню податковим 
керуючим повноважень, визначених цим Кодек-
сом (ст. 20.1.32 ПК України) тощо. Відповідно 
до п. 56.1. ст. 56 Податкового кодексу Укра-
їни рішення, прийняті контролюючим органом, 
можуть бути оскаржені в адміністративному 
або судовому порядку.

Аналогічні за змістом норми закріплені 
і в багатьох інших законодавчих актах. Так, 
ч. 1 ст. 29 Митного кодексу України зазнача-
ється, що рішення, дії або бездіяльність мит-
них органів або їх посадових осіб можуть бути 
оскаржені безпосередньо до суду в порядку, 
визначеному законом.

Зокрема ч. 2 ст. 26 Кодекс України про надра 
визначено, що право користування надрами 
припиняється органом, який надав надра 
у користування, зокрема, у судовому порядку; 
п. 12 ч. 1 ст. 67, ч. 2 ст. 68 Кодексу цивільного захи-
сту України встановлено, що до повноважень 
центрального органу виконавчої влади, який 
здійснює державний нагляд у сфері техноген-
ної та пожежної безпеки, належить право звер-
нутися до адміністративного суду щодо: засто-
сування заходів реагування у вигляді повного 
або часткового зупинення до повного усунення 
порушень вимог законодавства у сфері техно-
генної та пожежної безпеки роботи підприємств, 
окремих виробництв, виробничих дільниць, 
експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, 
дільниць, а також машин, механізмів, устатку-
вання, транспортних засобів, зупинення прове-
дення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, 
випуску і реалізації пожежонебезпечної продук-
ції, систем та засобів протипожежного захисту, 
надання послуг, якщо ці порушення створюють 
загрозу життю та/або здоров’ю людей; засто-
сування заходів реагування у вигляді повного 
або часткового зупинення роботи підприємств, 
окремих виробництв, виробничих дільниць, 
агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих 
приміщень, випуску та реалізації пожежонебез-
печної продукції, систем та засобів протипожеж-
ного захисту у порядку, встановленому законом;

Згідно із ст. 16 Закону України «Про звер-
нення громадян» скарга на дії чи рішення органу 

державної влади, органу місцевого самовря-
дування, підприємства, установи, організації, 
об’єднання громадян, засобів масової інфор-
мації, посадової особи подається у порядку під-
леглості вищому органу або посадовій особі, що 
не позбавляє громадянина права звернутися 
до суду відповідно до чинного законодавства, 
а в разі відсутності такого органу або незгоди 
громадянина з прийнятим за скаргою рішен-
ням – безпосередньо до суду.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції» передбачено, 
що заявник, відповідач, третя особа мають 
право оскаржити рішення органів Антимоно-
польного комітету України повністю або част-
ково до господарського суду у двомісячний 
строк з дня одержання рішення. А згідно зі 
ч. 10 ст. 17 Закону України «Про свободу сові-
сті та релігійні організації» рішення державних 
органів з питань володіння та користування 
культовими будівлями і майном можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, передбаченому 
Цивільним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ст.ст. 43, 50 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», акти міс-
цевих державних адміністрації можуть бути 
оскаржені до суду, якщо вони суперечать Кон-
ституції України, законам України, рішенням 
Конституційного Суду України, актам Прези-
дента України та Кабінету Міністрів України або 
інтересам територіальних громад чи окремих 
громадян.

Відповідно до п. 10 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» акти 
органів та посадових осіб місцевого самовряду-
вання з мотивів їхньої невідповідності Консти-
туції або законам України визнаються незакон-
ними в судовому порядку.

Абзацем 2 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» передба-
чено, що у разі, якщо особа в установлений строк 
добровільно не виконала вимоги, встановлені 
у приписі, орган державного архітектурно-буді-
вельного контролю подає позов до суду про зне-
сення самочинно збудованого об’єкта та компен-
сацію витрат, пов’язаних з таким знесенням.

Так само ч. 5 ст. 37 Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення» визначає під-
стави, за наявності яких Національна рада 
України з питань телебачення і радіомовлення 
може звертатися до суду про анулювання 
ліцензії на мовлення; ч. 1 ст. 17 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» передбачено, що спори, які вини-
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кають із правовідносин за цим Законом, вирішу-
ються в судовому порядку, а ч. 3 цієї ж статті 
встановлено, що спори щодо розміру шкоди 
та прав на її відшкодування, накладення штра-
фів та з інших питань вирішуються в судовому 
порядку; ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Анти-
монопольний комітет України» визначає, що до 
повноважень Антимонопольного комітету Укра-
їни належить, зокрема, право звертатися до 
суду з позовами, заявами і скаргами у зв’язку 
із застосуванням законодавства про захист еко-
номічної конкуренції; ч. 2 ст. 19-1 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» закріплено, 
що Національний банк України зобов’язаний 
звернутися до суду з позовом про припинення 
юридичної особи у разі невиконання юридич-
ною особою, яка має намір здійснювати банків-
ську діяльність, протягом року з дня державної 
реєстрації вимог частини першої статті 19 цього 
Закону; ч. 3 ст. 14 Закону України «Про дер-
жавну допомогу суб’єктам господарювання» 
передбачено, що у разі невиконання рішення 
про припинення або повернення незаконної 
державної допомоги, недопустимої для конку-
ренції, Уповноважений орган звертається до 
окружного адміністративного суду, територі-
альна юрисдикція якого поширюється на місто 
Київ, з позовом про визнання відповідного нор-
мативно-правового чи акта індивідуальної дії, 
на підставі якого надавалася така державна 
допомога, незаконним, та про припинення та/
або повернення незаконної державної допо-
моги тощо.

Отже, підводячи певні підсумки проведе-
ного аналізу доцільно вказати, що оскарження 
адміністративних актів полягає в заявлені у від-
повідному позові конкретних вимог, які мають 
відображати правові наслідки задоволення 
позовних вимог.

Кодекс адміністративного судочинства Укра-
їни не встановлює, яким має бути зміст позовних 
вимог, окремо у випадку оскарження актів інди-
відуальної дії. Так, у п. 2 ч. 2 ст. 245 КАС України 
встановлено, що у разі задоволення позову суд 
може прийняти рішення про визнання проти-
правним та скасування індивідуального акта чи 
окремих його положень.

Тобто з наведеного важко зробити однозна-
чний висновок, який спосіб захисту повинен 
використовуватися у випадку оскарження адмі-
ністративного акта. З огляду на таку неточність 
законодавства склалася суперечлива судова 
практика: деякі суди визнають адміністративні 
акти протиправними, але не скасовують їх, 

чи визнають адміністративні акти нечинними  
або одночасно скасовують та визнають акт 
нечинним.

Свого часу Вищий адміністративний суд 
України висловив свою позицію щодо цього. Так, 
у п. 10.2 Постанови Пленуму Вищого адміністра-
тивного суду України «Про судове рішення в адмі-
ністративній справі» від 20 травня 2013 року 
№ 7 міститься ряд роз’яснень, які стосуються 
скасування індивідуальних адміністративних 
актів судом, зміст яких зводиться до такого:

1) у випадку визнання протиправним рішення 
суб’єкта владних повноважень чи його окремих 
положень суд повинен зазначити про це в судо-
вому рішенні та одночасно застосувати один 
із способів захисту порушеного права: скасу-
вання або визнання нечинним рішення чи окре-
мих його положень;

2) акти індивідуальної дії підлягають скасу-
ванню, а нормативно-правові акти визнанню 
нечинними, тому одночасне застосування обох 
способів захисту порушеного права є помилковим;

3) вимоги про визнання акта владного органу 
недійсним або неправомірним тощо є різними 
словесними формами вираження одного й того 
самого способу захисту порушеного права пози-
вача, а саме визнання акта протиправним [1].

Аналогічна позиція щодо скасування індиві-
дуальних адміністративних актів, знайшла своє 
закріплення і в практиці Верховного суду Укра-
їни. Так, в Постанові Верховного суду України 
від 8 грудня 2009 року № 21-1573во09 зазна-
чено, що визнання акта нечинним, як випливає 
з системного аналізу статей 105, 162, 171 КАС 
України, може стосуватися лише випадків 
оскарження нормативно-правових актів. Від-
мінність між встановленою судом незаконністю 
(протиправністю) актів індивідуальних та нор-
мативно-правових є істотною і полягає, зокрема 
в моменті втрати чинності такими актами.

У разі визнання незаконним (протиправним) 
індивідуальний акт є таким, що не діє з моменту 
його прийняття, а нормативно-правовий, якщо 
інше не встановлено законом або не зазначено 
судом, втрачає чинність після набрання закон-
ної сили судовим рішенням [2].

На підставі вищевикладеного можна зробити 
висновок, що адміністративні акти підлягають 
скасуванню у випадку їх протиправності, а нор-
мативно-правові акти визнанню нечинними. 
Також, варто звернути увагу на те, що визнання 
акта протиправним, відповідно до згаданої 
вище постанови пленуму Вищого адміністра-
тивного суду України, може розглядатися як 
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окремий спосіб захисту, проте, як слушно вка-
зує О.О. Мандюк, розмежування двох способів 
захисту: визнання протиправним та скасування 
недоцільно [3], оскільки констатація протиправ-
ності акта без його скасування неефективна.

У цьому аспекті доцільно навести постанову 
Київського апеляційного адміністративного суду 
від 08.09.2016 у справі № 826/26538/15, яка 
залишено без змін згідно з постановою Верхов-
ного Суду від 26 червня 2018 року.

Так, у листопаді 2015 року ОСОБА_3 звер-
нулася до Окружного адміністративного суду 
міста з адміністративним позовом до Кабінету 
Міністрів України, в якому просив суд:

– визнати протиправними дії Кабінету Міні-
стрів України щодо встановлення у поста-
нові Кабінету Міністрів України від 16 вересня 
2015 року № 731 «Про підвищення оплати 
праці працівників установ, закладів та орга-
нізацій окремих галузей бюджетної сфери» 
розміру посадового окладу (тарифної ставки) 
працівника 1 тарифного розряду для розра-
хунку з 1 вересня 2015 року у штатному розписі 
посадових окладів (тарифних ставок, ставок 
заробітної плати) працівників установ, закла-
дів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери на рівні 1012 гривень;

– визнати нечинними п. 1, 2 постанови Кабінету 
Міністрів України «Про підвищення оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окре-
мих галузей бюджетної сфери» від 16 вересня 
2015 року № 731 у зв’язку з їх невідповідністю 
ч. 3 ст. 96 Кодексу законів про працю України, 
ч. 3 ст. 6 Закону України «Про оплату праці», що 
є порушенням ч. 3 ст. 113 Конституції України;

– зобов’язати Кабінет Міністрів України 
визначити умови розміру посадового окладу 
(тарифної ставки) з урахуванням вимог 
ч. 3 ст. 6 Закону України «Про оплату праці», 
ч. 3 ст. 96 Кодексу законів про працю України та 
встановити розмір посадового окладу (тариф-
ної ставки) працівника першого тарифного роз-
ряду, який використовується для формування 
посадових окладів (тарифних ставок) праців-
ників усіх тарифних розрядів «Єдиної тариф-
ної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери» (Додаток 
1 до постанови Кабінету Міністрів України від 
30 серпня 2002 р. № 1298) на рівні, що переви-
щує мінімальну заробітну плату.

Суд першої інстанції, частково задовольня-
ючи адміністративний позов, виходив з того, 
що норми оскаржуваної постанови супере-

чать вимогам ст. 6 Закону України «Про оплату 
праці» та ст. 96 Кодексу законів про працю 
України, тому враховуючи протиправний харак-
тер постанови КМУ № 731 наявні правові під-
стави для зобов’язання КМ України визначити 
умови розміру посадового окладу (тарифної 
ставки) з урахуванням вимог ч. 3 ст. 6 Закону 
України «Про оплату праці», ч. 3 ст. 96 Кодексу 
законів про працю України та встановити роз-
мір посадового окладу (тарифної ставки) пра-
цівника першого тарифного розряду, який 
використовується для формування посадових 
окладів (тарифних ставок) працівників усіх 
тарифних розрядів «Єдиної тарифної сітки роз-
рядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галу-
зей бюджетної сфери» (Додаток 1 до Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 
2002 року № 1298) на рівні, що перевищує роз-
мір мінімальної заробітної плати.

Щодо відмови у задоволенні позовних вимог 
про визнання протиправними дій КМ України 
щодо встановлення в оскаржуваній постанові 
розміру посадового окладу (тарифної ставки) 
працівника 1 тарифного розряду для розра-
хунку з 1 вересня 2015 року у штатному розписі 
посадових окладів (тарифних ставок, ставок 
заробітної плати) працівників установ, закла-
дів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери на рівні 1012 гривень, суд першої інстан-
ції зазначив, що оскільки способом реалізації 
такого повноваження є прийняття оскаржува-
ного акту (рішення), отже належним способом 
захисту прав позивача є саме визнання нечин-
ною оскаржуваної постанови.

З таким висновком суду першої інстанції пого-
дилася і колегія суддів апеляційної інстанції. 
Разом з тим колегія суддів апеляційної інстан-
ції, вказала, що у разі задоволення адміністра-
тивного позову суд може прийняти постанову, 
зокрема, про визнання протиправними рішення 
суб’єкта владних повноважень чи окремих його 
положень, дій чи бездіяльності і про скасування 
або визнання нечинним рішення чи окремих 
його положень, про поворот виконання цього 
рішення чи окремих його положень із зазначен-
ням способу його здійснення.

В постанові Пленуму Вищого адміністра-
тивного суду України від 20.05.2013 року «Про 
судове рішення в адміністративній справі» 
зазначено, із змісту статті 162 КАС України 
випливає, що в разі задоволення позову про 
визнання протиправним рішення суб’єкта влад-
них повноважень чи його окремих положень суд 
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повинен зазначити про це в судовому рішенні 
та одночасно застосувати один із встановлених 
законом способів захисту порушеного права 
позивача: про скасування або визнання нечин-
ними рішення чи окремих його положень.

При цьому суди повинні мати на увазі, що одно-
часне застосування обох способів захисту пору-
шеного права – визнання спірного акта нечинним 
та скасування такого акта - є помилковим.

Скасування акта суб’єкта владних повно-
важень як способу захисту порушеного права 
позивача застосовується тоді, коли спірний 
акт не породжує жодних правових наслідків від 
моменту прийняття такого акта.

Визнання ж акта суб’єкта владних повнова-
жень нечинним означає втрату чинності таким 
актом з моменту набрання чинності відповідним 
судовим рішенням або з іншого визначеного 
судом моменту після прийняття такого акта.

Суд визначає, що рішення суб’єкта владних 
повноважень є нечинним, тобто втрачає чин-
ність з певного моменту лише на майбутнє, 
якщо на підставі цього рішення виникли право-
відносини, які доцільно зберегти.

При цьому суди повинні виходити з того, 
що вимоги про визнання акта владного органу 
недійсним або неправомірним тощо є різними 
словесними формами вираження одного й того 
самого способу захисту порушеного права 
позивача, а саме визнання акта протиправним.

Ухваливши рішення про визнання норматив-
но-правового акта незаконним або таким, що 
не відповідає правовому акту вищої юридичної 
сили, і про визнання його з цих підстав нечин-
ним, суд у порядку, визначеному частиною 
одинадцятою статті 171 КАС України, повинен 
зобов’язати орган, який видав оскаржуваний 
акт, невідкладно опублікувати резолютивну 
частину рішення суду у виданні, в якому такий 
акт було офіційно оприлюднено, після набрання 
рішенням законної сили (п. 10.2).

Однак, в даному випадку суд першої інстан-
ції лише визнав незаконними п. 1, 2 Постанови 
№ 731, не визнаючи їх скасованими чи нечин-
ними, що на думку суду апеляційної інстанції не 
може бути належним захистом прав позивача.

Так, колегія суддів зазначила, що оскільки 
Постанова № 731 з моменту набрання чинно-
сті відразу породила правові наслідки, саме 
на підставі вказаного нормативно-правового 
акту нараховувалась заробітна плата пра-
цівників навчальних закладів, установ освіти 
та наукових установ, тому існують підстави для 
визнання п. 1, 2 нечинними.

Також, колегія суддів вказала, що рішення 
суду, у випадку задоволення позову, має бути 
таким, яке б гарантувало дотримання і захист 
прав, свобод, інтересів позивача від порушень 
з боку відповідача. Спосіб відновлення поруше-
ного права має бути ефективним та таким, який 
виключає подальші протиправні рішення, дії чи 
бездіяльність суб’єкта владних повноважень, 
а у випадку невиконання або неналежного 
виконання рішення не виникала б необхідність 
повторного звернення до суду, а здійснювалося 
б примусове виконання рішення.

Відповідна правова позиція неодно-
разово висловлювалася Верховним 
Судом України, зокрема в постанові від 
03.02.2016 року справа № 826/72/15, в поста-
нові від 12.04.2016 року справа № 813/7851/13-
а, в постанові від 02.12.2015 року справа 
№ 826/17403/14 тощо.

Згідно правової позиції Європейського суду 
з прав людини, викладеної в рішенні «Олссон 
проти Швеції» від 24.03.88 року встановлено, 
що запорукою вірного застосування дискреці-
йних повноважень є високий рівень правової 
культури державних службовців. Обсяг цих 
повноважень суб’єкта владних повноважень 
повинен мати чіткі межі застосування, рішення 
органу має бути визнано протиправним, у разі, 
коли істотність порушення процедури потягнуло 
його неправильність, а за наявністю правової 
можливості (якщо ідеться про прийняття орга-
ном одного з двох рішень надати чи ні певну 
можливість здійснювати певні дій) суди повинні 
відновлювати порушене право шляхом зобов’я-
зання суб’єкта владних повноважень (у тому 
числі колегіальний орган) прийняти конкретне 
рішення про надання можливості, якщо відмова 
визнана неправомірною, а інших підстав для 
відмови не вбачається.

Висновок. На підставі наведеного, колегія 
суддів постановила апеляційну скаргу Кабі-
нету Міністрів України на постанову Окруж-
ного адміністративного суду міста Києва від 
25 травня 2016 року – задовольнити частково. 
Абзац 2 (другий) резолютивної частини поста-
нови Окружного адміністративного суду міста 
Києва від 25 травня 2016 року викласти в такій 
редакції: «Визнати незаконними та нечинними 
п. 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України 
«Про підвищення оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галу-
зей бюджетної сфери» № 731 від 16 вересня 
2015 року. Доповнити резолютивну частину 
постанови Окружного адміністративного суду 
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міста Києва від 25 травня 2016 року таким абза-
цом: «Зобов’язати Кабінет Міністрів України, 
відповідно до частини 11 статті 171 Кодексу 
адміністративного судочинства України, після 
набрання постановою суду законної сили 
невідкладно опублікувати резолютивну частину 
даної постанови суду у виданні, в якому його 
було офіційно оприлюднено».
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Milienko O. A. Appeals against administrative acts
The article examines the issue of appealing against administrative acts. It is stated that the right 

to appeal administrative acts and the procedure for their cancellation, in addition to procedural law, is 
contained in the substantive law, which provides for the right to appeal and cancel administrative acts 
in court. Yes, in accordance with Art. 55 of the Constitution of Ukraine guarantees everyone the right 
to appeal in court against decisions, actions or omissions of public authorities, local governments, 
officials and officials. Article 20. 1 of the Tax Code of Ukraine stipulates that the supervisory authorities 
have the right to go to court, including to file lawsuits against enterprises, institutions, organizations 
and individuals: to suspend the taxpayer's expenditure transactions on the accounts of such taxpayers 
in banks and other financial institutions , including when officials of controlling bodies are not allowed 
to inspect territories and premises (Article 20.1.31 of the Civil Code of Ukraine); on the suspension 
of expenditure transactions on the taxpayer's accounts by seizing securities and / or funds and other 
valuables of such taxpayer in the bank and the obligation of such taxpayer to comply with the legal 
requirements of the tax manager provided by this Code, if the taxpayer impedes the exercise by 
the tax manager of the powers specified in this Code (Article 20.1.32 of the Tax Code of Ukraine), 
etc. According to item 56.1. Art. 56 of the Tax Code of Ukraine, decisions taken by the supervisory 
authority may be appealed in administrative or judicial proceedings. Similar rules are enshrined in 
many other pieces of legislation. Thus, Part 1 of Art. 29 of the Customs Code of Ukraine states that 
decisions, actions or omissions of customs authorities or their officials may be appealed directly to 
the court in the manner prescribed by law.

Key words: individual act, recognition as illegal, cancellation, court practice, administrative 
proceedings.
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ РОЗСУД АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ 
ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ У КОМПЕТЕНЦІЙНИХ СПОРАХ
У статті на підставі узагальнення та порівняння чинного адміністративно – проце-

суального законодавства, судової практики адміністративного судочинства досліджено 
особливості процесуального розсуду адміністративного суду першої інстанції у компетен-
ційних спорах. З’ясовано, що юрисдикція адміністративних судів поширюється, зокрема, і на 
публічно – правові спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої ком-
петенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень (компетенційний спір), 
а також з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними 
адміністративних договорів.

Автором на основі комплексного аналізу положень статтей КАС України розглянуто 
та з’ясовано, що являє собою компетенційний спір, що розуміють під поняттям «компе-
тенція», визначено та розглянуто поняття адміністративного договору та встановлено, 
які основні ознаки притаманні саме адміністративному договору. На підставі проведеного 
дослідження, автором встановлено, що на сьогоднішній день в Україні на законодавчому рівні 
в адміністративному праві відсутній спеціальний закон, який регулює правовідносини з при-
воду укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних 
договорів. У зв’язку з чим, нерідко в судовій практиці адміністративного судочинства трапля-
ються випадки, коли адміністративні договори співвідносять, наприклад, з цивільними, гос-
подарськими договорами, а цивільні, господарські помилково вважають адміністративними 
договорами, або виникають спори стосовно правомірності укладання адміністративних 
договорів в тій чи іншій управлінській сфері та ін. Тому, автором, з метою подолання існуючих 
проблем на законодавчому рівні запропоновано прийняти Закон України «Про адміністративні 
договори», в нормах якого закріпити поняття, види, ознаки, особливості, передумови та ін. 
з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністра-
тивних договорів аби мінімізувати, або навіть унеможливити виникнення спірних правовід-
носин з даного питання. Також, автором на основі комплексного аналізу судової практики 
адміністративного судочинства проаналізовано судові рішення адміністративних судів Укра-
їни ухвалених у компетенційних спорах, та встановлено, що  нерідко компетенція суб’єктів 
владних повноважень може пересікатися і як наслідок виникає компетенційний спір.

Установлено, що судді адміністративного суду першої інстанції наділені правом на реалі-
зацію процесуального розсуду у компетенційних спорах. Процесуальний розсуд адміністра-
тивного суду першої інстанції реалізується суддею відповідно до положень статтей КАС 
України, а також здійснюється на підставі критеріїв процесуального розсуду (норм права, 
фактичних обставин, судової практики, навантаження) з моменту отримання суддею 
позовної заяви та завершується ухваленням остаточного судового рішення по адміністра-
тивній справі у компетенційному спорі.

Ключові слова: адміністративний суд першої інстанції, процесуальний розсуд, компе-
тенційний спір, адміністративний договір, критерії процесуального розсуду.

Постановка проблеми. Правом на звер-
нення до адміністративного суду першої інстан-
ції з позовом наділені не тільки фізичні, юри-
дичні особи, а і суб’єкти владних повноважень. 
Кодексом адміністративного судочинства Укра-
їни (далі – КАС України) закріплено право суб’єк-

тів владних повноважень звертатись із позовом 
до іншого суб’єкта владних повноважень, якщо 
на переконання позивача – відповідач своїм 
рішенням, діями втрутився у його компетенцію 
у сфері управління, у тому числі делегованих 
повноважень, а також виникненням спірних 



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

92

правовідносин між суб’єктами владних повно-
важень з приводу укладання, виконання, при-
пинення, скасування чи визнання нечинними 
адміністративних договорів. Правовідносини, 
які виникають між суб’єктами владних повно-
важень з приводу реалізації їхньої компетенції 
у сфері управління, у тому числі делегованих 
повноважень в науковій літературі, судовій 
практиці визначають як компетенційний спір. 
Особливістю компетенційних спорів є те, що 
позивачем і відповідачем в адміністративному 
суді першої інстанції виступає виключно суб’єкт 
владних повноважень.

Судді адміністративного суду першої інстан-
ції при розгляді адміністративних справ у ком-
петенційних спорах наділені правом на реалі-
зацію процесуального розсуду, який полягає 
у виборі ними відповідних процесуальних 
рішень (дій), які в результаті призводять до 
ухвалення суддями обґрунтованого та закон-
ного судового рішення. Процесуальний роз-
суд адміністративного суду першої інстанції 
у компетенційних спорах полягає в комплексній 
оцінці адміністративної справи суддею на від-
повідність її положенням статтей КАС України, 
а також здійснення її аналізу відповідно до кри-
теріїв процесуального розсуду встановлюючи 
при цьому норми права, якими регулюються 
спірні правовідносини, фактичні обставини 
адміністративної справи, керуючись судовою 
практикою як національного законодавства, так 
і судовою практикою Європейського суду з прав 
людини, а також контролюючи рівень свого 
навантаження. Питання процесуального роз-
суду адміністративного суду першої інстанції 
у компетенційних спорах вченими, науковцями 
приділено не достатньої уваги, не досліджено 
питання й критеріїв процесуального розсуду 
адміністративного суду першої інстанції у ком-
петенційних спорах, а також у зв’язку із знач-
ними змінами внесеними до КАС України дана 
проблема, її актуальність, невирішеність потре-
бує постійного вивчення, дослідження, оцінки 
та ґрунтовного аналізу, що й обумовило вибір 
автором даної теми дослідження.

Стан дослідження проблеми. Проблема-
тиці дослідження питання процесуального роз-
суду адміністративного суду першої інстанції 
у компетенційних спорах приділено увагу у пра-
цях В. М. Бевзенка, В. В. Галунька, П. В. Діх-
тієвського, О. В. Кузьменка, О. М. Пасенюка, 
М. І. Смоковича, С. Г. Стеценка та багато інших 
і є предметом обговорення на багатьох круглих 
столах, науково-практичних конференціях.

Метою дослідження є здійснення комплек-
сного аналізу й оцінки особливостей процесу-
ального розсуду адміністративного суду першої 
інстанції у компетенційних спорах.

Виклад основного матеріалу. Конститу-
ція України гарантує кожному право на звер-
нення до суду за захистом своїх прав та сво-
бод, а також надає право на оскарження в суді 
рішень, дій, бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових та службових осіб.

КАС України (ст. 19 КАС України) закріплено 
перелік адміністративних справ на які поши-
рюється юрисдикція адміністративних судів. 
Здійснивши їх комплексний аналіз, варто зазна-
чити, що спірні правовідносини виникають між 
такими суб’єктами: 1) фізична, юридична особа 
(позивач) – суб’єкт владних повноважень (від-
повідач); 2) суб’єкт владних повноважень (пози-
вач) – фізична, юридична особа (відповідач); 
3) суб’єкт владних повноважень (позивач) – 
суб’єкт владних повноважень (відповідач).

В даній статті пропонуємо більш детально 
зупинитись та розглянути спірні правовідно-
сини, які виникають між суб’єктами владних 
повноважень.

Зокрема, варто зазначити, що відповідно до 
приписів п. 3, п. 4 ч. 1 ст. 19 КАС України визна-
чено, що юрисдикція адміністративних судів 
поширюється на публічно – правові спори між 
суб’єктами владних повноважень з приводу: 
1) реалізації їхньої компетенції у сфері управління, 
у тому числі делегованих повноважень; 2) укла-
дання, виконання, припинення, скасування чи 
визнання нечинними адміністративних договорів.

Отже, стосовно першого виду правовідносин, 
які виникають між суб’єктами владних повно-
важень з приводу реалізації їхньої компетенції 
у сфері управління, у тому числі делегованих 
повноважень в науковій літературі, судовій прак-
тиці визначають ще як компетенційний спір.

Для кращого розуміння компетаційного 
спору, варто розглянути його через поняття 
«компетенція». Так, під компетенцією розумі-
ють сукупність повноважень, прав та обов’яз-
ків державного органу, установи або посадової 
особи, які вони зобов’язані використовувати 
для виконання своїх функціональних завдань. 
Компетенцію державного органу чи посадової 
особи становлять їхні повноваження, визначені 
законом. Внаслідок різного тлумачення законо-
давства компетенція суб’єктів владних повно-
важень може перетинатися, внаслідок чого 
виникає компетенційний спір [1].
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Отже, варто сказати, що до адміністратив-
ного суду першої інстанції мають право на звер-
нення з позовом не тільки фізичні та юридичні 
особи, а і суб’єкти владних повноважень (висту-
пати позивачем) із позовною заявою до іншого 
суб’єкта владних повноважень (відповідача), 
якщо позивач вважає, що відповідач своїм 
рішенням, діями втрутився у його компетенцію 
у сфері управління, тобто, якщо між суб’єктами 
владних повноважень виник конфлікт на основі 
реалізації ними їх управлінських функцій, або 
якщо такий суб’єкт владних повноважень відпо-
відно до закону має виключне право на звер-
нення з позовом до іншого суб’єкта владних 
повноважень.

Основним завданням, яке стоїть перед адміні-
стративним судом першої інстанції при розгляді 
компетенційних спорів, правильно встановити 
наявність або відсутність у суб’єкта владних 
повноважень компетенції (повноважень). Ком-
петенційні спори виникають виключно в межах 
реалізації функцій публічно – правового харак-
теру суб’єктами владних повноважень. Особли-
вість судового розгляду компетенційних спорів 
зумовлена необхідністю вирішення питання про 
те, чи належним чином реалізована компетен-
ція відповідача та чи не порушена при реаліза-
ції повноважень компетенція позивача. Сталою 
судовою практикою є визначення спірної компе-
тенції між двома суб’єктами владних повнова-
жень. Розмежування компетенції різних органів 
має ґрунтуватись зокрема на положенні щодо 
недопущення дублювання їхніх повноважень [2].

Отже, завданням адміністративного суду 
першої інстанції при вирішенні компетенційних 
спорів, відповідно до основного завдання визна-
ченого ст. 2 КАС України, є розв’язання зако-
нодавчих колізій, які призвели до виникнення 
спірних правовідносин між суб’єктами владних 
повноважень, з’ясування та усунення наявності 
зловживань зі сторони суб’єкта владних повно-
важень, які проявляються ним у формі привлас-
нення або  перевищення його повноважень.

Проте, варто зазначити, що не всі спори, які 
виникають між суб’єктами владних повнова-
жень можна віднести до компетенційних спорів. 
Існують випадки, коли суб’єкти владних повно-
важень з метою захисту особистих інтересів 
як юридичної особи мають право звертатись 
із позовною заявою до іншого суб’єкта влад-
них повноважень. Як зазначає Смокович М. І. 
та Бевзенко В. М. у такому разі суб’єкти влад-
них повноважень діють як юридична особа, 
яка подає позов для захисту своїх інтересів 

господарюючого суб’єкта, а отже, в такому разі 
суб’єкти владних повноважень не звертаються 
з позовом для виконання їх владних повно-
важень, тому їх право на позов приписами 
ч. 4 ст. 5 КАС України не обмежується і не зв’я-
зане приписами законності (ст. ст. 6, 9 Консти-
туції України). Також, автори наголошують на 
тому, що адміністративно – правові спори між 
двома суб’єктами владних повноважень, де 
один із них захищає свої інтереси юридичної 
особи як господарюючого суб’єкта, не є компе-
тенційними, у розумінні п. 3 ч. 1 ст. 19 КАС Укра-
їни. Такий спір належить до спорів фізичних чи 
юридичних осіб із суб’єктом владних повнова-
жень щодо оскарження його рішень (норма-
тивно – правових актів чи індивідуальних актів), 
дій чи бездіяльності (п. 1 ч. 1 ст. 19 КАС України) 
[3, с. 993].

Другим видом правовідносин, які виникають 
між суб’єктами владних повноважень та підпада-
ють під юрисдикцію адміністративного суду пер-
шої інстанції є спори, що виникають з приводу 
укладання, виконання, припинення, скасування чи 
визнання нечинними адміністративних договорів.

Визначення поняття адміністративного 
договору закріплено в п. 16 ст. 4 КАС України, 
відповідно до якого під ним розуміють, що це 
спільний правовий акт суб’єктів владних повно-
важень або правовий акт за участю суб’єкта 
владних повноважень та іншої особи, що ґрун-
тується на їх волеузгодженні, має форму дого-
вору, угоди, протоколу, меморандуму тощо, 
визначає взаємні права та обов’язки його 
учасників у публічно – правовій сфері і уклада-
ється на підставі закону: а) для розмежування 
компетенції чи визначення порядку взаємодії 
між суб’єктами владних повноважень; б) для 
делегування публічно – владних управлінських 
функцій; в) для перерозподілу або об’єднання 
бюджетних коштів у випадках, визначених зако-
ном; г) замість видання індивідуального акта;  
ґ) для врегулювання питань надання адміні-
стративних послуг [4].

З наведеного визначення варто виділити 
основні ознаки, притаманні адміністративному 
договору, а саме: 1) обов’язковою стороною 
виступає суб’єкт владних повноважень, а іншою 
стороною може бути як суб’єкт владних повно-
важень, так і інші особи; 2) змістом адміністра-
тивного договору є права та обов’язки сторін, 
що випливають із владних управлінських функ-
цій суб’єкта владних повноважень; 3) суб’єкт 
владних повноважень має право укладати адмі-
ністративний договір тільки на підставі закону.
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Варто зазначити, що наведені ознаки адмі-
ністративного договору, відповідно до визна-
чення наведеного в КАС України, є достатніми 
для їх кваліфікації, однак, не є вичерпними. 
Так, до додаткових ознак адміністративного 
договору відносять те, що він: – реалізується 
на нормах адміністративного права; – метою 
адміністративного договору є задоволення 
публічних інтересів; – адміністративний дого-
вір оформлює ті суспільні відносини, які вхо-
дять до предмета адміністративного права 
та ін. [5, с. 167].

На сьогоднішній день в Україні на законодав-
чому рівні в адміністративному праві відсутній 
спеціальний закон, який регулює правовідно-
сини з приводу укладання, виконання, при-
пинення, скасування чи визнання нечинними 
адміністративних договорів. У зв’язку з чим, 
нерідко в судовій практиці адміністративного 
судочинства трапляються випадки, коли адмі-
ністративні договори співвідносять, наприклад, 
з цивільними, господарськими договорами, 
а цивільні, господарські помилково вважають 
адміністративними договорами, або виникають 
спори стосовно правомірності укладання адмі-
ністративних договорів в тій чи іншій управлін-
ській сфері, а також існують й інші обставини. 
Тому, доцільним на нашу думку, з метою подо-
лання існуючих проблем на законодавчому рівні 
прийняти Закон України «Про адміністративні 
договори», в нормах якого закріпити поняття, 
види, ознаки, особливості, передумови та ін. 
з приводу укладання, виконання, припинення, 
скасування чи визнання нечинними адміністра-
тивних договорів аби мінімізувати, або навіть 
унеможливити виникнення спірних правовідно-
син з даного питання.

У зв’язку із відсутністю закріплення на зако-
нодавчому рівні питання про адміністративні 
договори, адміністративний суд першої інстанції 
під час розгляду адміністративної справи, пред-
метом позову якої є адміністративний договір, 
здійснює його оцінку, а також виходить з ознак, 
які притаманні саме адміністративному дого-
вору. Тобто, суддя адміністративного суду пер-
шої інстанції на основі свого процесуального 
розсуду під час розв’язання спору, предметом 
якого є адміністративний договір, досліджує, 
надає оцінку, встановлює чи була дотримана 
процедура укладання, виконання умов, при-
пинення, скасування чи визнання нечинними 
адміністративного договору.

В свою чергу суддя адміністративного суду 
першої інстанції під час розгляду позовної заяви 

щодо спірних правовідносин між суб’єктами 
владних повноважень наділений правом, відпо-
відно до положень КАС України, на здійснення 
процесуального розсуду. Реалізація суддею 
адміністративного суду першої інстанції про-
цесуального розсуду у компетенційних спорах 
полягає у виборі суддею певного процесуаль-
ного рішення або здійснення відповідної про-
цесуальної дії на протязі усього розгляду суд-
дею адміністративної справи та завершується 
ухваленням суддею обґрунтованого, законного 
судового рішення. Суддя адміністративного 
суду першої інстанції здійснює ґрунтовний ана-
ліз (оцінку) адміністративної справи у компетен-
ційних спорах на основі критеріїв процесуаль-
ного розсуду (норм права, фактичних обставин 
адміністративної справи, судової практики, 
навантаження). Висновки, отримані в результаті 
такого аналізу (оцінки) лягають в основу судо-
вого рішення, а також впливають на ухвалення 
суддею адміністративного суду першої інстанції 
саме такого судового рішення по адміністратив-
ній справі у компетенційних спорах.

Суддя адміністративного суду першої інстан-
ції отримавши матеріали адміністративної 
справи в межах реалізації процесуального роз-
суду здійснює комплексну оцінку та аналіз адмі-
ністративної справи у компетенційних спорах 
на підставі критеріїв процесуального розсуду, 
а саме:

1) норм права – суддя адміністративного 
суду першої інстанції перевіряє чи врегульовані 
нормами саме адміністративного права спірні 
правовідносини, що склалися між суб’єктами 
владних повноважень (позивачем та відпові-
дачем). Якщо суддею буде встановлено, що 
позов між суб’єктами владних повноважень не 
належить розглядати за правилами адміністра-
тивного судочинства, то суддя прийме рішення 
про відмову у відкритті провадження в адмі-
ністративній справі (ст. 170 КАС України) або 
закриє провадження в адміністративній справі 
(п. 1 ч. 1 ст. 238 КАС України);

2) фактичні обставини адміністративної 
справи – суддя адміністративний суд першої 
інстанції встановлює факт існування між суб’єк-
тами владних повноважень компетенційного 
спору; – встановлює чи дійсно суб’єктом влад-
них повноважень була порушення компетенція 
іншого суб’єкта владних повноважень; – вста-
новлює право позивача на звернення з позов-
ною заявою до адміністративного суду першої 
інстанції про встановлення відсутності компе-
тенції (повноважень) суб’єкта владних повно-
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важень (відповідача); – встановлює й інші 
обставини, які необхідні для прийняття рішення 
у компетенційному спорі;

3) судової практики – суддя адміністратив-
ного суду першої інстанції здійснює оцінку фак-
тичних обставин адміністративної справи, норм 
права з урахуванням судової практики як націо-
нального, так і судової практики Європейського 
суду з прав людини;

4) навантаження – суддя адміністратив-
ного суду першої інстанції аби заощадити свій 
робочий час та зменшити навантаження, пер-
шочергово перевіряє чи належать спірні адмі-
ністративно – правові відносини до компетенції 
адміністративного суду першої інстанції. Адже, 
якщо спірні правовідносини у компетенційному 
спорі не підпадають під юрисдикцію адміністра-
тивного судочинства, то здійснювати їх комплек-
сну оцінку (аналіз), витрачати на такі дії робочий 
час судді буде не продуктивно (раціонально).

На основі комплексного аналізу судо-
вої практики адміністративного судочинства, 
положень статтей КАС України вбачаємо за 
доцільне розглянути зміст процесуального роз-
суду адміністративного суду першої інстанції на 
прикладах адміністративних справ, які виника-
ють у компетенційних спорах, а також з підстав 
укладання, виконання, припинення, скасування 
чи визнання нечинними адміністративного 
договору між суб’єктами владних повноважень, 
та визначити з яких підстав такі судові рішення 
були ухвалені адміністративним судом пер-
шої інстанції, проаналізувати їх правомірність, 
особливості прийняття.

Пропонуємо навести найбільш розповсю-
джені судові рішення судової практики адмі-
ністративного судочинства ухвалені адміні-
стративним судом першої інстанції на основі 
процесуального розсуду у компетенційних спо-
рах, а також з підстав укладання, виконання, 
припинення, скасування чи визнання нечин-
ними адміністративного договору з наступних 
спірних питань:

1. Відсутність між суб’єктами владних повно-
важень (позивачем та відповідачем) компетен-
ційного спору.

Адміністративний суд першої інстанції отри-
мавши матеріали адміністративної справи, 
здійснивши їх комплексний аналіз на основі 
критеріїв процесуального розсуду може при-
йти до рішення, що в спірних правовідносинах, 
які склалися між позивачем та відповідачем, 
відсутній компетенційний спір. За відсутності 
компетенційного спору між позивачем та відпо-

відачем провадження в адміністративній справі 
підлягає закриттю. Однак, трапляються 
випадки, коли суддя адміністративного суду 
першої інстанції доходить до неправильного 
висновку про те, що спір є компетенційним 
та ухвалює помилкове судове рішення по адмі-
ністративній справі, яке в подальшому підлягає 
скасуванню судами вищих інстанцій.

Як приклад, доцільно навести судове 
рішення окружного адміністративного суду пер-
шої інстанції, який розглянув матеріали адміні-
стративної справи та прийняв рішення про те, 
що спір є компетенційним та підлягає задово-
ленню [6]. Однак, постановою Верховного Суду 
у складі колегії суддів Касаційного адміністра-
тивного суду було розглянуто матеріали каса-
ційної скарги та прийнято рішення про відсут-
ність існування спору між суб’єктами владних 
повноважень з приводу реалізації їхньої ком-
петенції у відповідній сфері управління. Вер-
ховний Суд роз’яснив, що Державна фіскальна 
служба є суб’єктом владних повноважень, 
виконує власні повноваження та функції через 
Голову Державної фіскальної служби, а не 
самостійно, що виключає можливість існування 
компетаційного спору в розумінні КАС України, 
у зв’язку з чим провадження у справі підлягає 
закриттю та зазначив, що дана адміністративна 
справа не підсудна жодному суду [7].

2. Відсутність у позивача права на звернення 
до адміністративного суду з позовом про вста-
новлення відсутності компетенції (повнова-
жень) суб’єкта владних повноважень.

Як приклад, доцільно навести постанову Вер-
ховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 
адміністративного суду, якою суд встановив, що 
вимоги підприємства, яке не є суб’єктом влад-
них повноважень про встановлення відсутності 
компетенції (повноважень) суб’єкта владних 
повноважень, не підлягають розгляду в порядку 
адміністративного судочинства, оскільки спір 
щодо відсутності компетенції (повноважень) 
допускається виключно між суб’єктами владних 
повноважень. У зв’язку з чим Верховний Суд 
прийняв рішення – касаційну скаргу підприєм-
ства залишити без задоволення, а постанову 
апеляційного, якою було скасовано судове 
рішення суду першої інстанції та відмовлено 
у задоволенні позову – залишити без змін [8].

Також, варто навести Ухвалу окруж-
ного адміністративного суду першої інстан-
ції, якою було відмовлено у відкритті прова-
дження в адміністративній справі, оскільки спір  
в цій справі не належить розглядати в порядку 
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адміністративного судочинства, так як спірні 
правовідносини не стосуються здійснення 
суб’єктом владних повноважень своїх влад-
них управлінських функцій. До того ж, позов, 
що стосується компетенції у сфері управління 
може бути подано виключно суб’єктом владних 
повноважень до іншого суб’єкта владних повно-
важень, водночас нормами процесуального 
закону не передбачено права звернення фізич-
ної особи до адміністративного суду з позовом 
про встановлення компетенції суду для скла-
дання адміністративного протоколу, тому спір 
є не компетенційним [9].

3. Відсутність компетенції між суб’єктами 
владних повноважень.

Відповідно до постанови Верховного Суду 
у складі колегії суддів Касаційного адміністра-
тивного суду зазначено, що судом першої інстан-
ції було вірно прийнято рішення про закриття 
провадження в адміністративній справі [10], 
оскільки спірні правовідносини, які виникли між 
суб’єктами владних повноважень не відносяться 
до компетенційних, так як в них не йдеться про 
спір щодо розмежування компетенції між суб’єк-
тами владних повноважень [11].

4. Оскаржуваний договір не носить ознак 
адміністративного договору.

Відсутність належного закріплення на зако-
нодавчому рівні процедури укладання, вико-
нання, припинення, скасування чи визнання 
нечинними адміністративного договору призво-
дить до не однозначного розуміння сторонами 
адміністративної справи, що являє собою адмі-
ністративний договір та в порядку якого судо-
чинства він має розглядатись.

