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І. Б. Брийовська
кандидат юридичних наук, юриcконсульт

ВСП «Педагогічний фаховий коледж» ЛНУ імені Івана Франка

ЗМІНИ У ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
У статті подано аналіз розгляду суттєвих змін в українському законодавстві стосовно 

врегулювання трудових правовідносин під час воєнного стану. До вибірки проаналізованих 
правових актів увійшли перш за все відповідні редакції законів про організацію та оптимізацію 
зайнятості, а саме, № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», 
№ 2220-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнято-
сті та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 
під час дії воєнного стану», № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо оптимізації трудових відносин», та про мобілізацію та соціальний захист – 
№ 3544-XII «Про мобілізаційні підготовку та мобілізацію», № 15 «Про соціальний захист 
та військовослужбовців та членів їх сімей» та їх редакції під час воєнного стану. Завершу-
ють добірку укази Президента України № 65, 342 та 574 про строки мобілізації, та поста-
нови Кабінету Міністрів України № 168, 221, 440, 481 про виплати та організацію роботи 
військовослужбовців, оплати праці цивільному у цивільному секторі, організації та оптимі-
зації роботи державних працівників та суб’єктів господарювання під час воєнного стану, 
та інші супровідні документи. Простежено певну тенденцію до обмеження конституцій-
них прав громадян на працю, спричинених військовими діями на території України через що 
неможливо реалізувати права та обов’язки трудових правовідносин у повному обсязі. З’ясо-
вано, що конкретні соціальні гарантії держава надала військовослужбовцям, запоруки збере-
ження державності в обставинах, що склалися. При цьому, згідно із законодавством, цілком 
обґрунтованим є перелік категорій громадян України для яких передбачена відстрочку або 
звільнення від військової служби у зв’язку із зайнятістю в управлінні, силових структурах 
різного роду, доглядом за дітьми та хворими або за станом здоров’я. Виявлено тенденцію 
до збільшення навантаження на працівників, нові реалії трудових правовідносин на основі 
релокації підприємств на захід України та потреби гарантувати зайнятість внутрішньо 
переміщених осіб. Натомість волонтерська робота ще не знайшла належного окреслення 
у законодавстві України. 

Ключові слова: законодавство України, право на працю, воєнний стан, мобілізація, тру-
дові відносини.

Постановка проблеми. Право на працю, 
разом з правом на підприємницьку діяльність, 
страйк, відпочинок та приватну власність, нале-
жать до економічних прав людини. Воно відно-
ситься до «другого покоління» прав людини, 
сформованого в умовах деколонізації. Базові 
принципи права на працю закріплені у 23-й 
статті «Загальної декларації прав людини», де 

вказано, що кожна людина без будь-якої дис-
кримінації має право на вибір роботи, вина-
городу та захист соціальних інтересів [30, 
art. 23; 5, ст. 23]. Заборона примусової праці, 
до якої не належать роботи в умовах позбав-
лення волі, у надзвичайних ситуаціях, при 
виконанні громадських обов’язків та військова 
служба, закріплена у 4-й статті «Конвенції про 

© Брийовська І. Б., 2022
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захист прав людини і основоположних свобод» 
(1950 р.), ратифікованої в Україні у 1997 р. 
[17, ст. 4]. Основні принципи стосовно цього 
питання доповнюють, зокрема, Європейська 
соціальна хартія (1965 р.) та додатковий пакт 
Генеральної Асамблеї ООН (1966 р.), які врегу-
льовують стандарти охорони праці, відпочинку, 
страхування, пенсійного забезпечення, захисту 
прав та ін. 

Трудове законодавство України відштовху-
ється від загальноприйнятих загальноєвропей-
ських стандартів реалізації та захисту права на 
працю. Право на рівні умови у реалізації тру-
дових правовідносин закріплене у 43–46 стат-
тях Конституції України. Вітчизняне законодав-
ство стосовно праці досить розлоге, з огляду 
хоча б на «Кодекс законів про працю України» 
(1971 р.), у якому понад 180 змін [14], зокрема, 
і щодо запровадження спрощеного режиму 
регулювання трудових відносин у малому 
та середньому підприємництві. Правовідносини 
в цій ділянці, а саме винагорода, соціальна 
захищеність, індексація винагород та соціаль-
них виплат, зайнятість населення, колективні 
договори, відпустки, санітарно-епідеміологічне 
благополуччя, компенсації, державне соціальне 
страхування, врегульовуються ще 9-ма зако-
нами. Детальніше індексація доходів громадян, 
обчислення заробітної плати, страхування, 
атестації, додаткові відпустки, штрафи, мобілі-
зацію, соціальний та правовий захист військо-
вослужбовців, охорони праці врегульовуються 
постановами указами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, профільного Мініс-
терства соціальної політики України, Державної 
служби статистики України [28]. 