Так, судом першої інстанції було відмов-
лено у відкритті провадження в адміністратив-
ній справі з мотивів того, що між сторонами 
існує спір про право, що у свою чергу, виклю-
чає його розгляд у порядку адміністративного 
судочинства. Також, судом зазначено, що 
оскаржуваний позивачем договір оренди землі 
є господарським договором та не носить ознак 
адміністративного договору [12]. В судовій 
практиці адміністративного судочинства апеля-
ційним адміністративним судом сформований 
висновок про те, що метою адміністративних 
договорів здебільшого є реалізація публічних 
інтересів, в той час як метою більшості приват-
ноправових договорів виступає індивідуальний 
інтерес. Для сторін адміністративного дого-
вору свобода вступати чи не вступати в дого-
вірні відносини не має характеру абсолютного 
принципу, що властиво приватному праву. Укла-

дення адміністративного договору з боку дер-
жавного органу є одночасно правом і обов’яз-
ком. Можливість на власний розсуд під час 
укладення адміністративних договорів обирати 
певний варіант поведінки є обмеженішою, ніж 
при укладенні цивільних чи господарських дого-
ворів. Отже, зміст адміністративного договору 
відрізняє його від господарських угод, у яких 
відносини ґрунтуються на юридичній рівності 
сторін, вільному волевиявленні та майновій 
самостійності [13].

5. Належність оскаржуваного договору 
суб’єкта владних повноважень саме до адміні-
стративного договору в розумінні КАС України.

Як приклад, доцільно навести рішення суду 
першої інстанції [14], яке залишено без змін 
апеляційним адміністративним судом, а також 
підтримане Верховним Судом про те, що оспо-
рюваний охоронюваний договір за своєю пра-
вовою природою є адміністративним догово-
ром. Також, судом акцентовано увагу на тому, 
що охоронюваний договір є публічно – право-
вим договором, питання щодо дії, припинення, 
скасування якого мають розглядатися за прави-
лами КАС України [15].

Отже, здійснивши комплексний аналіз 
судової практики адміністративного судочин-
ства у компетенційних спорах, а також сто-
совно  питань укладання, виконання, припи-
нення, скасування чи визнання нечинними 
адміністративного договору між суб’єктами 
владних повноважень, варто зазначити, що 
нами наведено не вичерпний перелік адміні-
стративних справ, а розглянуто судові рішення 
з найбільш актуальних на сьогоднішній день 
спірних питань. Варто також констатувати, що 
компетенцію суб’єктів владних повноважень 
становлять їх повноваження, які безпосередньо 
визначені законом. Проте нерідко компетенція 
суб’єктів владних повноважень може пересіка-
тися і як наслідок може виникнути компетен-
ційний спір. Як правило, компетенційний спір 
виникає в наслідок різного тлумачення зако-
нодавства суб’єктами владних повноважень, 
проте існують випадки коли суб’єкти владних 
повноважень перевищують свої повноваження 
або допускають їх привласнення.

Результатом здійснення суддею адміністра-
тивного суду першої інстанції процесуального 
розсуду у компетенційних спорах є прийняття 
ним одного з наступних судових рішень по адмі-
ністративній справі, а саме суддя може:

1) задовольнити позов повністю або част-
ково чи відмовити в його задоволенні повністю  



Серія: Право, 2020 р., № 3 (69) том 2

97

або частково (ст. 245 КАС України). У разі задо-
волення позову суд може: – визнати нечинним 
і скасувати рішення суб’єкта владних повно-
важень. Приймаючи таке рішення, важливо, 
щоб суд не вийшов за межі своїх повнова-
жень та не прийняв відповідне рішення по 
суті спірного питання; – зобов’язати суб’єкта 
владних повноважень прийняти рішення щодо 
спірного питання, утриматись від дій або вчи-
нити певні дії. Варто звернути увагу на тому, 
що суд зобов’язуючи суб’єкта владних повно-
важень на прийняття рішення щодо спірного 
питання, не має права визначати саме зміст 
рішення суб’єкта владних повноважень, адже 
це є виключною компетенцією суб’єкта влад-
них повноважень; – розмежувати компетенцію 
суб’єктів владних повноважень щодо конкрет-
ного питання в сфері управління; – іншим спо-
собом захистити права та інтереси учасників 
публічно – правових відносин у сфері управ-
ління, що не суперечить закону та ін.;

2) закрити провадження в адміністративній 
справі (ст. 238 КАС України);

3) залишити позовну заяву без руху або 
повернути позовну заяву (ст. 169 КАС України);

4) відмовити у відкритті провадження в адмі-
ністративній справі (ст. 170 КАС України);

5) залишити позовну заяву без розгляду 
(ст. 240 КАС України).

Висновки. Підводячи підсумок, варто ска-
зати, що відповідно до норм КАС України, юрис-
дикція адміністративних судів поширюється 
зокрема і на публічно – правові спори між суб’єк-
тами владних повноважень з приводу реалізації 
їхньої компетенції у сфері управління, у тому 
числі делегованих повноважень (або іншими 
словами – компетенційний спір), а також з при-
воду укладання, виконання, припинення, скасу-
вання чи визнання нечинними адміністративних 
договорів. Однак, на основі комплексного ана-
лізу даної проблематики, встановлено, що не 
всі спори, які виникають між суб’єктами владних 
повноважень відносять до компетенційних спо-
рів. У розумінні КАС України, спір не буде вва-
жатись компетенційним, коли суб’єкт владних 
повноважень звертаючись із позовною заявою 
до іншого суб’єкта владних повноважень захи-
щатиме особисті  інтереси як юридичної особи.

Установлено, що основним завданням адмі-
ністративного суду першої інстанції при вирі-
шенні компетенційних спорів є розв’язання 
законодавчих колізій, які призвели до виник-
нення спірних правовідносин між суб’єктами 
владних повноважень, з’ясування та усунення 

наявності зловживань зі сторони суб’єкта 
владних повноважень, які проявляються ним 
у формі привласнення або  перевищення його 
повноважень. Так, судді адміністративного суду 
першої інстанції під час розгляду адміністра-
тивних справ у компетенційних спорах, відпо-
відно до положень КАС України, покладеного 
на них завдань, наділені правом на реалізацію 
процесуального розсуду. Який реалізується 
з моменту отримання позовної заяви суддею 
адміністративного суду першої інстанції на 
основі положень статтей КАС України, критеріїв 
процесуального розсуду (норм права, фактич-
них обставин, судової практики, навантаження) 
і результатом здійснення суддею процесуаль-
ного розсуду є ухвалення остаточного судового 
рішення по адміністративній справі у компетен-
ційних спорах.
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Susak M. S. The administrative court of first instance procedural judgment in competent 
authority disputes

Within the framework of the scientific article on the basis of generalization and comparison 
of the current administrative-procedural legislation the administrative court of first instance 
administrative proceedings content of procedural judgment in competent authority disputes are 
investigated. It was found that the jurisdiction of administrative courts extends in particular to public – 
rights and disputes between the subjects of power authority over the exercise of their competence 
in the field of management, including delegated powers ( jurisdictional dispute), and also  over the: 
conclusion, execution, termination, cancellation or invalidation of administrative agreements.

In accordance with a comprehensive analysis of the provisions of the Code of Administrative 
Procedure of Ukraine the author considers and clarifies what is a competence dispute, understood as 
the term "competence", defines and considers the concept of administrative agreement and establishes 
what the main features of the administrative agreement are. Based on the research the author found 
that today in Ukraine at the legislative level in administrative law there is no special law regulating legal 
relations concerning the conclusion, execution, termination, cancellation or invalidation of administrative 
agreements. In this regard, generally in the judicial practice of administrative proceedings there are 
cases when administrative agreements are correlated for example with civil commercial agreements, 
and civil commercial agreements mistakenly considered to the administrative, or there are disputes 
about the legality of concluding administrative agreements in a particular management area, etc. 
Therefore, in order to overcome the existing problems at the legislative level the author proposed 
to adopt the Law of Ukraine "On Administrative Agreements", in the rules of which to enshrine 
the concepts, types, features, peculiarities, prerequisites, etc. regarding the conclusion, execution, 
termination, cancellation or invalidation of administrative agreements in order to minimize or even 
prevent the emergence of disputed legal relations on this issue. Also, according to a comprehensive 
analysis of the case law adopted in jurisdictional disputes of administrative proceedings of Ukraine 
author found that mainly the competence of subjects of power authority may intersect and as a result 
the competence dispute arises.

It was established that judges of the administrative court of first instance are endowed with 
the right to exercise procedural judgment in competent authority disputes. The procedural judgment 
of the administrative court of first instance is realized by the judge in accordance with the provisions 
of the articles of the Code of Administrative Procedure of Ukraine and is carried out on the basis 
of procedural judgment (rules of law, facts, case law, and workload) from the moment the judge receives 
the statement of claim and ends with the adoption of the final court decision on the administrative 
case in the competent authority dispute.

Key words: administrative court of first instance, procedural judgment, competent authority 
dispute, administrative agreement, criteria of procedural judgment.
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ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВІКТИМОЛОГІЧНОГО ЗАПОБІГАННЯ 
НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ 
ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДИТИНИ
У статті розглянуті особливості запобігання насильницьким злочинам проти статевої 

свободи та статевої недоторканості дитини. Автором запропонована методика запобігання 
насильницьким злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини.

У кожному конкретному випадку на основі типової моделі індивідуального кримінологічного 
прогнозу має бути розроблена персоналізована прогностична модель, що найповніше врахо-
вуватиме широкий спектр особистісних якостей та властивостей особи, яка об’єктивно 
потребує профілактичного впливу, і на її підставі визначені конкретні тактичні заходи індиві-
дуального віктимологічного запобігання. Аналіз злочинності сексуального характеру, у тому 
числі статевої, показав, що в механізмах злочинної поведінки важливе значення мало неналежне 
статеве виховання майбутніх злочинців. Насамперед, це негативний приклад батьків, їх схиль-
ність до пияцтва, статевої розбещеності. У таких несприятливих умовах життя в сім’ї у дітей 
виникають негативні, небезпечні для їх подальшої долі соціально-психологічні риси аморально-
сті й вседозволеності, що виявляються здебільшого у формі статевої агресивності підлітків, 
переважно чоловічої статі, і нездорової статевої цікавості в підлітків жіночої статі.

Ключові слова: віктимологія, запобігання, методика, статева свобода, статева недо-
торканість, дитина.

Геополітичні зміни в сучасному світі, що 
відбулися після розпаду Радянського Союзу, 
соціально-політична нестабільність, призвели 
до значного росту нелегальної міграції, сексу-
ального насильства як в Україні, так і в інших 
країнах. Зростання насильницької злочинності 
в Україні ставить під загрозу життя та здоров’я 
громадян, їх статеву свободу та недоторканість.

Побудова демократичного суспільства 
в Україні нерозривно пов’язана з подальшим 
удосконаленням правової основи й забезпечен-
ням відповідного правопорядку. Підвищення 
ефективності діяльності правоохоронних орга-
нів значною мірою залежить від рівня теоретич-
ної і професійної підготовки правоохоронців, їх 
уміння правильно застосовувати чинне законо-
давство та проявляти активність і цілеспрямо-
ваність у боротьбі зі злочинністю, дотримую-
чись конституційних принципів України.

При вирішенні цих складних завдань особливо 
важливого значення набуває проблема боротьби 
із сексуальним насильством. Злочини, пов’язані 
із сексуальним насильством, завдають найбіль-
шої шкоди найважливішим для цивілізованого 
суспільства цінностям, і водночас мають багато 
загальних кримінологічно значущих рис і ознак.

У сучасної цивілізованої людини за відсут-
ності психічної патології існують потужні вну-
трішні бар’єри, що надійно стримують агресію, 
яка потенційно існує в кожній особі. Ці бар’єри 
обумовлені етичними, моральними і навіть емо-
ційними нормами, виробленими людством про-
тягом тисячоліть. І лише особливі властивості, 
притаманні визначеним групам людей, визнача-
ють можливість вчинення злочинів проти особи, 
у тому числі і проти статевої свободи.

До злочинів проти статевої свободи та ста-
тевої недоторканості відповідно до Криміналь-
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ного кодексу (КК) України відносять: зґвалту-
вання (ст. 152); сексуальне насильство (ст. 153); 
примушування до вступу в статевий зв’язок 
(ст. 154); статеві зносини з особою, яка не 
досягла статевої зрілості (ст. 155); розбещення 
неповнолітніх (ст. 156).

Але кримінологія виділяє більшу кількість 
суспільно небезпечних діянь, пов’язаних із сек-
суальним насильством. У кримінальному плані 
такі діяння кваліфікуються за іншими статтями 
КК України. До таких діянь можна віднести вбив-
ство на сексуальному ґрунті та ін.

Робота із запобігання конкретному злочину 
завжди максимально конкретна. Тут найменше 
підходять заходи «взагалі», урахування тих чи 
інших якостей потерпілого (і злочинця) «взагалі».

Тому оскільки аналогічні якості особи по-різ-
ному проявляються в різних ситуаціях, не 
можна відходити від урахування обставин кон-
кретного злочину. Урахування всіх даних, навіть 
самих незначних на перший погляд обставин 
віктимологічного характеру стає особливо важ-
ливим у випадках, коли можливо реально запо-
бігти конкретний злочин.

Звідси випливає необхідність, ґрунтуючись 
на класифікації потерпілих залежно від злочи-
нів, від яких вони постраждали, з включенням 
даних інших класифікацій, розробляти методики 
запобігання окремим видам злочинів з викорис-
танням віктимологічних факторів [1, с. 134].

Це не самостійні віктимологічні методики, 
але в них повинні бути максимально враховані 
віктимологічні можливості запобіжної роботи. 
Створення таких методик повинні ґрунтуватися 
на аналізі детермінаційних чинників можливо 
більшого числа злочинів однієї категорії, їх 
типових рис, виявленні всіх деталей ситуацій, 
поведінки злочинців, потерпілих та інших ком-
понентів механізму злочину.

Оскільки об’єктивні обставини злочинів 
однієї і тієї ж категорії розрізняються, в методиці 
повинні бути описані типові ситуації. Методика 
конструюється з урахуванням не тільки виду 
злочину, а й типу ситуації. Причому необхідно 
передбачити варіанти дій злочинців, включа-
ючи і спрямовані на протидію працівникам полі-
ції і на заподіяння шкоди потерпілим.

У рівній мірі необхідно передбачити, як може 
повестися потерпілий, чи здатний він проти-
діяти злочинцю, взагалі, чи розбереться він 
в ситуації [2].

Організаційно-тактична частина методики 
повинна містити докладний опис і перераху-
вання, із зазначенням послідовності всіх дій, 

здійснюваних працівниками поліції з метою 
запобігання або припинення злочину, в тому 
числі застосування спеціальних технічних засо-
бів, які є в їх розпорядженні.

Залежно від виду злочину і характеру шкоди, 
яка може бути заподіяна потерпілому, перед-
бачаються заходи забезпечення його безпеки 
і нейтралізації злочинця. Природно, найбільш 
детально повинні бути відпрацьовані варіанти 
забезпечення безпеки в ситуаціях, коли мож-
ливе заподіяння шкоди життю і здоров’ю.

Таким чином, методика повинна враховувати 
не тільки типове, а й конкретне, індивідуальне, 
тобто особливості поведінки людини (в якій би 
ролі вона не виступала), що характеризується 
різноманітністю, широкою варіантністю, знач-
ною ймовірністю відхилення від середніх норм, 
інакше кажучи, містити альтернативні плани дій 
[3, с. 19-20].

Розробка таких методик представляється 
найбільш актуальною для організації запобі-
гання насильницьким злочинам на побутовому 
ґрунті, іншим насильницьким злочинам, ста-
тевим злочинам, майновим злочинам (шах-
райствам, крадіжкам, розбоям та грабежам), 
дорожньо-транспортним злочинам і злочинам, 
що вчиняються з необережності, а також злочи-
нам проти здоров’я, що не носять насильниць-
кого характеру (кримінальний аборт, зараження 
венеричним захворюванням, СНІД) та ін. Ці 
методики повинні містити рекомендації щодо 
використання поряд з гласними і негласних 
методів роботи, в необхідній мірі зорієнтованих 
як на можливого заподіювача шкоди, так і на 
можливу його жертву.

Ґрунтуючись на знанні типових характерис-
тик потерпілих від тих чи інших злочинів, можна 
внести в роботу по виявленню та ліквідації при-
чин злочинів і умов, що їм сприяють, корисні 
додатки віктимологічного плану.

Зокрема, при організації запобіжної роботи 
загального напряму корисно зорієнтувати 
заходи на групи осіб, найбільш вразливі від тих 
чи інших злочинів, передбачивши заходи, які 
«знімають» обставини, при яких ця вразливість 
реалізується.

Класифікація потерпілих за видом злочи-
нів має й інший не менш важливий практичний 
«вихід» – в галузь загального запобігання злочи-
нам.

Так, організовуючи загальне запобігання 
статевим злочинам (що вчиняються з сексуаль-
них мотивів), необхідно передбачити заходи 
виховання і забезпечення безпосередньої без-
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пеки щодо таких груп, як неповнолітні, жінки 
(легковажної поведінки, самотні, що працюють 
у вечірню зміну) і т.д.

Загальне запобігання злочинам проти життя 
і здоров’я повинне обов’язково включати 
заходи, зорієнтовані, як правило, на такі групи, 
як «невинні» віктимні, неповнолітні, люди похи-
лого, жінки, особи займають посади, пов’язані 
з небезпекою (працівники правоохоронних 
органів, інкасатори, судді та ін.); такі «винні» 
групи, як домашні тирани; сімейні скандалісти; 
просто хулігани; а також особи, поведінка яких 
носить аморальний характер і т.д.

Загальне запобігання кримінальним абор-
там і зараження венеричними захворюваннями, 
СНІД практично неможлива, якщо вона чітко не 
спрямована на основні групи осіб, найбільш 
типові в якості потерпілих від цих злочинів – 
жінок і чоловіків, нерозбірливих у встановленні 
інтимних контактів; жінок, які мають низький 
загальний культурний і освітній рівень; одино-
ких; не забезпечених житлом тощо.

Загальне запобігання майновим злочинам 
повинно включати заходи запобігання (засте-
реження), виховання, навчання, забезпечення 
безпеки таких груп, як туристи; особи, які при-
їхали за покупками; самотні літні особи, які про-
живають в окремих квартирах; особи, схильні 
до встановлення випадкових контактів.

Класифікація потерпілих за видом злочину 
дає можливість краще побачити і врахувати при 
організації запобіжних заходів «географію» тих 
чи інших злочинів; співвідношення певних груп 
потерпілих і певних категорій злочинців в кон-
кретних злочинах та ін. [3, с. 77–78].

Оскільки різним групам осіб, об’єднаних 
спільними для них соціальними або психоло-
гічними якостями, властива потенційна враз-
ливість від значного кола злочинних посягань, 
остільки і загальне запобігання, крім орієнтації 
на конкретний вид злочину, може організову-
ватися безпосередньо з прицілом на конкретні 
групи населення, громадян.

Різноманітні загальні запобіжні заходи 
можуть бути зведені до двох основних групах:

1) активізація захисних можливостей, 
навчання, виховання (сюди відносяться правова 
пропаганда, професійне навчання осіб небез-
печних професій, навчання з метою вироблення 
необхідної передбачливості, критичності, забез-
печення в окремих випадках зброєю і спеціаль-
ними засобами захисту та т.д.);

2) забезпечення безпеки «ззовні»: відпо-
відна організація роботи патрульної поліції, 

установка охоронної сигналізації в квартирах, 
своєчасна ізоляція п’яниць (алкоголіків), заходи 
з благоустрою територій (наприклад, освіт-
лення вулиць, скверів, під’їздів) та ін. [4].

Індивідуальне віктимологічне запобігання 
є роботою від початку і до кінця самостійною – 
це комплекс заходів, спрямованих на виявлення 
осіб, які судячи з їхньої поведінки або сукупності 
особистісних якостей, можуть з найбільшою ймо-
вірністю опинитися жертвами злочинців, позитив-
ний вплив на них і забезпечення їх безпеки.

Об’єктами індивідуального віктимологічного 
запобігання є особи, щодо яких тільки наміча-
ється загроза вчинення конкретного злочину. 
Це період визрівання небезпечних ситуацій ще 
не носить конкретної загрози, хоча, як правило, 
є чітке уявлення про злочини, від яких в прин-
ципі найбільш ймовірно може постраждати кон-
кретна особа [3, с. 153–154].

Індивідуальне запобігання завжди має своїм 
об’єктом конкретну особу, а не групу осіб, як 
загальне запобігання.

Для того щоб виробити систему впливу на 
певну людину, необхідно мати повне уявлення 
про нього як про особу. Таке уявлення як міні-
мум складається зі знання позитивних і негатив-
них рис морально-психологічного образу даної 
особи і оцінки потенцій його загальної та інди-
відуальної віктимності, тобто того як можуть 
негативно проявитися ті чи інші особистісні яко-
сті в небезпечних ситуаціях. Чим ширше коло 
передбачуваних небезпечних ситуацій, тим 
більше складно оцінити віктимність.

У цьому плані оцінка за поведінковими пара-
метрами виступає у вигляді підходу до визна-
чення психологічного типу індивіда. Таким 
чином, спрацьовує чотирьох етапна схема охо-
плення об’єкта, конкретного, цікавого з віктимо-
логічної точки зору щодо особи:

1) виявлення об’єкта індивідуального запо-
бігання за характерною для особи поведінкою 
і визначення віктимної класифікаційної категорії;

2) здійснення початкових, спрямованих на 
нейтралізацію зовнішніх негативних впливів 
і проявів в поведінці самого індивіда, на якого 
спрямовані запобіжні заходи;

3) вивчення індивіда на психологічному рівні 
і визначення соціально-психологічного типу, до 
якого він належить;

4) вироблення можливо більш повного уяв-
лення про особу, на яку спрямовані запобіжні 
заходи, і реалізація виховно-запобіжних заходів 
з урахуванням індивідуальних характеристик 
даної особи.
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Заходи запобігання злочинам віктимологіч-
ного характеру, звичайно, далеко не в повному 
обсязі можуть виглядати стосовно потерпілих 
з різною поведінкою наступним чином.

1). Стосовно агресивних потерпілих.
Участь або спроба участі особи в злочинних 

агресивних діях або в злочинах насильницького 
характеру (розбій, грабіж, хуліганство, зґвал-
тування, образа), ненасильницьких, але також 
агресивних за суттю майнових (шахрайство, 
крадіжка) може обернутися для нього роллю 
потерпілого від убивства, тілесного ушкодження 
і т.п. Виходячи з цього, заходи запобігання 
в даному випадку зіштовхуються багато в чому 
з заходами, здійснюваними стосовно осіб, від 
яких можна очікувати вчинення злочину.

Очевидно, що зміст цієї роботи (і, зокрема, 
аргументації віктимологічного характеру) буде 
різним стосовно різних потерпілих, наприклад, 
агресивного насильника загального плану 
і сімейного деспота; агресивного провокатора 
загального плану з сексуальною мотивацією 
поведінки і вибірково-агресивного провокатора; 
дружини, яка зраджує чоловікові і система-
тично створює в родині конфліктну обстановку, 
і дружини, що зберігає вірність чоловікові, але 
болісно істеричною, грубою (те, що називається 
«скандальною») і т.п.

2). Стосовно до активних потерпілим, 
для яких характерне звернення з проханням 
про заподіяння їм шкоди або дії, спрямовані 
на заподіяння шкоди своїми силами, профілак-
тичні заходи віктимологічного характеру необ-
хідно будувати з урахуванням двох напрямів 
впливів: перший напрям направлений безпо-
середньо на потенційного потерпілого; другий 
напрям – на потенційного заподіювача шкоди, 
якщо зрозуміло, такий є.

Особливе місце у віктимологічному напрямі 
запобігання займає медичний нагляд і контроль 
(для таких злочинів, як кримінальний аборт, 
убивства з жалості).

3). Стосовно ініціативних потерпілих, тобто 
категорії потенційно уразливих осіб включають 
в себе в першу чергу осіб, професійна діяль-
ність яких загрожує виникненням конфліктних 
ситуацій. Зокрема це стосується співробітни-
ків державних органів, адміністрацій, депутатів 
та інших посадових осіб, професія яких зобов’я-
зує їх до різного роду ризикованих втручань 
і дій, а також осіб, позитивне втручання яких 
у небезпечних ситуаціях не пов’язане з будь-
яким формальними моментами. За характером 
шкоди, завданої даними особам, це найчастіше 

стосується злочинів проти життя, здоров’я, гід-
ності особи.

Таким чином, по відношенню до цієї катего-
рії потенційних ініціативних потерпілих система 
профілактики складається з таких заходів:

а) спрямованих на навчання і виховання 
кожної конкретної особи (для посадових осіб 
правоохоронних органів – це елемент профе-
сійного навчання) [5, с. 128];

б) забезпечення засобами індивідуального 
захисту і створення системи такої взаємодії по лінії 
«ініціативна особа – орган поліції», при якій втру-
чання поліції було б максимально ефективним;

в) законодавчих – у плані вдосконалення 
законів про необхідну оборону;

г) правового виховання населення.
4). Стосовно пасивних потерпілих, комп-

лекс заходів віктимологічного характеру пови-
нен будуватися в розрахунку на потерпілих, 
об’єктивно здатних чинити опір злочинцю 
і об’єктивно на це не здатних. Потерпілі з пасив-
ною поведінкою найчастіше зустрічаються 
в таких злочинах, як убивство, умисне заподі-
яння шкоди здоров’ю, зґвалтування, насиль-
ницькі дії сексуального характеру, розпусні дії, 
розбій, грабіж, хуліганство, погроза вбивством 
або заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю та ін.

Джерела інформації про пасивних потерпі-
лих можуть бути найрізноманітніші: це відомо-
сті, що надходять з медичних і дитячих установ, 
від населення, у результаті вивчення криміналь-
них проваджень, архівних кримінальних справ 
і матеріалів. Як і щодо інших категорій потерпі-
лих, можливе використання спеціальних засо-
бів і методів впливу на потенційних потерпілих 
з метою підвищення їх активності.

Найважливіший запобіжний захід щодо дея-
ких потерпілих – це виховна робота, що має за 
мету формування у кожної особи вміння розі-
братися в небезпечних ситуаціях, набуття ними 
належної обачності [6, с. 64–65].

Особлива категорія некритичних потерпі-
лих – жертви дорожньо-транспортних пригод. 
Запобіжна діяльність тут направлена на про-
дуктивну роботу з пішоходами безпосередньо 
на вулицях, показ кінофільмів, розміщення 
вікон пропаганди, використання Інтернет ресур-
сів, телебачення, газет, нарешті заходи адміні-
стративного та кримінально-правового впливу.
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Kuzmenko S. S. Fundamentals of methods of victimological prevention of violent crimes 
against sexual freedom and sexual integrity of the child

The article considers the features of prevention of violent crimes against sexual freedom 
and sexual integrity of the child. The author proposes a method of preventing violent crimes against 
sexual freedom and sexual integrity of the child.

In each case, based on a typical model of individual criminological prognosis, a personalized 
prognostic model should be developed that takes full account of a wide range of personal qualities 
and characteristics of a person who objectively needs preventive action, and based on specific tactical 
measures of individual victim prevention. Analysis of sexual crime, including sexual crime, showed 
that improper sexual education of future criminals was important in the mechanisms of criminal 
behavior. First of all, this is a negative example of parents, their tendency to drunkenness, sexual 
depravity. In such unfavorable conditions of life in the family, children develop negative, dangerous 
for their future social and psychological traits of immorality and permissiveness, which are manifested 
mainly in the form of sexual aggression of adolescents, mostly men, and unhealthy sexual interest 
in adolescents.

Individual prevention always has as its object a specific person, not a group of people, as general 
prevention.

In order to develop a system of influence on a particular person, it is necessary to have a complete 
picture of him as a person. Such an idea at least consists of knowing the positive and negative 
features of the moral and psychological image of the person and assessing the potential of his 
general and individual victimhood, ie how certain negative qualities can be manifested in dangerous 
situations. The wider the range of anticipated dangerous situations, the more difficult it is to assess 
victimhood.

In this regard, the assessment of behavioral parameters is an approach to determining 
the psychological type of individual. Thus, the four-stage scheme of coverage of the object, specific, 
interesting from the victimological point of view concerning the person works: identification of the object 
of individual prevention according to the person's characteristic behavior and determination of the victim 
classification category; the implementation of the initial, aimed at neutralizing external negative 
influences and manifestations in the behavior of the individual to whom precautionary measures are 
directed; the study of the individual at the psychological level and determine the socio-psychological 
type to which he belongs; the development of a more complete picture of the person to whom 
the precautionary measures are directed, and the implementation of educational and precautionary 
measures, taking into account the individual characteristics of the person.

Measures to prevent crimes of a victimological nature, of course, are far from complete for victims 
with different behaviors as follows.

Key words: victimology, prevention, method, sexual freedom, sexual integrity, child.
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ІСТОРИЧНЕ ФОРМУВАННЯ СТАТУСУ ПОТЕРПІЛОГО 
ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ (882–1649 рр.)
У статті автор розглядає формування законодавчого підходу до кримінально-правового 

захисту прав та свобод потерпілого від суспільно небезпечного діяння. Особлива увага при-
діляється основним, для обраного часового проміжку, нормативно-правовим актам. Вказу-
ється, що часи, коли більшість справ, у тому числі і юридичних, знаходились у віданні церкви 
дещо гальмували процес розвитку законодавства, в особливості – кримінального. Це можна 
пояснити тим, що релігія протягом усіх століть конкурувала з правом, у тому сенсі, що 
церква прагнула виправити правопорушника і його гріхи, обумовлені протиправним діянням, 
у першу чергу, з метою приведення його до Бога. Суспільство та людина у її  біологічному 
розумінні знаходились на другому плані.

Звертається увага, що перші згадки про потерпілих та їх вікові особливості можна 
знайти в джерелах права Київської Русі, зокрема у давньоруських князівських уставах. Напри-
клад, в Уставі князя Ярослава Мудрого було вперше закріплено захист права дитини на 
життя (дітовбивство). Акцентовано, що найважливішою пам’яткою феодального права, 
яка мала величезний вплив на становлення пізніших джерел права, є Руська Правда. У Русь-
кій Правді головний акцент було зроблено на відшкодування шкоди потерпілому, вимагаючи 
при цьому відшкодування навіть моральної шкоди. Це перший нормативно-правовий акт, 
котрий сконцентрував увагу на необхідності відшкодування моральної шкоди, що свідчить 
про те, що законодавець почав більш уважно відноситись до особи, яка потерпіла від кри-
мінального правопорушення.

Підсумовується, що у досліджуваний період вчення про потерпілого від кримінального 
правопорушення тільки починає розвиватись, що обумовлено прагненням законодавця 
зрівняти права особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка від нього 
постраждала. З 882 по 1649 рр. законодавцем було зроблено достатньо кроків, які дозво-
лили якісно покращити кримінальне законодавство, у тому числі, що стосується захисту 
прав і свобод потерпілого.

Ключові слова: потерпілий, кримінальне законодавство, кримінальне право, ретроспек-
тивний аналіз, ґенеза, історія, вік потерпілого, неповнолітній, релігія.

Історія виникнення та ґенези криміналь-
но-правових феноменів завжди залишалась 
актуальним напрямком наукових пошуків. 
Це можна пояснити банальним фактом – без 
вивчення витоків правових інститутів не можна 
докорінно пізнати їх сутність, а також прогно-
зувати майбутнє та відповідність тенденціям. 
Варто зауважити, що більшість сучасних явищ, 
передбачених у кримінальному законодавстві 
(як у Загальній, так і в Особливій частині) вже 
неодноразово вивчались вченими як у само-
стійних історико-компаративних працях, так 
і в межах певних дисертацій, присвячених роз-
гляду того чи іншого кримінально-правового 
інституту. При цьому сам факт невизнання кри-
мінальним законодавством цінності потерпілого 
знівелював інтерес до нього наукової спільноти, 

у зв’язку із чим цілий пласт питань залишився 
або взагалі нерозробленим, або розробленим 
частково. Одним із таких питань є ретроспек-
тивний аналіз формування кримінально-право-
вого статусу потерпілого, особливо на початко-
вих етапах, котрі припадають на 882-1649 роки. 
Отже, зважаючи на такий стан справ, вважаємо 
за доцільне приділити увагу вказаному питанню 
більш детально, оскільки це дозволить ство-
рити комплексний підхід до розробки вчення про 
потерпілого від кримінального правопорушення.

Варто звернути увагу на той факт, що про 
особу, потерпілу від кримінального правопо-
рушення, починають згадувати безпосередньо 
в той самий час, коли починають згадувати про 
саме кримінальне правопорушення, а саме – 
під час становлення кримінального права. Вчені 
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вірно вказують, що «перші згадки про потерпі-
лих та їх вікові особливості (додано нами – Н.Л.) 
можна знайти в джерелах права Київської Русі, 
зокрема у давньоруських князівських уставах. 
Один з найвідоміших – це Устав князя Володи-
мира Святославовича, який датують ХІІ–ХІV ст.,  
відомий більше ніж у 200 списках. В Уставі 
міститься перелік проступків, які розглядали як 
злочини і передавали до компетенції церкви, 
проте в ньому нічого не сказано про міри пока-
рання за ці злочини. Також у цьому Уставі зга-
дані особи, яких передавали у відання церкви. 
Іншим князівським уставом, який має велике 
значення для дослідження кримінального 
права Староруської держави, є Устав Ярос-
лава Мудрого. До нас не дійшло жодного уставу 
князя Ярослава в його первинному вигляді – всі 
його редакції змінювались з часом, але архетип 
уставу склався в ХІ – на початку ХІІ ст. Всього 
відомо близько 100 списків уставу, які розділя-
ють на 6 редакцій. Найдавніші з них датуються 
останньою чвертю ХV ст., а найпізніші – ХІХ ст.»  
[1, с. 81]. Звернемо увагу на те, що ті часи, коли 
більшість справ, у тому числі і юридичних, зна-
ходились у віданні церкви, на наш погляд, дещо 
гальмували процес становлення та розвитку 
законодавства, в особливості – кримінального. 
Це можна пояснити тим, що релігія протягом 
усіх століть конкурувала з правом, у тому сенсі, 
що церква прагнула виправити правопоруш-
ника і його гріхи, обумовлені протиправним 
діянням, в першу чергу, з метою приведення 
його до Бога. Суспільство та людина у її  біо-
логічному розумінні знаходилась на другому 
плані. На прикладі потерпілого, можна проі-
люструвати різницю між релігією та правом. 
Так, для церкви потерпіла особа – це мученик, 
котрий або отримав кару за свої неправовірні 
вчинки, або несе свій хрест, таким чином, реалі-
зуючи місію на землі. В цьому контексті потер-
пілий не потребує відплати, відшкодування 
шкоди, йому все зарахується після його смерті. 
Для права особа, яка постраждала від кримі-
нального правопорушення, це – громадянин 
держави, законні права та інтереси якого були 
порушені внаслідок вчинення протиправного 
діяння, у зв’язку із чим вони мають бути від-
новлені у повному обсязі, шляхом відповідного 
реагування, оскільки жодна людина у жодному 
випадку не має ставати жертвою суспільно-не-
безпечного діяння.

Цікавим фактом є те, що «в Уставі князя Ярос-
лава Мудрого було вперше закріплено захист 
права дитини на життя в ст. 6 (дітовбивство). 

За вбивство незаконнонародженої дитини було 
встановлено покарання у вигляді ув’язнення 
в монастирській установі. О. Саінчин звертає 
увагу, що покарання за дітовбивство у Київській 
Русі спочатку не мало такого жорсткого харак-
теру, як у середньовічній Європі. Дітовбив-
ство тривалий час вважалося не злочином, 
а гріхом. Канонічне візантійське право, відобра-
жене в уставах князів Володимира, Ярослава 
Мудрого, вбачало в дітовбивстві перш за все 
посягання не на життя, а на християнські устої 
сім’ї та моральності» [2, с. 14]. Тут звернемо 
увагу, що відношення до дитини у ті часи, як до 
тієї, що вчинила протиправне діяння, так і до 
тієї, що від нього постраждала, було дещо упе-
редженим. Такий стан справ можна пояснити 
тим, що законодавець не сприймав неповно-
літню особу як повноцінного члена суспільства, 
що, до речі, також було навіяно церквою, котра 
вважала дитину нечистою істотою, народженою 
у гріху. В цьому контексті цінним є зауваження, 
що до потерпілого неповнолітнього було, все-
таки, більш лояльне відношення, ніж до право-
порушника.

«На відміну від європейського законодав-
ства того часу, яке передбачало жорсткі пока-
рання, церковне право Київської Русі перед-
бачало лише каяття та трирічний піст. Отож 
в часи Київської Русі лише зароджувалися пра-
вові механізми, що передбачали сувору відпо-
відальність за злочини проти особливої вікової 
групи – неповнолітніх. У той час були введені 
лише заборони на окремі форми поведінки, яка 
могла завдати шкоди неповнолітнім особам. 
Формулюючи заборону, законодавець не визна-
вав інтереси дитини самостійним об’єктом 
кримінально-правової охорони, а норми, що їх 
захищали, були спрямовані на охорону інших 
інтересів і цінностей» [3, с. 42]. Отже, в контек-
сті цієї думки ми знову можемо підсумувати, що 
церковне право є занадто лояльним та мало-
ефективним, таким, що переслідує досягнення 
своїх власних цілей та завдань. На нашу думку, 
саме релігія стала причиною того, що першими 
потерпілими, які були закріплені на норматив-
ному рівні стали діти, оскільки одним із тяжких 
гріхів було дітовбивство.

Відомо, що «в цей період існування Давньо-
руської держави за «Законом руським» кара-
лись злочини (крадіжки, вбивства, насилля), 
а винні мали не тільки нести кару, а й відшко-
дувати заподіяну злочином шкоду, в тому числі 
і своїм майном. За часів Олега та Ігоря існувала 
кровна помста за вбивства та тяжкі злочини, 
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наряду з цим потерпілим надавалось право 
самовільно з застосуванням сили повертати 
вкрадені речі, та вживати заходів на відшко-
дування заподіяної злочином шкоди. Принцип 
зрозумілий – при неможливості молодою дер-
жавою створити ефективні органи розсліду-
вання та судового захисту – захисти себе сам. 
Договір київського князя Ігоря з візантійським 
імператором 945 року передбачав право роди-
чів померлого потерпілого покарати (вбити) 
винного. Коли ж той втікав, то родичі загиблого 
мали право забрати його маєток (якщо вбивця 
був заможним) [4]. В контексті цієї думки ціка-
вим є принцип Таліону та його вплив на вчення 
про потерпілого від кримінального правопору-
шення. Так, сама сутність відплати має глибин-
ний сенс, котрий полягає у задоволенні певних 
потреб державного, релігійного та суспільного 
характеру: 1) для держави це необхідно як 
для гаранта захисту прав та законних інтере-
сів потерпілої особи, тобто в межах реалізації 
обов’язку створення комфортних умов для про-
живання; 2) для релігії відплата – це «відпра-
цювання» гріху, тобто певний ритуал очищення 
перед Богом та сатисфакція для богорадної 
та милосердної людини; 3) для суспільства від-
плата – це гарантія їх захисту, демонстрація 
невідворотності кримінальної відповідально-
сті та покарання за вчинене правопорушення. 
Таким чином в усіх вказаних нами випадках 
є один загальний фігурант – потерпілий. Тепер 
щодо меж відплати. Принцип Таліону дуже гар-
ний варіант тотального контролю за додержан-
ням встановлених порядків та уникнення пору-
шення заборон. Навряд чи людина, яка знає, 
що за вбивство її стратять, вчинить таке діяння. 
Однак для потерпілого принцип Таліону не має 
того ефекту. Так, скажімо, наприклад, жінка вби-
того чоловіка не буде задоволена в повній мірі 
від того, що правопорушник буде страчений. 
Вона потребує у матеріальній, психологічній 
та фізичній підтримці, а не в усвідомленні того, 
що за її чоловіка помстилася держава. Саме 
тому у сучасному суспільстві принцип Таліону 
вважається негуманним та малоефективним, 
у зв’язку із чим ми вже давно від нього відійшли.

«Найважливішою пам’яткою феодального 
права, яка, без перебільшення, мала вели-
чезний вплив на становлення пізніших дже-
рел права є «Руська правда», яку ще назива-
ють Правдою Ярослава і відноситься до XI ст. 
Руська правда – найважливіший закон Київ-
ської Русі, який включав у себе норми різних 
галузей права і, насамперед цивільного, кримі-

нального та кримінально-процесуального, мав 
значення офіційного, визнаного публічною вла-
дою судебника. Він означив новий етап у засто-
суванні кримінального покарання. У Руській 
Правді головний акцент було зроблено на від-
шкодування шкоди потерпілому, вимагаючи при 
цьому відшкодування навіть моральної шкоди» 
[5, с. 60]. Це перший нормативно-правовий акт, 
котрий сконцентрував увагу на необхідності 
відшкодування моральної шкоди, що свідчить 
про те, що законодавець почав більш лояльно 
та уважно відноситись до особи, яка потерпіла 
від кримінального правопорушення.

«Головною метою покарання поряд з від-
платою (карою) було відшкодування збитків. 
Так, за вбивство вільної людини стягався гро-
шовий штраф (віра) на користь князя, а роди-
чам потерпілого – надавалась грошова винаго-
рода (головництво). З винного у крадіжці, окрім 
виплати грошового штрафу князеві, стягува-
лось грошове стягнення на користь потерпі-
лого як компенсація за заподіяну шкоду (ст. 35, 
36, 37). Водночас, встановлювалось правило: 
якщо хтось кого ударить батогом або рукоят-
кою меча чи просто рукою, то мав заплатити 
12 гривень за образу (ст. 3-4 Короткої Правди). 
Руська правда мала норми, направлені на 
захист честі і гідності людини. Образа словом 
чи дією (виривання усів чи бороди, вибивання 
зуба) каралась штрафом 5 гривень. Разом 
з тим, необхідно відзначити, що Руська Правда 
звузила застосування кровної помсти, дозволя-
ючи чинити її тільки з дозволу суду, заміняючи 
її грошовими стягненнями. При наступниках 
Ярослава кровну помсту заборонили застосо-
вувати законом. Проте вбивство крадія на місці 
злочину за законом не каралось» [5, с. 60]. 
Тут ми вже бачимо, що законодавець починає 
диференціювати як кримінальних правопоруш-
ників та суспільно небезпечні діяння відповідно 
до тяжкості їх наслідків, так і осіб, які від них 
потерпіли. На нашу думку, формування підходу, 
котрий полягає у першочерговому акценті на 
відшкодування саме матеріальної та мораль-
ної шкоди свідчить про прогрес законодавства 
та його відходження від первісних установок 
«сліпої» відплати як самоцілі.

Вчені вказують, що «на відміну від чинного 
законодавства у «Руській правді» встанов-
лювався особливий захист окремих категорій 
потерпілих. Наприклад, визначався розмір гро-
шового викупу за вбивство тих осіб, за яких нікому 
було здійснити кровну помсту (ст. 1). Постраж-
далі іноземці користувалися привілеями  
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у представленні доказів щодо застосування 
до них фізичного насилля. Даним особам 
не потрібно було представляти двох видоків  
(тобто, свідків-очевидців), достатньо було 
особистої присяги іноземця» [6, с. 8].  «Без-
заперечно, важливим матеріалом для дослі-
дження історії формування правого становища 
потерпілого є також Литовські статути 1529, 
1566 та 1588 рр., які містили норми звичаєвого 
права, Судебник Казимира 1468 р., привілеї 
1447, 1492 та інших років, римське, польське 
та германське право XV–XVI століть» [7, с. 12]. 
«Як зазначено в літературі, у 1529 р. було при-
йнято перший Литовський статут, який вста-
новлював сувору кримінальну відповідальність 
за здійснення злочинного посягання на життя 
окремих осіб, зокрема старих батька й матір 
або дитину: «...по ринку везти, клещами тіло 
рвати, а потім в мішок зашити, й посадивши до 
нього собаку, курицю, ужа, кішку і все те в гли-
бокій річці утопити» (розділ 11, арт. 7). За пося-
гання проти вагітних жінок: «Якщо хто вагітну 
конем зіб’є, пошкодить, через що вона втратить 
дитину або вмре разом з дитиною, незалежно 
від її стану, повинен відсидіти три місяці або 
присуджений до страти» (розділ 11, арт. 15)» [8]. 
Отже, ми можемо побачити, що законодавець 
звертає увагу на окремі категорії потерпілих 
осіб, при цьому намагається бути справедли-
вим до усіх громадян.

Варто звернути увагу, що «в цей час відбува-
ється обмеження прав потерпілого за рахунок 
публічних начал – щодо тяжких злочинів (проти 
держави, проти церкви) слідство і суд стали 
обов’язковими. В інших випадках потерпілий 
міг відмовитися від обвинувачення, укласти 
мирову угоду (ці ж права мали його родичі, якщо 
виступали учасниками процесу). Крім того, на 
територіях, що знаходилися під юрисдикцією 
Речі Посполитої судочинство здійснювалось 
на підставі законодавства Речі Посполитої до 
1578 року. В 1578 році, з метою врахування 
особливостей здійснення судочинства серед 
населення України був затверджений особли-
вий Луцький трибунал. В 1579 році був затвер-
джений Український трибунал, на підставі його 
норм здійснювалося судочинство до об’єднання 
українських земель з Росією. Фактично за своїм 
змістом законодавство того часу це звід кодек-
сів цивільного, кримінального та кримінального 
процесуального права, який визначав та закрі-
плював основні положення правового статусу 
учасників цих галузей права» [6, с. 11]. Таким 
чином, можна сказати, що статус потерпілого 

від кримінального правопорушення ще не був 
сформований, у зв’язку зі змішанням підходів 
фахівців із різних галузей.

«Враховуючи релігійні та моральні норми 
того часу, законодавець посилює відповідаль-
ність за вбивство матір’ю свого немовляти. 
Так, артикул 60 третього Литовського статуту 
1588 р., який діяв на західних українських зем-
лях, встановлював смертну кару розпусним 
жінкам» [9, с. 14]. «Серед суто релігійних злочи-
нів проти дітей Статут 1588 р. виділяє підмову 
дітей перейти до мусульманської чи іудейської 
віри, їх обрізання, наймання жінки-християнки 
нехристиянами до своїх дітей як «мамки»»  
[10; 11, с.76]. Необхідно звернути увагу на те, 
що чинне вітчизняне кримінальне законодав-
ство має привілейоване відношення до жінки, 
котра вбила свою новонароджену дитину. Такий 
стан справ можна пояснити тим, що низка дослі-
джень дозволили вченим довести, що жінка, 
яка тільки народила дитину знаходиться у пси-
хологічно напруженому стані, у зв’язку із чим не 
в повній мірі може контролювати свої дії та від-
повідати за них. Саме тому увага акцентується 
виключно на певному часовому проміжку, який 
вважається станом, обумовленим пологами. 
Звичайно, що у досліджувані нами часі мова 
про це ще не йшла, у зв’язку із чим такі жінки 
суворо карались, оскільки потерпілою особою 
визнавалась безпорадна істота.

«За правління Івана IV запроваджується 
Земський собор, який виконував законодавчу 
функцію. Зокрема, ним було прийнято основний 
закон тодішньої держави – «Соборное уложе-
ние» 1649 року. В ньому передбачалось не 
тільки відшкодування збитків потерпілому, 
а й застосування майнових стягнень у скарб-
ницю, за скоєння особливо тяжких злочинів. Це 
соборне укладення для свого часу було фун-
даментальним законодавчим актом, в якому 
використовувалися норми існуючих до цього 
правових актів Росії, здобутки правових сис-
тем Візантії та інших держав. Воно збагачува-
лось новими правовими ідеями і являло собою 
кодекс із 25 глав та 967 статей» [5, с. 63]. Тобто 
увага приділяється тим потерпілим особам, 
які потребують в особливому захисті, що обу-
мовлено певним проблемним положенням. 
Такий підхід, на нашу думку, хоча і є певним 
проявом гуманності, однак дещо несправед-
ливий, оскільки порушує принцип рівності усіх 
громадян перед законом. Варто вказати, що 
сучасне вітчизняне кримінальне законодавство 
також має привілейований підхід до окремих  
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категорій як кримінальних правопорушників, так 
і потерпілих, встановлюючи, наприклад, більш 
жорсткі санкції за вчинення правопорушень 
у відношенні неповнолітніх та малолітніх дітей, 
вагітних жінок тощо.

«Ст. 26 Соборного уложення передбачає 
покарання у вигляді страти за вбивство неза-
коннонародженої дитини; проте, як і в Статуті 
Ярослава, ця норма, по суті, має на меті не 
охорону життя неповнолітнього, а осуд фактів 
незаконного і позашлюбного народження дітей. 
Незважаючи на закріплення Соборним уложен-
ням окремих випадків перевищення батьківської 
влади над дитиною як злочинів, покарання за 
їх здійснення було вкрай м’яким. Так, вбивство 
дитини каралося одним роком тюремного ув’яз-
нення і церковним каяттям; проте вік, до якого 
особа вважалася дитиною, закріплений не був» 
[3, с. 44]. Таким чином, диференціація в цьому 
контексті, здебільшого, відбувається за віковою 
ознакою.

Слід зазначити, що «ідея матеріальної від-
плати відповідним рівним злом за принесене 
зло була основою кримінального законодавства 
до XVIII століття. Так, в Укладенні 1649 року 
прямо вказувалось: «Карати смертю без всякої 
пощади, щоби, дивлячись на це, іншим не при-
надно було так діяти»» [5, с. 147]. «І. Фойниць-
кий, розглядаючи еволюцію майнових покарань 
у російському кримінальному законодавстві, 
також зазначав, що спочатку майнові стягнення 
йшли на користь потерпілого, але з часом 
і публічна влада почала брати в них участь і, 
маючи на меті фіскальні цілі, досить часто засто-
совувала майнові стягнення: найтяжчі злочини 
супроводжувалися відібранням у скарбницю 
всього майна, за менш тяжкі – відбиралась 
частина його» [12, с. 181]. Тут, на нашу думку, 
мова йде про початок відмежування криміналь-
ного покарання у виді штрафу та відшкоду-
вання шкоди, завданої кримінальним правопо-
рушенням. Оскільки гроші, отримані внаслідок 
виконання правопорушником покарання у виді 
штрафу, йдуть у дохід держави, а відшкоду-
вання шкоди – на користь потерпілого.

Таким чином, проведене нами дослідження 
дозволяє підсумувати, що у вказаний період 
вчення про потерпілого від кримінального пра-
вопорушення тільки починає розвиватись, що 
обумовлено прагненням законодавця зрівняти 
права особи, яка вчинила кримінальне правопо-
рушення та особи, яка від нього постраждала. 
З 882 по 1649 рр. законодавцем було зроблено 
достатньо кроків, які дозволили якісно покра-

щити кримінальне законодавство, у тому числі, 
що стосується захисту прав і свобод потерпілого.

Список використаної літератури:
1. Зубашенко Ю. Джерела кримінального права 

Староруської держави // Вісник Львівського 
національного університету ім. Івана Франка. 
Серія юридична. 2002. Вип. 37. С. 79–84.

2. Саинчин А. С.Особенности расследования 
детоубийств: монография / Саинчин А. С., 
Никитин Г. Д. Одесса, 2005. 112 с.

3. Плашовецький О. А. Кримінально-правова 
диференціація віку: дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних 
наук : 12.00.08 – кримінальне право і криміно-
логія; кримінально-виконавче право. Приват-
ний вищий навчальний заклад «Львівський уні-
верситет бізнесу та права».  Львів, 2017. 200 с.

4. Договір київського князя Ігоря з візантійським 
імператором 945 р. Хрестоматія з історії дер-
жави і права України: в 2 т. / За ред. В.Д. Гонча-
ренка. К.: ІнЮре, 1997. Т. 1. 799 с.

5. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне 
право України : підручник (4-те вид., доп. і 
переробл.). К.: Вид-во А.С.К., 2003. 848 с.

6. Гарбовський Л.А., Дідківська Г. В., Топчій В.В. Г 
20 Правовий статус потерпілого у криміналь-
ному процесі Україні: монографія / Гарбов- 
ський Л.А., Дідківська Г. В., Топчій В.В. Вінниця : 
ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 152 с.

7. Кочура А. В. Історичні аспекти розвитку поняття 
«неповнолітній потерпілий» у кримінальному 
судочинстві. Право і Безпека. 2011. № 4. С. 11–14.

8. Штирлов О. В. Ґенеза безпорадного стану особи 
потерпілого у вітчизняному кримінальному 
законодавстві. URL: http://radnuk.info/statti/229-
kruminal-pravo/14673-2011-01-18-22-38- 
43.htmlм

9. Старко О. Л. Умисне вбивство матір’ю своєї 
новонародженої дитини (кримінально-пра-
вове та кримінологічне дослідження): дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 
спец.12.00.08. – кримінальне право та криміно-
логія; кримінально-виконавче право. К., 2006.  
225 с.

10. Гончар Т. О. Неповнолітній як суб’єкт відпові-
дальності за кримінальним правом України: 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук: спец. 12.00.08. –  кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право 
Одеса, 2004. 211 с.

11. Дементьев О. М. Проблемы возраста уголовной 
ответственности : лекции к курсу / О. М. Демен-
тьев, О. П. Копылова. Тамбов : Изд-во ГОУ 
ВПО ТГТУ, 2010. 80 с.

12. Ларин А. Защита прав потерпевшего в уголов-
ном процессе и сравнительное исследование.  
М.  1993. 245 с.



Серія: Право, 2020 р., № 3 (69) том 2

109

Ladanivska N. I. Historical formation of the status of a victim of a criminal offense  
(882–1649)

In the article the author considers the formation of a legislative approach to criminal law protection 
of the rights and freedoms of the victim from a socially dangerous act. Particular attention is paid 
to the main regulations for the selected period of time. It is pointed out that the times when most 
cases, including legal ones, were in the hands of the church somewhat slowed down the process 
of development of legislation, especially criminal law. This can be explained by the fact that religion 
has competed with law throughout the centuries, in the sense that the church sought to correct 
the offender and his sins due to wrongdoing, primarily in order to bring him to God. Society and man 
in its biological sense were in the background.

It is noted that the first mention of the victims and their age can be found in the sources of law 
of Kievan Rus, in particular in the ancient n princely statutes. For example, the Charter of Prince 
Yaroslav the Wise for the first time enshrined the protection of the child's right to life (infanticide). 
It is emphasized that the most important monument of feudal law, which had a huge influence on 
the formation of later sources of law, is Russkaya Pravda. In Russkaya Pravda, the main emphasis 
was placed on compensation for damage to the victim, demanding compensation even for moral 
damage. This is the first legal act that focused on the need to compensate for non-pecuniary damage, 
which indicates that the legislator has begun to pay more attention to the person who has suffered 
from a criminal offense.

It is concluded that in the period under study, the doctrine of the victim of a criminal offense is 
just beginning to develop, due to the desire of the legislator to equalize the rights of the person who 
committed a criminal offense and the person who suffered from it. From 882 to 1649, the legislator 
took enough steps to improve the quality of criminal law, including the protection of the rights 
and freedoms of the victim.

Key words: victim, criminal legislation, criminal law, retrospective analysis, genesis, history, age 
of the victim, minor, religion.
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ПРАВО ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, 
НА СІМ’Ю
Статтю присвячено аналізу актуальних питань стосовно проблем законодавчого регу-

лювання особистих немайнових прав осіб, засуджених до позбавлення волі.
Розглянуто питання щодо особистих немайнових прав, які забезпечують природне існу-

вання фізичної особи. Проаналізовано проблеми вітчизняного законодавства та практики 
щодо реалізації особистих немайнових прав, зокрема права на сім’ю, особами, засудженими 
до позбавлення волі.

Зазначено, що всі люди від народження наділені певним комплексом невід’ємних прав 
та свобод, які власно є результатом людської природи. Права людини та громадянина 
закріплені в Конституції України, відповідно до якої усі люди є вільними і рівними у своїй гідно-
сті та правах. Ці права є невід’ємними та невідчужуваними. Визнання і захист прав людини 
є основним обов’язком держави.

Наголошено, що сім’я є найважливішим осередком суспільства та найголовнішим інсти-
тутом соціалізації людини. Це невід’ємна частина сучасної суспільної системи. Сім’я, сімейні 
та родинні зв’язки мають для людини дуже велике значення та становлять загальнови-
знану соціальну цінність.

Досліджено положення Конституції України, Цивільного кодексу України, Сімейного  кодексу 
України, Кримінально-виконавчого кодексу України та Наказу Міністерства юстиції Укра-
їни „Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань” від 
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Зроблено висновок про певну суперечливість вітчизняного законодавства щодо дослі-
джуваного питання.

На основі проведеного дослідження зроблено висновок про необхідність внесення змін до 
пункту 5 статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу України щодо особливостей забезпе-
чення телефонних розмов між особами, які перебувають у місцях позбавлення волі, у тому 
числі родичами.
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Вступ. В Основному Законі України перед-
бачено перелік прав людини, зокрема і тих, що 
належать їй від народження. Відповідно до Кон-
ституції України, усі люди є вільними і рівними 
у своїй гідності та правах. Такі права є невід’єм-
ними та невідчужуваними. Визнання та захист 
прав людини є основним обов’язком держави [1].

У ст. 51 Конституції України зазначено, що 
сім’я, дитинство, материнство і батьківство охо-
роняються законом [1]. Законодавство Укра-
їни охороняє право кожної особи на повагу до 
свого сімейного життя.

Сім’я – найважливіший осередок суспільства 
та найголовніший інститут соціалізації людини. 
Це невід’ємна частина сучасної суспільної сис-
теми. Сім’я, сімейні та родинні зв’язки мають 
для людини дуже велике значення та станов-

лять загальновизнану соціальну цінність. Саме 
тому права людини, пов’язані з сімейними від-
носинами, охороняється законом.

Як і будь-яка людина, права якої охороня-
ються Конституцією України та іншими норма-
тивними актами, особи, засуджені до позбав-
лення волі мають право на сім’ю, на шлюб, на 
підтримання родинних зв’язків тощо. Це є невід-
чужуване немайнове право. При цьому, повсяк-
часно, виникають проблеми з реалізацією таких 
прав у місцях позбавлення волі.

Проблемам, пов’язаним з немайновими пра-
вами особи, присвятили свої наукові роботи 
М. М. Агарков, Н. О. Давидова, Т. П. Карнаух, 
Н. В. Козлова, О. В. Кохановська, Л. О. Красавчи-
кова, М. М. Малеїна, Ж. В. Нор, М. Л. Нохрина, 
С. О. Сліпченко, Р. О. Стефанчук, В. С. Толстой 



Серія: Право, 2020 р., № 3 (69) том 2

111

Л. В. Федюк та інші дослідники. Питання, пов’я-
зані з немайновими правами осіб, засуджених 
до позбавлення волі досліджували, зробивши 
великий внесок у юридичну науку, такі науковці 
як О. М. Бандурка, Ю. В. Баулін, В. А. Бадира, 
А. П. Гель, М. Я. Гуцуляк, О. М. Джужа, Т. А. Дени-
сова, О. Г. Колб, А. С. Нікифоров, В. О. Мерку-
лова, В. В. Лень, О. М. Литвинов, М. І. Мельник, 
В. Ф. Примаченко, П. Г. Пономарьов, В. М. Прусс, 
А. Х. Степанюк, В. М. Трубников, Ю. А. Чебо-
тарьова, Д. В. Ягунов, І. С. Яковець та інші. 
Однак, не зважаючи на ґрунтовні дослідження 
цих поважних вчених, недостатньо висвітле-
ними залишаються питання щодо проблем 
та особливостей реалізації права засуджених 
до позбавлення волі на сім’ю, що обумовлює 
мету статті.

Мета статті. Дослідження присвячене про-
блемам вітчизняного законодавства та прак-
тики щодо реалізації особистих немайнових 
прав, а саме – права на сім’ю, особами, засу-
дженими до позбавлення волі.

Результати. Відповідно до ч. 3 ст. 16 Загаль-
ної декларації прав людини [2] та ч. 1 ст. 23 Міжна-
родного пакту про громадянські і політичні права, 
сім’я визначається як природний і основний 
осередок суспільства та держави [3].

У ст. 291 Цивільного кодексу України (далі – 
ЦК України) наголошується, що фізична особа 
незалежно від віку та стану здоров’я має право 
на сім’ю [4]. Ст. 3 Сімейного кодексу України 
(далі – СК України)  визначає сім’ю первинним 
та основним осередком суспільства і вказує на 
те, що її складають особи, які спільно прожива-
ють, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 
права та обов’язки [5].

Частиною 4 статті 291 ЦК України перед-
бачено, що ніхто не має права втручатися 
у сімейне життя фізичної особи, крім випад-
ків, передбачених Конституцією України. Це 
положення збігається зі статтею 32 Конституції 
України, згідно з якою ніхто не може зазнавати 
втручання в його особисте і сімейне життя, крім 
випадків, передбачених Конституцією Укра-
їни. Тобто вітчизняне законодавство охороняє 
та забезпечує право кожної особи на повагу до 
свого сімейного життя.

Згідно зі ст. 4 СК України право особи на 
сім’ю включає: право на створення сім’ї, право 
кожної особи на проживання в сім’ї, право кож-
ної особи на повагу до свого сімейного життя. Ці 
права розкриваються через інші права, перед-
бачені ЦК України та СК України, зокрема через 
право на шлюб, право на підтримання зв’язків 

з членами своєї родини тощо. Зауважимо, що 
всі названі права, як перші, так і другі, є еле-
ментами права фізичної особи на сім’ю. Але, 
у випадку засудження особи до позбавлення 
волі, її право на проживання в сім’ї обмежу-
ється. Після відбуття покарання особа може 
повернутись до сім’ї та проживати в ній.

Сім’я створюється на підставі шлюбу, кров-
ного споріднення, усиновлення, а також на 
інших підставах, не заборонених законом, 
і таких, що не суперечать моральним засадам 
суспільства (ч. 4 ст. 3 СК України).

Позбавлення фізичної особи волі впливає 
на реалізацію нею права щодо створення сім’ї 
та підтримання сімейних зв’язків. Насамперед 
це проявляється у здійсненні знайомства засу-
джених для створення сім’ї з особами проти-
лежної статі. Зокрема знайомства засуджених 
чоловіків, які відбувають покарання за тяжкі 
та особливо тяжкі злочини, з жінками відбува-
ються, як свідчить практика, переважно через 
листування. З цією метою засуджені чоловіки 
дають оголошення у засобах масової інфор-
мації про бажання познайомитись з жінкою для 
створення сім’ї або відповідають на таке оголо-
шення жінки.

Як приклад можна навести оголошення Г. 
у газеті у рубриці знайомства, у якому він вира-
жає намір познайомитись з жінкою, яка не зля-
кається, що він відбуває покарання у виді поз-
бавлення волі [6].

Нерідко обраницями осіб, позбавлених 
волі, стають родичі інших засуджених, які від-
відують установи виконання покарань або інші 
особи так чи інакше пов’язані з відбуванням 
засудженими покарання. Так, наприклад, одна 
дівчина приїхала до Кам’янської виправної 
колонії управління Державного департаменту 
України з питань виконання покарань у Запо-
різькій області (№ 101) щоб відвідати брата. 
Тут вона познайомилась з його другом, також 
засудженим до позбавлення волі. Згодом вони 
зареєстрували шлюб. Тепер дівчина чекає коли 
чоловіка буде звільнено від відбування пока-
рання [7]. Аналогічно відбулось знайомство 
й іншої дівчини із іншим засудженим до позбав-
лення волі у Житомирській виправній колонії 
управління Державного департаменту України 
з питань виконання покарань у Житомирській 
області (№ 4). Дівчина приїхала до колонії від-
відати брата, де у кімнаті тривалих побачень 
познайомилась із засудженим. Через півроку 
знайомства дівчина та цей засуджений зареє-
стрували шлюб [8].
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Відповідно до законодавства України шлюб 
визначається як сімейний союз жінки та чоло-
віка, зареєстрований в органі державної реє-
страції актів цивільного стану.

Відповідно до Правил реєстрації актів цивіль-
ного стану в Україні реєстрація шлюбу із засу-
дженими, які відбувають покарання в устано-
вах покарань, провадиться відділом реєстрації 
актів цивільного стану за місцезнаходженням 
цієї установи на загальних підставах, передба-
чених законодавством України. Ініціювати реє-
страцію шлюбу може як не засуджена, так і засу-
джена особа. Умовами реєстрації такого шлюбу 
є наступне: чоловік та жінка мають досягти 
шлюбного віку (18 років); їх шлюб повинен ґрун-
туватися на вільній згоді чоловіка та жінки; особи 
мають особисто подати письмову заяву про реє-
страцію їх шлюбу до відділу державної реєстра-
ції актів цивільного стану. При реєстрації шлюбу 
тривалі побачення надаються позачергово – 
відповідно до ст. 110 Кримінально-виконавчого 
кодексу України (далі – КВК України) [9].

Задля реалізації засудженою особою свого 
права на шлюб адміністрація установи вико-
нання покарання має обов’язково забезпе-
чити таку особу бланком заяви про реєстра-
цію шлюбу. Після заповнення засудженим тієї 
частини заяви, яка стосується безпосередньо 
його, керівник місця несвободи перевіряє вка-
зані особою відомості, звіряє їх з паспортом, 
що зберігається в особовій справі ув’язненого 
та засвідчує справжність підпису останнього. 
Далі ця заява направляється особі, з якою засу-
джений бажає зареєструвати шлюб. Крім того, 
їй має бути повідомлено інформацію про від-
діл державної реєстрації актів цивільного стану 
у якому відбудеться реєстрація шлюбу. Особа 
також заповнює відповідну частину заяви.  
Її підпис обов’язково повинен бути нотаріально 
засвідченим. Подавши заяви про реєстрацію 
шлюбу особи (чи одна з них) повинні сплатити 
державне мито, надавши оригінал квитанції до 
відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану. За законодавством України шлюб реє-
струється через місяць від дня подачі заяви, за 
виключенням, якщо є поважна причини зареє-
струвати його раніше (вагітність, народження 
дитини, загроза для життя одного з наречених 
тощо). Реєстрація шлюбу з засудженим про-
водиться у місці, яке визначає адміністрація 
установи виконання покарань. Якщо особа 
поки перебуває під слідством та знаходиться 
у слідчому ізоляторі, реєстрація шлюбу з нею 
здійснюється відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану з письмового дозволу 
органу дізнання або суду. Якщо ув’язнений чи 
ув’язнена вже перебували у шлюбі з іншою осо-
бою, то вони, для вступу у повторний шлюб, 
повинні надати, в залежності від ситуації, один 
з наступних документів: свідоцтво про розі-
рвання шлюбу; свідоцтво про смерть одного 
з подружжя; рішення суду про розірвання 
шлюбу; рішення суду про визнання шлюбу 
недійсним; висновок відділу державної реє-
страції актів цивільного стану про анулювання 
актового запису про шлюб, що є недійсним [10].

Слід відзначити, що шлюби між засудже-
ними, які обидва відбувають покарання в уста-
новах виконання покарань, прямо не заборо-
нені законодавством. Разом із тим порядок 
реєстрації таких шлюбів нормативно не врегу-
льований, у зв’язку з чим такі шлюби не укла-
даються. Шлюби між засудженими особами, які 
відбувають покарання в установах покарань, 
реєструються після відбуття покарання одним 
із них або двома. Тобто, за чинними норма-
тивно-правовими актами створити сім’ю через 
шлюб може лише засуджена особа з не засу-
дженою особою. Ініціювати реєстрацію шлюбу 
може будь-яка з цих осіб.

Що стосується підтримання засудженими 
сімейних зв’язків, то, по перше, необхідно 
зазначити наступне. У ч. 2 ст. 291 ЦК України 
вказується, що фізична особа не може бути 
проти її волі розлучена з сім’єю, крім випадків, 
встановлених законом [4]. Згідно з ч. 3 ст. 4 СК 
України особа може бути примусово ізольована 
від сім’ї лише у випадках і в порядку, встановле-
них законом [5].

Особа, засуджена за вчинення злочину до поз-
бавлення волі, ізолюється від сім’ї і відбуває пока-
рання у місцях позбавлення волі. Таким чином, 
право фізичної особи на проживання в сім’ї 
обмежується у випадку її засудження до позбав-
лення волі. Після відбуття такого покарання особа 
може повернутись до сім’ї та проживати в ній. 
У той же час, відповідно до частини 3 статті 291 ЦК 
України фізична особа має право на підтримання 
зв’язків з членами своєї сім’ї та родичами неза-
лежно від того, де вона перебуває [4].

Статтею 153 СК України передбачено, що 
мати, батько та дитина мають право на безпе-
решкодне спілкування між собою, крім випад-
ків, коли таке право обмежене законом [5]. На 
підставі статті 259 СК України право на спіл-
кування мають брати та сестри, зокрема ті, які 
не проживають разом. У житті ж, інколи, після 
засудження особи до позбавлення волі, з нею, 



Серія: Право, 2020 р., № 3 (69) том 2

113

за ініціативою членів її сім’ї та родичів, припи-
няються будь-які зв’язки.

Статтею 110 КВК України передбачено, що 
засуджені мають право на побачення: корот-
кострокові тривалістю до чотирьох годин і три-
валі – до трьох діб. Короткострокові побачення 
надаються з родичами або іншими особами 
у присутності представника колонії. Тривалі 
побачення надаються з правом спільного 
проживання і тільки з близькими родичами 
(подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, всинов-
лені, рідні брати й сестри, дід, баба, онуки). Три-
валі побачення можуть надаватися і подружжю, 
яке проживало однією сім’єю, але не перебу-
вало у шлюбі, за умови, що в них є спільні непо-
внолітні діти [9]. Також статтею 110 КВК України 
передбачено, що засудженим надається право 
на чотири телефонних розмови протягом року 
тривалістю до п’ятнадцяти хвилин кожна під 
контролем адміністрації. Телефонні розмови 
оплачуються з особистих коштів засуджених. 
Також, відповідно до змісту розділу XII Правил 
внутрішнього розпорядку установ виконання 
покарань, у разі тяжкої хвороби засудженого, 
що загрожує його життю, близьким родичам, 
дружині (чоловіку) засудженого(ї) надається 
дозвіл на його відвідування. Таке відвідування 
у загальний рахунок побачень не зараховується 
[11]. Телефонні ж розмови, так само як і поба-
чення, між перебуваючими в місцях позбав-
лення волі заборонені (відповідно до зазначе-
них Правил та п. 5 ст. 110 КВК) [11].

На нашу думку, заборона побачень між 
засудженими, у тому числі членами сім’ї, 
виправдовується труднощами їх перевезень 
з однієї  установи виконання покарань до іншої, 
значними витратами у зв’язку з цим коштів, 
необхідністю забезпечення захисту інтересів 
осіб, суспільства і держави. У той же час кате-
горійну заборону телефонних розмов між всіма 
перебуваючими в місцях позбавлення волі вва-
жаємо необґрунтованою.

Відповідно до статті 113 КВК України засу-
дженим дозволяється одержувати і відправляти 
листи і телеграми за свій рахунок без обме-
ження їх кількості. Листування між особами, які 
перебувають в місцях позбавлення волі, тобто 
засудженими, які не є родичами, допускається 
тільки з дозволу адміністрації колонії. Окремі 
засуджені фактично лише за допомогою лис-
тування можуть спілкуватись, обмінюватись 
інформацією.

Право на підтримання засудженими до поз-
бавлення волі зв’язків з членами своєї сім’ї 

та родичами дещо обмежено та чітко окреслено 
законом. Згідно з статтями 138, 139, 140 КВК 
України засуджені, які відбувають покарання 
у виправних колоніях мінімального, середнього 
та максимального рівня безпеки можуть одер-
жувати щомісяця короткострокове й один раз 
на три місяці тривале побачення [9]. Залежно 
від поведінки засуджених до позбавлення волі 
обмеження їх права на підтримання зв’язків 
з членами своєї родини та родичами можуть 
бути дещо розширені або звужені. За сум-
лінну поведінку і ставлення до праці, навчання, 
активну участь у роботі самодіяльних організа-
цій до засуджених можуть застосовуватися про-
тягом року такі заходи заохочення, крім іншого, 
як надання додаткового короткострокового або 
тривалого побачення, дозвіл на додаткову теле-
фонну розмову (статті 130, 131 КВК України) [9].

Відповідно до статті 132 КВК України за 
порушення встановленого порядку відбування 
покарання до засуджених можуть застосовува-
тися, крім іншого, такі заходи стягнення: помі-
щення засуджених чоловіків, які тримаються 
у виправних колоніях, у дисциплінарний ізоля-
тор з виведенням або без виведення на роботу 
чи навчання на строк до п’ятнадцяти діб, 
а засуджених жінок – до десяти діб; поміщення 
засуджених, які тримаються в приміщеннях 
камерного типу виправних колоній максималь-
ного рівня безпеки, в карцер без виведення на 
роботу на строк до п’ятнадцяти діб; переве-
дення засуджених, які тримаються у виправних 
колоніях, до приміщення камерного типу (оди-
ночної камери) на строк до трьох місяців [9].

Слід відзначити, що до засуджених, які від-
бувають покарання у виправних колоніях міні-
мального рівня безпеки з полегшеними умовами 
тримання стягнення у виді переведення до при-
міщення камерного типу (одиночної камери) не 
застосовується, оскільки такого роду місць для 
застосування заходів стягнення у них немає 
[12, с. 440-441].

Під час тримання в дисциплінарному ізоля-
торі, карцері або приміщенні камерного типу 
(одиночній камері) засудженим забороняються, 
зокрема, побачення (ч. 11 ст. 134 КВК України) 
[9]. У той же час, відповідно до ч. 3 ст. 291 ЦК 
України фізична особа має право на підтри-
мання зв’язків з членами своєї сім’ї та родичами 
незалежно від того, де вона перебуває [4]. Тож 
в цій частині законодавство є дещо суперечним.

Кримінально-виконавчий кодекс України 
передбачає певні особливості підтримання 
зв’язків засуджених до позбавлення волі жінок 
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і неповнолітніх осіб з членами своєї сім’ї 
та родичами.

Так, згідно з ст. 141 КВК України при виправ-
них колоніях, в яких відбувають покарання 
засуджені до позбавлення волі жінки, у разі 
необхідності організовуються будинки дитини. 
Засуджені жінки, крім засуджених до поз-
бавлення волі на строк більше п’яти років за 
умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини, можуть 
поміщати в будинки дитини своїх дітей віком 
до трьох років. У будинках дитини забезпечу-
ються умови, необхідні для нормальної життє-
діяльності та розвитку дитини. Засуджені жінки 
можуть спілкуватися із своїми дітьми у вільний 
від роботи час без обмежень. На даний час 
такі дитячі будинки створено при двох виправ-
них колоніях: Чорноморській виправній колонії 
Одеської області № 74 – якщо жінка є вперше 
засудженою до позбавлення волі; та Чернігів-
ській виправній колонії Чернігівської області 
№ 44 – якщо вона раніше відбувала дане пока-
рання [12, с. 462].

Можливість спілкування із своїми дітьми, які 
перебувають у будинках дитини, реалізується 
засудженими жінками по-різному. Деякі з них не 
бажають доглядати за власними дітьми, та не 
дочекаються коли можна здати дитину вихова-
тельці, б’ють малюків тощо. Інші, навпаки, тур-
ботливо ставляться до дітей, охоче навчаються 
догляду за дітьми, мріють про їх спільне життя 
на волі.

Засуджені жінки, яким дозволено про-
живання за межами виправної колонії, крім 
іншого, можуть без обмеження листуватися, 
мати побачення з родичами та іншими особами 
(ч. 2 ст. 142 КВК України) [9].

Статьею 143 КВК України передбачено, що 
у виховних колоніях засуджені мають право, 
крім іншого, одержувати щомісяця коротко-
строкове і один раз на три місяці тривале поба-
чення. При сумлінній поведінці і ставленні до 
праці та навчання після відбуття не менше 
однієї четвертої частини строку покарання 
засуджені мають право на поліпшення умов 
тримання і їм, зокрема, може бути дозволено 
додатково одержувати один раз на три місяці 
короткострокове побачення, яке за постановою 
начальника виховної колонії може проходити за 
межами виховної колонії [9]. За сумлінну пове-
дінку і ставлення до праці та навчання, активну 
участь у роботі самодіяльних організацій і вихов-
них заходах до засуджених неповнолітніх осіб 
можуть бути застосовані заходи заохочення, 
передбачені ст. 130 КВК України, у тому числі 

й надання додаткового короткострокового або 
тривалого побачення, дозвіл на додаткову теле-
фонну розмову (ст. 144 КВК України) [9]. Відпо-
відно до ст. 145 КВК України за порушення вста-
новленого порядку і умов відбування покарання 
до засуджених неповнолітніх можуть застосову-
ватися такі заходи стягнення, зокрема, як скасу-
вання поліпшених умов тримання, передбачених 
статтею 143 цього Кодексу, поміщення в дисци-
плінарний ізолятор на строк до десяти діб [9].

Отже, як бачимо, право особи, засудженої до 
позбавлення волі, на сім’ю, яке включає в себе, 
зокрема, спілкування з родичами, є обмеже-
ним, особливо що стосується випадків, коли 
обидва члени сім’ї, які мають бажання спілкува-
тися, є засудженими та відбувають покарання 
у вигляді позбавлення волі. У зв’язку з зазна-
ченим вбачається доцільним внесення змін до 
п. 5 ст. 110 КВК України наступного змісту: слова 
„телефонні розмови між перебуваючими в міс-
цях позбавлення волі заборонені” замінити на 
слова „телефонні розмови між перебуваючими 
в місцях позбавлення волі засудженими, у тому 
числі родичами, допускаються тільки з дозволу 
адміністрації колонії. Телефонні розмови підля-
гають прослуховуванню та, при необхідності, 
перериванню”. Дозвіл адміністрації на теле-
фонну розмову між засудженими необхідно 
розглядати як захід щодо забезпечення захисту 
інтересів окремих осіб, суспільства і держави.
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Prasov O. O. The right to family life of persons convicted to deprivation of freedom
The article is devoted to the analysis of topical issues concerning the problems of legislative 

regulation of personal non-property rights of persons sentenced to imprisonment.
The issue of personal non-property rights that ensure the natural existence of an individual is 

considered. The problems of domestic legislation and practice regarding the realization of personal 
non-property rights, in particular the right to a family, to persons sentenced to imprisonment, are 
analyzed.

It is stated that all people are endowed from birth with a certain set of inalienable rights 
and freedoms, which are actually the result of human nature. Human and civil rights are enshrined in 
the Constitution of Ukraine, according to which all people are free and equal in their dignity and rights. 
These rights are inalienable and inalienable. Recognition and protection of human rights is a primary 
responsibility of the state.

It is emphasized that the family is the most important center of society and the most important 
institution of human socialization. It is an integral part of the modern social system. Family, family 
and family ties are very important for a person and are a universally recognized social value.

The provisions of the Constitution of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Family Code 
of Ukraine, the Criminal-Executive Code of Ukraine and the Order of the Ministry of Justice of Ukraine 
„On approval of the Rules of Procedure of penitentiary institutions” from 28.08.2018 № 2823/5 on 
ensuring and exercising the right to seven ‘you.

The conclusion is made about a certain contradiction of the domestic legislation concerning 
the investigated question.

Based on the study, it was concluded that it is necessary to amend paragraph 5 of  
Article 110 of the Criminal Executive Code of Ukraine on the peculiarities of providing telephone 
conversations between persons in prisons, including relatives.

Key words: convicts, places of imprisonment, family, right to family, right to marriage, family 
members, close relatives.
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ПОКАЗАННЯ СВІДКА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ
У статті надано авторське визначення показань свідка як джерело доказів (докази досу-

дового розслідування), на підставі яких вказані суб’єкти з’ясовують обставини, які підляга-
ють доказуванню у кримінальному провадженні та проведено їх класифікацію за формою; 
характером висловлювання; способом надання; стадією кримінального провадження.

Фактичні дані, отримані та досліджені судом у передбаченому КПК України порядку, на 
підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають 
значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, є судовими доказами. 
Виходячи з цього, під поняттям «допит свідків» пропонуємо розуміти: під час досудового 
розслідування – слідча (розшукова) дія, а під час судового розгляду – судова дія, що поля-
гає в отриманні слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом від свідка показань стосовно 
обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

Встановлено, що головна суть показань свідка, як основного джерела доказів, в ході досу-
дового розслідування полягає у формуванні підґрунтя для прийняття об’єктивних проце-
суальних рішень слідчим, прокурором, слідчим суддею (повідомлення про підозру, обрання 
заходу забезпечення кримінального провадження, проведення негласної слідчої (розшукової) 
дії, звернення до суду з обвинувальним актом тощо), а в кінцевому результаті прийняття 
рішення судом та забезпечення виконання завдань кримінального судочинства та дієвості 
механізму захисту прав, свобод та законних інтересів учасників правових відносин.

Показання свідка, що одержані слідчим, прокурором в установленому кримінально- 
процесуальним законодавством порядку під час досудового розслідування, є джерелом дока-
зів (докази досудового розслідування), на підставі яких вказані суб’єкти з’ясовують обста-
вини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Ключові слова: свідок, показання, кримінальне провадження, слідчі (розшукові) дії.

Процесуальними джерелами доказів є визна- 
чені кримінальним процесуальним законо-
давством носії доказової інформації, тобто 
фактичні дані, які дають змогу встановити 
наявність або відсутність фактів та обставин, 
що мають значення для кримінального прова-
дження та підлягають доказуванню [1, с. 238]. 
У ч. 2 ст. 84 КПК України чітко визначено їх 
вичерпний перелік, а саме: показання; речові 
докази; документи; висновки експертів [2].

Однак, при здійсненні правосуддя особли-
вість встановлення істини полягає в тому, що 
дослідженню підлягають факти, дії, події, що 
відбувалися в минулому. Відновлюються вони, 
перш за все, з використанням показань осіб, які 
їх безпосередньо спостерігали або мали про 
них відомості, отримані з інших джерел [3].

Ключовою особливістю свідка як суб’єкта, 
який є джерелом показань, порівняно 
з підозрюваним, обвинуваченим та потерпілим, 
є наявність законодавчо закріпленого обов’язку 
давати правдиві показання по суті обставин, які 
підлягають доказуванню під час кримінального 
провадження [3].

Як вже було зазначено, зобов’язання нада-
вати правдиві відомості «підкріплюється» вста-
новленням кримінальної або іншої юридичної 
відповідальності, присяги, клятви тощо, з метою 
забезпечення правдивості (достовірності) відо-
мостей, що надаються. При цьому встанов-
лення таких засобів забезпечення достовірності 
відомостей не є примусом до їх надання. Євро-
пейський Суд з прав людини (ЄСПЛ) констату-
вав, що хоча обов’язок свідка скласти присягу 
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й покарання, передбачені на випадок відмови 
від цього, містять елемент примусу, однак його 
призначення – забезпечити правдивість будь-
яких наданих судді свідчень, а не присилувати 
свідків до них («Serves v. France») [4, с. 182].

На сьогодні встановлено ряд труднощів 
та штучних перепон, які виникають під час досу-
дового розслідування за участі свідків. Зокрема, 
опитані слідчі (80%) наполягають на спрощенні 
досудового розслідування, в частині допиту 
свідка шляхом внесення законодавчих змін до 
діючого КПК України, та надання можливості 
правоохоронним органам проводити його допит 
до внесення відомостей до Єдиного Реєстру 
досудових розслідувань (ЄРДР), з подальшим 
негайним внесенням по закінченню відповідної 
слідчої (розшукової) дії (СРД).

Станом на сьогодення відповідно до 
ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, про-
курор невідкладно, але не пізніше 24 годин 
після подання заяви, повідомлення про вчинене 
кримінальне правопорушення або після само-
стійного виявлення ним з будь-якого джерела 
обставин, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення, зобов’язаний 
внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати 
розслідування та через 24 години з моменту вне-
сення таких відомостей надати заявнику витяг 
з ЄРДР. Слідчий, який здійснюватиме досудове 
розслідування, визначається керівником органу 
досудового розслідування, а дізнавач – керівни-
ком органу дізнання, а в разі відсутності підроз-
ділу дізнання – керівником органу досудового 
розслідування [2].

Згідно ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення 
досудового розслідування, до внесення відо-
мостей до реєстру або без такого внесення не 
допускається і тягне за собою відповідальність, 
встановлену законом. У невідкладних випадках 
до внесення відомостей до ЄРДР може бути 
проведений лише огляд місця події (відомо-
сті вносяться невідкладно після завершення 
огляду).

Від так, на практиці слідчий, або за його дору-
ченням оперативні працівники, у провадженні 
про злочини, позбавлені можливості, зокрема, 
під час огляду місця події допитувати потенцій-
них свідків, обмежуючись при цьому формаль-
ним отриманням пояснень.

І хоча у ст. 214 КПК України зазначено, що 
лише «у невідкладних випадках», може бути 
проведено огляд місця події до внесення 
відомостей до ЄРДР, проте на практиці (як 
відмітили 97 % респондентів) це виходить 

інакше – у зв’язку з неможливістю негайно вно-
сити відомості до ЄРДР.

Передусім це стосується ситуацій, які вини-
кають під час добового чергування у складі 
слідчо-оперативної групи, коли виїзд групи на 
місце події від моменту повідомлення про кри-
мінальне правопорушення починає йти на хви-
лини. До того ж, як стверджують респонденти, 
допитавши під час огляду місця події свідків, 
не потрібно буде в подальшому їх викликати 
на допит. Ми зі свого боку погоджуємся із такою 
позицією.

У зв’язку з вищевикладеним, для спрощення 
досудового розслідування, а також, для надання 
можливості реального закріпленням доказів по 
«гарячим слідам» пропонуємо надати можли-
вість правоохоронним органам у невідкладних 
випадках проводити допит свідка до внесення 
відомостей до ЄРДР і відповідно ч. 3 ст. 214 КПК 
України викласти у новій редакції: «Здійснення 
досудового розслідування, крім випадків, перед-
бачених цією частиною, до внесення відомо-
стей до реєстру або без такого внесення не 
допускається і тягне за собою відповідаль-
ність, встановлену законом. У невідкладних 
випадках до внесення відомостей до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань може бути 
проведений огляд місця події та допит свідків 
(відомості вносяться невідкладно після завер-
шення зазначених слідчих (розшукових) дій)…».

Важливо звернути увагу й на те, що не 
можуть без їх згоди бути допитані як свідки 
особи, які мають право дипломатичної недо-
торканності, а також працівники дипломатичних 
представництв – без згоди представника дипло-
матичної установи. Слідчий, прокурор, слідчий 
суддя, суд перед допитом цих осіб, зобов’язані 
роз’яснити їм право відмовитися давати пока-
зання (ч. 4 ст. 65 КПК України).

Поряд з тим, як вже було зазначено, за умови 
якщо показання свідка можуть стати підставою 
для підозри чи обвинувачення у вчиненні ним, 
близькими родичами або членами його сім’ї 
кримінального правопорушення, він, відповідно 
до положень ч. 1 ст. 63 Конституції України, 
має право відмовитися давати показання щодо 
себе та зазначених осіб [5].

Закріплені у чинному законодавстві України 
норми щодо заборони вимагати від особи пока-
зання, що викриватимуть цю особу та її близь-
ких родичів у вчиненні злочину були продикто-
вані положенням міжнародно-правових актів. 
Так, у п. g ч. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права будь-якій особі 
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гарантовано право: не бути приневоленим до 
давання показань проти самого себе чи до 
визнання себе винним [6].

А. Шопенгауер щодо наявності в особі права 
не свідчити проти себе та своїх родичів вказу-
вав, що подібно тому, як я маю право у вигляді 
заходів безпеки дообладнувати стіни свого саду 
гострими прутами, також само, я маю право 
приховувати ту інформацію, розповсюдження 
якої може зробити мене беззахисним перед 
можливими посяганнями інших [7, с. 189].

У свою чергу, В. П. Шибіко зазначає, що 
свобода від самовикриття в кримінальному 
процесі означає відсутність у кримінальному 
та кримінально-процесуальному законодавстві 
обмежень особи (при проведенні допиту орга-
ном досудового розслідування чи судом) щодо 
своєї лінії поведінки при наявності альтерна-
тиви – давати показання з приводу обставин, 
які викривають саму цю особу у вчиненні зло-
чину, чи скористатися правом на відмову від 
дачі таких показань [8, с. 70].

Слушно з цього приводу зауважує С. Ю. Нікі-
тін: в основі привілею від самозвинувачення 
та свідоцького імунітету близьких родичів 
покладено моральне обґрунтування. Правовий 
захист приватного життя громадян від зовніш-
нього вторгнення – є одним з головних завдань 
права. Однак поруч з моральним обґрунту-
ванням існуванням такого різновиду свідоць-
кого імунітету також слід додати суто кримі-
нально-процесуальне обґрунтування у вигляді 
необхідності забезпечення прав учасників кри-
мінального провадження [9, с. 94].

Окреслюючи питання визначення сутності 
імунітету від викриття близьких родичів та членів 
сім’ї, доцільно додатково зупинитись на достат-
ньо цікавій та водночас дещо нетривіальній точки 
зору щодо вказаного питання. Так серед науков-
ців, що досліджують реалізацію інституту імуні-
тету в кримінальному провадженні існує позиція 
за якої, свідоцький імунітет родичів охоплює 
глибокі моральні почуття, повагу до честі близь-
кого родича, доброго імені, відчуття особистої 
прив’язаності тощо. У зв’язку зі смертю близької 
людини вказані моральні цінності та пам’ять про 
нього не помирають разом з ним, через що вба-
чається необхідним зберігати в такому випадку 
свідоцький імунітет. У тому числі, за буквальним 
тлумаченням закону надається право відмови-
тись надавати свідчення проти близьких родичів 
(в тому числі живих та померлих) [9, с. 113].

З наведеною позицією не погоджуються, 
С. П. Щерба та О. А. Зайцев, які висловлю-

ють позицію про те, що право відмовитись від 
надання свідчень не повинно належати свідку, 
якщо обвинувачений, що знаходиться зі свід-
ком у родинних стосунках або шлюбі, помер під 
час досудового розслідування, або після нього, 
а досудове розслідування продовжується чи 
справа розглядається судом у відношенні спі-
вучасників померлого [10, с. 25].