Внаслідок запровадження воєнного стану 
в Україні через неспровоковане військове втор-
гнення військ Російської Федерації, виникла 
необхідність у додаткових змінах до вітчизня-
ного законодавства про працю, що є об’єктом 
дослідження цієї публікації. Предметом дослі-
дження стали вибірка суттєвих змін, закріпле-
них у конкретних нормативно-правових актах, 
які врегульовують трудові правовідносини, 
а саме у Законах України № 2136 «Про орга-
нізацію трудових відносин в умовах воєнного 
стану» (15 березня 2022 р.), № 2220-ІХ «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
функціонування сфер зайнятості та загально-
обов’язкового державного соціального страху-
вання на випадок безробіття під час дії воєн-
ного стану», № 2352-IX «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо опти-

мізації трудових відносин» (1 липня 2022 р.),  
№ 3544-XII «Про мобілізаційні підготовку та мобі-
лізацію» (1993 р.) та редакціях, № 15 «Про соці-
альний захист та військовослужбовців та членів 
їх сімей» та 4 редакції під час воєнного стану, 
Указу Президента України № 65 «Про загальну 
мобілізацію» (24 лютого 2022 р.) із відповід-
ними доповненнями від 22 травня та 12 серпня 
2022 р., постанов Кабінету Міністрів України 
№ 168 «Питання деяких виплат військовос-
лужбовцям, особам рядового і начальниць-
кого складу, поліцейським та їх сім’ям під час 
дії воєнного стану» та редакції, № 221 «Деякі 
питання оплати праці працівників державних 
органів, органів місцевого самоврядування, під-
приємств, установ та організацій, що фінансу-
ються або дотуються з бюджету, в умовах воєн-
ного стану» (7 березня 2022 р.), № 440 «Деякі 
питання організації роботи державних службов-
ців та працівників державних органів у період 
воєнного стану» (12, 25 квітня 2022 р.), № 481 
«Деякі питання організації роботи працівників 
суб’єктів господарювання державного сектору 
економіки на період воєнного часу» (26 квітня 
2022 р.). Метою статті є простежити основні 
зміни у законодавстві про працю України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В умовах воєнного стану оперативну інформа-
цію про зміни у законодавстві про працю можна 
довідатися традиційно із друкованого видання 
та офіційного порталу «Відомості Верховної 
Ради України» [4], працях проф. Олега Яро-
шенка, проф. Тетяни Занфірової, проф. Миколи 
Іншина, проф. Наталії Мельничук, проф. Галії 
Чанишевої, проф. Світлани Синчук [29, c. 176, 
351], із фахових видань на правову тематику, 
засобів масової інформації, численних мате-
ріалів тематичних інтернет сторінок (Олексан-
дра Кознова, Євгенія Гресь, Ірина Балачук, 
Юлія Бала та ін.) [1; 2; 15], вебінарах (Людмила 
Смердова, Ярослава Цукамова, Анна Оржехов-
ська, Наталія Івенюк, Ірина Тимошенко, Денис 
Загарнюк, Ольга Хільчук та ін.) та соціальних 
мереж (Олексій Копитько [3] та ін.). 

Виклад основного матеріалу. Базові прин-
ципи закону № 3544-ХІІ «Про мобілізаційні під-
готовку та мобілізацію» стосовно військової 
служби – основного виду трудової діяльності на 
час військового стану, крім змін попередніх років 
доповнено ще 6 разів весною та один раз влітку 
цього року. Закон визначає 4 хвилі загальної 
мобілізації громадян віком від 18 до 60 років: 
оперативні резервісти, резервісти, що слу-
жили до 2014 р., офіцери запасу та випускники 
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військових кафедр вузів, та інші громадяни. 
Зокрема, згідно із 23-ю статтею вказаного закону 
із відповідними змінами визначено 9 груп військо-
возобов’язаних, які мають право на відстрочку від 
призову, а саме: 1) працівники органів державної 
влади; 2) непридатні за станом здоров’я; 3) вій-
ськовозобов’язані, що утримують від трьох дітей; 
4) військовозобов’язані, що самостійно вихову-
ють дитину; 5) військовозобов’язані, що догляда-
ють за хворою людиною; 6) військовозобов’язані, 
що піклуються про дітей сиріт; 7) військовозо-
бов’язані, що мають неповнолітню дитину, якщо 
хтось з подружжя проходить військову службу; 
8) народні депутати та працівники органів військо-
вого управління та силових структур; 9) здобувачі 
передвищої та вищої освіти [12, ст. 23]. 