Ми зі свого боку схиляємось саме до пози-
ції останніх науковців. Як зазначає І. С. Ганенко 
моральні аспекти, що покладено в основу 
інституту імунітету свідка від викриття близьких 
родичів та членів сім’ї переслідують головну 
мету – це збереження сталих та нормальних 
відносин в родинах. Ці відносини можуть під-
даватись негативному впливу внаслідок участі 
одного з представників родини в кримінальному 
провадженні та надання свідчень правоохорон-
ним органам щодо іншого родича, внаслідок 
чого останній змушений проти його волі залуча-
тись до кримінального провадження або у яко-
сті свідка, або, навіть, у статусі підозрюваного 
чи обвинуваченого. Звісно такий стан речей не 
кращим чином вплине на стосунки між родичами 
та близькими людьми в окремій сім’ї. Однак, 
погіршення таких відносин не матиме наслідків, 
якщо свідчення надаються щодо родича або 
члена сім’ї, який помер під час кримінального 
провадження, оскільки він апріорі не може бути 
учасником кримінального провадження, а тим 
більш мати процесуальний статус підозрюва-
ного або обвинуваченого з відповідними наслід-
ками цього. При цьому, посилання на норми 
КПК, які начебто, за буквальним тлумаченням 
дозволяють не надавати свідчення не лише 
щодо близьких, а й щодо померлих родичів – 
є звичайною правовою казуїстикою та перекру-
чуванням змісту норм закону [11, с. 142–143].

Отже, якщо закон не уточнює щодо яких 
саме родичів (живих або померлих) йде мова 
під час надання показань окремою особою, 
то автоматично розповсюджувати правила 
надання таких показань й щодо померлих 
родичів не можна. На нашу думку, всі правила 
та особливості надання свідком показань щодо 
своїх родичів та близьких людей стосується 
саме живих осіб, через те, що вказані рідні, або 
близькі особи, потенційно можуть брати участь 
у кримінальному провадженні як у статусі свід-
ків, так й у статусі підозрюваних або обвинува-
чених осіб.

Як відомо, показання свідків, а також інших 
учасників кримінального провадження (потер-
пілих, підозрюваних, обвинувачених тощо) 
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можуть бути отримані шляхом проведення 
допиту. Допит можливий як під час досудо-
вого розслідування, так і у процесі судового 
розгляду. При його проведенні неприпустимо 
отримання показань внаслідок катування, жор-
стокого, нелюдського або такого, що принижує 
гідність особи, поводження або погрози засто-
сування такого поводження.

ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово зазна-
чав, що допустимість доказів є прерогативою 
національного процесуального права і саме 
національні суди повноважні оцінювати надані 
їм докази (§ 34 рішення у справі «Тейксейра де 
Кастро проти Португалії» від 9 червня 1998 р., 
§ 54 рішення у справі «Шабельника проти Укра-
їни» від 19 лютого 2009 р.), а порядок збирання 
доказів, передбачений національним правом, 
має відповідати основним міжнародним нор-
мам щодо прав людини.

Слід додати, що проведення допиту займає 
понад 80% робочого часу слідчих, який взагалі 
витрачається на проведення СРД. Зокрема, 
складність допиту cвідка визначається тим, що 
у показаннях навіть добросовісної особи, яка 
допитується, часом можуть міститися помилки, 
перекручування та вигадки, які необхідно 
виявити і врахувати на шляху встановлення 
об’єктивних обставин кримінального прова-
дження. Сприйняття, запам’ятовування та від-
творення є взаємопов’язаними етапами форму-
вання показань.

Правильне розуміння цих процесів сприяє 
ефективному застосуванню тактичних прийо-
мів допиту та адекватній оцінці наданих пока-
зань. Відповідно, проведення допиту вимагає 
від слідчого високої загальної та професійної 
культури, а також глибокого знання психології 
[12, с. 308].

Класифікувати добросовісні помилки в пока-
заннях свідків можна за такими критеріями:

1) залежно від стадії формування показань:
– помилки сприйняття;
– запам’ятовування;
– відтворення;
2) залежно від обсягу перекручення інформації:
– повне перекручення;
– часткове перекручення;
3) залежно від джерела походження:
– помилки, що стали наслідком дії об’єктив-

них чинників;
– помилки, як результат дії таких суб’єктив-

них чинників;
– помилки змішаного характеру;
4) залежно від змісту помилок:

– помилковий поділ цілісного об’єкта, події 
або дії на непов’язані між собою частини;

– помилкове об’єднання різних, самостійних, 
не пов’язаних між собою об’єктів, явищ і фактів 
у єдине ціле, чим ці факти в дійсності не були;

– помилкове присвоєння описуваним подіям, 
діям або предметам невластивих їм ознак, рис, 
особливостей; помилкове усунення відповідних 
ознак, властивостей, деталей, виявів подій, дій 
або предметів під час їх описування;

– помилкова заміна реальних об’єктів, ознак, 
властивостей або дій іншими, зміщення їх у часі 
або переміщення в просторі;

– помилкове перекручення форми, струк-
тури, послідовності реальної події, явища або дії; 
помилкові ототожнення й висновки щодо подіб-
ності різних об’єктів, предметів та осіб, і, навпаки, 
розрізнення того самого або однорідних об’єктів;

– помилкове повідомлення й розуміння 
сказаного у процесі спілкування зі слідчим 
[12, с. 245; 13, с. 7].

Слід додати, що загалом, кожне джерело доказу 
підлягає ґрунтовній перевірці та оцінці. У нашому 
випадку, перевірка показань – це врегульована 
нормами кримінального процесуального законо-
давства діяльність слідчого, прокурора, слідчого 
судді, суду, яка здійснюється шляхом їх аналізу, 
співставлення з іншими наявними у криміналь-
ному провадженні доказами, встановлення умов 
їх формування, а також отримання нових доказів, 
які можуть підтвердити або спростовувати інфор-
мацію, що у них міститься [1, с. 243–244].

Аналізуючи наукові праці, а також положення 
КПК України, показання свідків пропонуємо кла-
сифікувати на такі види:

1) за формою:
– показання, надані в усній формі 

(ч. 1 ст. 95 КПК України);
– показання, надані у письмовій формі 

(ч. 1 ст. 95 КПК України);
2) за характером висловлювання:
– показання щодо фактів, які свідок сприй-

мав особисто (ч. 5 ст. 95 КПК України);
– показання щодо фактів, які ґрунтуються на 

поясненні іншої особи (показання з чужих слів) 
(ст. 97 КПК України);

3) за способом надання показань:
– показання, надані безпосередньо слідчому, 

прокурору, суду (ст. 224 КПК України);
– показання, надані дистанційно (у режимі 

відеоконференції) (ст. 232 КПК України);
4) за стадією кримінального провадження:
– показання, надані під час досудового роз-

слідування (ст. ст. 224, 232 КПК України);
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– показання, надані під час досудового роз-
слідування в судовому засіданні (ст. 225 КПК 
України);

– показання, надані під час судового прова-
дження (ст. ст. 352, 354 КПК України) [2].

При цьому, наскільки успішними будуть 
результати допиту свідка залежить від того, 
наскільки грунтовно слідчий підійшов до роз-
робки плану допиту, що включає в себе пере-
лік обставин, для з’ясування яких викликається 
свідок, а також способи і тактичні прийоми за 
допомогою яких можна буде отримати необ-
хідну інформацію.

В даному контексті необхідно додати, що 
складення відповідного плану дозволить пра-
вильно організувати допит, так як його непос-
лідовність (безсистемність) призводить до 
даремно потраченого часу та обумовлює необ-
хідність проведення додаткового допиту із 
повторним викликом свідків.

Поряд із цим, визначивши коло осіб, які 
можуть бути свідками у конкретному криміналь-
ному провадженні, слідчий повинен:

по-перше визначити послідовність виклику 
свідків, зокрема, спочатку необхідно викликати 
на допит тих свідків, які мають відомості про 
істотні обставини кримінального провадження. 
При цьому, слід враховувати їх можливу заці-
кавленість у результатах кримінального прова-
дження;

по-друге визначити особливості допиту кон-
кретної особи (з урахуванням психічного стану 
свідка, його віку, професії, інтелектуального 
рівня тощо);

по-третє виявити наявні суперечності у дока-
зах та визначити можливий порядок їх усунення 
за допомогою показань свідків.

Як вірно зазначає О. Г. Шило, однією із новел 
КПК України є положення доказового права, що 
стосуються закріплення процесуальних джерел 
доказів, порядку їх формування у кримінальному 
провадженні, обґрунтування судових рішень 
лише судовими доказами, тобто тими, які безпо-
середньо досліджені судом в судовому засіданні 
за участю сторін судового процесу [14].

Водночас, особа надає показання лише 
щодо фактів, які вона сприймала особисто. 
Поряд з тим, положеннями ст. 97 КПК Укра-
їни закріплено можливість отримання пока-
зань з чужих слів. Показаннями з чужих слів 
є висловлювання, здійснене в усній, письмовій 
або іншій формі, щодо певного факту, яке ґрун-
тується на поясненні іншої особи [2]. Вагоме 
значення у цьому питанні відіграє суд.

По-перше, суд має право визнати допусти-
мим доказом показання з чужих слів незалежно 
від можливості допитати особу, яка надала пер-
винні пояснення, у виняткових випадках, якщо 
такі показання є допустимим доказом згідно 
з іншими правилами допустимості доказів.

Під час ухвалення цього рішення суд зобов’я-
заний враховувати:

− значення пояснень і показань, у разі їх 
правдивості, для з’ясування певної обставини 
і їх важливість для розуміння інших відомостей;

− інші докази щодо питань, передбачених 
п. 1 ч. 2 ст. 97 КПК України, які подавалися або 
можуть бути подані;

− обставини надання первинних пояснень, 
які викликають довіру щодо їх достовірності;

− переконливість відомостей щодо факту 
надання первинних пояснень;

− складність спростування пояснень, пока-
зань з чужих слів для сторони, проти якої вони 
спрямовані;

− співвідношення показань з чужих слів 
з інтересами особи, яка надала ці показання;

− можливість допиту особи, яка надала пер-
винні пояснення, або причини неможливості 
такого допиту [4, с. 246].

У свою чергу, відповідно до ч. 3 ст. 97 КПК 
України суд має право визнати неможливим 
допит особи, якщо вона: а) відсутня під час 
судового засідання внаслідок смерті або через 
тяжку фізичну або психічну хворобу; б) відмов-
ляється давати показання в судовому засіданні, 
не підкоряючись вимозі суду дати показання;  
в) не прибуває на виклик до суду, а її місцезна-
ходження не встановлено шляхом проведення 
необхідних заходів розшуку; г) перебуває за 
кордоном та відмовляється давати показання.

По-друге, суд може визнати доказами пока-
зання з чужих слів, якщо сторони погоджуються 
визнати їх доказами.

По-третє, суд має право визнати допусти-
мим доказом показання з чужих слів, якщо під-
озрюваний, обвинувачений створив або сприяв 
створенню обставин, за яких особа не може 
бути допитана.

Показання з чужих слів не може бути допу-
стимим доказом факту або обставин, на дове-
дення яких вони надані, якщо показання не 
підтверджується іншими доказами, визнаними 
допустимими згідно з правилами, відмінними 
від положень ч. 2 ст. 97 КПК України.

У будь-якому разі не можуть бути визнані 
допустимим доказом показання з чужих слів, 
якщо вони даються слідчим, прокурором, спів-
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робітником оперативного підрозділу або іншою 
особою стосовно пояснень осіб, наданих слід-
чому, прокурору або співробітнику оператив-
ного підрозділу під час здійснення ними кримі-
нального провадження [2].

Таким чином, показання свідка, що одер-
жані слідчим, прокурором в установленому 
кримінально-процесуальним законодавством 
порядку під час досудового розслідування, 
є джерелом доказів (докази досудового розслі-
дування), на підставі яких вказані суб’єкти з’я-
совують обставини, які підлягають доказуванню 
у кримінальному провадженні.

Фактичні дані, отримані та досліджені судом 
у передбаченому КПК України порядку, на під-
ставі яких суд встановлює наявність чи відсут-
ність фактів та обставин, що мають значення 
для кримінального провадження та підлягають 
доказуванню, є судовими доказами.

Виходячи з цього, під поняттям «допит свід-
ків» пропонуємо розуміти: під час досудового 
розслідування – СРД, а під час судового роз-
гляду – судову дію, що полягає в отриманні 
слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом 
від свідка показань стосовно обставин, які 
мають значення у кримінальному провадженні.

Отже, головна суть показань свідка, як 
основного джерела доказів, в ході досудового 
розслідування полягає у формуванні підґрунтя 
для прийняття об’єктивних процесуальних 
рішень слідчим, прокурором, слідчим суддею 
(повідомлення про підозру, обрання заходу 
забезпечення кримінального провадження, 
проведення негласної слідчої (розшукової) 
дії, звернення до суду з обвинувальним актом 
тощо), а в кінцевому результаті прийняття 
рішення судом та забезпечення виконання 
завдань кримінального судочинства та дієво-
сті механізму захисту прав, свобод та законних 
інтересів учасників правових відносин.
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Zakrevska T. O. Witness testimony as a source of evidence
The article provides the author’s definition of the testimony of a witness as a source of evidence 

(evidence of pre-trial investigation), on the basis of which these subjects clarify the circumstances 
to be proved in criminal proceedings and their classification by form; the nature of the statement; 
method of provision; stage of criminal proceedings.

The factual data obtained and investigated by the court in the manner prescribed by 
the CPC of Ukraine, on the basis of which the court establishes the presence or absence of facts 
and circumstances relevant to criminal proceedings and subject to proof, are judicial evidence. 
Based on this, the term «interrogation of witnesses» is proposed to mean: during the pre-trial 
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investigation - investigative (investigative) action, and during the trial - a judicial action, which is to 
obtain an investigator, prosecutor, investigating judge, court testimony on the circumstances, which 
are important in criminal proceedings.

It is established that the main essence of the testimony of a witness as the main source of evidence 
during the pre-trial investigation is to form the basis for making objective procedural decisions by 
the investigator, prosecutor, investigating judge (notification of suspicion, choosing a measure 
of criminal proceedings, ) actions, appeals to the court with an indictment, etc.), and ultimately 
the court’s decision and ensuring the implementation of criminal proceedings and the effectiveness 
of the mechanism for protecting the rights, freedoms and legitimate interests of participants in legal 
relations.

The testimony of a witness received by the investigator, prosecutor in the manner prescribed by 
criminal procedure law during the pre-trial investigation, is a source of evidence (evidence of pre-trial 
investigation), on the basis of which these entities clarify the circumstances to be proved in criminal 
proceedings.

Key words: witness, testimony, criminal proceedings, investigative (search) actions.
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ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ ЯК ПІДСТАВА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ 
ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕДАЧ ТОВАРІВ, 
ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНОМУ ЕКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
У статті акцентована увага на активізації розроблення вченими криміналістичних мето-

дик розслідування злочинів. Виокремлено два пріоритетних напрями, які найбільш активно 
досліджуються науковцями. Звернута увага на те, що вчені, у переважній більшості, роз-
робляють методики розслідування інноваційних видів злочинів, а також уточнюють наукові 
положення методик розслідування традиційних кримінальних правопорушень. Наголошено 
на відсутності наукових напрацювань щодо методик розслідування окремих видів злочинів, 
зокрема тих, що підслідні Службі безпеки України. Відзначено, що будь-яка методика розслі-
дування злочинів є структурованою системою. Окреслено наукові підходи щодо сутності 
криміналістичної класифікації злочинів. Визначено, основні завдання, які вирішує криміналіс-
тична класифікація злочинів у структурі криміналістичної методики розслідування окремих 
видів злочинів. Охарактеризовано кримінально-правові підходи щодо розуміння сутності 
предмету злочину. На підставі нормативно-правових актів визначено предмет порушення 
правил міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. 
До товарів, які є предметом таких злочинних посягань традиційно віднесено товари вій-
ськового призначення та товари подвійного призначення. Звернута увага на можливість 
існування таких товарів у різних формах, зокрема у вигляді матеріальних предметів, інфор-
мації, діяльності (надання консультацій, послуг, здійснення навчання тощо).

На підставі специфічних характеристик предмету цього злочину запропоновано їх кри-
міналістичну класифікацію із характеристикою кожної класифікаційної групи. Так, виокрем-
лено групи злочинів предметом яких є: матеріальні об’єкти; документальна або цифрова 
інформація; конклюдентні дії. У кожній із вказаних класифікаційних груп виокремлено різно-
види предмета злочинного посягання та надано його характеристику.

Опрацьовано вироки судів щодо злочинів цієї категорії із метою детального відображення 
взаємозв’язків між предметом злочину, способом та обстановкою його вчинення, а також 
особою злочинця.

Ключові слова: криміналістична класифікація, предмет злочину, державний кордон, між-
народна передача, товари військового призначення, товари подвійного призначення.

Постановка проблеми. Одним із ключових 
завдань сучасної криміналістичної науки зали-
шається розроблення нових та уточнення нау-
кових положень щодо уже сформованих кримі-
налістичних методик розслідування злочинів. 
Аналіз наукових джерел свідчить, що вченими 
криміналістами загалом приділяється значна 
увага розробленню наукових положень заключ-
ного розділу криміналістичної науки – методики 
розслідування злочинів. Загалом системати-
зація вказаних наукових досліджень дозволяє 
виокремити дві їх самостійні групи, які безу-
мовно знаходяться у тісних взаємозв’язках між 
собою: по-перше, наукові дослідження щодо 

загальнотеоретичних положень методики роз-
слідування у межах яких розробляється теоре-
тична класифікація криміналістичних методик 
розслідування за різними критеріями, а також 
уточняється внутрішня структура методик роз-
слідування окремих видів кримінальних право-
порушень; по-друге, розробляються комплек-
сні, міжвидові, видові, підвидові та позавидові 
методики розслідування окремих категорій зло-
чинів. Водночас, аналіз наукових досліджень 
щодо розроблення методик розслідування 
різних категорій та груп злочинів свідчить про 
сталу тенденцію розроблення методик розслі-
дування злочинних діянь, які є новими і лише 
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недавно були криміналізовані, або уточнення 
та наукове обґрунтування доволі традиційних 
методик розслідування злочинів. Не критику-
ючи таку тенденцію, необхідно звернути увагу, 
що, наразі, відсутні методики розслідування 
значної кількості кримінальних правопору-
шень, які взагалі не привертали уваги вчених 
криміналістів. Такий стан справ можна пояс-
нити такими чинниками: а) невисокі показники 
динаміки таких кримінальних правопорушень;  
б) підслідність таких правопорушень Службі 
безпеки України, яка залишається доволі закри-
тим правоохоронним органом, що ускладнює 
отримання емпіричного матеріалу для прове-
дення наукової роботи. Одним із таких кримі-
нальних правопорушень є порушення порядку 
здійснення міжнародних передач товарів, що 
підлягають державному експортному контролю, 
яке загалом не досліджувалось у межах вітчиз-
няної криміналістичної науки.

Аналіз останніх публікацій. Останнім 
часом проблеми методики розслідування 
злочинів, зокрема й криміналістичної класи-
фікації злочинів як структурного елемента 
методики розслідування досліджували: 
Ю.П. Аленін, Л.І. Аркуша, В.П. Бахін, Р.С. Бєл-
кін, В.Д. Берназ, А.Ф. Волобуєв, В.А. Журавель, 
А.В. Іщенко, Н.І. Клименко, В.О. Коновалова, 
І.М. Лузгін, В.В. Лисенко, Г.А. Матусовський, 
В.О. Образцов, М.В. Салтевський, М.О. Селі-
ванов, Р.Л. Степанюк, В.В. Тіщенко, Ю.М. Чор-
ноус, В.М. Шевчук, В.Ю. Шепітько, Б.В. Щур, 
М.П. Яблоков та інші вчені.

Виклад основного матеріалу. Безумовно, 
кожна видова методика розслідування злочинів 
має відповідну типову структуру, яка є своєрід-
ним дороговказом для інших дослідників під 
час розробленням ними нових методик розслі-
дування злочинів. Водночас, наразі вченим не 
досягнуто згоди щодо структури криміналіс-
тичних методик розслідування злочинів різних 
видів, що значно ускладнює науковий пошук під 
час розроблення нових методик розслідування 
злочинів [док. див.: 4;5;10;11]. У контексті струк-
турної побудови криміналістичних методик 
розслідування одним із найбільш дискусійних 
питань залишається включення до її структури 
криміналістичної класифікації злочинів.

Як відзначає професор В.В. Тіщенко, класи-
фікацію можна розглядати як процес і результат 
застосування типологічного методу, що дозво-
ляє розділити множинність об’єктів на підмно-
жини (підкласи) за визначеними ознаками. Нау-
кова класифікація допомагає розкрити сутність 

досліджуваних об’єктів, повніше і точніше виді-
лити й оцінити їх властивості, зв’язки і відно-
сини, сприяє систематизації знань, понятійного 
апарату, служить базою для подальшої роз-
робки теорій і положень у тій чи іншій науковій 
галузі [10, 45].

О. Мусієнко відзначає, що криміналістична 
класифікація злочинів здійснюється на основі 
широкого кола підстав і критеріїв. Підставами 
криміналістичної класифікації злочинів зазви-
чай є узагальнені відомості про типи злочинної 
діяльності й окремі елементи криміналістичної 
характеристики різних видів злочинів, особ-
ливо тих групування яких забезпечує найбільш 
результативну і цілеспрямовану діяльність 
слідчого. У цьому аспекті найбільший інтерес 
викликають спосіб учинення злочину, обста-
новка, а також місце й час, що минув із моменту 
вчинення злочину, включаючи сферу злочинної 
поведінки, типологічні та інші особливості зло-
чинця, його кримінальний досвід, типологічні 
характеристики потерпілих. Усе це забезпечує 
класифікацію злочинів на різних рівнях (родо-
вому, видовому) [7].

На думку В.О. Образцова, у якості самостій-
ного критерію криміналістичної класифікації 
може виступати кожен із елементів криміна-
лістичної характеристики злочинів. До таких 
критеріїв автор відносить спосіб вчинення 
злочину (має найважливіше значення), обста-
новку, знаряддя, засоби, місце вчинення зло-
чину, його наслідки, безпосередній предмет 
злочинного посягання, умови його охорони від 
посягання, особистість злочинця і образ його 
поведінки до і після вчинення злочину, осо-
бистість потерпілого і дані, що його характе-
ризують, способи приховання слідів злочину 
і особи, що його вчинила [8].

Ми солідаризуємось із позицією дослідників, 
які невід’ємним елементом криміналістичної 
методики розслідування злочинів вважають їх 
криміналістичну класифікацію досліджуваного 
виду чи групи злочинів, яка, на нашу думку, вирі-
шує такі завдання під час розроблення наступ-
них елементів методики розслідування:

по-перше, деталізує структуру криміналіс-
тичної характеристики злочинів, яка включає 
загалом доволі широкий спектр елементів, які 
не завжди є ключовими для формування кри-
міналістичної характеристики конкретного виду 
кримінального правопорушення;

по-друге, уточнює систему обставин, яка під-
лягає встановленню під час досудового розслі-
дування;
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по-третє, уточнює організаційну складову 
методики розслідування, зокрема коло суб’єктів 
між якими повинна бути організована взаємодія 
під час розслідування;

по-четверте, конкретизує слідчі ситуації, які 
можуть бути сформовані як типові для кожного 
етапу розслідування конкретного кримінального 
правопорушення;

по-п’яте, уточнює необхідність та різновиди 
спеціальних знань під час розслідування злочинів.

Формуючи криміналістичну класифікацію 
злочинів, перш за все, необхідно визначитись із 
критеріями такої класифікації. На нашу думку, 
у контексті розроблення криміналістичної кла-
сифікації порушення порядку здійснення міжна-
родних передач товарів, що підлягають держав-
ному експортному контролю одним із ключових 
критеріїв для розроблення криміналістичної 
класифікації є предмет злочину. Як відзначає 
В.Я. Тацій, предмет злочину – це будь-які речі 
матеріального світу, з певними властивостями 
яких кримінальний закон пов’язує наявність 
у діях особи ознак конкретного складу зло-
чину[9]. Аналізуючи вказану проблематику, нау-
ковці відзначають предмет злочину як: а) одну 
із умов, причин, детермінант, обрання суб’єк-
том конкретного способу вчинення злочину; 
б) зовнішню щодо злочину річ матеріального 
світу, що виникає, розвивається, змінюється за 
власними законами, що не залежать від волі 
суб’єкта злочину; в) річ, яка піддається впливу 
під час вчинення злочину за допомогою зна-
рядь та засобів; г) річ, яка за загальним прави-
лом перебуває у статичному стані [6].

Розглядуючи предмет злочину як відповід-
ний класифікаційний критерій, необхідно від-
значити, що виходячи із положень ст.333 КК 
України предметом цього злочину є товари, які 
у разі їх міжнародної передачі підлягають дер-
жавному експортному контролю. Відповідно до 
ст. 1 розділу 1 Закону України “Про державний 
контроль за міжнародними передачами товарів 
військового призначення та подвійного викори-
стання” від 20 лютого 2003 р., такими товарами є:

– вироби військового призначення – озбро-
єння, боєприпаси, військова та спеціальна 
техніка, спеціальні комплектуючі вироби для 
їх виробництва, вибухові речовини, а також 
матеріали та обладнання, спеціально призна-
чені для розроблення, виробництва або вико-
ристання зазначених виробів;

– послуги військового призначення – надання 
іноземним юридичним чи  фізичним  особам 
в Україні або за її межами послуг, у тому числі 

посередницьких (брокерських), у сфері розро-
блення, виробництва, будівництва, складання, 
випробування, ремонту, технічного обслугову-
вання, модифікації, модернізації, експлуатації, 
управління, демілітаризації, знищення, збуту, 
зберігання, виявлення, ідентифікації, при-
дбання або використання виробів чи техноло-
гій військового призначення, а також надання 
зазначеним юридичним особам іноземної дер-
жави чи її представникам або іноземцям послуг 
з фінансування таких робіт;

– технології військового призначення – 
спеціальна інформація в будь-якій формі (за 
винятком загальнодоступної інформації), необ-
хідна для розроблення, виробництва або вико-
ристання виробів військового призначення 
та надання послуг військового призначення. Ця 
інформація може надаватися у формі технічних 
даних або технічної допомоги:

– технічні дані – проекти, плани, креслення, 
схеми, діаграми, моделі, формули, специ-
фікації, програмне забезпечення, посібники 
та інструкції, розміщені на папері або інших 
носіях інформації, у тому числі й електронних;

– технічна допомога – проведення інструк-
тажів, надання консультацій, здійснення захо-
дів з метою підвищення кваліфікації навчання, 
практичного освоєння методів роботи;

– базові технології – технології, які визнача-
ють принципи роботи і використання техніки, 
та елементи технологій, без яких військова тех-
ніка не може бути створена і використана.

Товари подвійного призначення – це окремі 
види виробів, обладнання, матеріалів, про-
грамного забезпечення і технологій, спеціально 
не призначені для військового використання, 
а також: роботи і послуги, які пов’язані з ними і які 
крім цивільного призначення можуть бути вико-
ристані у військових або терористичних цілях 
чи для розроблення виробництва, використання 
товарів військового призначення, зброї масового 
знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи 
ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі 
види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бакте-
ріологічних, біологічних та токсичних препаратів.

Зважаючи на викладене, на нашу думку, 
можна запропонувати криміналістичну класифі-
кацію таких злочинів зважаючи на форму існу-
вання предмету злочинного посягання, оскільки 
саме вона впливає на: а) слідову картину зло-
чину; б) типові способи вчинення таких злочи-
нів; в) осіб, які вчиняють такі злочини.

Так, перш за все необхідно виокремити зло-
чини предметом яких є матеріальні об’єкти. 
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До цієї класифікаційної групи можна віднести 
злочини, які вчиняються із порушенням правил 
міжнародних передач:

а) озброєння, боєприпаси, військова та спеці-
альна техніка, спеціальні комплектуючі вироби 
для їх виробництва, вибухові речовини, а також 
матеріали та обладнання, спеціально призна-
чені для розроблення, виробництва або вико-
ристання зазначених виробів. Так, “ОСОБА_3, 
не будучи зареєстрованим в Державній службі 
експортного контролю України як суб’єкт 
здійснення міжнародних передач товарів, не 
отримавши відповідного дозволу (висновку) 
Держекспортконтролю на право здійснення 
міжнародних передач товарів військового 
призначення та подвійного використання, 
10 жовтня 2014 року подав до місця міжнарод-
ного поштового обміну ТОВ «СП «Росан», що 
по вулиці Зеленій, 147 у місті Львові посилку, 
яка зареєстрована за No CV002998624UA для 
її відправлення до Сполучених Штатів Аме-
рики на ім’я отримувача ОСОБА_6, за адре-
сою: АДРЕСА_2, задекларувавши вміст як 
пружини у кількості 42 одиниці та кейси у кіль-
кості 42 одиниці. Під час проведення митного 
контролю міжнародного поштового відправ-
лення CV002998624UA виявлено, що ці пред-
мети є складовими частинами магазинів до 
автоматичної вогнепальної зброї: АК-74, АКС 
74, АКС 74У, АКМ, АКМС та ін. Об’єкти перебу-
вають у придатному для використання стані, 
тобто є товарами військового призначення, 
віднесеними до позиції МL1 Списку товарів 
військового призначення, міжнародні пере-
дачі яких підлягають державному експерт-
ному контролю, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20.11.2003  
No 1807.”[2]

б) окремі види виробів, обладнання, мате-
ріалів, які можуть бути віднесеними до товарів 
подвійного призначення, оскільки можуть бути 
використаними для створення зброї.

Продовжуючи необхідно виокремити зло-
чини предметом яких є документальна та/або 
цифрова інформація. До цієї класифікаційної 
групи можна віднести злочини, які вчиняються 
із порушенням правил міжнародних передач:

а) проекти, плани, креслення, схеми, діа-
грами, моделі, формули, специфікації, про-
грамне забезпечення, посібники та інструкції, 
розміщені на папері або інших носіях інформа-
ції, у тому числі й електронних, які у сукупності 
чи окремо утворюють технології військового 
призначення.

б) програмне забезпечення і технологій, спе-
ціально не призначені для військового викори-
стання, а також: роботи і послуги, які пов’язані 
з ними і які крім цивільного призначення можуть 
бути використані у військових або терористич-
них цілях чи для розроблення виробництва, 
використання товарів військового призначення, 
зброї масового знищення, засобів доставки 
зазначеної зброї чи ядерних вибухових при-
строїв, у тому числі окремі види ядерних мате-
ріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біо-
логічних та токсичних препаратів.

Далі, необхідно виокремити злочини пред-
метом яких є конклюдентні дії. До цієї класи-
фікаційної групи можна віднести злочини, які 
вчиняються із порушенням правил міжнародних 
передач товарів, що підлягають державному 
експортному контролю є формі:

а) проведення інструктажів, надання кон-
сультацій, здійснення заходів з метою підви-
щення кваліфікації навчання, практичного осво-
єння методів роботи, які у сукупності формують 
технологію військового призначення;

б) послуг військового призначення. Так, 
“ОСОБА_2 в період часу з 23.01.2016 року 
по 19.03.2016 року, реалізовуючи свій злочин-
ний умисел, направлений на порушення вста-
новленого порядку міжнародної передачі това-
рів, перебуваючи на території бази компанії 
«Jordan Manufacturing and Services Solutions», 
що знаходиться поблизу міста Зарка Йордан-
ського Хашимітського Королівства, не маючи 
відповідного дозволу Державної служби екс-
портного контролю України, надав послуги 
з ремонту виробів військового призначення, 
а саме здійснив загальне дефектування десяти 
одиниць бойової машини піхоти БМП-2 та двох 
одиниць командирських бойових розвідуваль-
них машин БРМ-1К, що відповідає опису това-
рів за позицією «ML22» «Списку товарів вій-
ськового призначення, міжнародні передачі 
яких підлягають державному контролю», що 
є додатком до «Порядку здійснення держав-
ного контролю за міжнародними передачами 
товарів військового призначення», затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.11.2003 року No 1807. Відповідно 
до п. 3 вказаного порядку та п.п. 3 п. 4 Поло-
ження «Про державну службу експортного 
контролю України», затвердженого постано-
вою КМУ No 159 від 31.03.2015 року, експорт 
зазначених товарів здійснюється виключно за 
дозволом (висновком) Державної служби екс-
портного контролю України, якого обвинува-
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чений не отримував в установленому законом 
порядку.”[1]

в) роботи і послуги, які крім цивільного при-
значення можуть бути використані у військових 
або терористичних цілях чи для розроблення 
виробництва, використання товарів військо-
вого призначення, зброї масового знищення, 
засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних 
вибухових пристроїв, у тому числі окремі види 
ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактері-
ологічних, біологічних та токсичних препара-
тів. Так, “26.10.2016 ОСОБА_1, діючи умисно, 
з метою отримання ДП «Івченко-Прогрес» 
прибутку та збереження договірних відносин, 
перебуваючи у своєму службовому кабінеті за 
адресою: м. Запоріжжя, вулиця Іванова,2,на 
виконання договору № 042-271/ЛР/2013 від 
10.06.2013 між ДП «Івченко-Прогрес» та ТОВ 
«Авіакомпанія «Скол», м.Сургут, Російська 
Федерація, з додатком № 13 від 10.08.2016, 
щодо виконання вказаним державним підпри-
ємством робіт з науково-технічного супро-
воду експлуатації двигунів АИ-25 серії 2 No 
НОМЕР_2,No НОМЕР_3 і No НОМЕР_4, усві-
домлюючи, що відповідно до ст.1 Закону 
України «Про державний контроль за між-
народними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання», 
товари подвійного використання в сукупності 
чи окремо являють собою й послуги(технічна 
допомога) подвійного використання, здійс-
нення яких передбачає отримання відповід-
них дозволів Державної служби експортного 
контролю України, та діючи всупереч нормам 
цього Закону, особисто в якості заступника 
керівника тематичного напрямку підписав 
наказ № 1465к про відрядження та направив 
провідного конструктора ДП «Івченко-Про-
грес» ОСОБА_4 до м. Сургут, Російської Феде-
рації, для виконання робіт з оцінки технічного 
стану двигунів АИ-25 серії 2, що належать 
ТОВ «Авіакомпанія «Скол».”[3]

Висновок. Підсумовуючи викладене, необ-
хідно зауважити, що науковці доволі активно 
розробляють криміналістичні методики розслі-
дування злочинів різних категорій. Водночас, 
серед вчених не має одностайної позиції щодо 
структури криміналістичної методики розсліду-
вання злочинів, зокрема щодо включення до її 

структури криміналістичної класифікації злочи-
нів. На нашу думку, криміналістична класифіка-
ція є невід’ємним елементом методики розслі-
дування. Необхідно констатувати, що, наразі, 
криміналістична методика щодо розслідування 
злочину передбаченого ст.333 КК України від-
сутня. Початковим завданням формування 
такої методики є розроблення криміналістичної 
класифікації злочинів відповідної категорії. Зва-
жаючи на специфічні ознаки предмету такого 
злочину, на нашу думку, він є одним із ключових 
критеріїв для криміналістичної класифікації.
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Yurchenko P. Yu. The subject of the crime as a basis for the criminal classification of crimes 
related to violation of the procedure for international transfers of goods subject to state 
export control

The article focuses on the intensification of the development by scientists of forensic methods 
of crime investigation. There are two priority areas that are most actively studied by scientists. 
Attention is drawn to the fact that scientists, in the vast majority, develop methods for investigating 
innovative types of crimes, as well as clarify the scientific provisions of methods for investigating 
traditional criminal offenses. It is emphasized that there are no scientific developments on methods 
of investigating certain types of crimes, in particular those under investigation by the Security Service 
of Ukraine. It is noted that any method of investigating crimes is a structured system. Scientific 
approaches to the essence of forensic classification of crimes are outlined. The main tasks solved 
by the forensic classification of crimes in the structure of the forensic methodology of investigation 
of certain types of crimes are determined. The criminal-legal approaches to understanding the essence 
of the subject of the crime are described. On the basis of normative legal acts the subject of violation 
of the rules of international transfers of goods subject to state export control has been determined. 
Goods that are the subject of such criminal encroachments traditionally include military and dual-use 
goods. Attention is paid to the possibility of the existence of such goods in various forms, in particular 
in the form of material objects, information, activities (provision of consultations, services, training, 
etc.). Based on the specific characteristics of the subject of this crime, their forensic classification 
with the characteristics of each classification group is proposed. Thus, groups of crimes are singled 
out, the subject of which are: material objects; documentary or digital information; implicit actions. 
In each of the specified classification groups the varieties of the subject of criminal encroachment 
are singled out and its characteristic is given. Court verdicts on crimes of this category have been 
worked out in order to reflect in detail the relationship between the subject of the crime, the manner 
and circumstances of its commission, as well as the identity of the offender.

Key words: forensic classification, subject of crime, state border, international transfer, military 
goods, dual-use goods.
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СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА ОСОБИ НА ПРАЦЮ
Розглянуто проблеми строку звернення до суду у справах про звільнення, які стосуються 

тривалості строку; початку його обчислення; диференційованого правового регулювання. 
Метою цієї статті є спроба аналізу та вирішення проблемних питань строку звернення до 
суду у справах про звільнення в частині тривалості строку, початку його обчислення, дифе-
ренційованого правового регулювання. З’ясовано, що несиметричність процесуальних режи-
мів реалізації одних і тих самих за своєю правовою природою трудових прав та інтересів 
видається невиправданою, оскільки вона не зумовлена об’єктивними передумовами дифе-
ренціації правового регулювання трудових відносин. Встановлено, що одномісячний строк 
не відповідає суті, спрямованості й цінностям трудового права. Визначено, що основними 
процедурними формами отримання доказів особою є: 1) адвокатський запит; 2) запит про 
доступ до публічної інформації; 3) запит про доступ до персональних даних. Пропонується 
встановити уніфікований строк звернення до суду у трудових спорах в один рік (при збере-
женні безстроковості звернення з вимогами про виплату заробітної плати). Пропонується 
передбачити уніфіковане обчислення строку звернення до суду у справах про звільнення 
з дня вручення копії наказу про звільнення та видачі трудової книжки. Встановлена дифе-
ренціація правових наслідків пропуску строку звернення до суду у справах про звільнення 
в цивільному та адміністративному судочинстві. Пропонується уніфікація в цьому питанні, 
заснована на підході, який нині втілений в адміністративному судочинстві. доцільне встано-
вити уніфікований строк звернення до суду у трудових спорах в один рік. Встановлено, що 
безстроковість звернення до суду з вимогами про виплату належної працівникові заробітної 
плати (ч. 1 ст. 225 КЗпП України) має бути збережена. Обґрунтовано, що однорічний строк 
позовної давності встановить необхідний та розумний баланс між правом на захист та мір-
куванням правової визначеності у трудових відносинах.

Ключові слова: звільнення, захист трудових прав та інтересів працівників, строк звер-
нення до суду, позов, цивільне судочинство, адміністративне судочинство.

Постановка проблеми. Чинним законодав-
ством встановлено місячний строк звернення 
до суду у справах про звільнення. Такий строк 
притаманний як загальному, так і диференційо-
ваному правовому регулюванню трудових від-
носин. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано 
вирішення цієї проблеми. Питанням строку 
звернення до суду у справах, що виникають 
із трудових правовідносин, приділялася увага 
в основному у монографічних дослідженнях, 
об’єктом яких було вирішення трудових спорів 

в цілому або окремих їх груп, зокрема таких 
вчених: В.Б. Бойко, А.А. Гробова, О.І. Кисе-
льова, В.В. Лазор, О.А. Любчик, В.О. Непоча-
тих, В.В. Мельник, Н.В. Уварова, З.І. Шевчук, 
О.А. Шурин та ін. При цьому широта пред-
мету цих робіт не зажди дозволяла приділити 
належну увагу такому порівняно вузькому 
питанню як строки звернення до суду. Подекуди 
автори обмежувалися простою констатацією 
існування таких строків, змісту їх правового 
регулювання та тлумаченням окремих його 
аспектів.
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Метою цієї статті є спроба аналізу та вирі-
шення проблемних питань строку звернення до 
суду у справах про захист права особи на працю.

Виклад основного матеріалу.
Трудове право своїм виникненням з циві-

лістичного субстрату і подальшим розвитком 
та існуванням завдячує передусім своїй особли-
вій соціальній ролі, орієнтації на переважний 
захист прав та інтересів працівника як завідомо 
слабшої сторони трудових відносин шляхом 
встановлення такого правового режиму тру-
дових відносин, який був би сприятливіший за 
цивільно-правовий режим відносин, пов’язаних 
із використанням праці. У зв’язку із цим велика 
відмінність між позовною давністю за цивільним 
правом та строком звернення до суду у спра-
вах про звільнення є недоречною та такою, що 
суперечить самій суті та спрямованості трудо-
вого права, його ключовим цінностям.

В літературі висловлюється пропозиція 
щодо того, що строк має обчислюватися від-
тоді, коли працівникові видано як копія наказу 
про звільнення, так і трудова книжка. Напри-
клад, О.А. Шурин обґрунтовує це тим, що «від-
повідно до ст. 47 КЗпП України при розірванні 
трудового договору з ініціативи роботодавця, 
останній зобов’язаний видати працівнику копію 
наказу про звільнення та належним чином 
оформлену трудову книжку. Отже, видання 
лише копії наказу про звільнення або лише тру-
дової книжки працівнику не вважається належ-
ним проведенням звільнення, оскільки порушує 
вимоги ст. 47 КЗпП України» [1, c. 41].

Слід погодитися із такими пропозиціями. При 
цьому ми додатково наголошуємо на тому, що 
для ефективного звернення до суду позивачеві 
необхідні як наказ про звільнення, так і трудова 
книжка. І передусім значення має наказ про 
звільнення, оскільки в цьому акті правозастосу-
вання міститься обґрунтування оскаржуваного 
звільнення – вказівка на нормативну підставу 
звільнення, обґрунтування фактичної підстави 
звільнення (тобто конкретного юридичного 
факту, передбаченого гіпотезою застосовуваної 
норми про підставу звільнення) із посиланням 
на форми фіксації та закріплення таких фак-
тичних підстав. Трудова книжка має менше зна-
чення для підготовки позивача до майбутнього 
судового процесу, оскільки відображає лише 
нормативну підставу звільнення та посилання 
на наказ про звільнення. Втім, співставлення 
запису про звільнення у трудовій книжці із фор-
мулюваннями наказу про звільнення також 
може свідчити про порушення порядку звіль-

нення, що може також використовуватися для 
обґрунтування позовних вимог. Крім того, тру-
дова книжка часто є єдиним доступним пози-
вачу засобом доказування інших обставин, які 
можуть мати значення для справи, наприклад 
про виникнення та розвиток трудових право-
відносин до звільнення. Тому вважаємо за 
доцільне у ч. 1 ст. 233 КЗпП України передбачити 
обчислення строку звернення до суду у справах 
про звільнення з дня вручення копії наказу про 
звільнення та видачі трудової книжки.

Оптимізації судового захисту права особи на 
працю сприятиме встановлення уніфікованого 
строку звернення до суду у трудових спорах 
в один рік. При цьому безстроковість звернення 
до суду з вимогами про виплату належної пра-
цівникові заробітної плати (ч. 1 ст. 225 КЗпП 
України) має бути збережена. Однорічний 
строк, на нашу думку, встановить необхідний 
та розумний баланс між правом на захист та мір-
куванням правової визначеності у трудових від-
носинах. При цьому такий строк усуне явний 
дисбаланс у порівнянні із цивільно-правовими 
строками давності, усуне нерівність сторін тру-
дових правовідносин (коли, наприклад, для 
працівика встановлено місячний строк звер-
нення до суду, а для роботодавця у справах 
про матеріальну відповідальність працівника – 
однорічний строк; при цьому роботодавець не 
обмежений строком у застосуванні звільнення 
за наявності відповідної підстави (крім дисци-
плінарних звільнень)). Часто пропонований 
в літературі тримісячний строк [2, c. 14; 1, с. 39] 
видається нам недостатньо тривалим з огляду 
на все викладене вище.

Відверта недостатність місячного строку для 
звернення до суду у справах про звільнення 
може бути проілюстрована наступним. Розум-
ний строк звернення до суду має враховувати 
час для здійснення особою необхідних або 
розумно доцільних заходів щодо підготовки до 
пред’явлення позову. Зокрема, до таких захо-
дів підготовки слід віднести передусім укла-
дення договору із обраним суб’єктом надання 
правової допомоги та підготовку до виконання 
майбутнім позивачем своїх процесуальних 
обов’язків щодо доказування. Як правило, при 
підготовці до звернення до суду позивачі сти-
каються із необхідністю отримання доказів для 
майбутнього подання до суду. Особа заінтере-
сована навіть у відмові на відповідні звернення 
про надання документів та відомостей, оскільки 
такі відмови в майбутньому будуть покла-
дені в обґрунтування заяв про забезпечення 
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доказів або про витребування доказів судом. 
Основними процедурними формами отри-
мання доказів особою є: 1) адвокатський запит; 
2) запит про доступ до публічної інформації; 3) 
запит про доступ до персональних даних. Найо-
перативнішими є перші дві форми. Однак навіть 
вони можуть тривати більше місяця без пору-
шення закону. Так, наприклад, відповідно до 
ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність» [8], відповідь на адвокат-
ський запит має бути надана протягом 5 робо-
чих днів з дня отримання запиту; цей строк можу 
бути продовжений до 20 робочих днів. Ці в сумі 
25 робочих днів триватимуть більше календар-
ного місяця, в якому нормальна кількість робо-
чих днів складає 20-22 дні. Фактично розгляд 
отримання інформації за запитом може тривати 
ще  довше, враховуючи витрати часу на власне 
підготовку запиту, доставляння запитів та відпо-
відей поштою. Крім того, додатковий час може 
бути витрачено на врегулювання питань від-
шкодування фактичних витрат на копіювання 
та друк. Цей приклад ілюструє, наскільки дале-
кий місячний строк звернення до суду у спра-
вах про звільнення від вимог справедливості, 
добросовісності, розумності.

Слід вказати на диференціацію початку 
перебігу строку звернення до суду у справах 
про звільнення звичайних працівників та пра-
цівників, які проходили публічну службу. Місяч-
ний строк, встановлений ч. 5 ст. 122 КАС Укра-
їни, з огляду на її системне тлумачення із 
ч. 2 ст. 122 КАС України, обчислюється з дня, 
коли особа дізналася або повинна була діз-
натися про порушення своїх прав, свобод чи 
інтересів (в даному випадку – про звільнення). 
Звичайно, як правило, особа дізнається про 
звільнення саме з копії наказу про звільнення 
або з трудової книжки. Однак більш узагаль-
нене формулювання ч. 2 ст. 122 КАС України 
дає можливість відповідачу у справі форму-
вати правову позицію, відповідно до якої пра-
цівник нібито дізнався (або мав дізнатися) про 
звільнення до вручення копії наказу про звіль-
нення або трудової книжки; крім того, відпо-
відачем може ставитися питання про нібито 
вину працівника у невчасному отриманні копії 

наказу про звільнення або з трудової книжки. 
Зазначене, на нашу думку, створює необґрун-
товане розумними потребами диференціації 
правового регулювання погіршення правового 
становища працівників, справи про звільнення 
яких підлягають розгляду за КАС України. Від-
повідно, пропонується доповнити ст. 122 КАС 
України частиною 6 наступного змісту: «6. Для 
звернення до суду у справах щодо звільнення 
з публічної служби встановлюється однорічний 
строк, який обчислюється з дня, коли особа 
отримала копію наказу про звільнення та тру-
дову книжку».

Висновки. Таким чином, особливо яскраво 
проявляється протилежність інтересів праців-
ників та роботодавців у разі припинення тру-
дового договору. Отже, необхідно передбачити 
дієві механізми відновлення порушених прав 
сторін трудового договору. Правове регулю-
вання строків звернення до суду у справах про 
звільнення є недосконалим в частині тривалості 
строку; початку його обчислення; диференційо-
ваного правового регулювання. У зв’язку із цим 
пропонується: 1) встановити уніфікований строк 
звернення до суду у трудових спорах в один рік 
при збереженні безстроковості звернення до 
суду з вимогами про виплату належної праців-
никові заробітної плати; 2) передбачити у КЗпП 
України та КАС України обчислення строку звер-
нення до суду у справах про звільнення з дня 
вручення копії наказу про звільнення та видачі 
трудової книжки; 3) включити до ЦПК України 
норми, аналогічні нормам ст. 123 КАС України, 
спеціально уточнивши, що вони не застосову-
ються до випадків пропуску строків позовної 
давності.

Список використаної літератури:
1. Шурин О. А. Процесуальні особливості роз-

гляду справ, які виникають у зв'язку із розі-
рванням трудового договору з ініціативи робо-
тодавця : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.03. 
Київ, 2016. 215 с.

2. Лазор В. В. Проблеми правового регулю-
вання трудових спорів і конфліктів за умов 
формування ринкових відносин в Україні : 
дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.05. Луганськ,  
2005. 449 с.

Zolotukhina L. O. Judicial protection of a person's right to work
The problems of the term of appeal to the court in cases of dismissal, which relate to the duration 

of the term, are considered; the beginning of its calculation; differentiated legal regulation. The 
purpose of this article is to try to analyze and resolve the problematic issues of the term of recourse 
to the court in cases of dismissal in terms of duration, the beginning of its calculation, differentiated 
legal regulation. It was found that the asymmetry of procedural regimes for the implementation 
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of the same legal nature of labor rights and interests seems unjustified, as it is not due to objective 
preconditions for the differentiation of legal regulation of labor relations. It is established that the one-
month period does not correspond to the essence, direction and values of labor law. It is determined 
that the main procedural forms of obtaining evidence by a person are: 1) a lawyer's request;  
2) request for access to public information; 3) request for access to personal data. It is proposed to 
establish a unified period of recourse to the court in labor disputes of one year (while maintaining 
the indefinite nature of the appeal with the requirements for payment of wages). It is proposed 
to provide for a unified calculation of the period of appeal to the court in cases of dismissal from 
the date of delivery of a copy of the order of dismissal and issuance of a workbook. Differentiation 
of legal consequences of missing the term of appeal to the court in cases of dismissal in civil 
and administrative proceedings has been established. Unification in this issue is proposed, based on 
the approach currently embodied in administrative proceedings. it is expedient to establish a unified 
term for recourse to the court in labor disputes of one year. It is established that the indefiniteness 
of the appeal to the court with the requirements for the payment of wages due to the employee (Part 
1 of Article 225 of the Labor Code of Ukraine) must be maintained. It is substantiated that the one-
year statute of limitations will establish the necessary and reasonable balance between the right to 
protection and the consideration of legal certainty in labor relations.

Key words: dismissal, protection of labor rights and interests of employees, term of appeal to 
the court, claim, civil proceedings, administrative proceedings.
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Національна академія Служби безпеки України 

КОНЦЕПЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ 
СЛУЖБОВО-БОЙОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНІ ОБРИСИ ТА ПИТАННЯ ГЕНЕЗИ 
У статті розглянуто загальні обриси та проаналізовано аспекти походження  концепція 

публічного адміністрування у сфері службово-бойового забезпечення національної безпеки 
України.

Наголошено, що практичним проблемам забезпечення національної безпеки, різним аспек-
там її забезпечення окремими державними органами приділено також достатньо уваги. 
Констатовано, що питання розгляду публічного адміністрування у сфері службово-бойо-
вого забезпечення національної безпеки України залишаються практично не дослідженими 
сучасною правовою наукою.

Визнано, що розкриття сутності публічного адміністрування, шляхів і напрямків його 
реалізації, його ролі та завдань у регулюванні суспільних відносин у сфері службово-бойо-
вого забезпечення національної безпеки України залежить обумовлене його сприйняттям як 
ключової частини цілісної соціальної системи, з врахуванням рівня розвитку суспільства, що 
безпосередньо впливає, в свою чергу, на стан поширення і використання публічного адміні-
стрування в різноманітних сферах життєдіяльності. 

Запропоновано систематизувати і синтезувати напрацьований досвід стосовно одного 
і того ж об'єкта дослідження, які набуті з різних сфер суспільних відносин, а також здійс-
нити моделювання парадигми публічного адміністрування.

На підставі проведеного дослідження публічне адміністрування у сфері забезпечення 
національної безпеки України визначено спрямованим на забезпечення національної безпеки 
особливим видом діяльності уповноважених на те суб’єктів забезпечення національної без-
пеки України із видачі особливих видів розпоряджень (у т.ч. бойових) та наказів (у т.ч. бойо-
вих), доведення їх до виконавців та контролю виконання у межах встановленого режиму 
забезпечення національної безпеки та з урахуванням діючих у функціонуванні демократич-
них інституцій, взаємозв'язків між політичними і громадськими інститутами та/або прав 
і свобод громадян обмежень.

Ключові слова: публічне адміністрування; службово-бойове забезпечення; національна 
безпека; публічне управління

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими або практичними завданнями. Побу-
дова системи управління забезпеченням націо-
нальної безпеки є одним з найактуальніших для 
держави питань сьогодення. Під час протидії 
України широкомасштабній агресії Російської 
Федерації стало очевидним, що діюча система 
виявилася не здатною ефективно виконувати 
свої функції. Перед країною нині постали над-
складні завдання, оскільки водночас із життє-
вою необхідністю захисту фундаментальних 
національних цінностей – незалежності, тери-
торіальної цілісності і суверенітету держави, 
свободи, прав людини і верховенства права, 

добробуту, миру і безпеки – усіма доступними, 
хоча і суттєво обмеженими засобами, держава 
має у короткий період часу провести комплекс 
реформ у сфері національної безпеки, а також 
долати корупцію. Вироблення теоретичного 
концепту ефективності функціонування сектору 
безпеки і оборони в умовах обмежених ресурсів 
держави та здійснювана на основі його сприй-
няття послідовна і конструктивна підтримка 
України міжнародним співтовариством є запо-
рукою відновлення миру в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми, на які спирається автор. 
Загальнотеоретичною основою для розгляду  
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поставленої проблеми є наукові праці О. Бан-
дурки, О. Долженкова, Ю. Дубка, О. Коміса-
рова, О. Копана, М. Корнієнка, В. Крутова, 
С. Кудінова, С. Кузніченка, В. Лаптія, М. Лит-
вина, В. Олефіра, А. Подоляки, М. Саакяна, 
О. Хитри та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується 
означена стаття. Практичним проблемам 
забезпечення національної безпеки, різним 
аспектам її забезпечення окремими держав-
ними органами приділено також достатньо 
уваги. Разом з цим питання розгляду публіч-
ного адміністрування у сфері службово-бойо-
вого забезпечення національної безпеки Укра-
їни залишаються практично не дослідженими 
сучасною правовою наукою. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Виходячи з актуальності і значущості 
проблеми, метою статті є викладення результа-
тів проведеного аналізу концепції публічного 
адміністрування у сфері службово-бойового 
забезпечення національної безпеки України 
та формулювання на цій основі науково обґрун-
тованих пропозицій щодо подальших розвідок 
у цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів. Як вказано 
у п.3 Стратегії національної безпеки «Безпека 
людини – безпека країни» (2020 рік): «Україна 
прагне миру. Мир - запорука розвитку України. 
Встановлення миру, відновлення суверенітету 
і територіальної цілісності України у межах її 
міжнародно визнаного державного кордону - 
найвищий пріоритет держави» [1]. При цьому 
у п. 5 Стратегії її автори наголошують, що 
«Ураховуючи фундаментальні національні 
інтереси, визначені Конституцією України 
і Законом України "Про національну безпеку 
України", пріоритетами національних інтере-
сів України та забезпечення національної без-
пеки є: відстоювання незалежності і держав-
ного суверенітету; відновлення територіальної 
цілісності у межах міжнародно визнаного дер-
жавного кордону України; суспільний розви-
ток, насамперед розвиток людського капіталу; 
захист прав, свобод і законних інтересів гро-
мадян України; європейська і євроатлантична 
інтеграція» [1].

Однією з причин ситуації, що склалася 
в Україні вважають не сформованість до кінця 
інституту громадянського суспільства, роз-
рив соціальних запитів суспільства та подвійні 

стандарти політики державного управління, 
коли в державі публічно декларуються одні цілі 
та завдання забезпечення національних інте-
ресів, а фактично отримується протилежний 
результат. Наразі розвиток процесів трансфор-
мації державного управління в публічне має не 
послідовний і хаотичний характер, де відсутня 
стійка парадигма моделі впровадження публіч-
ного управління, однією з ефективних механіз-
мів реалізації якого, на нашу думку, є публічне 
адміністрування.

Як зазначалося в проекті Концепції реформу-
вання публічної адміністрації в Україні, яка була 
створена в Центрі політико-правових реформ 
(ЦППР), за період з 1991 року в Україні прак-
тично сформовано більшість інститутів публіч-
ної адміністрації – органів та інших інституцій, 
підпорядкованих політичній владі, які забез-
печують виконання закону та здійснюють інші 
публічно-управлінські функції. Зокрема, функці-
онують органи виконавчої влади та органи міс-
цевого самоврядування, а також запроваджено 
державну службу та службу в органах місцевого 
самоврядування. 

Проте чинна публічна адміністрація в Україні 
не відповідає стратегічному курсу держави до 
демократії та європейських стандартів належ-
ного врядування, оскільки залишається нее-
фективною, схильною до корупції, внутрішньо 
суперечливою, надмірно централізованою, 
закритою від суспільства, громіздкою і відірва-
ною від потреб людини, внаслідок чого замість 
рушія соціально-економічних реформ залиша-
ється однією з перешкод до швидких позитив-
них змін у суспільстві і державі [2]. В даному 
проекті Концепції реформування публічної 
адміністрації в Україні, названі основні причини 
існування такого положення речей, що зали-
шаються по суті незмінними і на даний час. На 
наш погляд, названі причини не є вичерпними 
і безпосередньо всі вони взаємозалежні з пита-
ними забезпечення національної безпеки нашої 
держави.

Реформування публічної адміністрації 
є виконанням суспільного замовлення на ефек-
тивні, відповідальні та відкриті інститути вико-
навчої влади і територіального самовряду-
вання, а відтак і на належне врядування. Метою 
реформи є формування ефективної системи 
публічної адміністрації, що надаватиме якісні 
публічні послуги громадянам на рівні, що відпо-
відає європейським стандартам, забезпечувати 
оптимальне використання публічних коштів 
та буде здатна вчасно і адекватно реагувати 
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на соціально-економічні, зовнішньополітичні 
та інші виклики [2].

24.06.2016 розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України схвалено Стратегію реформу-
вання державного управління України на 2016-
2020 роки якою визначено подальші кроки 
трансформації системи державного управ-
ління, відповідно до Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом. 

Згідно визначеної Стратегії реформа дер-
жавного управління є однією з основних 
реформ у країнах з перехідною економікою, 
що здійснюють комплексні реформи у різних 
сферах державної політики. Дієва система дер-
жавного управління є одним з основних чинни-
ків конкурентоспроможності країни. Ефективна 
діяльність Кабінету Міністрів України щодо 
розроблення державної політики у різних сфе-
рах можлива за наявності професійної, під-
звітної, результативної та ефективної системи 
центральних органів державного управління. 
Зниження адміністративного навантаження 
державного регулювання, покращення якості 
надання адміністративних послуг, забезпечення 
законності та передбачуваності адміністратив-
них дій покращує позиції держави у світових 
рейтингах конкурентоспроможності. Крім того, 
ефективна система державного управління 
є однією з основних передумов демократичного 
врядування, що ґрунтується на принципах вер-
ховенства права.

Метою цієї Стратегії є вдосконалення сис-
теми державного управління і відповідно під-
вищення рівня конкурентоспроможності країни. 
З урахуванням європейського вибору та євро-
пейської перспективи України ця Стратегія роз-
роблена згідно з європейськими стандартами 
належного адміністрування в питаннях тран-
сформації системи органів державного управ-
ління [3].

Ураховуючи підвищення ролі громадян-
ського суспільства в різних сферах діяльності 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, зокрема щодо впровадження 
реформ, на підтримку ініціативи громадськості, 
а також з метою налагодження ефективного діа-
логу та партнерських відносин органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування 
з організаціями громадянського суспільства, 
передусім з питань забезпечення прав і сво-
бод людини і громадянина, 26.02.2016 Указом 
Президента України затверджено Національну 
стратегію сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016-2020 роки, зумов-
лену необхідністю створення державою спри-
ятливих умов для розвитку громадянського 
суспільства, різноманітних форм демократії 
участі, налагодження ефективної взаємодії гро-
мадськості з органами державної влади та орга-
нами місцевого самоврядування [4].

У західних державах питання публічного 
управління і різноманітних механізмів його реа-
лізації піднімалось паралельно з розвитком 
демократичних інститутів та становленням гро-
мадянського суспільства. В свій час вони роз-
глядались в працях таких основоположників як: 
К. Аллен, Дж. Бостон, Д. Вальдо, В. Вільсон, 
Р. Дарендорф, Д. Кетлі, Д. Осборн, Л. Отул, 
Т. Пітерс, Р. Прістюс, Розенблум, А. Турен, 
Д. Фельдман, С. Хантінгтон, К. Худ, Л. Штейн, 
Г. Шмідт та інші.

У вітчизняній науці співвідношення держав-
ного управління та публічної адміністрації ана-
лізували М. Лахижа, М. Міненко, О. Світличний. 
Безпосередньо формування поняття «публіч-
ного адміністрування» досліджували такі нау-
ковці, як В. Авер’янов, О.Амосов, В. Бакуменко, 
М. Білинська, Н.Гавкалова, І. Грицяк, В. Загор-
ський, Ю. Ковбасюк, В. Колпаков, А. Коло-
дій, І. Коліушко, К. Колесникова, М. Лахижа, 
В. Малиновський, В. Мартиненко, П. Надоліш-
ний, Н. Нижник, О. Оболенський, С. Серьогін, 
В. Сокуренко, В. Сороко, В. Толкованов, О. Чер-
чатий, Ю. Шаров, І. Яковлєв та ін. 

Розвиток України в сучасних умовах господа-
рювання визначається складним шляхом пере-
творень: від молодої незалежної держави у 90-х 
до країни, яка нині претендує на паритетне 
місце серед Європейських країн. Додамо до 
цього структурні перетворення, трансформації, 
модернізацію на рівні державного управління, 
що впливає на посилення впливу інститутів, які 
забезпечують дієвість публічного адміністру-
вання.

В Україні публічне адміністрування пере-
живає складну трансформацію, як зазначають 
О. Амосов, Н. Гавкалова, що визначається 
«законом про адміністративну реформу». 
Необхідність реформування та трансформації 
викликана низкою проблем, які, перш за все, 
стосуються створення науково-методологіч-
ного підґрунтя публічного адміністрування, усві-
домлення його провідної ролі в процесі здійс-
нення регіонального управління та місцевого 
самоврядування, створення передумов для 
ефективності реалізації публічного адміністру-
вання, визначення рівня владних повноважень 
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на місцях, формування місцевих бюджетів та їх 
цільового розподілу, формування та розподілу 
синтезованого (людського, інтелектуального 
й соціального) капіталу. Глибинні демократичні 
перетворення повинні базуватися на архетипах 
співучасті кожного члена громади. [5]. Пого-
джуючись із думкою зазначених авторів про 
створення науково-методологічного підґрунтя 
публічного адміністрування, слід уточнити, що 
Закону про адміністративну реформу українська 
правова система не містить. Вочевидь мається 
на увазі Концепція адміністративної реформи 
в Україні, що затверджена Указом Президента 
України 22 липня 1998 року за № 810/98.

Прагнення до руху в напрямку європейських 
стандартів на українському адміністративному 
просторі, як зазначав В. Колпаков, знайшли 
відбиття в Концепції адміністративної реформи 
в Україні яка сформулювала його мету – пое-
тапне створення такої системи державного 
управління, що забезпечить становлення Укра-
їни як високорозвиненої, правової, цивілізованої 
європейської держави з високим рівнем життя, 
соціальної стабільності, культури та демокра-
тії – і визначила заходи її досягнення, які ґрун-
туються на вироблених світовою практикою 
принципових засадах функціонування виконав-
чої влади [6]. На підставі позицій В. Колпакова 
[7], А. Лунєва [8], Л. Тихомирової [9], З. Гладуна 
[10, с. 20], С. Стеценка [11] та інших вітчизняних 
авторів наголосимо, що публічне адміністру-
вання у сфері забезпечення національної без-
пеки України є спрямованим на забезпечення 
національної безпеки особливим видом діяль-
ності уповноважених на те суб’єктів забезпе-
чення національної безпеки України із видачі 
особливих видів розпоряджень (у т.ч. бойових) 
та наказів (у т.ч. бойових), доведення їх до вико-
навців та контролю виконання у межах встанов-
леного режиму забезпечення національної без-
пеки та з урахуванням діючих у функціонуванні 
демократичних інституцій, взаємозв'язків між 
політичними і громадськими інститутами та/або 
прав і свобод громадян обмежень.

Н. Нижник аналізуючи різноманітні поняття 
публічного адміністрування робить висновок 
про наявність двох основних підходів щодо 
цього феномена: 1) спеціальний або вузький, 
при якому публічне адміністрування є управлін-
ською діяльністю уповноважених органів дер-
жави; 2) широкий, за яким публічне адміністру-
вання становить собою сукупністю усіх видів 
діяльності, що реалізуються державою, в особі 
усіх її органів влади. При чому, вона підтвер-

джує, що фактичне публічне адміністрування – 
це сфера діяльності лише виконавчої влади, 
яка в цьому процесі реалізує наступні цілі:   
а) забезпечення безпеки громадян, суспільства 
й держави; б) створення умов для реалізації 
громадянами й організаціями їх прав і свобод 
для вільного політичного, економічного, соці-
ального і духовного життя людей; в) створення 
умов для добробуту громадян, суспільства, 
держави, розвитку економіки тощо [12, с. 153].

Як вважають ряд учених публічне адміністру-
вання складається з: державного управління, 
де суб’єктом виступає держава в особі відпо-
відних структур; громадського управління, де 
суб’єктами є недержавні утворення. [13, с. 376].

Як ми бачимо, враховуючи на численні 
публікації щодо розуміння сутності публічного 
адміністрування, спостерігається процес тран-
сформації їх моделей, яке характеризується 
наявністю сталої дискусії з питань визначення 
державного управління, публічного управління 
та публічного адміністрування, що визначає 
доцільність поглибленого аналізу еволюції цих 
категорій.

Висновки з даного дослідження та перс- 
пективи подальшого розвитку в цьому 
напрямі. Для того щоб розкрити сутність публіч-
ного адміністрування, шляхи і напрями його реалі-
зації, а головне – роль та завдання у регулюванні 
суспільних відносин у сфері службово-бойового 
забезпечення національної безпеки України, важ-
ливо розглядати його як ключову частину цілісної 
соціальної системи, з врахуванням рівня розвитку 
суспільства, що безпосередньо впливає, в свою 
чергу, на стан поширення і використання публіч-
ного адміністрування в різноманітних сферах жит-
тєдіяльності. 

Виникає необхідність систематизувати 
і синтезувати напрацьований досвід стосовно 
одного і того ж об'єкта дослідження, які набуті 
з різних сфер суспільних відносин, а тим більше 
на основі розрізнених галузей діяльності. Далі 
шляхом моделювання сформувати парадигму 
публічного адміністрування, що дає загальне 
розуміння, як цілісної, складної, динамічної 
самокерованої соціальної системи, розвиток 
якої підпорядкований об'єктивно діючим зако-
нам.
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Pavliutin Yu. M.  Concept of public administration in the sector of service and combat 
support of the national security of Ukraine: general review and the question of origin

The article considers the general outlines and analyzes the aspects of the origin of the concept 
of public administration in the field of combat security of national security of Ukraine. 

It is stated that the issues of consideration of public administration in the field of military support 
of national security of Ukraine remain practically unexplored by modern legal science.

It is recognized that the disclosure of the essence of public administration, ways and directions 
of its implementation, its role and tasks in regulating public relations in the field of combat security 
of national security of Ukraine depends on its perception as a key part of a holistic social system, 
taking into account the level of society. affects, in turn, the state of dissemination and use of public 
administration in various spheres of life. 

It is offered to systematize and synthesize the gained experience concerning the same object 
of research which are got from various spheres of public relations, and also to carry out modeling 
of a paradigm of public administration.

Based on the study, public administration in the field of national security of Ukraine is defined as 
aimed at ensuring national security of a special type of activity of authorized subjects of national 
security of Ukraine for the issuance of special orders (including combat) and orders. including 
combat), bringing them to the executors and monitoring their implementation within the established 
regime of national security and taking into account the existing democratic institutions, the relationship 
between political and public institutions and / or the rights and freedoms of citizens restrictions. 

Key words: public administration; service and combat support; National security; public 
administration
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ  
ЯК ДОДАТКОВА ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Статтю присвячено дослідженню інституту профспілкових органів, який виступає 

додатковою гарантією захисту трудових прав державних службовців правоохоронних 
органів. 

Визначено систему нормативно-правових актів, якими врегульовано діяльність проф-
спілкових органів.

Здійснено аналіз положень окремих нормативно-правових актів, які визначають особли-
вості застосування профспілкових гарантій до деяких працівників правоохоронних органів.

Наголошено, що профспілки та їх об’єднання наділені досить широкими повноваженнями, 
серед яких виокремлено: представлення і захист прав та інтересів їх членів; ведення колек-
тивних переговорів та укладання колективних договорів і угод; захист прав громадян на 
працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю; 
забезпечення зайнятості населення; забезпечення достатнього життєвого рівня грома-
дян та соціального захисту; участь в управлінні підприємствами та при зміні форм власно-
сті; у вирішенні трудових спорів; організації страйків та проведення інших масових заходів; 
отримувати інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку; та ін.

Окрему увагу звернуто на праві профспілкових органів вимагати розірвання трудового 
договору з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує вимоги 
законодавства про професійні спілки, про працю, про колективні договори та угоди.

Доведено, що діяльність профспілок та їх об’єднань охоплює усі найважливіші питання, 
які можуть тією чи іншою мірою стосуватись державного службовця, який проходить 
службу в правоохоронних органах. 

Ключові слова: державний службовець, правоохоронний орган, повноваження, профспіл-
ковий орган, гарантії, об’єднання.

Актуальність теми дослідження. Не зважа-
ючи на те, що засади функціонування інституту 
профспілкових органів створені досить давно, 
з кожним роком його сутність нівелюється, що 
можна пояснити управлінням профспілковими 
органами особами, які знаходяться в підпо-
рядкуванні адміністрації, незнанням своїх прав 
та повноважень, низьким рівнем довіри пра-
цівників до профспілкових органів, відсутність 
позитивного досвіду та /або доведення його до 
відома зацікавлених осіб.

Зазначене потребує розробки нових підхо-
дів до формування та функціонування ефек-
тивного, незалежного інституту профспілкових 
органів.

Аналіз останніх досліджень. Досліджен-
ням питань, пов’язаних із діяльністю проф-
спілкових органів в основному присвячено 
роботи науковців у сфері трудового права, 
зокрема таких як: Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, 

Г.І. Чанишева, М.Я. Кисельов, П.Д. Матузов, 
В.І. Пилипенко, В.В. Прокопенко, О.Д. Кар-
пенко та ін. При цьому, наукових дослідження 
цього питання в адміністративній сфері прак-
тично не відбувалось.

Постановка завдання (формулювання 
цілей статті). Метою статті є дослідження 
діяльності профспілкових органів як додатко-
вої гарантії захисту трудових прав державних 
службовців правоохоронних органів.

Виклад основного матеріалу. Законо-
давство про профспілки складається з Кон-
ституції України [1], Закону України «Про гро-
мадські об’єднання» [2], Кодексу законів про 
працю України [3], Закону України «Про про-
фесійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
[4], Закону України «Про колективні договори 
і угоди» [5], Закону України «Про державну 
службу» [6] та інших нормативно-правових 
актів, прийнятих відповідно до них. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 36 Конституції України 
громадяни мають право на участь у профе-
сійних спілках з метою захисту своїх трудових 
і соціально-економічних прав та інтересів. Про-
фесійні спілки є громадськими організаціями, 
що об’єднують громадян, пов’язаних спільними 
інтересами за родом їх професійної діяльно-
сті. Професійні спілки утворюються без попе-
реднього дозволу на основі вільного вибору їх 
членів. Усі професійні спілки мають рівні права. 
Обмеження щодо членства у професійних спіл-
ках встановлюються виключно цією Конститу-
цією і законами України.

Ніхто не може бути примушений до вступу 
в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений 
у правах за належність чи неналежність до полі-
тичних партій або громадських організацій [1].

В розумінні Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності» проф-
спілковим органом є орган, створений згідно із 
статутом (положенням) профспілки, об’єднання 
профспілок, через який профспілка здійснює 
свої повноваження. Термін «роботодавець» 
розглядається як власник підприємства, уста-
нови, організації незалежно від форми власно-
сті, виду діяльності, галузевої належності або 
уповноважений ним орган (керівник) чи фізична 
особа, яка відповідно до законодавства вико-
ристовує найману працю [4].

Профспілки вповноважені на добровільних 
засадах створювати об’єднання (ради, федера-
ції, конфедерації тощо) за галузевою, територі-
альною або іншою ознакою, а також входити до 
складу об’єднань та вільно виходити з них. 

Профспілки їх організації та об’єднання 
ведуть колективні переговори, укладають колек-
тивні договори, генеральну, галузеві (міжгалу-
зеві), територіальні угоди від імені працівників 
[4]. До прикладу, Галузеву угоду укладено між 
Департаментом поліції охорони та Профспіл-
кою працівників державних установ України на 
2019–2021 роки [7].

Важливо відмітити, що положення колектив-
ного договору поширюються на всіх працівни-
ків підприємств незалежно від того, чи є вони 
членами профспілки, і є обов’язковими як для 
роботодавця, так і для працівників підприєм-
ства. Положення генеральної, галузевої (міжга-
лузевої), територіальної угод діють безпосе-
редньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що 
перебувають у сфері дії сторін, які підписали 
угоду [5].

Основною метою створення професійних 
спілок є здійснення представництва та захисту 

трудових, соціально-економічних прав та інте-
ресів їх членів.

Профспілки та їх об’єднання наділені досить 
широкими повноваженнями, серед яких:

представлення і захист прав та інтересів їх 
членів;

ведення колективних переговорів та укла-
дання колективних договорів і угод;

захист прав громадян на працю та здійс-
нення громадського контролю за додержанням 
законодавства про працю;

забезпечення зайнятості населення;
забезпечення достатнього життєвого рівня 

громадян та соціального захисту;
участь в управлінні підприємствами та при 

зміні форм власності;
у вирішенні трудових спорів;
організації страйків та проведення інших 

масових заходів;
отримувати інформацію з питань праці 

та соціально-економічного розвитку;
творювати навчальні, культурно-освітн 

заклади, дослідні та інші організації;
 приймати участь у вирішенні питань охорони 

здоров’я громадян, фізичної культури, спорту, 
туризму та охорони довкілля;

у сфері захисту духовних інтересів трудя-
щих;

захист житлових прав громадян;
щодо притягнення до відповідальності поса-

дових осіб та ін.
Окрему увагу слід звернути на праві проф-

спілкових органів вимагати розірвання трудо-
вого договору (контракту) з керівником під-
приємства, установи або організації, якщо він 
порушує Закон України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності», законодавство 
про працю, про колективні договори та угоди.

При цьому, така вимога є обов’язковою для 
розгляду і виконання. У разі незгоди з нею 
керівник, стосовно якого прийнято рішення, або 
орган чи особа, від яких залежить звільнення 
керівника, можуть у двотижневий строк оскар-
жити рішення профспілкового органу до місце-
вого суду. У цьому разі виконання вимоги про 
розірвання трудового договору зупиняється до 
винесення судом рішення [4].

Таким чином зазначене дає змогу говорити, 
що діяльність профспілок та їх об’єднань охо-
плює усі найважливіші питання, які можуть тією 
чи іншою мірою стосуватись державного служ-
бовця, який проходить службу в правоохорон-
них органах. В окремих випадках, може здійс-
нюватись захист прав та надання відповідних 
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гарантій членам сім’ї державного службовця 
правоохоронного органу та/або колишньому 
працівнику.

Закон України «Про державну службу» 
містить декілька норм, якими врегульовано 
діяльність профспілкових органів. Зокрема, 
щодо погодження з виборним органом первин-
ної профспілкової організації (за наявності) 
Положення про преміювання у відповідному 
державному органі; щодо інформування вибор-
ний орган первинної профспілкової організа-
ції (за наявності) про видачу наказу (розпоря-
дження) керівника державної служби, згідно 
якого державні службовці, для яких законом не 
передбачено обмежень щодо роботи, зобов’я-
зані з’явитися на службу і працювати понад 
установлену тривалість робочого дня, а також 
у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час 
з метою виконання невідкладних або непе-
редбачуваних завдань; щодо затвердження 
правил внутрішнього службового розпорядку 
загальними зборами (конференцією) держав-
них службовців державного органу за поданням 
керівника державної служби і виборного органу 
первинної профспілкової організації (за наявно-
сті) на основі типових правил.

У частині відносин, не врегульованих Зако-
ном України «Про державну службу» на дер-
жавних службовців поширюється дія норм зако-
нодавства про працю [6]. 

Кодекс законів про працю України містить 
окрему главу II, присвячену колективному дого-
вору. Окрім цього, згідно ч. 4 ст. 36 КЗпП України 
встановлено самостійну підставу припинення 
трудового договору у вигляді розірвання тру-
дового договору на вимогу профспілкового чи 
іншого уповноваженого на представництво тру-
довим колективом органу (стаття 45).

Іншими положеннями КЗпП України визна-
чено: 1) порядок розірвання трудового дого-
вору з ініціативи власника або уповноваженого 
ним органу за попередньою згодою виборного 
органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника (ст. 43); 2) поря-
док розірвання трудового договору з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу без 
попередньої згоди виборного органу первин-
ної профспілкової організації (профспілкового 
представника)( ст. 43-1); 3) розірвання трудового 
договору з керівником на вимогу виборного 
органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника) (ст 45) та ін.

При цьому, ст. 43 КЗпП України встанов-
лено, що розірвання трудового договору з під-

став, передбачених пп. 1 (крім випадку лікві-
дації підприємства, установи, організації), 2–5, 
7 ст. 40 і пп. 2 і 3 ст. 41 цього кодексу, може бути 
проведено лише за попередньою згодою вибор-
ного органу (профспілкового представника), 
первинної профспілкової організації, членом 
якої є працівник, крім випадків, коли розірвання 
трудового договору із зазначених підстав здійс-
нюється з прокурором, поліцейським і працівни-
ком Національної поліції, Служби безпеки Укра-
їни, Державного бюро розслідувань України, 
Національного антикорупційного бюро України 
чи органу, що здійснює контроль за додержан-
ням податкового законодавства [3].

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про про-
фесійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
вказано, що положення в частині особливостей 
притягнення до дисциплінарної відповідальності 
та звільнення, а також положення ч. 3 і 4 ст. 22  
цього закону не поширюються на прокурорів, 
поліцейських, працівників Служби безпеки Укра-
їни, Державного бюро розслідувань України, 
Національного антикорупційного бюро України 
та органів, що здійснюють контроль за додержан-
ням податкового законодавства.

Також вказується на існування відповідних 
особливостей застосування Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» у Збройних Силах України (для вій-
ськовослужбовців), Національній поліції, Дер-
жавній кримінально-виконавчій службі України, 
Службі безпеки України, Службі зовнішньої роз-
відки України, Службі судової охорони, які вста-
новлюються відповідними законами [4].

Висновки. Таким чином, зазначене дає під-
стави говорити про наявність особливостей 
регулювання профспілкових відносин відносно 
працівників (в тому числі державних службов-
ців) окремих правоохоронних органів, зокрема 
Національної поліції, Державної криміналь-
но-виконавчої служби України, Служби безпеки 
України, Служби зовнішньої розвідки України, 
Служби судової охорони. 

При цьому, єдиного переліку правоохоронних 
органів, відносно яких встановлюються відпо-
відні особливості в законодавстві не вироблено. 
Також, видається не зрозумілим вибірковий під-
хід законодавця щодо включення в переліки 
тих чи інших державних органів. У зв’язку з чим, 
вважаємо, що існує необхідність переглянути 
в цій частині положення Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльно-
сті», КЗпП України, та з урахуванням принципу 
рівності, привести їх у єдину відповідність.
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Yermak O. O. Activities of trade union bodies as an additional guarantee of protection 
of labor rights of civil law enforcement civil servants

The article is devoted to the research of the institute of trade union bodies, which acts as 
an additional guarantee of protection of labor rights of civil servants of law enforcement agencies.

The system of normative legal acts, which regulate the activity of trade union bodies, is determined.
An analysis of the provisions of certain regulations, which determine the features of the application 

of trade union guarantees to some law enforcement officers.
It is emphasized that trade unions and their associations have a wide range of powers, including 

representation and protection of the rights and interests of their members; conducting collective 
bargaining and concluding collective agreements and contracts; protection of citizens’ rights to work 
and public control over compliance with labor legislation; ensuring employment; ensuring a sufficient 
standard of living for citizens and social protection; participation in the management of enterprises 
and in changing forms of ownership; in resolving labor disputes; organizing strikes and holding other 
mass events; receive information on labor and socio-economic development; etc.

Special attention is paid to the right of trade union bodies to demand termination of an employment 
contract with the head of an enterprise, institution, or organization if he or she violates the requirements 
of the legislation on trade unions, labor, collective agreements, and contracts.

It has been proven that the activities of trade unions and their associations cover all the most 
important issues that may to some extent concern a civil servant serving in law enforcement agencies.

Key words: civil servant, law enforcement agency, powers, trade union body, guarantees, 
association.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН 
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Наукова стаття присвячена дослідженню та комплексному аналізу організаційно-пра-

вових форм взаємовідносин між батьками та дітьми (на матеріалах українських губерній 
у складі Російської імперії у другій половині XIX – початку XX).

З урахуванням доктринального дослідження зроблено висновок, що у другій половині XIX 
століття законодавча регламентація інституту усиновлення знайшла своє відображення 
в різних виданнях Зводу законів Російської імперії і окремих законодавчих актах. У 90-ті роки 
XIX століття стає очевидним прагнення законодавця ввести в інститут усиновлення, що 
функціонує на суворо певній становій основі, принцип спільності підходів до представників 
різних станів. Але відмовитися від станових відмінностей в реалізації механізму усинов-
лення законодавець аж до 1917 року так і не наважився.

Констатовано, що у контексті розвитку європейського права вітчизняне законодавство 
мало як спільні з законами держав Європи риси, так і національні особливості. Для здійснення 
процедури усиновлення закони всіх держав передбачали необхідність дотримання певних 
умов. Перш за все, усиновлювач має задовольняти віковим вимогам, як по абсолютному зна-
ченню, так і відносно до усиновленого

Ключові слова: шлюб, сім’я, шлюбно-сімейні відносини, сімейні правовідносини, подружжя, 
майнові права подружжя, немайнові права подружжя, майнові відносини подружжя.

Постановка проблеми. Актуальність про-
блем регулювання шлюбно-сімейних відносин 
і гострота питань, пов’язаних з ними, особливо 
помітні в нашій країні в умовах значних показни-
ків у депопуляції населення, а також, зростання 
кількості шлюборозлучних процесів, збіль-
шення числа позашлюбних дітей та дітей-сиріт 
і позбавлених батьківського піклування. У сфері 
правового регулювання – це перш за все озна-
чає створення «якісного законодавства», яке 
було б направлене на дієве регулювання шлюб-
но-сімейні відносини, забезпечення реалізації 
прав і свобод за допомогою діючих юридичних 
гарантій, найважливіше місце серед яких відво-
диться державним гарантіям.

Стан дослідження. У свою чергу, законо-
творча і правореалізаційна діяльність в соці-
ально-юридичній сфері неможлива без достат-
ньої ідейно-теоретичної бази, що включає 
аналіз досвіду, накопиченого як вітчизняною 
політико-правовою думкою, так і зарубіжним 
науковим надбанням та досвідом. Звісно ж, 
що осмислення генезису проблеми право-

вого регулювання шлюбно-сімейних відносин 
і її ретроспективний аналіз дозволять не тільки 
виробити діючий механізм вирішення проблеми 
правового регулювання відносин у сфері сім’ї 
та шлюбу в сучасних умовах, а й застережуть 
від здійснення можливих помилок, які мали 
місце в історичному минулому.

Проблематика пов’язана із дослідженням 
правових засад шлюбно-сімейних відносин 
привертала увага багатьох вітчизняних нау-
ковців, але не дивлячись на це, головна увага 
була зосереджена, або на визначення загаль-
них проблем права власності та справа спіль-
ної власності подружжя, шлюбно-сімейних 
правовідносин та окремим засадам укладення 
та розірвання шлюбу, або на визначення дер-
жавної політики у сфері шлюбно-сімейних від-
носин взагалі, зокрема такими вченими як: 
С. В. Бобровник, С. К. Бостан, О. М. Головко, 
В. Д. Гончаренко, С. Д. Гусарєв, В. М. Єрмо-
лаєв, К. Р. Добкіна, О. В. Зайчук, В. М. Іванова, 
О. Л. Копиленко, Кудін С. В., П. П. Музиченко, 
Н. М. Онищенко, В. І. Озель, В. В. Россіхін, 
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В. О. Румянцева, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоць-
кий, Н. Є. Толкачова, І. Б. Усенко, А. С. Чай-
ковський, А. Є. Шевченко, О. О. Шевченко, 
О. А. Явор, О. Н. Ярмиш та ін. В той же час, не 
дивлячись на сталий науковий інтерес до вка-
заної проблематики, опрацювання та виокрем-
лення організаційно-правових форм взаємовід-
носин між батьками та дітьми (на матеріалах 
українських губерній у складі Російської імперії 
у другій половині XIX – початку XX) належить до 
малодосліджених тем.

Внаслідок чого, метою даної статі є дослі-
дження та комплексний аналіз організацій-
но-правових форм взаємовідносин між бать-
ками та дітьми (на матеріалах українських 
губерній у складі Російської імперії у другій 
половині XIX – початку XX).

Виклад основного матеріалу. У другій 
половині XIX століття законодавча регламен-
тація інституту усиновлення знайшла своє 
відображення в різних виданнях Зводу зако-
нів Російської імперії і окремих законодавчих 
актах. У 90-ті роки XIX століття стає очевид-
ним прагнення законодавця ввести в інститут 
усиновлення, що функціонує на суворо певній 
становій основі, принцип спільності підходів до 
представників різних станів. Але відмовитися 
від станових відмінностей в реалізації меха-
нізму усиновлення російський законодавець аж 
до 1917 року так і не наважився. Еволюція пра-
вових інститутів, що забезпечують захист інте-
ресів неповнолітніх Російської імперії, у другій 
половині XIX – початку XX століть відбувалася 
в умовах рецепції світового, і перш за все – 
європейського, досвіду законотворчості в сфері 
відносин усиновлення. Законодавче закрі-
плення системи захисту інтересів неповнолітніх 
знайшло своє відображення в нормативно-пра-
вових актах європейських держав [1, c. 87].

Відповідно до положень Зводу законів Росій-
ської імперії всиновлював повинен був бути не 
молодше 30 років і бути старше усиновлювача 
не менше, ніж на 18 років. У вимогах різниці 
у віці, зафіксованих законодавствами різних 
держав, позначається те ж бажання, що і в рим-
ському праві – наслідувати природі. У зв’язку 
з тим, що усиновлення має на меті коригування 
соціальних наслідків недосконалості природи, 
то особам, які перебувають у шлюбі, не дозво-
лялося всиновлювати, якщо у них вже були діти. 
Законодавство забороняло усиновлення осо-
бам, які мають своїх законних або узаконених 
дітей. Правило про обов’язковість бездітності 
усиновителя було прийнято і іншими європей-

ськими законодавствами, крім саксонського. 
Закон деяких європейських держав дозволяв 
усиновлення не тільки одного, але і декількох 
осіб. Не існувало перешкод для послідовних 
усиновлень і у вітчизняному праві.

Усиновлення було можливим як для чолові-
ків і жінок, які не перебувають у шлюбі, так і для 
тих, хто пов’язаний подружніми зв’язками. Якщо 
усиновлювач був одруженим, то для здійснення 
усиновлення він повинен був отримати згоду на 
це другого з подружжя [340, c. 18]. Лише за прус-
ського уложення чоловік міг всиновлювати без 
згоди дружини, але дружина обов’язково повинна 
була мати дозвіл чоловіка на усиновлення.

Законодавства деяких держав забороняли 
всиновлювати особам, за своїм сану прирече-
них на безшлюбність. Усиновлення – це засіб 
замінити родину особами позбавленими її, і той, 
хто самостійно прирік себе на самотнє життя, 
не повинен вдаватися до цього засобу. Такими 
є ченці. Особи білого духовенства, як такі, що 
мали сім’ю, могли всиновлювати. Не чинило 
перешкод цьому і їх вдівство, так як приймаючи 
церковний сан не прирікає себе на безшлюбність 
і вдівство, то є випадкове явище. Французький 
кодекс допускав в усиновителі тільки тих осіб, які 
під час малолітства усиновлюваного, як мінімум 
протягом шести років, мали про нього особливе 
піклування або ж самі скористалися такою послу-
гою від приймака, що б доводило б незвичайну 
відданість його усиновителя.

За швейцарським кодексом усиновлення 
було можливим лише в тих випадках, якщо уси-
новлювач раніше виявляв турботу про усинов-
леного, якщо існували інші серйозні підстави 
для усиновлення і якщо від усиновлення не 
очікувалося ніякої шкоди для усиновлюваного. 
Відповідно до діючого законодавства на україн-
ських землях, усиновлення священнослужите-
лями і церковними причетниками допускалося 
не інакше, як з дозволу єпархіального архієрея, 
усиновлення міщанами і селянами здійснюва-
лося з відома, але не за згодою, їх товариства, 
а для усиновлення нижніми військовими чинами 
був потрібний дозвіл їх начальства.

На нормативно-правовому рівні стверджува-
лося, що усиновлювач повинен мати загальну 
цивільну правоздатність. У законодавствах 
інших держав про це і не згадувалося, але 
малося на увазі як належне, а тому усинов-
лення було неможливе для позбавлених всіх 
станових прав, божевільних, глухонімих, німих 
і тих, що знаходяться під опікою, для нездатних 
до самостійної юридичної діяльності і виявля-
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ють своє юридичне життя за сприяння закон-
ного представника [1, c. 33].

Усиновленою могла бути будь-яка особа, 
незалежно від статі та віку. Всиновлювати 
можна було своїх вихованців, приймаків, роди-
чів і чужих дітей, причому особи, які досягли 
14 років, повинні були дати на це власну згодую 
Італійський кодекс не дозволяв бути усиновле-
ним раніше 18-річного віку, французький кодекс 
вимагав неодмінно досягнення повноліття уси-
новлюваного – 21 року [1, c. 42]. Мотивом таких 
обмежень було забезпечення усиновленню 
характеру акту, що має на меті захист інтере-
сів малолітнього, тому очевидним було праг-
нення дозволити усиновлення лише в тому віці, 
коли усиновлюваний вже сам міг оцінити пер-
спективні наслідки усиновлення. Якщо батьки 
приймака були живі, то обов’язково має бути 
отримана їх згода на усиновлення, а у випадку 
усиновлення особи, яка знаходиться під опікою, 
то необхідно було отримати згоду опікуна.

До питання, чи можна всиновлювати своїх 
незаконнонароджених дітей, європейські зако-
нодавства ставилися неоднозначно: пози-
тивне вирішення давало саксонське уложення, 
а позитивну заборону – італійський кодекс 
і австрійське уложення. Хоча прусські і фран-
цузькі вчені вважали, що їх уложення допуска-
ють можливість усиновлення позашлюбних 
дітей. Діючий у другій половині XIX століття на 
українських землях закон хоча і не вказував 
на заборону подібних усиновлень, як це було 
в попередніх редакціях закону, але і не фіксу-
вав позитивного вирішення, адже тільки указом 
від 3 червня 1902 року було дано однозначне 
вирішення цього питання на користь можли-
вості усиновлення своїх незаконнонароджених 
дітей. У вітчизняному праві мали місце обме-
ження усиновлення, пов’язані із відповідністю 
віросповідання усиновителя і усиновлюваного: 
нехристиянину не можна було усиновити хри-
стиянина і навпаки [1, c. 78]. Окрім того, закон 
містив обмеження і станового характеру, напри-
клад не дозволялося всиновлювати козакам, 
які не користуються правами спадкового дво-
рянства, осіб не козацького стану (за винятком 
спадкових дворян) без зарахування їх до складу 
того війська, до якого належать усиновителі 
[1, c. 125]. Усиновлення іноземцями підкидьків 
і безрідних, могло мати місце лише за умови, 
якщо усиновлені збережуть звання підданих 
і будуть виховані у православній вірі [2, c. 163].

Порядок здійснення усиновлення полягав 
в оформленні волі його учасників усиновити і бути 

усиновленим. При цьому слід мати на увазі, що 
усиновлення, пов’язане з реалізацією будь-яких 
умов або усиновлення на певний термін було 
неможливим, оскільки це суперечило головній 
ідеї усиновлення [3, c. 40]. Процедуру усинов-
лення німецькі вчені назвали «сімейно-правовим 
договором». Природа усиновлення вимагала 
особистої участі сторін, і участі осіб, які доповню-
ють їх волю. Укладений договір потребував судо-
вого затвердження, щоб перевірити і засвідчити 
виконання всіх законних вимог, і щоб попередити 
можливість незаконного усиновлення [4, c. 20]. 
Саксонське укладення вимагало затвердження 
такого договору монархом [5, c. 45].

Необхідність судового затвердження усинов-
лення закріплювали французький та італійський 
закони. Договір про усиновлення розглядався 
судом (причому, за французьким правом –двічі: 
окружним і апеляційним судами), де перевіря-
лася законність договору і наявність необхідних 
умов. В аспекті того, що піддавалося аналізу - 
корисність усиновлення для усиновлюваного 
і моральність усиновителя. Суд розглядав всі 
нюанси справи і, не оголошуючи мотивів свого 
рішення, щоб не компрометувати репутацію 
потенційного усиновителя, ухвалював рішення: 
затвердити або відмовити у клопотанні про уси-
новлення. Далі повідомлялося про усиновлення 
і запис у реєстрі актів цивільного стану [6, c. 200].

Вітчизняне законодавство не говорило про 
необхідність попередньої угоди між учасни-
ками усиновлення, але безсумнівно, що окруж-
ному суду за місцем проживання усиновителя 
або усиновлюваного, який відав справами про 
усиновлення, мали бути представлені дані, які 
засвідчували згоду всіх учасників усиновлення, 
тим більше, що їх особиста явка на засідання 
суду не була обов’язковою. Суду повинні були 
бути представлені відомості і посвідчення про 
дотримання всіх вимог закону – щодо віку, 
сімейного, станового положення усиновителя 
та усиновлюваного, їх віросповідання, а також 
згоди необхідних осіб. Суд, прийнявши до уваги 
всі ці дані і вислухавши висновок прокурора, 
виносив ухвалу про задоволення клопотання 
або про відмову в ньому [7, c. 3].

Висновок. Таким чином, можна зробити 
висновок, що правовий зв’язок матері і дитини 
встановлювався на підставі визнання кровного 
споріднення. При відсутності такого визнання, 
кровну спорідненість дитини і жінки підтвердити 
можна було лише відповідним метричним запи-
сом чи її власноручним письмовим підтверджен-
ням. У даному випадку встановлювався сімей-
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но-правовий зв’язок між матір’ю і дитиною. Така 
обмежена кількість способів доказу обґрунтову-
валася необхідністю захисту дівчат із благород-
них родин, які народили дитину поза шлюбом, від 
можливого шантажу. Вітчизняне законодавство 
наказувало суду проводити тільки формальну 
перевірку дотримання умов усиновлення, не 
торкаючись, подібно римському праві і роман-
ському законодавстві, перевірки матеріальної 
і моральної придатності усиновителя і корисності 
усиновлення для усиновлюваного. Про це, оче-
видно, слід шкодувати: усиновлення мало можли-
вість бути джерелом не вигоди усиновлюваного, 
а неблагочестивих розрахунків усиновителя.
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Shevchenko D. A. Organizational and legal forms of relations between parents and children 
(on the materials of the Ukrainian provinces as part of the Russian Empire in the second half 
of XIX – early XX)

The scientific article is devoted to the study and comprehensive analysis of organizational and legal 
forms of relations between parents and children (on the materials of the Ukrainian provinces as part 
of the Russian Empire in the second half of XIX-early XX).

Taking into account the doctrinal study concluded that in the second half of the XIX century 
the legislative regulation of the institution of adoption was reflected in various editions of the Code 
of Laws of the Russian Empire and certain legislative acts. In the 90s of the XIX century it became 
obvious the desire of the legislator to introduce into the institution of adoption, which operates on 
a strictly defined class basis, the principle of common approaches to representatives of different 
classes. However, the legislator did not dare to abandon class differences in the implementation 
of the adoption mechanism until 1917.

It stated that in the context of the development of European law, domestic legislation had both 
common features with the laws of European countries, and national features. In order to carry out 
the adoption procedure, the laws of all states provided for the observance of certain conditions. First, 
the adopter must meet the age requirements, both in absolute terms and in relation to the adopted.
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СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНИХ СУДІВ
У статті на основі наукового дослідження вирішено наукове завдання здобуття додаткових 

знань у сфері нормативного та доктринального тлумачення терміну «принцип справедливо-
сті», адже строкатість поглядів на суть відповідних засад здійснення судочинства в Україні 
обумовлює необхідність формування авторської позиції з цього питання, яка безумовно має 
базуватися на здобутках інших науковців, у поле зору яких потрапляв відповідний принцип.

У рамках проведеного дослідження у першу чергу з’ясовано справедливість, як принцип 
діяльності судів в Україні, з цією метою автор зосередився на основних доктринальних під-
ходах відносно сприйняття її (справедливості) суті у наукових роботах.

Автором визначено про розповсюдження дії змістовних складових принципу справедли-
вості у праві не тільки на сферу економіки і перерозподілу матеріальних благ у суспільстві 
(цивільне право, господарське право, податкове право, фінансове право тощо), але також 
і на площину тих галузей права, які встановлюють юридичну відповідальність за окремі пра-
вопорушення (кримінальне право, адміністративно-деліктне право та інші). З цією метою 
проаналізовано положення, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України, 
Конституції України, Кримінального кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Сформульовано висновки про те, що принцип справедливості у діяльності національних 
судів представляє собою основоположну засаду, визначену на рівні українського законодав-
ства і окремих міжнародних документів, суть якої проявляється у такій формі організації 
процедур судового контролю та розсуду, що максимально відповідає уявленням людей про 
правду та збалансованість суспільних відносин у сферах перерозподілу особистих немайно-
вих та майнових благ, призначення покарання і оцінки доказів.

Ключові слова: правосуддя, принцип, справедливість, судочинство, суд.

Постановка проблеми. Виходячи із мір-
кувань відносно суті принципу справедливо-
сті у професійній діяльності судів, ми можемо 
у першу чергу, зазначити, що для вирішення 
вказаної проблеми нам необхідно вирішити 
наступне завдання: здобути додаткових знань 
у сфері нормативного та доктринального тлу-
мачення терміну «принцип справедливості». 
Справа у тому, що строкатість поглядів на суть 
відповідних засад здійснення судочинства 
в Україні обумовлює необхідність формування 
авторської позиції з цього питання, яка безу-
мовно має базуватися на здобутках інших нау-
ковців, у поле зору яких потрапляла відповід-
ний принцип.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковий погляд на досліджувану проблему 
з точки зору права висвітлювався на рівні роз-

мірковувань окремої групи науковців, думки 
яких є значущими для формування повної 
картини бачення її вирішення. Вагомий внесок 
у розв’язання проблеми формування суті такої 
категорії, як «справедливість» внесли, у тому 
числі, практикуючи юристи. Зокрема позиції 
таких суддів, як В. Городовенко та О. Проко-
пенко заслуговують на окрему увагу з точки 
зору обізнаності темою, яка нами досліджу-
ється. Проте дослідження вирішення питання 
про необхідність нормативного вираження 
проблеми, скажемо так, «документизацїї» від-
повідного підходу змусило нас звернутися до 
наукових робіт інших вчених, точки зору яких 
ми також враховували, формулюючи власне 
бачення на досліджувану проблему. Відповід-
ними запитаннями, зокрема, задавалися такі 
науковці, як Т. Базиль, М. Братасюк, О. Скакун, 
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Е. Столяров, Г. Столярова, М. Яковенко та інші, 
продовження думок яких знайшло висвітлення 
на рівні цієї статті.

Відповідно до зазначеного вище метою цієї 
статті є наукове дослідження справедливості 
як принципу діяльності національних судів. 

Виклад основного матеріалу. У юридич-
ній енциклопедії зазначається, що справедли-
вість (лат. justitia) представляє собою «соціаль-
но-етичну та морально-правову категорію, один 
з основних принципів права. Поняття «спра-
ведливість» позначає наявність у соціальному 
світі правових засад і виражає їх правильність, 
імперативність і необхідність… Справедливість 
виступає визначальною ознакою і невід’ємним 
механізмом регулювання людських відносин, 
пов’язаних з пануванням, підпорядкуванням, 
підтриманням взаємоповаги між людьми, необ-
хідністю гармонізації різних, у тому числі про-
тилежних (конкуруючих) інтересів…» [1, с. 604].

На думку О. Скакун справедливість пред-
ставляє собою міру морально-правової домір-
ності вкладеного та отриманого в усіх сферах 
життєдіяльності людини та їхнього правового 
забезпечення [2, с. 234]. Така точка зору є особ-
ливо доречною з точки зору аналізу особливос-
тей людського характеру і відношення до трудо-
вої активності. Окрема група осіб може власною 
працею, у тому числі інтелектуальною, сформу-
вати капітал і вважати абсолютно справедливим 
його належність собі, а інша, навпаки, займає 
по відношенню до будь-якої праці, скажемо так, 
пасивну позицію і не має вагомих майнових 
надбань. Остання група недоречно може вва-
жати такий стан речей несправедливим, що має 
наслідком вчинення чисельних правопорушень 
проти власності. Зрозуміло у цьому випадку 
ми не ведемо мову про неможливість талано-
витій, обдарованій та працьовитій людині отри-
мати належну оцінку свого таланту з причин 
належності до тієї чи іншої соціальної групи або 
класу і неможливість вийти за її рамки. Відсут-
ність самого інституту «соціального ліфту».

Вказану вище точку зору опосередковано під-
тверджує позиція Є. Столярова, який зазначає, 
що природа соціальної справедливості проявля-
ється не тільки у рівності людей у сфері доступу 
до засобів виробництва, але і у рівності їх реаль-
них політичних, юридичних прав [3, с. 112].  
У цьому сенсі у котрий раз хотілося б додати, 
що для повного розкриття суті принципу спра-
ведливості самої по собі рівності прав недо-
статньо. Рівність прав зовсім не означає рівно-
сті можливостей у їх реалізації, і саме остання 

можливість також виступає вагомою складовою 
засади, яку ми досліджуємо.

На думку М. Яковенка поняття «справедли-
вість» має «розглядається як показник ефектив-
ності права, зокрема правильності його засто-
сування та можливостей імплементації в різні 
правові концепції суспільних систем. Інакше 
кажучи, справедливість є мірилом права. Зага-
лом, треба відзначити, що незалежна форма 
існування права, без урахування принципу 
справедливості, стає інструментом для реа-
лізації лобістських інтересів певних соціаль-
них груп. Іноді вони небезпечні як для окремих 
суспільних груп, так і для людства загалом» [4].

Проте, нас у рамках даного дослідження 
у першу чергу цікавить справедливість, як прин-
цип діяльності судів в Україні, а тому спробуємо 
зосередитися на основних доктринальних під-
ходах відносно сприйняття її (справедливості) 
суті у декількох (охопити усі просто неможливо) 
наукових роботах.

Так, В. Городовенко, наголошуючи на глибо-
кій соціальній основі, досліджуваної нами кате-
горії, визначає справедливість, як необхідну 
складову нормального існування будь-якого 
суспільства і зазначає, що вона є принципово 
неможливою у правовій державі без забезпе-
чення її встановленими законом процедурами, 
так звана процедурна справедливість. Головна 
роль у цьому процесі відводиться суду, який, 
розглядаючи спори, вирішуючи конфлікти, вста-
новлюючи заборони на проведення окремих 
масових заходів, є найбільш дієвим інструмен-
том для запобігання виникненню соціального 
напруження [5, с. 23].

Крім того, не можна не погодитися з точкою 
зору згаданого у попередньому абзаці дослід-
ника, щодо визначальної ролі суду у процесі 
справедливого перерозподілу власності у будь-
якій демократичній, цивілізованій державі, адже 
безконтрольне заволодіння окремими її (влас-
ності) об’єктами, так само як і концентрація 
великої їх (об’єктів) кількості у окремої особи 
або групи осіб, не буде сприяти гармонійному 
розвитку суспільства і стане визначальним 
фактором для виникнення ризиків монополіза-
ції у тих чи інших сферах.

Продовжуючи вказану думку, необхідно наве-
сти наукову позицію О. Черданцева, який зазна-
чав, що досліджуваний нами принцип відіграє 
визначальну роль у регулюванні економічних 
відносин. Суть останніх він бачив через призму 
справедливого перерозподілу матеріальних благ 
між усіма членами суспільства [6, с. 6]. Якщо 
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сприймати справедливість з діалектико-матері-
алістичної точки зору і визначати примат буття 
над свідомістю, такий погляд є справедливим, 
проте залишається вразливим з точки зору 
забезпечення необхідності правильного і гармо-
нійного розподілу духовних благ.

Вказана вище позиція обумовлена не тільки 
внутрішнім баченням окремої людини щодо 
суті принципу справедливості, але прямо під-
креслюється вже на рівні Конституції України. 
Наприклад у ст. 13 Основного Закону України 
зазначається, що земля, її надра, атмосферне 
повітря, водні та інші природні ресурси, які зна-
ходяться в межах території України, природні 
ресурси її континентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони є об’єктами права 
власності Українського народу [7]. Крім того, 
у ст. 21 Конституції України вказується, що усі 
люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 
Права і свободи людини є невідчужуваними 
та непорушними.

На нашу думку, положення ст. 21 Основ-
ного Закону України, втім, не варто сприймати 
буквально, адже абсолютної рівності прав 
людини у соціальній державі, якою і виступає 
Україна (ст. 1 Конституції України), досягти 
принципово неможливо. Окремі категорії осіб 
цілковито законно мають переваги над іншими 
і це у цивілізованій державі не сприймається як 
прояв дискримінації та несправедливості.

Так, соціально незахищені групи населення 
(інваліди, сироти, учасники бойових дій) і окремі 
групи державних службовців (народні депутати, 
Президент України, військовослужбовці СБУ, 
працівники Національної поліції, судді тощо) 
мають цілу низку, встановлених державою пільг 
та переваг у порівнянні з пересічним громадя-
нином. Доцільність запровадження окремих із 
них є темою для спеціальної дискусії, яка не 
входить у поле нашої наукової зацікавленості, 
але їх наявність вказує на те, що справедли-
вість треба сприймати не тільки у площині рів-
ності прав, але також і своєрідної «нерівності», 
що є виправданим з точки зору комплексного 
забезпечення прав людини в Україні з ура-
хуванням індивідуального внеску у розвиток 
суспільства або втрат, яких така особа зазнала, 
виконуючи свої обов’язки чи з інших причин.

Ідея, висловлена у попередньому абзаці, 
з необхідністю наводить нас на розмірковування 
про розповсюдження дії змістовних складових 
принципу справедливості у праві не тільки на 
сферу економіки і перерозподілу матеріальних 
благ у суспільстві (цивільне право, господар-

ське право, податкове право, фінансове право 
тощо), але також і на площину тих галузей 
права, які встановлюють юридичну відповідаль-
ність за окремі правопорушення (кримінальне 
право, адміністративно-деліктне право та інші).

На доктринальному рівні відповідну про-
блему досліджували багато науковців. Так, 
М. Братасюк, зазначав у своїх наукових роботах, 
що існує цілий ряд найбільш важливих аспектів, 
які необхідно дослідити судді (колегії суддів) під 
час здійснення правосуддя. До них він відносив, 
буквально, наступні: «покарання повинно реа-
лізовувати принцип справедливості, який дасть 
максимальний соціальний ефект для недопу-
щення подальших аналогічних неправомірних 
дій; покарання має здійснюватись відповідно 
до принципів верховенства права; покарання 
повинно бути реалізовано із дотриманням прав 
та свобод людини» [8].

Загалом погоджуючись з цією точкою зору, 
ми, втім, повинні звернути увагу на те, що чинний 
Кримінальний кодекс України (далі – КК Укра-
їни) [9], так само як і Кодекс України про адміні-
стративні правопорушення (далі – КУпАП) [10], 
взагалі не оперують таким терміном, як «верхо-
венство права», що термінологічно ускладнює 
практичну реалізацію відповідного принципу 
у кримінальному судочинстві або провадженні 
у справах про адміністративні правопорушення, 
у тому числі, на етапі призначення покарання.

Забігаючи наперед, для пояснення нашої 
точки зору необхідно сказати, що спрощено 
принцип верховенства права може сприйма-
тися, як можливість судді відійти від імператив-
них вказівок тієї чи іншої норми права, якщо це 
необхідно для забезпечення принципу справед-
ливості. Такий підхід, власне, у своїх крайніх про-
явах може виявитися у можливості застосування 
суддею (колегією суддів) по відношенню до зло-
чинця, що вчинив особливо жорстокий злочин, 
який спричинив особливий резонанс і обурив 
суспільство, такої ж жорсткої міри покарання. 
Наприклад, смертна кара, хоча її застосування 
і суперечить чинному законодавству та прин-
ципу гуманізму, але дозволить частково знизити 
рівень соціального напруження.

Часткова правдивість досліджуваної точки 
зору все ж таки може підтверджуватися на рівні 
цивільного права, що як виняток передбачає 
застосування так званої «підвищеної цивільної 
відповідальності», коли розмір відшкодувань 
є більшим аніж реально спричинена шкода. 
Так, у ч. 4 ст. 1200 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України) зазначається, що розмір від-
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шкодувань за шкоду, завдану смертю потерпі-
лого, може бути збільшений законом [11].

Подібну, до вищезгаданої, позицію займає 
і Н. Малеїн, який зазначає, що «принцип спра-
ведливості має пропорційно встановлювати 
відповідальність за негативне діяння – нега-
тивною платою» [12, с. 48-51]. У цьому сенсі 
не можна не погодитися з думкою М. Яковенка, 
який аналізуючи точку зору Н. Малеїна, вказує 
на те, що «за такої позиції матимемо стародав-
ній принцип таліона «око за око, зуб за зуб», що 
абсолютно не відповідає сучасному законодав-
ству, оскільки, як ми знаємо, кримінальна, адмі-
ністративна, цивільно-правова та інші види від-
повідальності, не використовують покарань, що 
виражаються у приниженнях, членоушкодженні 
або знущаннях. Навпаки, юридичні норми все 
більше пронизані ідеями гуманізму, захисту 
прав, свобод та рівності всіх перед юридичною 
відповідальністю» [4, с. 126].

Продовжуючи думку про роль суду у забез-
печенні принципу справедливості в Україні, не 
можна також не пригадати таку можливість, яка 
надається суддям державою, як «суддівський 
розсуд». Спрощено, адже це не входить у пред-
мет нашого наукового дослідження, останній 
можна визначити, як суб’єктивну можливість 
суду дати власну оцінку окремим, чітко не 
визначеним нормою права, категоріям. Справа 
у тому, що в нормативно-правовому акті не 
завжди уявляється можливим передбачити усі 
життєві ситуації або визначити універсальний 
еквівалент застосування норми права до їх вре-
гулювання.

Найбільш насиченими на так звані «оці-
ночні поняття» є норми цивільного права, яке 
регулює широке коло особистих немайнових 
та майнових відносин. Наприклад: «розумний 
строк», «майновий стан заподіювача шкоди», 
«великий розмір» тощо.

Не «обділеним» на велику кількість оціноч-
них понять є і КК України. Наприклад, тільки 
у формулі необхідної оборони ми можемо спо-
стерігати їх декілька. Так, у ст. 36 КК України 
зазначається, що необхідною обороною визна-
ються дії, вчинені з метою захисту охоронюва-
них законом прав та інтересів особи, яка захи-
щається, або іншої особи, а також суспільних 
інтересів та інтересів держави від суспільно 
небезпечного посягання шляхом заподіяння 
тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої 
в даній обстановці для негайного відвернення 
чи припинення посягання, якщо при цьому не 
було допущено перевищення меж необхідної 

оборони [9].
У ст. 173 КУпАП («Дрібне хуліганство») уже 

сама назва цієї статті є оціночним поняттям. 
Сама ж формула цього адміністративного пра-
вопорушення містить їх (оціночних понять) при-
наймні три: дрібне хуліганство, тобто нецензурна 
лайка в громадських місцях, образливе чіпляння 
до громадян та інші подібні дії, що порушують 
громадський порядок і спокій громадян [10].

Продовжуючи думку, необхідно також від-
значити, що суддівський розсуд, як суб’єктивна 
складова справедливості, застосовується не 
тільки у сфері оціночних юридичних понять, 
але також у сфері оцінки доказів. Зважаючи 
на те, що судове рішення має бути не тільки 
законним, але також і обґрунтованим, прозора 
та зрозуміла для сторін (сторони) оцінка доказів 
судом є важливим фактором соціалізації кате-
горії «справедливість» у діяльності відповід-
ного органу.

Як приклад можна навести положення 
ст. 94 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України), де зазначається, 
що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за 
своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунту-
ється на всебічному, повному й неупередже-
ному дослідженні всіх обставин кримінального 
провадження, керуючись законом, оцінюють 
кожний доказ з точки зору належності, допусти-
мості, достовірності, а сукупність зібраних дока-
зів – з точки зору достатності та взаємозв’язку 
для прийняття відповідного процесуального 
рішення [13].

Порівнюючи інститут оцінки доказів у кримі-
нальному провадженні і провадженні у справах 
про адміністративні правопорушення, які є спо-
рідненими за своєю карною юридичною приро-
дою, ми, втім, знаходимо певні відмінності. Так, 
у ст. 252 КУпАП зазначається, що орган (поса-
дова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім 
переконанням, що ґрунтується на всебічному, 
повному і об’єктивному дослідженні всіх обста-
вин справи в їх сукупності, керуючись законом 
і правосвідомістю.

Тобто, як бачимо, реалізовуючи основні 
засади принципу справедливості, суддя у кри-
мінальному провадженні оцінює докази керу-
ючись виключно законом, а у провадженні 
про адміністративні правопорушення законом 
і правосвідомістю. Для того щоб безпідставно 
не розширювати предмет нашого дослідження 
останню (правосвідомість) у рамках цієї роботи 
пропонується сприймати, як «форму суспільної 
свідомості, що містить в собі сукупність погля-
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дів, почуттів, емоцій, ідей, теорій та концепцій, 
а також уявлень і настанов, які характеризують 
відношення особи, суспільної групи і суспіль-
ства в цілому до чинного чи бажаного права, 
а також до всього, що охоплюється правовим 
регулюванням. Правосвідомість є однією з прі-
оритетних складових теоретичної конструкції 
(«теоретичним тілом») більш складних форм 
правових свідомостей (наприклад, національ-
ної «української правової свідомості»)» [14].

На думку Г. Клімової, з якою авторська 
позиція співпадає, «справедливість як цінність 
правосвідомості і правової культури висту-
пає особливим механізмом, що підтримує 
міру рівноваги правових цінностей і, водночас, 
є визначальним моментом домінування при 
конфліктному зіткненні цих цінностей. … Спра-
ведливість як цінність правосвідомості і пра-
вової культури складає основу ціннісно-нор-
мативної системи суспільства і правопорядку, 
фундамент, на якому будується суспільна зла-
года» [15, с. 149, 156].

Отже, якщо сприймати справедливість як 
цінність правосвідомості, то закономірно вини-
кає запитання: чому у кримінальному про-
вадженні при оцінці доказів суддя не повинен 
керуватися правосвідомістю? Для відповіді на 
це запитання необхідно звернути увагу на час 
прийняття відповідних кодексів. Незважаючи на 
величезну кількість сучасних правок до КУпАП 
останній залишається за своїм «духом» радян-
ським нормативно-правовим актом, що кон-
текстно обумовлює і основоположні підходи до 
його форми та змісту. Наявність такого крите-
рію для оцінки доказів як правосвідомість також 
може пояснюватися тим фактором, що поста-
нови у справах про адміністративні правопо-
рушення можуть складати не тільки судді, але 
також інші посадові (службові) особи та органи 
державної влади або місцевого самовряду-
вання, які за логікою законодавця можуть навіть 
і не мати вищої юридичної освіти і, відповідно, 
належного рівня правосвідомості, наявність 
якого у професійних суддів презюмується.

Так, у ст. 89 ЦПК України (оцінка доказів) 
зазначається, що суд оцінює докази за своїм 
внутрішнім переконанням, що ґрунтується 
на всебічному, повному, об’єктивному та без-
посередньому дослідженні наявних у справі 
доказів [16]. Як бачимо, відповідний норма-
тивний акт при оцінці доказів не зобов’язує 
суддю керуватися не тільки правосвідомістю, 
але навіть законом, як ми це бачимо у КУпАП 
та КПК України.

Відповідні тенденції ми можемо спостерігати 
також і в інших процесуальних кодексах. Так, 
у ст. 86 Господарського процесуального кодексу 
України (далі – ГПК України), зазначається, що 
суд оцінює докази за своїм внутрішнім пере-
конанням, що ґрунтується на всебічному, пов-
ному, об’єктивному та безпосередньому дослі-
дженні наявних у справі доказів [17]. Так само 
у ст. 90 Кодексу адміністративного судочинства 
України (далі – КАС України) зазначається, що 
суд оцінює докази, які є у справі, за своїм вну-
трішнім переконанням, що ґрунтується на їх 
безпосередньому, всебічному, повному та об’єк-
тивному дослідженні [18].

Таким чином ЦПК України, ГПК України 
та КАС України не передбачають таких крите-
ріїв оцінки суддями доказів, як скерованість 
законом чи правосвідомістю, що, власне, є зро-
зумілим, адже закон не може передбачити яко-
гось універсального підходу у цій процедурі, 
а з урахуванням вимог, які висуваються до 
кандидатів на заміщення посади судді (повна 
юридична освіта, стаж професійної діяльності 
у сфері права тощо), правосвідомість вказаної 
категорії осіб має бути сформована в обсязі, 
достатньому для справедливого відправлення 
правосуддя.

Усі перелічені нами вище процесуальні 
кодекси, за виключенням КУпАП, передбачають 
таку вимогу до діяльності професійних судів, як 
справедливість. У випадках розгляду адміні-
стративних справ суддями подібне виключення 
(КУпАП) є некритичним, адже у ст. 2 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» зазна-
чається, що суд, здійснюючи правосуддя на 
засадах верховенства права, забезпечує кож-
ному право на справедливий суд та повагу до 
інших прав і свобод, гарантованих Конституцією 
і законами України, а також міжнародними дого-
ворами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України [19]. Проте, якщо 
справа про адміністративне правопорушення 
розглядається іншим органом державної влади 
або місцевого самоврядування, вимога щодо 
справедливості їх діяльності у цій сфері наразі 
не стоїть, що змушує нас доходити висновку 
відносно необхідності застосування механіз-
мів аналогії. В іншому випадку постанови про 
адміністративні правопорушення, винесені 
цими органами, можуть мати і несправедливий 
характер без жодних санкцій по відношенню до 
відповідальних осіб.

У чинному національному законодавстві 
хоча і використовується така вербальна кон-
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струкція, як «справедливість», проте тлума-
чення її змісту, за рідкими виключеннями, не 
дається. Наприклад, у ст. 4 («Основні засади 
податкового законодавства») п. 4.1.6. Подат-
кового кодексу України зазначається, що соці-
альна справедливість це установлення подат-
ків та зборів відповідно до платоспроможності 
платників податків [20].

За межами процесуальних кодексів катего-
рія «справедливість» використовується також 
і в окремих матеріально-правових джерелах. 
Так, у п. 6 ст. 3 ЦК України зазначається, що до 
загальних засад цивільного законодавства від-
носиться, у тому числі, справедливість, добросо-
вісність та розумність. Проте, як вже зазначалося 
вище, у жодному (за виключенням Податкового 
кодексу України) із чинних національних нор-
мативно-правових актів не пояснюється, що 
треба розуміти під справедливістю, у тому числі, 
в діяльності професійних суддів, що, безумовно, 
потребує негайного вирішення на рівні внесення 
відповідних змін до законодавства.

Основою для визначення суті категорії «спра-
ведливість» на міжнародному рівні виступає Кон-
венція про захист прав людини і основоположних 
свобод у ст. 6 якої зазначається, що кожен має 
право на справедливий і публічний розгляд його 
справи упродовж розумного строку незалежним 
і безстороннім судом, встановленим законом, 
який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру або встановить обґрунто-
ваність будь-якого висунутого проти нього кримі-
нального обвинувачення [21].

Реалізовуючи відповідний принцип на наці-
ональному рівні Конституційний Суд Укра-
їни у своєму рішенні № 3-рп/2003 (справа 
№ 1-12/2003) від 30 січня 2003 року зазначив, 
що правосуддя за своєю суттю визнається 
таким лише за умови, що воно відповідає вимо-
гам справедливості і забезпечує ефективне 
поновлення у правах [22].

Крім того, аналіз практики Європейського 
суду з прав людини свідчить, що з метою захи-
сту прав, передбачених Європейською конвен-
цією про захист прав людини і основоположних 
свобод, Суд значну увагу приділяє обов’язкам 
держави та її посадових осіб у сфері здійснення 
правозахисної діяльності, а саме обов’язку: 
а) проводити ефективне і своєчасне розслі-
дування, б) пояснити причини відмови в пору-
шенні кримінальної справи, в) відшкодування 
матеріальної й моральної шкоди тощо [23-25].

Висновки. Таким чином, можна зазначити, 
що принцип справедливості у діяльності наці-

ональних судів представляє собою основопо-
ложну засаду, визначену на рівні українського 
законодавства і окремих міжнародних докумен-
тів, суть якої проявляється у такій формі орга-
нізації процедур судового контролю та розсуду, 
що максимально відповідає уявленням людей 
про правду та збалансованість суспільних 
відносин у сферах перерозподілу особистих 
немайнових та майнових благ, призначення 
покарання і оцінки доказів.
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Legkikh K. V. Fairness as a principle of national courts activity
The article, based on the scientific research, has solved the scientific task to obtain additional 

knowledge in the field of normative and doctrinal interpretation of the term «principle of fairness», 
because the diversity of views on the essence of the relevant principles of judicial proceedings in 
Ukraine determines the need to form an authorial position on this issue, which should certainly be 
based on the achievements of other scientists, who have come into sight of the principle.

Within the framework of the conducted research, first of all, fairness as a principle of court activity 
in Ukraine has been clarified. For this purpose, the author has focused on major doctrinal approaches 
to the perception of its (fairness’s) essence in scholarly works.

The author has determined the spreading of substantive elements of the principle of fairness in 
law not only in the economic sphere and redistribution of wealth in society (civil law, commercial law, 
tax law, financial law, etc.), but also in the plane of branches of law that establish legal liability for 
certain offences (criminal law, administrative tort law and others). For this purpose, the provisions 
of the Ukrainian Economic Procedural Code, the Ukrainian Administrative Offences Code, 
the Ukrainian Administrative Procedure Code, the Ukrainian Constitution, the Ukrainian Criminal 
Code and other laws and regulations have been analyzed.

The conclusion states that the principle of fairness in the national courts is the basic principle, 
defined at the level of the Ukrainian legislation and some international documents, the essence 
of which is shown in such form of organization of judicial control and discretion procedures, that 
maximally corresponds to the people ideas of truth and balance of social relations in spheres 
of personal non-property and property benefits redistribution; determination of punishment 
and estimation of evidences.

Key words: justice, principle, fairness, jurisdiction, court.
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ДОКТРИНА «PIERCING THE CORPORATE VEIL» 
ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
У статті аналізується сутність доктрини «piercing the corporate veil» та її відображення 

в чинному законодавстві України. На прикладах конкретних законодавчих актів встанов-
лено закріплення окремих елементів зазначеної доктрини в її широкому розумінні. Зокрема, 
доктрина «piercing the corporate veil» відображена в абзаці другому частини другої ст. 
61 Кодексу України з процедур банкрутства, згідно з якою у разі банкрутства боржника 
з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника 
боржника, які мають право давати обов’язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим 
чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи 
або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна від-
повідальність за його зобов’язаннями.

Таке законодавче положення має за мету перенесення відповідальності за зобов‘язаннями 
боржника на його засновника або іншу особу, яка має змогу визначати дії боржника. «Пірсинг 
корпоративної вуалі», за своєю суттю, є інструментом притягнення до відповідальності 
третіх осіб за зобов‘язанням боржника з метою захисту прав кредиторів. 

Зроблено висновок, що запровадження доктрини «piercing the corporate veil» у національну 
юридичну практику потребує чіткої законодавчої регламентації відносин, пов’язаних із при-
тягненням до відповідальності учасників юридичної особи за її зобов’язаннями. Ідеться про 
закріплення контролю над юридичною особою, зловживання конструкцією юридичної особи, 
заподіяння шкоди кредиторам юридичної особи, наявності причинно-наслідкового зв’язку 
між зловживанням і заподіяною шкодою.  

Проте в актах чинного законодавства України відсутнє пряме закріплення доктрини 
«piercing the corporate veil». Включення відповідних норм до законодавчих актів України доз-
волило б запобігти зловживанням з боку засновників, учасників юридичної особи, поліпшити 
інвестиційний клімат і умови здійснення підприємницької діяльності в Україні. 

Ключові слова: корпоративна вуаль, доктрина, юридичні особи, учасник товариства, 
відповідальність, законодавство України. 

Постановка проблеми. Доктрина «piercing 
the corporate veil» має іноземне походження 
та отримала свій розвиток перш за все в країнах 
загального права. При цьому не можна сказати, 
що сама концепція «piercing the corporate veil» 
є чужою українській правовій системі. Аналіз 
сутності цієї концепції, практики застосування 
в англосаксонській та романо-германській пра-
вових системах, можливості та доцільності її 
імплементації в національну юридичну прак-
тику, а також розробка механізму її практичної 
реалізації мають важливе теоретичне та прак-
тичне значення з огляду забезпечення прав 
та законних інтересів суб’єктів правовідносин 
у цій сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Останніми роками проблематика концеп-
ції «piercing the corporate veil» досить активно 

досліджується в науковій літературі такими нау-
ковцями, як: Т.М. Карнаух [1], А.В. Дульська [2], 
Ю.М. Жорнокуй [3], К.А. Шафєєв [4], Р.Б. Сабо-
даш [5], В.М. Махінчук [6; 7; 8; 9; 11; 12], Н.Є. Бла-
жівська [10], Д.Г. Макіян [13] та ін. Аналізуючи 
законодавчий досвід та судову практику окре-
мих зарубіжних країн, учені відзначають важ-
ливе значення доктрини «piercing the corporate 
veil» у захисті юридичної особи при її вико-
ристанні учасниками як способу уникнення 
від виконання прийнятих на себе зобов’язань. 
У зв’язку з цим триває пошук можливих шляхів 
її закріплення в законодавстві України.

Виклад основного матеріалу. У чинному 
законодавстві України містяться окремі еле-
менти доктрини «piercing the corporate veil» 
в її широкому розумінні. Так, згідно з частиною 
п’ятою ст. 22 Закону України «Про теплопоста-
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чання» від 2 червня 2005 року № 2633-IV [14] 
учасник (засновник) теплопостачальної або 
теплогенеруючої організації у разі прийняття 
рішення про її ліквідацію забезпечує погашення 
боргу такої організації перед постачальниками 
енергоносіїв. Це положення демонструє перехід 
відповідальності за боргами організації перед її 
кредиторами на учасників (засновників) у разі 
прийняття рішення про її ліквідацію.

Частиною шостою ст. 58 Закону Укра-
їни «Про банки і банківську діяльність» від 
07.12.2000 № 2121-III [15] передбачено, що 
пов’язана з банком особа, дії або бездіяльність 
якої призвели до завдання банку шкоди з її вини, 
несе відповідальність своїм майном. Якщо внас-
лідок дій або бездіяльності пов’язаної з банком 
особи банку завдано шкоди, а інша пов’язана 
з банком особа внаслідок таких дій або бездіяль-
ності прямо або опосередковано отримала май-
нову вигоду, такі особи несуть солідарну відпові-
дальність за завдану банку шкоду.

Пов’язані з банком особи перераховані 
в частини першій ст. 52 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність», серед яких 
у пункті першому названі контролери банку. 
У ст. 2 цього Закону контролера визначено 
як фізичну або юридичну особу, щодо якої не 
існує контролерів - фізичних осіб та яка має 
можливість здійснювати вирішальний вплив 
на управління або діяльність юридичної особи 
шляхом прямого та/або опосередкованого 
володіння самостійно або спільно з іншими осо-
бами часткою в юридичній особі, що відповідає 
еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного 
капіталу та/або голосів юридичної особи, або 
незалежно від формального володіння здійсню-
вати такий вплив на основі угоди чи будь-яким 
іншим чином. 

Очевидно, що власники істотного внеску 
безпосередньо в банку або в іншій компанії 
в ланцюгу володіння корпоративними правами 
банку також є особами, пов’язаними з банком. 
У ст. Закону термін «істотна участь» визначено 
як пряме та/або опосередковане володіння 
однією особою самостійно чи спільно з іншими 
особами 10 і більше відсотками статутного капі-
талу та/або права голосу акцій, паїв юридичної 
особи або незалежна від формального воло-
діння можливість значного впливу на управ-
ління чи діяльність юридичної особи. Особа 
визнається власником опосередкованої істот-
ної участі незалежно від того, чи здійснює така 
особа контроль прямого власника участі в юри-
дичній особі або контроль будь-якої іншої особи 

в ланцюгу володіння корпоративними правами 
такої юридичної особи.

Видається доцільнім вважати також служ-
бовців банку особами, пов’язаними з банком. 
Зокрема, у п. 3 ч. 1 ст. 52 виокремлено керівників 
банку, керівника служби внутрішнього аудиту, 
керівників та членів комітетів банку серед служ-
бовців банку як пов’язаних з банком осіб. 

Певні елементи досліджуваної доктрини 
можна віднайти у Кодексі України з процедур бан-
крутства від 18.10.2018 № 2597-VIII [16]. Так, від-
повідно до абзацу другого частини шостої ст.34, 
якщо керівник боржника допустив порушення 
вимог щодо звернення до господарського суду із 
заявою про відкриття провадження у справі про 
банкрутство, він несе солідарну відповідальність 
за незадоволення вимог кредиторів. Питання 
порушення керівником боржника зазначених 
вимог підлягає розгляду господарським судом 
під час здійснення провадження у справі. У разі 
виявлення такого порушення про це зазнача-
ється в ухвалі господарського суду, що є підста-
вою для подальшого звернення кредиторів своїх 
вимог до зазначеної особи.

Більш яскраво доктрина «piercing the corporate 
veil» відображена в абзаці другому частини дру-
гої ст. 61 Кодексу, згідно з якою у разі банкрутства 
боржника з вини його засновників (учасників, акці-
онерів) або інших осіб, у тому числі з вини керів-
ника боржника, які мають право давати обов’яз-
кові для боржника вказівки чи мають змогу іншим 
чином визначати його дії, на засновників (учасни-
ків, акціонерів) боржника - юридичної особи або 
інших осіб у разі недостатності майна боржника 
може бути покладена субсидіарна відповідаль-
ність за його зобов’язаннями.

Таке законодавче положення має за мету 
перенесення відповідальності за зобов‘язан-
нями боржника на його засновника або іншу 
особу, яка має змогу визначати дії боржника. 
«Пірсинг» корпоративної вуалі, за своєю суттю, 
є інструментом притягнення до відповідаль-
ності третіх осіб за зобов‘язанням боржника 
з метою захисту прав кредиторів. Таким чином, 
у частині другій ст. 61 Кодексу України з проце-
дур банкрутства втілюється принцип «пірсингу» 
корпоративної вуалі. 

Судовій практиці України також не чужі прин-
ципи «пірсингу». У деяких справах, пов’язаних 
з банкрутством банку, Верховний Суд України 
визнав право позивачів-учасників на позовну 
вимогу. Зокрема, у постанові від 24 жовтня 
2017 року (справа № 826/1162/16) Верховний 
Суд України сформулював правовий висновок 



Серія: Право, 2020 р., № 3 (69) том 2

155

щодо права акціонеру банку на оскарження 
рішення, дії НБУ чи його посадових осіб до суду. 
Незважаючи на те що заходи впливу НБУ були 
спрямовані проти банку, було встановлено, 
що у виняткових випадках акціонер може бути 
визнаний потерпілим від дій чи рішень НБУ. Вер-
ховний Суд України визначив виняткові обста-
вини, за яких акціонер може оскаржити рішення, 
дії НБУ чи його посадових осіб до суду: за умови, 
коли в такого акціонера акумулюється великий 
(значний, істотний) пакет акцій, що надає йому 
основоположний, вирішальний ступінь впливу 
на діяльність банку та/або, коли він є одноосіб-
ним власником всіх чи більшості акцій; за інших 
подібних критеріїв, за яких акціонер макси-
мально наближається і/або може бути прирівня-
ний до особи, права якої прямо і безпосередньо 
були порушені діями чи рішенням НБУ.

У цій справі спір виник у сфері банківських 
правовідносин між її учасниками, одним з яких 
є НБУ, другим – Банк. Але, за переліченими кри-
теріями акціонер може бути визнаний потерпі-
лим від дій чи рішень НБУ. Така особа не може 
бути обмежена в реалізації права на захист 
свого порушеного суб’єктивного права в судо-
вому порядку.

У своїх рішеннях Верховний Суд неоднора-
зово наголошував на істотну участь, вирішаль-
ний вплив акціонера на діяльність банку у спо-
рах цієї категорії у подібних правовідносинах. 
Суд дійшов висновку, що саме за цими пере-
думовами акціонера можливо прирівняти до 
особи, яка прямо і безпосередньо потерпіла від 
дій чи рішень НБУ. 

Окремі справи у судовій практиці є прикла-
дами реверсивного (зворотного) «пірсингу», 
а саме інсайдерського (внутрішнього) ревер-
сивного «пірсингу» корпоративної вуалі, коли 
контролер вимагає відкласти самостійну пра-
восуб’єктність юридичної особи заради уник-
нення негативних наслідків або отримання пев-
них фінансових вигод. У той же час приклади 
«пірсингу» корпоративної вуалі як засобу залу-
чення до відповідальності контролера по prima 
facie зобов’язаннями компанії відсутні в сучас-
ній судовій практиці України. Вітчизняні суди не 
схильні залучати учасників товариства до від-
повідальності за зобов’язаннями компанії крім 
як у випадках прямо передбачених законом.

На сьогоднішній день не існує узгодженого 
принципу, за яким суди можуть визначити винят-
кові обставини для покладання відповідальності 
на акціонерів та директорів. Більш того, існують 
розбіжності між термінами щодо учасника товари-

ства, якій здійснює вирішальний вплив на діяль-
ність компанії. Як уже відзначалося, в контексті 
банківських правовідносин законодавець віддає 
перевагу терміну «контролер». Водночас в Законі 
України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» 
від 06.12.2019 № 361-IX, якій набрав чинності 
28 квітня 2020 року [17], законодавець остаточно 
відмовився від терміну «кінцевий вигодоодержу-
вач» на користь терміну «кінцевий бенефіціарний 
власник» та удосконалив процедуру розкриття 
кінцевих бенефіціарних власників. Порівняно 
із Законом України «Про запобігання та проти-
дію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII було 
суттєво змінено дефініцію кінцевого  бенефіці-
арного власника, окремо виділено трасти та інші 
подібні до них установи, додані нові ознаки здійс-
нення непрямого вирішального впливу (напри-
клад, право отримання доходів від діяльності 
юридичної особи, трасту або іншого подібного 
правового утворення).

Таким чином, спостерігається тенденція на 
розширення змісту терміну та кола осіб, які під-
падають під нове визначення. При цьому термін 
«контролер» зник з тексту Закону. Відмовив-
шись від використання терміну «контролер» при 
визначенні поняття «кінцевий бенефіціарний 
власник», законодавець запровадив розмежу-
вання і створив, як наслідок, дві не пов’язаних 
одна з одною правові категорії – контролера 
і кінцевого бенефіціарного власника.

Однак термін «кінцевий бенефіціарний влас-
ник (контролер)» продовжує використовуватися 
в Законі України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприєм-
ців» від 15.05.2003 № 755-IV [18] і в Господар-
ському кодексі України [19]. Більш того, абзац 
другий частини першої ст. 64 Господарського 
кодексу України містить пряме посилання на 
Закон України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення» як джерело визначення терміну 
«кінцевий бенефіціарний власник (контролер)».

Як наслідок, виникла колізія у визначенні 
особи, яка здійснює вирішальний вплив на управ-
ління або господарську діяльність юридичної 
особи, і як контролера, і як кінцевого беніфіціар-
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ного власника. Причому існує значна розбіжність 
у критеріях визначення контролера і кінцевого 
беніфіціарного власника. Контролером може 
виступати фізична або юридична особа, якщо 
вона володіє половиною і більше статутного капі-
талу та/або голосів юридичної особи; тоді як для 
визнання кінцевим бенефіціарним власником 
фізичній особі достатньо безпосередньо або опо-
середковано володіти всього чвертю статутного 
капіталу або правом голосу в юридичній особі.

Можна припустити, що саме поняття «кінце-
вий бенефіціарний власник» є всеохоплюючим 
та універсальним, адже цілі розробки цього тер-
міну є більш загальними для вітчизняної право-
вої системи, на відміну від більш вузької сфери 
застосування категорій, розроблених у спеціалі-
зованій сфері банківського права. Чи навмисно 
законодавець встановив таке дане розмежу-
вання або воно було стихійним, але ж для цілей 
цивільного права доцільно було б запровадити 
своє відокремлене поняття контролера.

Загалом, в сучасному тотальному реформу-
ванні національного законодавства можливо 
визначити тренд посилення персональної від-
повідальності. Так, обов’язкове ідентифікування 
кінцевого бенефіціарного власника отримало 
своє первісне законодавче закріплення у сфері 
адміністративного права з метою запобігання 
ухилення від оподаткування. Цивільне право 
України повинно прагнути врегулювати відно-
сини між товариством з обмеженою відповідаль-
ністю, його учасниками та кредиторами з метою 
попередження і припинення зловживанням 
обмеженою відповідальністю контролером това-
риства. Існує необхідність законодавчого закрі-
плення доктрини «piercing the corporate veil» як 
інструмента притягнення до відповідальності 
учасників компанії за борги підприємства, при-
наймні у випадках, коли межі самостійної право-
суб’єктності юридичної особи не дотримуються 
самими контролерами компанії. 

Подальша законодавча ініціатива повинна 
бути спрямована на закріплення принципу відпо-
відального ведення бізнесу. Для цього необхідно 
визначити поняття контролера в цивільному 
законодавстві України. Законодавче закріплення 
поняття контролера юридичної особи забезпе-
чить необхідну гнучкість регулювання, подолає 
існуючи в чинних актах розбіжності і заповнить 
прогалини. З огляду на те, що визначення «кін-
цевій бенефіціарній власник» є всеохоплюючим, 
загальним, у сенсі його подальшого застосування 
і поступового впровадження законодавцем в різні 
галузі права, видається логічним взяти його за 

зразок при розробці поняття контролера юри-
дичної особи. Зокрема, здійснення вирішального 
впливу (контролю) на діяльність юридичної особи 
як ознака контролера відповідає принципу alter 
ego в межах доктрини «piercing the corporate veil».

На підставі аналізу дослідження зарубіжної 
практики застосування зазначеної доктрини, 
можна дійти висновку про те, що існують два 
фактори: альтер-его (контроль) та неправомірна 
поведінка контролера, що в сукупності вплива-
ють на рішення про проколювання корпоратив-
ної вуалі. З огляду на специфіку корпоративних 
відносин, видається доцільним запропонувати 
визначити такі ознаки здійснення контролю над 
юридичною особою: активи, фінанси та персо-
нал. Юридична особа, особливо товариство 
з обмеженою відповідальністю, повинна бути 
відокремлена від її засновників. Якщо активи, 
фінанси та персонал компанії використовуються 
її учасником або службовою особою в особистих 
цілях, або коли його особисті активи та фінанси 
змішуються з такими компанії будь-яким іншим 
чином, це свідчить про здійснення таким учасни-
ком або службовою особою контролю над това-
риством. Неправомірна поведінка контролера 
виражається в ухиленні від сплати боргів або 
в порушенні встановлених законом обов’язків.

Вигода, отримана контролером неправо-
мірним шляхом, становить невиправдане, без-
підставне збагачення, яке необхідно зробити 
доступним для розподілу між кредиторами 
неплатоспроможної юридичної особи. З цією 
метою пропонується наділити кредиторів шир-
шими правами на оскарження до суду неправо-
мірних дій або бездіяльності контролера. Вида-
ється необхідним надати кредиторам право 
подати позов проти контролера юридичної 
особи, коли компанія неплатоспроможна або 
наближається до неплатоспроможності. Запро-
понована норма сприятиме запобіганню отри-
мання контролером юридичної особи доходів 
від неправомірної діяльності, і просуває прин-
цип відповідального ведення підприємницької 
діяльності та управління компанією. 

Закріплення права прямого позову кредитора 
до контролера юридичної особи тісно пов’я-
зане з питанням визначення виду відповідаль-
ності контролера. Передбачається, що в таких 
випадках опортуністичні контролери юридичної 
особи повинні нести субсидіарну відповідаль-
ність за борги компанії. Отже, якщо контролер 
юридичної особи ухиляється від сплати боргів 
або порушує обов’язки, встановлені законодав-
ством, зловживаючи самостійною правосуб’єк-
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тністю юридичної особи, і таким чином заподіює 
шкоду інтересам кредиторів юридичної особи, 
контролер несе субсидіарну відповідальність 
за борги юридичної особи.

Висновки. Отже, запровадження доктрини 
«piercing the corporate veil» у національну юри-
дичну практику потребує чіткої законодавчої 
регламентації відносин, пов’язаних із притяг-
ненням до відповідальності учасників юридич-
ної особи за її зобов’язаннями. Ідеться про 
закріплення контролю над юридичною особою, 
зловживання конструкцією юридичної особи, 
заподіяння шкоди кредиторам юридичної 
особи, наявності причинно-наслідкового зв’язку 
між зловживанням і заподіяною шкодою.  

Для України як представниці романо-герман-
ської правової сім’ї основним джерелом права 
є нормативно-правові акти. Проте в актах чин-
ного законодавства України відсутнє пряме 
закріплення доктрини «piercing the corporate 
veil». Включення відповідних норм до законо-
давчих актів України дозволило б імплементу-
вати в національне законодавство міжнародно 
визнану практику проколювання корпоративної 
вуалі та, як наслідок, запобігти зловживанням 
з боку засновників, учасників юридичної особи, 
поліпшити інвестиційний клімат і умови здійс-
нення підприємницької діяльності в Україні. 
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Burnosenkova I. A. The doctrine of «piercing the corporate veil» and the legislation 
of Ukraine

The article analyzes the essence of the doctrine of «piercing the corporate veil» and its reflection in 
the current legislation of Ukraine. The examples of specific legislative acts establish the consolidation 
of certain elements of this doctrine in its broadest sense. In particular, the doctrine of «piercing 
the corporate veil» is reflected in the second paragraph of the part second of article 61 of the Bankruptcy 
Code of Ukraine, according to which in case of bankruptcy of the debtor through the fault of its founders 
(participants, shareholders) or other persons, including through the fault of the debtor’s manager, 
who have the right to give mandatory instructions to the debtor or otherwise determine its actions, 
the founders (participants, shareholders) of the debtor – a legal entity or other persons in case 
of insufficiency of the debtor’s property may be subject to subsidiary liability for its obligations.

Such legislation is intended to transfer responsibility for the debtor’s obligations to its founder or 
another person who is able to determine the debtor’s actions. «Piercing the corporate veil» is, in essence, 
a tool to bring third parties to justice for the debtor’s obligations in order to protect the rights of creditors.

It is concluded that the introduction of the doctrine of «piercing the corporate veil» in the national 
legal practice requires a clear legal regulation of relations related to the prosecution of members 
of the legal entity for its obligations. These include consolidating control over the legal entity, abusing 
the structure of the legal entity, causing damage to the creditors of the legal entity, and the existence 
of a causal link between the abuse and the damage caused.

However, in the acts of the current legislation of Ukraine there is no direct enshrinement 
of the doctrine of «piercing the corporate veil». The inclusion of relevant norms in the legislative acts 
of Ukraine would prevent abuse by the founders, members of the legal entity, improve the investment 
climate and the conditions for doing business in Ukraine.

Key words: corporate veil, doctrine, legal entities, company member, responsibility, legislation 
of Ukraine.
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аспірантка кафедри організації судових, 
правоохоронних органів та адвокатури

Національного університету  «Одеська юридична академія»

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ 
ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІ
Проведено теоретико-практичне дослідження інституту дисциплінарної відповідально-

сті судді. Сформульовано пропозиції з удосконалення підстав та процедури притягнення 
судді до дисциплінарної відповідальності: 1) включити до складу ВРП представників громад-
ськості (як приклад, з числа присяжних); 2) виключити будь-який політичний вплив на суддів, 
збільшивши контроль за діяльністю у випадку п. 6 ч. 1 ст. 106 Закону; 3) виключити будь-
який вплив на суддів, змінивши вид відповідальності на кримінальну у випадку п. 6 ч. 1 ст. 
106 Закону; 4) п’ятнадцяту підставу, за якою суддю може бути притягнуто до дисциплінар-
ної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження (ст. 106 Закону), враховувати 
як підставу для кримінальної відповідальності судді, який вчинив таке правопорушення; 5) 
третю підставу, за якою суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідально-
сті в порядку дисциплінарного провадження (ст. 106 Закону) та дванадцяту підставу (ст. 
106 Закону) варто об’єднати; 6) дев’яту підставу  і десяту  підставу ст. 106 Закону варто 
об’єднати; 7) шістнадцяту підставу і сімнадцяту підставу ст. 106 Закону варто об’єднати; 
8) вісімнадцяту підставу і дев’ятнадцяту підставу ст. 106 Закону варто об’єднати; 9) змен-
шити строк розгляду дисциплінарних справ з 90 (ч. 13 ст. 49 Закону України «Про Вищу раду 
правосуддя») до 45 днів без права продовження Дисциплінарною палатою; 10) дозволити 
застосовувати до судді такі стягнення, як попередження, догана або сувора догана (визна-
чені у ч. 1 ст. 109 Закону) за правопорушення, закріплені у п. 4 ст. 106 Закону; 11) включити 
до всіх підстав дисциплінарної відповідальності судді (ст. 106 Закону) правову визначеність 
як то умисне чи за недбалістю вчинення конкретних дій суддею.

Ключові слова: дисциплінарна відповідальність судді,  підстави дисциплінарної відпові-
дальності судді, процедура притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Проблематика. Відповідальність суддів дуже 
важливе питання. Судді як в Україні так і в інших 
країнах, зокрема в країнах Європейського Союзу 
притягуються до відповідальності. Основними 
видами такої відповідальності є дисциплінарна, 
цивільна, адміністративна, кримінальна. Притяг-
нення суддів до дисциплінарної відповідальності 
відбувається набагато частіше, а ніж до цивіль-
ної, адміністративної чи кримінальної видів від-
повідальності. В цілому, гарантія притягнення 
судді до юридичної відповідальності є саме тим 
механізмом контролю, що дозволяє швидко 
та ефективно реагувати на правопорушення, 
здійснене саме суддею, оскільки суддя має від-
повідати не лише високим професійним, але 
й моральним якостям. Аналіз сучасного стану 
дисциплінарних проваджень і опрацювання 
міжнародного досвіду слугує засадою для про-
ведення дослідження інституту дисциплінарної 

відповідальності суддів в Україні з метою фор-
мулювання пропозицій з удосконалення законо-
давчо визначених підстав та процедури притяг-
нення судді до дисциплінарної відповідальності.

Метою статті є теоретико-практичне дослі-
дження інституту дисциплінарної відповідаль-
ності судді та формулювання пропозицій з удо-
сконалення підстав та процедури притягнення 
судді до дисциплінарної відповідальності. 

Юридична відповідальність судді - це здат-
ність судді звітувати перед собою, суддівським 
корпусом, кваліфікаційною комісією, Вищою 
радою юстиції за результати своєї професійної 
діяльності та додержання норм моралі і одержу-
вати позитивні чи негативні оцінки своєї діяль-
ності із застосуванням, у разі потреби, відповід-
них санкцій за неналежну поведінку [1,  с. 23].

Юридична відповідальність суддів є невід’єм-
ною складовою статусу судді. Настання відпо-

© Герасимчук С. С., 2020



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

160

відальності судді за вчинене правопорушення 
є ефективним засобом забезпечення законності 
в сфері суспільних відносин,  а також виступає 
чинником незалежності суддівського корпусу, 
забезпечення реалізації конституційно-право-
вого статусу судді. 

У юридичній літературі під дисциплінарною 
відповідальністю прийнято розуміти суворе 
і неухильне виконання норм і заснованих на них 
розпоряджень, що прийняті в країні. Дисциплі-
нарна відповідальність пов'язана із невиконан-
ням або неналежним виконанням працівником 
своїх обов'язків. Підвищення рівня довіри гро-
мадськості до судової системи повинно сприяти 
ефективним механізмам відповідальності судді 
за недотримання та порушення законодавства, 
а також етичних вимог до займаної посади. 
Однак, при застосуванні до судді дисциплінарної 
відповідальності мають братися до уваги харак-
тер вчиненого правопорушення та особа судді. 

Інститут дисциплінарної відповідальності суд-
дів досліджувався та удосконалювався багатьма 
вченими, зокрема: П.П. Андрушко, А.М. Бойко, 
Л.Є. Виноградова, О.В. Гончаренко, М.В. Косюта, 
О.В. Капліна, О.О. Кваша, В.П. Кохан, А.В. Маля-
ренко, Ф.Б. Мухаметшин, О.М. Овчаренко, 
В.В. Паришкура, О.О. Присяжнюк, М.А. Погорець-
кий, С.В. Подкопаєв, О.Л. Польовий, М.І. Хавро-
нюк, Ю.Ю. Чуприна, А.В. Шевченко та ін. 

З метою забезпечення гарантованих Кон-
ституцією та законами України прав і свобод 
людини і громадянина, прав та законних інте-
ресів юридичних осіб, інтересів суспільства 
та держави виключно на суди України покла-
дено здійснення правосуддя як особливого виду 
державної діяльності, що відповідає правовим 
принципам справедливості та рівності [2, с. 15]. 

Суддівська дисципліна, як зазначає С.В. Под-
копаєв, полягає у дотриманні певних правил, 
серед яких: загальновизнані норми моралі й 
поведінки, що існують у суспільстві; стандарти, 
що регулюють службову діяльність, тобто 
вимоги, встановлені законодавством до профе-
сії судді;  суддівські стандарти, які стосуються 
позаслужбової діяльності й поведінки (зокрема, 
заборона займатися будь-якою діяльністю за 
визначеним виключенням) [3, с. 216].

Формування правової держави в Україні, 
прийнятий курс на європейську інтеграцію, реа-
лізація ключових реформ, як наслідок вимагає 
належного функціонування судової системи, 
в особі її посадових осіб, як єдиного і повно-
важного носія судової влади, а відтак і вимагає 
дотримання певних норм поведінки суддями. 

Суть інституту дисциплінарної відповідаль-
ності полягає у цілеспрямованому впливі на 
поведінку особи за допомогою юридичних засо-
бів з метою упорядкування суспільних відносин, 
надання їм системності і стабільності, уник-
нення різких загострень соціальних конфліктів, 
втілення принципів соціальної справедливості, 
підвищення рівня цивілізованості та культури 
суспільства [4, с. 50]. 

Не існує єдиного підходу до процедури від-
повідальності суддів. Ці підходи різняться: від 
найлояльнішого до суддів (в Англії й Уельсі), 
де суддів можна покарати лише в порядку при-
тягнення до дисциплінарної відповідальності, 
а їхні рішення можна змінити лише шляхом 
перегляду судом вищої інстанції, до найсуво-
ріших (у Молдові й Іспанії), де за винесення 
завідомо протиправних рішень передбачена 
кримінальна відповідальність [5].  

В процесі здійснення суддею правосуддя 
в Україні існує вірогідність вчинення ним право-
порушення, що і стає підставою притягнення його 
до дисциплінарної відповідальності. Вичерпне 
визначення підстав, загальних умов та самої 
процедури дисциплінарного провадження міс-
тяться в Законі України «Про  судоустрій  і ста-
тус суддів» (далі – Закон) [6] та Законі України 
«Про Вищу раду правосуддя» [7].

 В законах ключовим поняттям, що обго-
ворюється є так званий дисциплінарний про-
ступок. Л. Є. Виноградова визначає дисциплі-
нарний проступок як порушення закону при 
розгляді судових справ, недотримання службо-
вої дисципліни,  вчинення будь-яких неетичних 
діянь, що порочать звання судді і можуть викли-
кати сумнів у його об'єктивності, неупереджено-
сті та незалежності [8, с. 45-47]. В свою чергу, 
В.М. Василенко вважає, що дисциплінарним 
проступком судді є вчинення ним винного, про-
типравного порушення службових обов'язків, 
тобто порушення суддівської дисципліни [9]. 
У найзагальнішому розумінні дисциплінарний 
проступок — це «протиправне невиконання або 
неналежне виконання працівником своїх трудо-
вих обов'язків, за який щодо нього може бути 
застосовано дисциплінарне стягнення» [10].

У розділі VI Закону закріплено норми щодо 
підстав дисциплінарної відповідальності судді 
(ст. 106), порядку звернень з дисциплінарною 
скаргою щодо судді (ст. 107), органу, що здійс-
нює дисциплінарне провадження щодо судді 
(ст. 108), видів та умов дисциплінарного стяг-
нення стосовно судді (ст. 109), погашення дис-
циплінарного стягнення (ст. 110), оскарження 
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рішення у дисциплінарній справі стосовно судді 
(ст. 111) [ 6].

Ключове  значення в інституті дисциплінар-
ної відповідальності судді має орган, що здійс-
нює дисциплінарне провадження щодо судді. 
Відповідно до Закону – це Вища рада право-
суддя (далі – ВРП). О.М. Овчаренко  доповнює, 
що окрім ВРП, так і ВККС України є постійно 
діючими органами судової влади, за своїм скла-
дом колегіальними та наділеними спеціальною 
владно-розпорядчою компетенцією. В їх віданні 
є формування суддівського корпусу, забезпе-
чення суддівської доброчесності, дотримання 
гарантій незалежності суддів, а також притяг-
нення їх до відповідальності в установлених 
законодавством випадках [11, с. 261].

Дисциплінарне провадження щодо судді 
характеризується такими складовими:

1)  це є самостійним видом відповідальності 
судді; 

2)  суддя в цьому провадженні є спеціаль-
ним суб’єктом правопорушення; 

3) суддя притягується до відповідальності 
спеціальними органами, що розглядають дис-
циплінарну справу щодо нього.

Практика дисциплінарного провадження 
свідчить, що за 2020 рік до ВРП надійшло 
10 489 скарг щодо дисциплінарного проступку 
судді, це на 7 % або 685 одиниць більше, ніж 
у 2019 році. 7509 скарг (55,9 %) від загальної 
кількості дисциплінарних скарг, розгляд яких 
завершено протягом 2020 року, за резуль-
татами попереднього аналізу членами ВРП 
залишені без розгляду з таких підстав: дис-
циплінарна скарга не містить відомостей 
про ознаки дисциплінарного проступку судді; 
дисциплінарна скарга не містить посилання 
на фактичні дані (свідчення, докази) щодо 
дисциплінарного проступку; дисциплінарна 
скарга подана з порушенням порядку, визначе-
ного Законом. В цілому, у 2020 році прийнято 
944 рішення про відмову у відкритті дисци-
плінарної справи, 404 рішення про відкриття 
дисциплінарної справи (за якими прийнято: 
118 рішень про відмову у притягненні суддів до 
дисциплінарної відповідальності та закриття 
дисциплінарного провадження; 129 рішень про 
притягнення 141 судді до дисциплінарної від-
повідальності). Так, про притягнення до дис-
циплінарної відповідальності суддів місцевих 
судів 123 (місцевих загальних – 110, місцевих 
господарських – 4, місцевих адміністративних – 
9), суддів апеляційних судів – 12 (апеляційних 
загальних – 7, апеляційних господарських – 4, 

апеляційних адміністративних – 1), суддів Вер-
ховного Суду – 5, Вищого антикорупційного 
суду – 1. По областях, найбільше у Київській 
області – 39, у Одеській області – 18, у Дніпро-
петровській області – 15 [12].

Теоретико-практичне дослідження інсти-
туту дисциплінарної відповідальності судді дає 
засади для формулювання таких пропозицій 
з удосконалення підстав та процедури притяг-
нення судді до дисциплінарної відповідальності:

1. Включити до складу ВРП представників 
громадськості (як приклад, з числа присяжних);

2. Виключити будь-який політичний вплив 
на суддів, збільшивши контроль за діяльністю 
у випадку «неповідомлення суддею Вищої 
ради правосуддя та Генерального прокурора 
про випадок втручання в діяльність судді щодо 
здійснення правосуддя, у тому числі про звер-
нення до нього учасників судового процесу чи 
інших осіб, включаючи осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави, з приводу кон-
кретних справ, що перебувають у провадженні 
судді, якщо таке звернення здійснено в інший, 
ніж передбачено процесуальним законодав-
ством спосіб, упродовж п’яти днів після того, 
як йому стало відомо про такий випадок» 
(ч. 1 ст. 106 Закону);

3. Виключити будь-який вплив на суддів, 
змінивши вид відповідальності на кримінальну 
у випадку «неповідомлення суддею Вищої ради 
правосуддя та Генерального прокурора про 
випадок втручання в діяльність судді щодо здійс-
нення правосуддя, у тому числі про звернення до 
нього учасників судового процесу чи інших осіб, 
включаючи осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, з приводу конкретних справ, 
що перебувають у провадженні судді, якщо таке 
звернення здійснено в інший, ніж передбачено 
процесуальним законодавством спосіб, упро-
довж п’яти днів після того, як йому стало відомо 
про такий випадок» (ч. 1 ст. 106 Закону);

4. П’ятнадцята підстава, за якою суддю 
може бути притягнуто до дисциплінарної відпо-
відальності в порядку дисциплінарного прова-
дження (ст. 106 Закону), «визнання судді вин-
ним у вчиненні корупційного правопорушення 
або правопорушення, пов’язаного з корупцією, 
у випадках, установлених законом» виходить за 
межі дисциплінарної відповідальності та більш 
доречним було б її врахування як підставу для 
кримінальної відповідальності судді, який вчи-
нив таке правопорушення;

5. Третю підставу, за якою суддю може бути 
притягнуто до дисциплінарної відповідально-
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сті в порядку дисциплінарного провадження 
(ст. 106 Закону), «допущення суддею пове-
дінки, що порочить звання судді або підриває 
авторитет правосуддя, зокрема в питаннях 
моралі, чесності, непідкупності, відповідності 
способу життя судді його статусу, дотримання 
інших норм суддівської етики та стандартів 
поведінки, які забезпечують суспільну довіру до 
суду, прояв неповаги до інших суддів, адвока-
тів, експертів, свідків чи інших учасників судо-
вого процесу» та дванадцяту підставу «допу-
щення суддею недоброчесної поведінки, у тому 
числі здійснення суддею або членами його сім’ї 
витрат, що перевищують доходи такого судді 
та доходи членів його сім’ї; встановлення невід-
повідності рівня життя судді задекларованим 
доходам; непідтвердження суддею законності 
джерела походження майна» (ст. 106 Закону) 
варто об’єднати, виклавши у такому вигляді: 
«допущення суддею поведінки, що порочить 
звання судді або підриває авторитет право-
суддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, 
непідкупності, відповідності способу життя 
судді його статусу; допущення суддею недо-
брочесної поведінки, у тому числі здійснення 
суддею або членами його сім’ї витрат, що 
перевищують доходи такого судді та доходи 
членів його сім’ї; встановлення невідповідності 
рівня життя судді задекларованим доходам; 
непідтвердження суддею законності джерела 
походження майна, не дотримання інших норм 
суддівської етики та поведінки, які забезпечу-
ють суспільну довіру до суду, прояв неповаги 
до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків 
чи інших учасників судового процесу»;

6. Умовно «підстави щодо декларування», 
за якими суддю може бути притягнуто до дис-
циплінарної відповідальності в порядку дис-
циплінарного провадження, - дев’яту підставу 
(«неподання або несвоєчасне подання для 
оприлюднення декларації особи, уповнова-
женої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, в порядку, вста-
новленому законодавством у сфері запобі-
гання корупції») і десяту підставу (зазначення 
в декларації особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцевого самовря-
дування, завідомо неправдивих відомостей або 
умисне незазначення відомостей, визначених 
законодавством) ст. 106 Закону варто об’єд-
нати, виклавши у такому вигляді: «неподання 
або несвоєчасне подання для оприлюднення 
декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самовряду-

вання, в порядку, встановленому законодав-
ством у сфері запобігання корупції; зазначення 
в декларації особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцевого само-
врядування, завідомо неправдивих відомостей 
або умисне незазначення відомостей, визначе-
них законодавством»;

7. Умовно «підстави щодо декларування», 
за якими суддю може бути притягнуто до дисци-
плінарної відповідальності в порядку дисциплі-
нарного провадження, - шістнадцяту підставу 
(«неподання або несвоєчасне подання декла-
рації родинних зв’язків суддею в порядку, визна-
ченому цим Законом») і сімнадцяту підставу 
(«подання у декларації родинних зв’язків судді 
завідомо недостовірних (у тому числі непов-
них) відомостей») ст. 106 Закону варто об’єд-
нати, виклавши у такому вигляді: «неподання 
або несвоєчасне подання декларації родинних 
зв’язків суддею в порядку, визначеному цим 
Законом, подання у декларації родинних зв’яз-
ків судді завідомо недостовірних (у тому числі 
неповних) відомостей»;

8. Умовно «підстави щодо декларування», 
за якими суддю може бути притягнуто до дисци-
плінарної відповідальності в порядку дисциплі-
нарного провадження, - вісімнадцяту підставу 
(«неподання або несвоєчасне подання декла-
рації доброчесності суддею в порядку, визна-
ченому цим Законом») і дев’ятнадцяту підставу 
(«декларування завідомо недостовірних (у тому 
числі неповних) тверджень у декларації добро-
чесності судді») ст. 106 Закону варто об’єднати, 
виклавши у такому вигляді: «неподання або 
несвоєчасне подання декларації доброчесно-
сті суддею в порядку, визначеному цим Зако-
ном, декларування завідомо недостовірних (у 
тому числі неповних) тверджень у декларації 
доброчесності судді»;

9. Зменшити строк  розгляду дисциплінар-
них справ з 90 (ч. 13 ст. 49 Закону України «Про 
Вищу раду правосуддя») до 45 днів без права 
продовження Дисциплінарною палатою;

10.  Дозволити застосовувати до судді 
такі стягнення, як попередження, догана або 
сувора догана (визначені у ч. 1 ст. 109 Закону) 
за правопорушення п. 4 ст. 106 Закону «допу-
щення суддею поведінки, що порочить звання 
судді або підриває авторитет правосуддя, 
зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкуп-
ності, відповідності способу життя судді його 
статусу, дотримання інших норм суддівської 
етики та стандартів поведінки, які забезпечу-
ють суспільну довіру до суду, прояв неповаги 
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до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи 
інших учасників судового процесу»;

11. Включити до всіх підстав дисциплінарної 
відповідальності судді (ст. 106 Закону) правову 
визначеність як то умисне чи за недбалістю вчи-
нення дій суддею.

Таким чином, трапляються випадки, коли 
судді недобросовісно виконують покладені на 
них державою високі обов'язки, а відтак, дер-
жава повинна мати діючі механізми контролю 
та покарання суддів. Теоретико-практичне 
дослідження інституту дисциплінарної відпові-
дальності судді створило засади для форму-
лювання окремих пропозицій з удосконалення 
підстав та процедури притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності. Вищеокрес-
лені пропозиції не є вичерпними, а проведення 
подальших досліджень в цій сфері сприятиме 
подальшому вдосконаленню інституту дисци-
плінарної відповідальності судді.
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Gerasimchuk S. S. Ways to improve the institute of disciplinary responsibility of a judge
A theoretical and practical study of the institute of disciplinary responsibility of a judge was 

conducted. Proposals have been formulated to improve the grounds and procedure for bringing 
a judge to disciplinary responsibility: 1) to include members of the public in the High Council of Justice 
(as an example, from among jurors); 2) to exclude any political influence on judges, having increased 
control over activity in case of item 6 of h. 1 Art. 106 of the Law; 3) to exclude any influence on 
judges, having changed a kind of responsibility on criminal in case of item 6 h. 1 Art. 106 of the Law; 
4) the fifteenth ground on which a judge may be brought to disciplinary responsibility in disciplinary 
proceedings (Article 106 of the Law), shall be considered as a ground for criminal liability of a judge 
who has committed such an offense; 5) the third ground on which a judge may be brought to disciplinary 
responsibility by way of disciplinary proceedings (Article 106 of the Law) and the twelfth ground (Article 
106 of the Law) should be combined; 6) the ninth ground and the tenth ground of Art. 106 of the Law 
should be combined; 7) the sixteenth ground and the seventeenth ground of Art. 106 of the Law 
should be combined; 8) the eighteenth ground and the nineteenth ground of Art. 106 of the Law should 
be combined; 9) reduce the term of consideration of disciplinary cases from 90 (part 13 of Article 
49 of the Law of Ukraine "On the High Council of Justice") to 45 days without the right to continue by 
the Disciplinary Chamber; 10) allow to apply to the judge such penalties as a warning, reprimand or 
severe reprimand (defined in Part 1 of Article 109 of the Law) for offenses set forth in paragraph 4 of Art. 
106 of the Law; 11) to include in all grounds for disciplinary liability of a judge (Article 106 of the Law) 
legal certainty such as intentional or negligent commission of specific actions by a judge.

Key words: disciplinary responsibility of a judge, grounds for disciplinary responsibility of a judge, 
procedure for bringing a judge to disciplinary responsibility.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ (НА МАТЕРІАЛАХ 
УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)
Наукова стаття присвячена дослідженню та комплексному аналізу нормативно-право-

вих засад становлення поліцейських органів та установ в контексті опрацювання матері-
алів українських губерній у складі Російської імперії.

З урахуванням доктринального дослідження доведено, що протягом більш ніж півсто-
ліття робилися спроби проведення реформи поліції, суть яких полягала в спеціалізації 
діяльності поліцейських органів. На цьому шляху була виконана певна робота: в результаті 
реформування юстиції з поліції виділяється судова справа, міська і земська реформи вилу-
чили з її ведення суспільно-господарські функції, інститут земських начальників значно ско-
ротив і спростив її обов’язки по відношенню до селянського населення. Змінюється і струк-
тура поліції, зокрема, намічаються тенденції до усунення станового початку в її побудові, 
держава вживає заходів до посилення свого впливу, централізації поліцейської структури. 
Уряд піклується про підвищення авторитету поліцейської служби, вводячи для цього різ-
ного роду матеріальні і моральні заохочення. Відбувається остаточне розділення поліцей-
ської та військової сфер діяльності: військові чини (в тому числі і козачі формування), раніше 
традиційно залучаються для виконання поліцейських завдань, перестають використову-
ватися в цих цілях. Розробка фабричного і заводського законодавства, контролювання 
перевезень, зберігання і виготовлення вибухових речовин входило в компетенцію шостого 
діловодства (1894-1917 рр.), а з 1907 р видавало довідки про політичну благонадійність 
особам, які надходили на державну службу або в земство. У 1910 році в Особливому відділі 
був організований секретний агентурний відділ для боротьби з революційним рухом. Відда-
ність поліції і окремого корпусу жандармів високо цінувалася самодержавним урядом. Навіть 
у важкі для народу роки Першої світової війни глава держави піклувався про поліпшення 
матеріального становища чинів окремого корпусу жандармів і поліції, встановивши їм осо-
бливе добове постачання. Міністерство внутрішніх справ контролювало релігійні конфесії. 
Виняток становило православ’я, для якого функціонував Департамент духовних іноземних 
віросповідань. Демократизація суспільства не допускалася правлячою верхівкою до самих 
останніх днів існування самодержавства. Поліція була однією з основ самодержавства, мала 
найбільше значення в охороні політичних засад. Таким чином, місце поліції в державному 
механізмі Російської імперії змінювалося в залежності від змін в економічних, соціальних, полі-
тичних умов в суспільстві, як це відбувалося в інших державах, принаймні, в європейських 
країнах, підпорядковуючись загальним закономірностям.

Ключові слова: засади діяльності поліції, поліція, органи поліції, українські території 
у складі Російської імперії, правоохоронні органи, українські губернії, державне управління.

Постановка проблеми. Процеси перетво-
рень, що відбуваються в даний час, у політичній, 
економічній, соціальній і духовній сферах суспіль-
ного та державного життя істотно впливають на 
органи поліції, а ускладнення та зростання обсягу 
завдань, що виконуються ними, загострення кри-
мінальної обстановки, зміна якісних характерис-
тик злочинності зумовлюють об’єктивну необ-
хідність визначення основних параметрів та їх 
організаційно-правових засад діяльності. За всієї 

складності і суперечливості державно-правові 
зміни настільки глибокі та масштабні, що дозво-
ляють зробити висновок про корінну реформу 
української державності, а тому, при їх проведенні 
важливе значення має врахування різноманітних 
факторів і серед них такого, як досвід минулого. 
У цьому контексті наукове та практичне зна-
чення має дослідження історико-правових аспек-
тів діяльності поліції, їх організаційно-правових 
засад на українських землях.

© Бахтіяров Узейір Маїл огли, 2020
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Стан дослідження. Проблеми, що є важ-
ливими як у теоретичному, так і в практичному 
аспектах для осмислення предмету дослі-
дження розглядалися у працях як сучасних 
українських та зарубіжних фахівців, так і нау-
ковців, зокрема О. М. Бандурка, В. М. Білик, 
І. В. Бондаренко, Ю. А. Ведєрніков, А. П. Гель, 
К. Ф. Гуценко, Й. І. Горінецький, Є. О. Гіда, 
І. А. Григоренко, В. М. Дубінчак, І. В. Зозуля, 
А. М. Куліш, А. М. Кучук, М. І. Мельник, 
В. І. Осадчий, О. С. Передерій, О. С. Проневич, 
І. В. Солов’євич, В. Г. Фатхутдінов, М. І. Хавро-
нюк, О. В. Шмоткін, Н. С. Юзікова тощо. В той 
же час, не дивлячись на сталий науковий інте-
рес до вказаної проблематики, опрацювання 
та виокремлення нормативно-правових засад 
становлення поліцейських органів та установ 
в контексті опрацювання матеріалів українських 
губерній у складі Російської імперії належить до 
малодосліджених тем.

Внаслідок чого, метою даної статі є дослі-
дження та комплексний аналіз нормативно-пра-
вових засад становлення поліцейських органів 
та установ в контексті опрацювання матеріалів 
українських губерній у складі Російської імперії.

Виклад основного матеріалу. У роки прав-
ління Петра I державна служба стає об’єктом 
спеціальної галузі державного управління. 
Створюються правові основи чиновництва, як 
нової соціальної категорії. За відомостями окре-
мих дослідників в період правління Петра I було 
видано 3314 указів, регламентів і уставів, зна-
чна частина яких була присвячена регламента-
ції правового становища існуючих станів і регу-
лювання їх соціальних дій [1, c. 20]. В цілому 
Петровське законодавство першої чверті XVIII 
ст. закріпило правові основи державної служби 
та формування кадрового складу чиновників 
державних органів. Нормативно-правові акти, 
що відносяться до цього періоду, визначали 
принципи підбору, підготовки та розстановки 
державних службовців, встановлювали вимоги 
до їх ділових якостей і освітнього рівня й мали 
довгострокове значення для організації кадро-
вої роботи з персоналом державних установ. 
Реформування Петром I системи державної 
служби сприяло розвитку поліцейських установ 
і комплектування їх кадрами. Але, як і багато 
розпочатих при його житті перетворень, основні 
положення про організацію поліцейської струк-
тури в країні залишилися незавершеними.

У перші роки після смерті Петра I увага до 
поліції була ослаблена. Штати поліцмейстер-
ських канцелярій законодавчим шляхом вста-

новлені не були, були відсутні чіткі назви посад 
і визначення їх субординації. На службу в полі-
цію тимчасово прямували підданих з інших 
установ і військовослужбовців з армійських під-
розділів. Траплялося, що для виконання пев-
них завдань в поліцейських установ туди пря-
мували і особи, що раніше скоювали злочини 
[2, c. 4]. У жовтні 1726 року Сенат розглядав звіт 
Головної поліцмейстерської канцелярії, в якій 
зазначалося, що «в поліції служать звільнені 
з каторги гулящі люди, які «ледь не всі оштра-
фовані за пагони і крадіжки, та й понині задіяні 
в непристойних непотребах і пияцтві» [3, c. 78]. 
Про ставлення Сенату до комплектування полі-
ції красномовно говорить той факт, що на про-
хання Головної поліцмейстерської канцелярії 
про виділення їй для різних поліцейських робіт 
рекрутів їй було виділено каторжних невольни-
ків [4, c. 81]. Не кращими були справи в москов-
ській поліції. У доповіді московського обер-по-
ліцмейстера керівним інстанціям зазначалося, 
що за браком офіцерів в його відомстві «у здійс-
ненні справ лагодиться зупинка», що при поліції 
«знаходяться солдати старі і старезні» [5, c. 3].

23 квітня 1733 року за резолюцією імпера-
триці Анни Іоанівни, в 23 містах, в тому числі 
й українських губерніях створювалися поліц-
мейстерські контори, як самостійні установи. 
Штати поліцейських органів складалися з: 
поліцмейстера, одного унтер-офіцера, одного 
капрала, восьми рядових в губернських і шести 
в провінційних містах, а так само двох канце-
лярських служителів.

В імператорській резолюції було передбачено 
видання інструкції поліції установам периферій-
них міст, яку повинна була скласти поліцмей-
стерська канцелярія. Але єдиного документа, 
що визначав компетенцію і порядок діяльно-
сті поліцейських установ, створено не було. 
Поліцмейстерські канцелярії і контори у своїй 
діяльності керувалися Пунктами генерал-поліц-
мейстера, інструкцією московського поліцмей-
стера, численними указами, що відносяться до 
поліцейського управління. Законодавчий акт 
«Про заснування поліції в містах» від 23 квітня 
1733 року завершує перший етап законотворчо-
сті про створення регулярної поліції в регіонах. 
У ньому вперше визначаються штати поліції 
в губернських і провінційних містах, які фактично 
діяли майже півстоліття [6, c. 31].

У першій половині XVIII століття був здійс-
нений ряд заходів по зміцненню поліцейських 
кадрів військовослужбовцями. На керівні 
посади в поліцію призначалися, як правило, 
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офіцери армії. З гарнізонних частин прямували 
на службу в поліцію рядові і унтер-офіцери. 
Через брак власних кадрів керівництво поліції 
саме клопотало перед вищими органами про 
комплектування своїх підрозділів військовос-
лужбовцями. Так в доповіді Головної поліцмей-
стерської канцелярії «Про заснування поліції 
в містах», підписаної генерал-поліцмейстером 
В. Салтиковим 13 березня 1733 року, вислов-
лювалося прохання, задоволене згодом імпе-
ратрицею, «до керівництва поліцейському 
визначити з наявних в тих губерніях гарнізонів 
у поліцмейстери» заштатних військовослужбов-
ців. Направлені у поліцію військовослужбовці 
приймали присягу, про що доповідали в Головну 
поліцмейстерську канцелярію [7, c. 3].

Комплектування поліцейських органів вій-
ськовослужбовцями було пов’язане з необхідні-
стю зміцнення її більш підготовленими кадрами, 
за родом своєї діяльності знайомих зі специ-
фікою державної служби. Військовослужбовці 
мали певний рівень освіти, що було важливо 
для якісного виконання поліцейських обов’яз-
ків. Офіцери мали юридичну підготовку. У від-
критому Шляхетському кадетському корпусі, 
поряд з викладанням військових дисциплін, 
навчальний план передбачав вивчення юри-
спруденції. Відповідно до указу від 21 вересня 
1748 р. кадети, які навчаються юриспруденції, 
повинні були, поряд з іншими науками, два дні 
на тиждень вивчати Уложення, Генеральний 
регламент та інші, які підлягають до знання 
цивільних прав статути, регламенти і укази. Для 
викладання цих дисциплін призначався «гідний 
статський чиновник» [8, c. 23].

Підготовка майбутніх офіцерів передбачала 
можливість заняття ними, після закінчення кор-
пусу, поліцейських посад. У Статуті відзначалося, 
що метою цього закладу є підготовка «воїнів і гро-
мадян, що вміють у політичній економії і в законах 
своєї Вітчизни так, щоб генерал, здобувши пере-
могу, міг вирішити судну справу в Сенаті... викону-
вати посаду генерал-поліцмейстера ...».

Варто зауважити, що 14 травня 1740 вий-
шов указ імператриці Анни Іоанівни про притяг-
нення військово-сухопутних і морських чинів до 
несення поліцейської служби. У 1749 році дві 
роти з польових полків були прикомандувані 
до поліції для варт і патрулювання. З 1759 року 
в розпорядженні Головної поліцмейстерської 
канцелярії постійно перебували дві драгунські 
роти з постійною заміною їх через кожні чотири 
місяці. Збільшенню числа солдатів і унтер-офі-
церів з гарнізонних полків рішуче протистояла 

Військова колегія, стверджуючи, що поліція 
цілком може обійтися своїми силами або мен-
шим числом солдат. Між Військовою колегією 
та Головною поліцмейстерською канцелярією 
йшла тяжба, яку в кінцевому рахунку виграла 
поліція [9, c. 23].

Певні протиріччя в питаннях залучення до 
поліцейської служби військово-морських чинів 
були й між Головною поліцмейстерською кан-
целярією і Державною Адміралтейською коле-
гією [10, c. 12]. Поліцейські функції армії в той 
час регламентувалися різними видами нор-
мативно-правових актів у сфері державного 
законодавства. Регламентація здійснювалася 
нормами військового, поліцейського законо-
давства і законодавства про адміністративне 
управління. На думку окремих дослідників, 
виділяються такі види нормативно-правових 
актів: регламентують поліцейські функції армії 
в цілому. До них відносяться, перш за все, вій-
ськові статути, нормативно-правові акти, що 
регламентують компетенцію розквартирова-
них військ, які виконували численні поліцей-
ські функції армії; регламентують окремі полі-
цейські функції армії: іменні та сенатські укази, 
накази та інструкції сищикам і т. д.; встановлю-
ють компетенцію чиновників, наділених військо-
вою і цивільною владою, і порядок залучення 
військ для виконання поліцейських функцій під 
керівництвом місцевої адміністрації; регламен-
тують порядок взаємодії армії і поліції, комп-
лектування поліції кадровими і відставними вій-
ськовослужбовцями, здійснення поліцейського 
управління військовими чинами [11, c. 12].

Більшість нормативно-правових актів, що 
регламентували поліцейські функції армії, 
містили в собі мотивувальну частину (обґрун-
тування необхідності залучення військ), осно-
вну частину, яка встановлювала порядок 
здійснення цих функцій і межі компетенції вій-
ськових, визначальну правову основу дій військ. 
У заключній частині містилися положення про 
неприпустимість неправомірних дій і санкції 
за перевищення наданих повноважень. Вони 
містили норми, що регулюють порядок взаємо-
дії з поліцейськими органами, місцевою адміні-
страцією, передбачали необхідність контролю 
з боку центральних і місцевих державних орга-
нів. Основним недоліком цих актів були неда-
лекоглядність і розпливчастість формулювань, 
віра законодавця у всесилля правових актів. 
Розпливчасті формулювання давали можли-
вість виконавцям до широкого тлумачення нор-
мативно-правових актів, що призводило до сва-
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волі, перевищення встановленої компетенції 
і порушенню законності [12, c. 160].

Незважаючи на наявні недоліки, в цілому 
поліцейські функції армії чітко регламентува-
лися різними видами нормативно-правових 
актів. У досліджуваний період, була створена 
солідна правова база, на основі якої війська 
залучалися до «охорони внутрішнього порядку», 
а поліцейські органи комплектувалися військо-
вослужбовцями. Але залучення армії і її кадро-
вого складу до виконання поліцейських функцій 
не могли вирішити основних проблем поліцей-
ської діяльності. До середини XVIII ст. чітке 
юридичне визначення завдання, ролі та місця 
поліції в державному механізмі було відсутнє. 
Засновник поліції не мав стратегічного плану 
її побудови. Епосі «палацових переворотів» 
було характерним чисельне збільшення, тери-
торіальне розширення, ускладнення структури 
поліцейських органів. Необхідно було, на основі 
реформ державного, центрального і місцевого 
управління, провести реформування поліцей-
ських органів, визначити їх організаційні форми, 
збільшити штати, підняти авторитет поліції 
в очах населення.

Назрілі прогресивні зміни були здійснені 
в роки правління Катерини II. Час правління 
імператриці увійшов в історію, як період «осві-
ченого абсолютизму». Основні принципи 
реформи державного управління, правової 
політики і правової системи Катерина II визна-
чила в «Наказі», який передали комісії для під-
готовки нового Уложення від 14 грудня 1766 р. 
[13, c. 170]. Значна частина тексту «Наказу» 
запозичена з трактату Ш. Монтеск’є «Про 
дух законів», трактату Ч. Беккаріа «Про зло-
чини і покарання», «Енциклопедії» Д. Дідро 
і Д’Аламбера, але за своєю концепцією «Наказ» 
був самостійним твором, який розкрив ідеоло-
гію російського «прозаповітного абсолютизму».

Головним завданням «Наказу» було вказати 
на необхідність стабільності і фундаментально-
сті правової системи, виділити в ній конструю-
ючі, визначні принципи і систему основних норм. 
Закон розглядався, як головний інструмент 
державного управління, який повинен забезпе-
чувати повну і свідому покору. У «Наказі» була 
розроблена юридична техніка, раніше невідома 
нормотворенню, вироблені нові уявлення про 
систему законодавства: а) законів повинно бути 
не багато і вони повинні залишатися незмін-
ними; б) тимчасові установи визначають поря-
док діяльності органів і осіб, регламентуючи 
його за допомогою наказів і статутів; в) укази 

є актами підзаконними, можуть бути коротко-
строковими і скасовуючими [14, c. 126].

У 1768 р текст «Наказу» був доповнений гла-
вою двадцять першою, що містила основи адмі-
ністративно-поліцейського управління. У ній 
Катерина II приводить два погляди на поліцію, 
запозичені з творів німецьких поліцеїстів: Юсти 
(«Підстава сили і добробуту царств») і Біль-
фельда («Настанови політичні»). Відповідно 
до першого – під поліцією слід розуміти поря-
док взагалі в державі; згідно з другим – відом-
ству поліції належить все те, «що потрібне 
для збереження благочиння в суспільстві». 
Катерина II, розглядаючи обидві концепції, як 
основоположні, віддавала перевагу поглядам 
Більфельда, де поліція розглядалася, як функ-
ція і орган по підтримці громадського порядку 
і безпеки. Ці та інші «Накази» були частково вті-
лені в наступних нормативних актах, вирішенні 
організаційно-штатних питань. У першій поло-
вині 60-х років XVIII ст. було здійснено ряд захо-
дів з організації діяльності поліції: збільшені 
управлінські штати. У Головній поліцмейстер-
ській канцелярії було визначено три радника 
і одного асесора. Дотримуючись просвітниць-
кої ідеї поділу влади, закріплюється принцип 
самостійного функціонування поліцейської, 
слідчо-розшукової та судової частини. Урядо-
вий сенат був розділений на 6 департаментів, 
один з яких здійснював контроль за діяльністю 
всіх поліцейських органів [14, c. 51]. Основними 
нормативними документами, що визначають 
компетенцію, функції, організацію і кадрове 
забезпечення поліції з кінця XVIII століття, що 
мали довготривале значення, стали «Установи 
для управління губернією» (1775 р.) і «Статут 
благочиння або поліцейський» (1782 р.).

Висновки. Таким чином, можна зробити 
висновок, що протягом більш ніж півстоліття 
робилися спроби проведення реформи полі-
ції, суть яких полягала в спеціалізації діяльно-
сті поліцейських органів. На цьому шляху була 
виконана певна робота: в результаті рефор-
мування юстиції з поліції виділяється судова 
справа, міська і земська реформи вилучили 
з її ведення суспільно-господарські функції, 
інститут земських начальників значно скоро-
тив і спростив її обов’язки по відношенню до 
селянського населення. Змінюється і структура 
поліції, зокрема, намічаються тенденції до усу-
нення станового початку в її побудові, держава 
вживає заходів до посилення свого впливу, цен-
тралізації поліцейської структури. Уряд піклу-
ється про підвищення авторитету поліцейської 
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служби, вводячи для цього різного роду мате-
ріальні і моральні заохочення. Відбувається 
остаточне розділення поліцейської та військо-
вої сфер діяльності: військові чини (в тому числі 
і козачі формування), раніше традиційно залу-
чаються для виконання поліцейських завдань, 
перестають використовуватися в цих цілях. 
Розробка фабричного і заводського законодав-
ства, контролювання перевезень, зберігання 
і виготовлення вибухових речовин входило 
в компетенцію шостого діловодства (1894-
1917 рр.), а з 1907 р видавало довідки про полі-
тичну благонадійність особам, які надходили 
на державну службу або в земство. У 1910 році 
в Особливому відділі був організований секрет-
ний агентурний відділ для боротьби з рево-
люційним рухом. Відданість поліції і окремого 
корпусу жандармів високо цінувалася самодер-
жавним урядом. Навіть у важкі для народу роки 
Першої світової війни глава держави піклувався 
про поліпшення матеріального становища чинів 
окремого корпусу жандармів і поліції, встано-
вивши їм особливе добове постачання. Мініс-
терство внутрішніх справ контролювало релі-
гійні конфесії. Виняток становило православ’я, 
для якого функціонував Департамент духов-
них іноземних віросповідань. Демократизація 
суспільства не допускалася правлячою верхів-
кою до самих останніх днів існування самодер-
жавства. Поліція була однією з основ самодер-
жавства, мала найбільше значення в охороні 
політичних засад. Таким чином, місце поліції 
в державному механізмі Російської імперії змі-
нювалося в залежності від змін в економічних, 
соціальних, політичних умов в суспільстві, як 
це відбувалося в інших державах, принаймні, 
в європейських країнах, підпорядковуючись 
загальним закономірностям.
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Bakhtiiarov Uzeiir Mail ohly. Normative and legal bases of formation of police bodies 
and establishments (on materials of the Ukrainian provinces as a part of the Russian empire)

The scientific article is devoted to the research and complex analysis of the normative-legal bases 
of formation of police bodies and institutions in the context of processing the materials of the Ukrainian 
provinces as a part of the Russian Empire.

Based on doctrinal research, it has been proven that for more than half a century, attempts have 
been made to reform the police, the essence of which was to specialize the activities of the police. 
Some work has been done in this way: as a result of the reform of the judiciary, the police are 
separated from the police, city and zemstvo reforms removed from its management socio-economic 
functions, the institution of zemstvo chiefs significantly reduced and simplified its responsibilities 
to the peasant population. The structure of the police is also changing, in particular, there are 



Серія: Право, 2020 р., № 3 (69) том 2

169

tendencies to eliminate the status quo in its construction, the state is taking measures to strengthen 
its influence, the centralization of the police structure. The government seeks to increase the authority 
of the police service by introducing various material and moral incentives. There is a final separation 
of police and military spheres of activity: military ranks (including Cossack formations), previously 
traditionally involved in police tasks, cease to be used for these purposes. The development 
of factory and factory legislation, control of transportation, storage and manufacture of explosives 
was the responsibility of the sixth office (1894-1917), and from 1907 issued certificates of political 
credibility to persons entering the civil service or the zemstvo. In 1910, a secret intelligence unit was 
organized in the Special Department to fight the revolutionary movement. The loyalty of the police 
and a separate corps of gendarmes was highly valued by the autocratic government. Even during 
the difficult years of the First World War, the head of state took care of improving the financial situation 
of the ranks of a separate corps of gendarmes and police, setting them a special daily supply. The 
Ministry of the Interior controlled religious denominations. The exception was Orthodoxy, for which 
the Department of Spiritual Foreign Religions operated. The democratization of society was not 
allowed by the ruling elite until the very last days of the autocracy’s existence. The police were one 
of the foundations of the autocracy, had the greatest importance in protecting political principles. 
Thus, the place of the police in the state mechanism of the Russian Empire changed depending on 
changes in economic, social, political conditions in society, as was the case in other states, at least 
in European countries, subject to general laws.

Key words: principles of police activity, police, police bodies, Ukrainian territories as a part 
of the Russian Empire, law enforcement bodies, Ukrainian provinces, public administration.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЯК ОБ’ЄКТИ ОСКАРЖЕННЯ 
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
У статті звернуто увагу на особливостях правотворчої діяльності публічної адміністра-

ції. Теоретично обґрунтовано, що підзаконна правотворча діяльність різних органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування складається з прийняття нормативно-правових, 
індивідуальних, організаційно-розпорядчих та регуляторних актів. Зроблено висновок, що 
у судовій практиці під час розгляду адміністративних справ про оскарження актів публічної 
адміністрації та інших державних органів нерідко виникають питання щодо виду акту, який 
оскаржується, щодо ознак, за якими можна розрізнити нормативно-правові акти, індивіду-
альні акти та регуляторні акти. Це пов’язано, насамперед з тим, що чинне законодавство 
України не містить чітких критеріїв розмежування цих правових актів між собою, не визна-
чає їх види,з точки зору нормативності.  Визначено, що відсутність у законодавстві чіткої 
ієрархії видів актів, які приймаються органами державної влади, місцевого самоврядування, 
іншими уповноваженими суб’єктами, відсутність критеріїв розмежування між ними призво-
дять до проблем  стосовно правомочності прийняття акта відповідним суб’єктом, можли-
вості та шляхів його оскарження, скасування чи визнання незаконним. Тому, вирішення цих 
складних питань може відбуватися завдяки напрацюванням юридичної доктрини і судової 
практики. Звернуто увагу, розмежовуючи між собою нормативні акти, регуляторні та інди-
відуальні Верховний Суд у своїх рішеннях вказує такі критерії за якими ці акти відрізняються 
від індивідуальних, а саме: регуляторний акт змінює норми права, розрахований на бага-
торазове застосування; стосується невизначеного кола осіб, приймається регуляторним 
органом. Запропоновано, під нормативно-правовим актом розуміти офіційний письмовий 
документ, який приймається уповноваженим органом держави, органом місцевого самовря-
дування чи уповноваженим на це іншим суб’єктом, застосовується неодноразово та щодо 
невизначеного кола осіб і яким встановлюються, змінюються чи скасовуються норми права. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, провадження, нормативно-правовий акт, 
суб’єкт владних повноважень, оскарження, судове рішення.

Постановка проблеми. Підзаконна пра-
вотворча діяльність різних органів державної 
влади та місцевого самоврядування складається 
з прийняття нормативно-правових, індивідуаль-
них, організаційно-розпорядчих та регуляторних 
актів. З цього приводу, в контексті нашого дослі-
дження, слід розібратися, які властивості мають 
нормативно-правові акти і чим вони відрізня-
ються від індивідуальних та локальних, від орга-
нізаційно-розпорядчих та регуляторних. 

Крім того, у судовій практиці під час роз-
гляду адміністративних справ про оскарження 
актів публічної адміністрації та інших держав-
них органів нерідко виникають питання щодо 
виду акту, який оскаржується, щодо ознак, за 
якими можна розрізнити нормативно-правові 
акти, індивідуальні акти та регуляторні акти. Це 
пов’язано, насамперед з тим, що чинне зако-

нодавство України не містить чітких критеріїв 
розмежування цих правових актів між собою, 
не визначає їх види,з точки зору нормативності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання оскарження нормативно-правових актів 
знайшли своє відображення у працях В. Авер’я-
нова, В.  Бевзенка, Ю. Битяка, Н. Блажів-
ської,  Є. Гетьмана, В. Галунька, О. Духневича, 
В. Зуй, О. Кузьменко, С. Ківалова, Д. Лученка, 
Р. Мінки, Р. Мкртчяна, А. Присяжнюка, Я. Ряб-
ченко та ін. Проте незважаючи на вагомий вне-
сок даних досліджень у науку адміністративного 
права, окремі аспекти оскарження норматив-
но-правових актів в порядку адміністративного 
судочинства потребують додаткового вивчення. 

Метою статті є висвітлення властивостей 
нормативно-правових актів, як об’єкту оскар-
ження в адміністративному судочинстві.
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Виклад основного матеріалу. 
Проблемні питання щодо оскарження норма-

тивно-правових актів суб’єктів владних повно-
важень можна поділити на декілька частини. 
Перша, пов’язана з розпорошеністю та від-
сутністю єдиного законодавства, яке регулює 
адміністративну процедуру прийняття норма-
тивно-правових актів органами публічної адмі-
ністрації. Друга, зі складністю судової практики, 
пов’язаною з розглядом та вирішенням відпо-
відної категорії адміністративних справ. І дуже 
часто сааме ці складнощі і пов’язані з недолі-
ками правового регулювання як нормотворчої, 
так і законодавчої діяльності. І остання про-
блема, це недоліки законодавчої діяльності. 

Займаючись правотворчою діяльністю 
органи державної влади та місцевого самовря-
дування, інші уповноважені суб’єкти приймають 
різні за видами і властивостями правові акти, 
серед яких окреме місце займають норматив-
но-правові. 

Укази й розпорядження Президента України 
мають підзаконний характер, тобто, іншими сло-
вами, видаються на основі Конституції та зако-
нів України і є, окремі з них, нормативно-право-
вими актами. Крім них, можна виділити правові 
ати, що мають політичний характер: доручення 
Глави держави, програми, щорічні доповіді, 
звернення й заяви. Останні мають політичний 
характер, але слугують основою для прийняття 
іншими державними органами й органами міс-
цевого самоврядування підзаконних норматив-
но-правових актів на виконання завдань і реко-
мендацій, визначених «м’якою» нормотворчістю 
Глави держави [3].Як випливає із положень 
законодавства акти Кабінету Міністрів України 
можуть мати як нормативний характер, так і не 
нормативний, а також належати до регулятор-
них актів. Окрему групу актів Кабінету Міні-
стрів України займають декрети. В правотвор-
чій діяльності Кабінету Міністрів України також 
існують випадки, коли його акти містять змі-
шаний характер, тобто частково місять норми 
права, а частково мають індивідуальний зміст. 

Важливого значення в правозастосовній 
практиці та функціонуванні держави мають 
питання щодо визначення, які акти Президента 
України та Кабінету Міністрів України  є норма-
тивно-правовими, а які індивідуальними, або 
такими, що мають організаційно-розпорядчий 
характер. 

На рівні міністерства приймаються накази 
нормативно-правового характеру та регулятор-
ного (організаційно-розпорядчого).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації» Голови місце-
вих державних адміністрацій видають розпо-
рядження одноособово і несуть за них відпові-
дальність згідно із законодавством. При цьому, 
як випливає з цієї статті такі розпорядження 
можуть бути як ненормативного характеру 
(регуляторні акти), так і прийматися у вигляді 
нормативно-правового акту[4]. Органи місце-
вого самоврядування, вирішуючи питання міс-
цевого значення, представляючи спільні інте-
реси територіальних громад сіл, селищ та міст, 
приймають нормативні та ненормативні акти.

Наприклад, Національний банк України не вхо-
дить до жодної з гілок влади, що виступає важ-
ливою гарантією його незалежності і може, відпо-
відно до ст. 56 Закону України «Про Національний 
банк України» , видавати нормативно-правові 
акти у формі постанов Правління Національного 
банку. Постанови Верховної Ради АРК та Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим норматив-
ного характеру (ст. 4 Конституції АРК ), а також 
накази міністерств та інших республіканських 
органів виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим нормативного характеру [5, с. 93].

Таким чином, підзаконна правотворча діяль-
ність різних органів державної влади та місце-
вого самоврядування складається з прийняття 
нормативно-правових, індивідуальних, органі-
заційно-розпорядчих та регуляторних актів. 

Об’єктом оскарження, згідно зі ст. 264 КАСУ 
є нормативно-правовий акт, у зв’язку з чим 
вирішуючи питання про відкриття провадження 
в адміністративній справі суд має визначити, чи 
є нормативно-правовим актом, той документ, 
що підлягає оскарженню. 

Як вже зазначалося, відсутність у законодав-
стві чіткої ієрархії видів актів, які приймаються 
органами державної влади, місцевого самовря-
дування, іншими уповноваженими суб’єктами, 
відсутність критеріїв розмежування між ними 
призводять до проблем  стосовно правомочності 
прийняття акта відповідним суб’єктом, можли-
вості та шляхів його оскарження, скасування чи 
визнання незаконним. Тому, вирішення цих склад-
них питань може відбуватися завдяки напрацю-
ванням юридичної доктрини і судової практики.

Розглянемо критерії, за якими нормативний 
акт відрізняється від інших видів юридичних 
актів. Як зазначається у юридичній літературі, 
нормативні акти:

• створюються внаслідок нормо творчої, зако-
нодавчої діяльності органів держави або рефе-
рендуму;



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

172

• містять норми права;
• є основним джерелом права;
• юридично обов’язкові для нефіксованого 

кола осіб;
• видаються у формі законів, указів, поста-

нов, актів нормативного характеру;
• містять загальнообов’язкові правила пове-

дінки (норми), у той час як акт застосування 
норм права має індивідуально-конкретні при-
писи, а інтерпретаційний акт — роз’яснення змі-
сту й меж дії норм права;

• стосуються всіх суб’єктів, які опиняються 
в нормативно регламентованій ситуації, а акт 
застосування положень права адресується 
конкретним особам чи організаціям і є обов’яз-
ковим до виконання тільки ними (інтерпретаці-
йний акт адресується суб’єктам, які застосову-
ють норми права, що роз’яснюються);

• регулюють певний вид суспільних відносин 
(акт застосування норм права — конкретну жит-
тєву ситуацію; інтерпретаційний акт не змінює 
змісту правового регулювання, а тільки допов-
нює його роз’ясненнями норм права);

• діють тривалий час і не вичерпують себе 
фактами застосування (дія акта застосування 
норм права закінчується у зв’язку з припинен-
ням існування конкретних правовідносин; інтер-
претаційний акт діє тільки разом з норматив-
ним актом, приписи якого роз’яснюються, і має 
допоміжне значення) [6;7]

Тобто важливими ознаками норматив-
но-правових актів є їх нормативність, загаль-
нообов’язковість, невизначений час чинності, 
розраховуваність на невизначене коло осіб 
та приналежність до джерел права.

Загальною рисою, яка відрізняє індивіду-
альні акти управління, є їх виражений право-
застосовний характер. Головною рисою таких 
актів є їхня конкретність, а саме: чітке фор-
мулювання конкретних юридичних волевияв-
лень суб’єктами адміністративного права, які 
видають такі акти; розв’язання за їх допомо-
гою конкретних, а саме індивідуальних, справ 
або питань, що виникають у сфері державного 
управління; чітка визначеність адресата - кон-
кретної особи або осіб; виникнення конкретних 
адміністративно-правових відносин, обумов-
лених цими актами. З’ясування цієї обставини 
має істотне значення для правильного вирі-
шення справи, оскільки нормативно-правові 
акти можуть бути оскаржені широким колом 
осіб (фізичних та юридичних), яких вони сто-
суються. Індивідуальні ж акти можуть бути 
оскаржені лише особами, безпосередні права, 

свободи чи охоронювані законом інтереси яких 
такими актами порушені [8].

Отже з вказаних визначень можна виокре-
мити властиві ознаки індивідуальних актів. 

По-перше, вони не створюють, не змінюють 
і не припиняють норми права (загальнообов’яз-
кових правил поведінки), не є джерелами права. 
По-друге, мають чітко виражений персоніфіко-
ваний характер, тобто адресовані конкретно 
визначеним фізичним чи юридичним особам. 
По-третє, вони мають одноразовий характер, 
тобто поширюють свою обов’язкову дію лише 
на конкретні ситуації, виключаючи можливість 
поширення на подібні випадки. Як зазначає 
О.В. Кузьменко з цього приводу, В якості най-
більш істотних ознак індивідуальних актів виді-
ляють їх поширення тільки на данийконкретний 
випадок; однократне вирішення певної справи 
щодо персонально визначеного суб’єкта; припи-
нення дії акта після виконання його приписів [9].

Саме внаслідок цього, в судовій прак-
тиці не допускається їх скасування вже після 
факту їх реалізації. Так, у пункті 5 рішення 
КСУ № 7-рп/2009, у справі за конституцій-
ним поданням Харківської міської ради щодо 
офіційного тлумачення положень частини 
другої статті 19, статті 144 Конституції Укра-
їни, статті 25, частини 14 статті 46, частин 
1 та 10 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (справа про скасу-
вання актів органів місцевого самоврядування) 
вирішено, що «ненормативні правові акти міс-
цевого самоврядування є актами одноразового 
застосування, вони вичерпують свою дію фак-
том їхнього виконання, а тому не можуть бути 
скасовані чи змінені органом місцевого само-
врядування після їх виконання» [5, с. 108; 10].

З огляду на вказане нормативно-правовий 
акт містить загальнообов’язкові правила пове-
дінки (норми права), тоді як акт застосування 
норм права (індивідуальний акт) - індивіду-
ально-конкретні приписи, що є результатом 
застосування норм права; вимоги норматив-
но-правового акта стосуються всіх суб’єктів, 
які опиняються у нормативно регламентованій 
ситуації, а акт застосування норм права адресу-
ється конкретним суб’єктам і створює права та/
чи обов’язки лише для цих суб’єктів; норматив-
но-правовий акт регулює певний вид суспільних 
відносин, а акт застосування норм права - кон-
кретну життєву ситуацію; нормативно-правовий 
акт діє впродовж тривалого часу та не вичерпує 
дію фактами його застосування, тоді як дія акта 
застосування норм права закінчується у зв’язку 
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з припиненням існування конкретних правовід-
носин[11].

Наприклад у рішенні Конституційного суду 
від 16.04.2009 №7-рп/2009 (справа про скасу-
вання актів місцевого самоврядування) зазна-
чено: До нормативних належать акти, які вста-
новлюють, змінюють чи припиняють норми 
права, мають локальний характер, розраховані 
на широке коло осіб та застосовуються нео-
дноразово, а ненормативні акти передбача-
ють конкретні приписи, звернені до окремого 
суб’єкта чи юридичної особи, застосовуються 
одноразово й після реалізації вичерпують свою 
дію. У п.5 мотивувальної частини рішення КС 
від 22.04.2008 №9-рп/2008 щодо відповідності 
Конституції низки указів Президента стосовно 
діяльності Ради національної безпеки Суд 
зазначив, що оскаржені укази глави держави 
«є правовими актами ненормативного харак-
теру (індивідуальної дії)… Ці укази стосува-
лися окремих фізичних осіб, були розраховані 
на персональне (індивідуальне) застосування 
і після їх реалізації вичерпали свою дію» [6].

Розмежовуючи між собою нормативні акти, 
регуляторні та індивідуальні Верховний Суд 
у своїх рішеннях вказує такі критерії за якими 
ці акти відрізняються від індивідуальних, 
а саме: регуляторний акт змінює норми права, 
розрахований на багаторазове застосування; 
стосується невизначеного кола осіб, прийма-
ється регуляторним органом. Вказані ознаки 
регуляторного акта споріднюють його з норма-
тивно-правовим. Відповідні правові висновки 
також містяться у низці Постанов  Верховного 
Суду, наприклад  від 31 січня 2018 року у справі 
№ 490/2099/15-а, від 08 травня 2018 року 
у справі № 405/5819/14-а, від 21 грудня 2018 року 
у справі № 591/1335/15-а.

Висновок: Таким чином, нормативно-пра-
вовий акт — це офіційний письмовий документ, 
який приймається уповноваженим органом дер-
жави, органом місцевого самоврядування чи 
уповноваженим на це іншим суб’єктом, застосо-
вується неодноразово та щодо невизначеного 
кола осіб і яким встановлюються, змінюються 
чи скасовуються норми права. 

За різними критеріями нормативно-правові 
акти, що підлягають оскарженню в порядку 
адміністративного судочинства, можна класи-
фікувати на такі види:

- за органом, який їх видає (акти парламенту, 
Президента, Уряду, органів виконавчої влади, 
державних органів, органів місцевого самовря-
дування);

- за суб’єктами правотворчості (прийняті 
органом державної влади; прийняті органом 
місцевого самоврядування; прийняті регулятор-
ним органом);

- залежно від території дії (ті, які поширю-
ються на всю територію держави; і локальні, які 
поширюються на певну територію);

До властивосей нормативно-правового акту, 
як об’єкта оскарження в адміністративному 
судочинстві можна віднести: 1) приймається 
уповноваженим суб’єктом (органом державної 
влади; місцевого самоврядування; уповнова-
женою посадовою особою чи регуляторним 
органом); 2) його положення встановлюють, 
змінюють чи скасовують норми права; 3) розра-
хований на невизначене коло осіб; 4) застосо-
вується неодноразово.
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Bukina L. E. Regulatory legal acts as objects of appeals in the administrative judiciary 
of Ukraine

The article draws attention to the peculiarities of law-making activities of public administration. 
It is theoretically substantiated that the by-law law-making activity of various bodies of state power 
and local self-government consists of the adoption of normative-legal, individual, organizational-
administrative and regulatory acts. It is concluded that in judicial practice during the consideration 
of administrative cases on appeals against acts of public administration and other state bodies often 
raise questions about the type of act being appealed, the features by which to distinguish between 
regulations, individual acts and regulations. This is due, first of all, to the fact that the current 
legislation of Ukraine does not contain clear criteria for distinguishing these legal acts, does not 
define their types, in terms of regulations. It is determined that the lack of a clear hierarchy of types 
of acts adopted by public authorities, local governments, other authorized entities, the lack of criteria 
for distinguishing between them lead to problems with the competence of the relevant entity, 
the possibility and ways to appeal, cancel or recognition as illegal. Therefore, the solution of these 
complex issues can be due to the development of legal doctrine and case law. Attention is drawn, 
distinguishing between regulations, regulatory and individual The Supreme Court in its decisions 
indicates the following criteria by which these acts differ from individual, namely: the regulatory act 
changes the rules of law, designed for multiple application; applies to an indefinite number of persons, 
is adopted by the regulatory body. It is suggested that a normative legal act should be understood 
as an official written document adopted by an authorized state body, local self-government body or 
other authorized entity, applied repeatedly and to an indefinite number of persons and establishing, 
amending or repealing legal norms.

Key words: administrative proceedings, proceedings, normative legal act, subject of power, 
appeal, court decision.
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ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
У статті здійснено спробу визначення засад стратегії правової політики ЄС з безпеки 

дорожнього руху.
Автором наголошено, що Європейський Парламент та Рада, відповідно до законодавчої 

процедури, та після консультацій з Соціально-економічним комітетом та Комітетом Регі-
онів встановлюють, зокрема заходи щодо поліпшення транспортної безпеки. 

За результатами аналізу низки правових актів Європейського Союзу зазначено, що 
стратегія правової політики ЄС з безпеки дорожнього руху ґрунтується на довгострокових 
програмах; їхньому корегуванню, за потреби, а також постійному моніторингу із встанов-
ленням відповідних чітких критеріїв; перманентному посиленні інституцій у названій сфері. 

Крім цього, саме інституції ЄС розробляють загальну стратегію у названій вище сфері. 
Основоположними документами, покликаними врегульовувати питання безпеки дорож-
нього руху, визначені пріоритетними наступні цілі: заклик до держав-членів ЄС розробити 
національні плани або стратегії безпеки дорожнього руху, які повинні визначити засоби для 
досягнення спільної мети, а також містити конкретні національні цілі із врахуванням кон-
кретної ситуації в країні; наблизити до нульового рівень смертності в ДТП за участі авто-
мобільного транспорту; оновлення законодавства щодо протидії керуванню транспорт-
ними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння; зниження рівня 
користування мобільними пристроями за кермом; дотримання лімітів швидкості; викори-
стання ременів безпеки та захисних шоломів для водіїв двоколісного транспорту.

Ключові слова: правова політика, стратегія, засади, Європейський Союз, безпека 
дорожнього руху

Обгрунтування теми статті. На жаль, оцінка 
рівня смертності та травматизму внаслідок 
дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) 
в Україні як доволі високого, а рівня організації 
безпеки дорожнього руху як вкрай низького, що 
міститься в урядовій Стратегії підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху на період до 2024 р., 
й наразі залишається актуальною [1]. Навіть 
одна із європейських тенденцій 2020 р., коли 
через локдаун значна частина населення працю-
вала дистанційно й не користувалася автотран-
спортом, що вплинуло на зменшення, зокрема 
числа загиблих в ДТП, не проявилася в нашій 
країні [2]. Так, згідно з даними Патрульної поліції, 
у ДТП загинуло протягом 2019 року – 3454 осіб, 
а протягом 2020 р. – 3541особа [3]. Разом з тим, 
в країнах Європейського Союзу (далі – ЄС) 
число загиблих у ДТП протягом 2020 р. у порів-
нянні з 2019 р. зменшилось у середньому на 
17%, що є проявом сталої тенденції, про яку 
свідчать відповідні показники за попередні два 

десятиліття: з 2001 р. по 2010 р. – на 43%, 
а з 2010 р. по 2017 р. – приблизно 20% [4]. Ця 
статистика є результатом послідовної й багато-
річної комплексної правової політики усіх євро-
пейських інституцій, яка в цілому спрямована 
на створення екологічно чистішої, безпечнішої 
та ефективнішої транспортної системи. 

Попри аксіоматичну, на нашу думку, акту-
альність ретельного вивчення відповідної євро-
пейської законодавчої та правозастосовної 
практики, про значну кількість публікацій укра-
їнських науковців говорити наразі не можемо. 
Ці питання розглядаються ними лише побіжно 
[5-7]. Водночас в контексті експертного аналізу 
стану та перспектив інтеграції України до ЄС 
приділено увагу певним складовим проблеми, 
що належить до сфери наших наукових інтере-
сів, зокрема галузевій інтеграції у транспорт-
ному секторі [8].

З урахуванням викладеного вище мету статті 
становить визначення засад стратегії правової 
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політики ЄС з безпеки дорожнього руху.
Виклад основних результатів дослі-

дження. Згідно пункту «с» статті 91 Договору 
про функціонування ЄС/Treaty on the Functioning 
of the European Union (TFEU) Європейський Пар-
ламент та Рада, діючи відповідно до звичайної 
законодавчої процедури, та після консультацій 
з Соціально-економічним комітетом/European 
Economic and Social committee та Комітетом 
Регіонів/European Committee of the Regions 
встановлюють, зокрема «заходи щодо поліп-
шення транспортної безпеки» [9 ].

Європейське законодавство з безпеки 
дорожнього руху має певну специфіку, яка 
полягає в наступному. Національне законодав-
ство регулює питання насамперед дотримання 
правил дорожнього руху та навчання учасни-
ків дорожнього руху. Водночас, акти ЄС – стан 
транспортних засобів, перевезення небезпеч-
них вантажів та безпеки дорожньої інфраструк-
тури. Крім цього, саме інституції ЄС розробля-
ють загальну стратегію у названій вище сфері. 

У 2003 р. Європейська Комісія (далі – ЄК) 
представила Європейську програму дій з без-
пеки дорожнього руху на 2003-2010 рр./ Road 
Safety Action Programme (2003-2010) із загаль-
ною метою до 2010 р. вдвічі зменшити показники 
смертності в ДТП. При цьому було зазначено: 
«враховуючи те, що відповідальність за безпеку 
дорожнього руху розподілена між різними рів-
нями управління, не можна покладатися лише 
на діяльність, що здійснюється ЄС для досяг-
нення цієї мети», а також наголошувалося на 
потребі забезпечення мотивації для започатку-
вання спільних заходів у цій сфері та стимулю-
вання їхньої реалізації на всіх рівнях [10]. ЄК 
запропоновано створити Європейську обсерва-
торію безпеки дорожнього руху/European Road 
Safety Observatory (ERSO) для координації всієї 
діяльності ЄС у галузі збору та аналізу даних 
про ДТП та діяльність з безпеки дорожнього 
руху в європейських країнах [11]. У документі 
також зазначено, що цілі потрібно періодично 
корелювати, а також встановлювати критерії 
ефективності дій у ключових сферах безпеки 
дорожнього руху та контролю за виконанням 
поставлених завдань.

У названій вище програмі також оголошу-
валося про створення Європейської хартії 
безпеки дорожнього руху/ The European Road 
Safety Charter, яка розпочала свою діяльність 
у 2004 р., та є найбільшою платформою гро-
мадянського суспільства у відповідній сфері, 
членами якої є компанії, асоціації, органи міс-

цевого самоврядування, науково-дослідні уста-
нови, університети та школи. Наразі понад 
4000 державних та приватних організацій здійс-
нили заходи з безпеки дорожнього руху, цільову 
аудиторію яких становлять їхні співробітники 
та службовці, а також громадянське суспіль-
ство загалом. 

Завданнями Європейської хартії безпеки 
дорожнього руху визначено наступне:

• заохочення та підтримка європейських 
асоціацій, шкіл, університетів, компаній всіх 
типів, а також місцеві органи державної влади 
щодо вжиття заходів з безпеки дорожнього руху 
в ЄС

• популяризація значення та внеску грома-
дянського суспільства в забезпечення безпеки 
дорожнього руху

• сприяння суб’єктам громадянського 
суспільства в отриманні та обміні знаннями 
з питань безпеки дорожнього руху в ЄС

• сприяння ефективному діалогу для 
обміну досвідом у сфері безпеки дорожнього 
руху на всіх рівнях управління в ЄС [12].

Стратегічним актом, що визначає основні 
напрями політики у сфері безпеки дорожнього 
руху, є резолюція Європейського Парламенту 
2005 р. із закликом до ЄК розробити довгостро-
кову концепцію безпеки дорожнього руху, яка 
визначає необхідні кроки на шляху до нульової 
смертності та тяжкого травматизму внаслідок 
ДТП (VisionZero) [13 ].

У липні 2010 р. ЄК ухвалила документ, яким 
визначалися пріоритети європейської полі-
тики з названого вище напряму на наступне 
десятиліття – Назустріч європейському про-
стору безпеки дорожнього руху: орієнтири полі-
тики щодо безпеки дорожнього руху на 2011-
2020 рр./Towards a European road safety area: 
policy orientations on road safety 2011-2020[14]. 
Важливо, що враховувалися результати, отри-
мані в рамках програми дій з безпеки дорож-
нього руху на 2003-2010 рр. Для досягнення 
мети створення спільної європейської зони без-
пеки дорожнього руху цим документом визна-
чено сім цілей на 2011-2020 рр.:

• покращення навчання учасників дорож-
нього руху

• посилення дотримання правил дорожнього 
руху

• створення безпечнішої дорожньої інфра-
структури

• безпечніші транспортні засоби
• сприяння використанню сучасних техноло-

гій для підвищення безпеки дорожнього руху
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• удосконалення екстрених послуг та послуги 
для осіб, що отримали травми 

• захист вразливих учасників дорожнього 
руху [14].

Також у документі містився заклик до дер-
жав-членів розробити національні плани або 
стратегії безпеки дорожнього руху, які повинні 
визначити засоби для досягнення спільної 
мети, а також містити конкретні національні цілі 
із врахуванням конкретної ситуації в країні.

У Білій книзі транспорту 2011 р./The White 
Paper on Transport 2011 за мету поставлено 
наближення до нульового рівня смертності 
в ДТП за участі автомобільного транспорту до 
2050 р., а до 2020 р. передбачалося зменшити 
показники у названій сфері вдвічі [15].

У червні 2015 р. ЄК опублікувала підсумкові 
результати проміжної оцінки реалізації пріори-
тетів політики щодо безпеки дорожнього руху на 
2011-2020 рр., що визначалися у липні 2010 р. 
[16]. Оцінюючи прогрес щодо досягнення загаль-
ної мети, у висновку документу вказано, що 
загалом політика безпеки дорожнього руху зна-
ходиться на правильному шляху. Однак, також 
підкреслено, що покращення було набагато 
обмеженішим для вразливих (пішоходів та вело-
сипедистів) й похилого віку (понад 65) учасників 
дорожнього руху, і що сучасна політика ЄС не 
бере до уваги постійну надмірну кількість чоло-
віків серед жертв ДТП. Доречно зазначити, що 
висновки ЄК базувалися на незалежному дослі-
дженні, яке здійснювалося на її замовлення[17]. 
Такий підхід до формування державної політики 
у будь-якій сфері, на нашу думку, сприяє її ефек-
тивності, бо стан правозастосування чинного 
законодавства аналізується не державними 
службовцями, а науковцями та експертами.

Пропонувалося протягом 2015-2020 рр. 
звернути увагу на заходи, які рекомендувалися 
Європейським технічно-науковим центром/
The European Technical and Scientific Centre 
(ETSC), незалежною некомерційною організа-
цією, діяльність якої спрямована на зменшення 
кількості смертей та травм під час ДТП в Європі 
[18]. Пропозиції стосувалися таких напрямів: 

• фінансування безпеки дорожнього руху
• посилення уваги до нової на той час про-

блеми – відволікання уваги водія мобільними 
телефонами та іншими гаджетами

• створення нового Агенства ЄС з без-
пеки дорожнього руху/European Road Safety 
Agency – аналітично-дослідницької інституції, 
що, зокрема розроблятиме актуальні законода-
вчі ініціативи у відповідній сфері

• оновлення законодавства щодо проти-
дії керуванню транспортними засобами у стані 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 
[19].

8 червня 2017 р. Європейська Рада схва-
лила Валлеттську декларацію, яка підтвердила 
зобов’язання та цілі в галузі безпеки дорож-
нього руху [20]. У своїй резолюції від 14 листо-
пада 2017 р. «Saving lives: Boosting car safety 
in the EU/Врятувати життя: підвищення без-
пеки автомобілів в ЄС» Європейський Парла-
мент закликав ЄК, маючи на увазі Валлеттську 
декларацію від березня 2017 р., включити до 
нової стратегії безпеки дорожнього руху на 
2020-2030 рр. ціль щодо зменшення вдвічі кіль-
кості серйозних травм на дорогах та виклав ряд 
рекомендацій щодо загальних аспектів безпеки, 
систем допомоги водіям, заходів безпеки для 
запобігання аваріям та пом’якшення наслідків 
ДТП [21].

2019 р. Європейською Комісією запропоно-
вано нову стратегію політики з безпеки дорож-
нього руху на 2021-2030 рр. [22]. Оновлюються, 
зокрема, ключові критерії ефективності дій дер-
жави у названій сфері. Пропонується врахову-
вати вісім показників, наприклад, щодо дотри-
мання лімітів швидкості, використання ременів 
безпеки та захисних шоломів для водіїв дво-
колісного транспорту, вмісту алкоголю в крові 
водіїв.

Крім стратегій з безпеки дорожнього руху 
загального характеру, в ЄС розробляються 
та ухвалюються акти, якими визначено довго-
строкові плани з певних напрямів у названій 
сфері. Наприклад, у листопаді 2016 р. ЄК ухва-
лено європейську стратегію, загальною метою 
якої є створення об’єднаної/кооперативної, вза-
ємопов’язаної та автоматизованої транспортної 
системи/«A European strategy on Cooperative 
Intelligent Transport Systems, a milestoneto wards 
cooperative, connected and automated mobility». 
У документі підкреслюється, що комунікація між 
транспортними засобами, а також з інфраструк-
турою та іншими учасниками дорожнього руху 
є надзвичайно важливою, зокрема для підви-
щення безпеки автоматизованих транспортних 
засобів та їхньої повної інтеграції до загальної 
транспортної системи [23].

На підставі викладеного вище можемо дійти 
наступних висновків.

Правова політика Європейського Союзу 
щодо безпеки дорожнього руху, яка в цілому 
спрямована на створення екологічно чистішої, 
безпечнішої та ефективнішої транспортної сис-
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теми, має комплексний та стратегічно визначе-
ний характер. 

Європейський Парламент та Рада, відпо-
відно до Договору про функціонування ЄС, 
після консультацій з Соціально-економічним 
комітетом та Комітетом Регіонів визначають, 
зокрема «заходи щодо поліпшення транспорт-
ної безпеки». Також саме інституції Європей-
ського Союзу розробляють відповідну загальну 
стратегію. 

Вже традиційними є довгострокові програми 
дій у названій сфері, якими встановлюються 
амбітні цілі, зокрема відповідною Європейською 
програмою на 2003-2010 рр. – зменшення вдвічі 
показників смертності в ДТП до 2010 р. Крім 
цього, 2005 р. Європейський Парламент закли-
кав Європейську Комісію розробити довгостро-
кову концепцію безпеки дорожнього руху, яка 
має визначити необхідні заходи для досягнення 
нульової смертності та тяжкого травматизму 
внаслідок ДТП. У липні 2010 р. Європейська 
Комісія ухвалила документ – Назустріч євро-
пейському простору безпеки дорожнього руху: 
орієнтири політики щодо безпеки дорожнього 
руху на 2011-2020 рр.

Варто наголосити, що цілі ЄС у відповідній 
сфері періодично корелюються, а також вста-
новлюються критерії ефективності дій та контр-
олю за виконанням поставлених завдань.

Європейській політиці також притаманно 
перманентне посилення інституційного забезпе-
чення системи безпеки дорожнього руху. Напри-
клад, в середині 2000-х рр. започатковано Євро-
пейську обсерваторію безпеки дорожнього руху 
та Європейської хартії безпеки дорожнього руху.
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Bentsa К. К. Basics of eu legal policy strategy for road safety
As the title implies the article describes basics of EU legal policy strategy for road safety.
The author emphasizes that the European Parliament and the Council of the European 

Union, according to the legislative procedure, and after the consultation with the European 
Economic and Social Committee and the European Committee of the Regions establish, in particular, 
security measures of road safety. 

The author analyzed and described legal acts of the European Union on road safety. The article 
concludes that strategy of legal policy of EU of road safety is basing on long-term programs; their 
correction, if necessary, and also constant monitoring with determination appropriate strict criteria; 
permanent increasing of institutions in named sphere. 

In addition, the EU institutions themselves are developing a common strategy in this higher area. 
The basic documents challenging the regulation of road safety set out the following objectives: call 
on EU Member States to develop members of national road safety plans or strategies that have 
the appropriate means to achieve a common goal, as well as specific national goals taking into 
account the specific situation to the country; to bring to zero the death rate in road accidents involving 
motor transport; updating the legislation on combating driving under the influence of alcohol, drugs 
or other intoxicants; reducing the level of use of mobile devices behind the wheel; compliance with 
speed limits; use of seat belts and safety helmets for drivers of two-wheeled vehicles.
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