В останній редакції закону про мобілізацію, 
законопроєкт № 7481, Верховна Рада постано-
вила, що родичі загиблих або пропалих безвісті 
під час відсічі Російської Федерації не підля-
гають призову на військову службу. Також від-
строчку отримали науково-педагогічні праців-
ники, якщо вони працюють у закладах освіта 
та за основним місцем роботи не менше як на 
0,75 ставки. Забезпечуючи закон про мобіліза-
цію, Президент України Володимир Зеленський 
тричі видавав укази про проведення загальної 
мобілізації, 24 лютого, 17 травня та 12 серпня, 
продовжуючи відповідний строк щоразу  
на 90 днів [25; 26; 27]. Увагу суспільства отри-
мала також постанова Кабінету Міністрів 
про виплату додаткових винагород у розмірі  
30 тис. та 100 тис. гривень пропорційно безпосе-
реднім учасників у зоні бойових дій, блокуванні 
чи тимчасовій окупації у разі смерті, поранення, 
полону [20]. При цьому, розмір одноразової гро-
шової допомоги сім’ям загиблих у зоні бойових 
дій становить 15 млн гривень. 

Проблема соціальної та професійної адап-
тації військовослужбовців після звільнення має 
проводитися центральним органом виконавчої 
влади [10]. Військовослужбовцям на службі 
у Луганській та Донецькій областях не повинні 
нараховуватися пеня або штраф в рамках кре-
дитних договорів [6]. Передбачено одноразову 
грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності 
або часткової втрати працездатності військо-
возобов’язаних та резервістів при проход-
женні служби (див. постанова Кабміну № 168) 
[8, ст. 1-2]. Один з батьків військовослужбов-
ців може отримати відпустку для догляду за 
дитиною до досягнення трирічного віку або не 
більше шестирічного віку у разі медичного вис-
новку. Передбачено відпустку для лікування 

у зв’язку з хворобою або після тяжкого пора-
нення [10, I. 2.]. 

Принципи трудових відносин в Україні в умо-
вах воєнного стану серед цивільного населення 
були окреслені також у законі № 2136 «Про 
організацію трудових відносин в умовах воєн-
ного стану». На період воєнного стану не мож-
ливо забезпечити безпечні умови та рівні умови 
праці та захистити від звільнення та одержання 
винагороди за працю у повному обсязі або ж 
організувати страйк, через що права 43-ї та 44-ї 
статей Конституції України обмежені у цей час 
(ст. 11, 14). Роботодавці отримали право замі-
щення тимчасово відсутнього робітника (ст. 2), 
переведення на іншу роботу без його згоди із 
зарплатою не нижче середньої за попередньою 
роботою (ст. 3). У випадку загрози життю і здо-
ров’ю робітник може розірвати трудовий договір 
(ст. 4). Натомість роботодавець може звільнити 
працівника у період тимчасової непрацездатно-
сті або відпустки (ст. 5). Передбачене можливе 
призупинення трудового договору без зупинки 
трудових відносин (ст. 13). Тривалість робо-
чого часу може бути збільшена до 60 годин на 
тиждень з відповідним обмеженням святкових 
днів за винятком зайнятих на об’єктах критич-
ної інфраструктури, для яких цей показник не 
може перевищувати 40 годин, та здійснюватися 
в нічний час (ст. 8). Оплата праці здійснюється 
пропорційно до збільшення норми праці (ст. 6) 
або ж має бути відтермінована, якщо виплати 
неможливі (ст. 10). Роботодавець визначає 
порядок організації діловодства та може домо-
витись про альтернативні способи документо-
обігу, електронної комунікації з працівниками 
(ст. 7). Дозволено залучати жінок за їх згодою 
до важких та шкідливих праць (ст. 9). Термін 
відпустки має варіативно-ситуативний харак-
тер, передбачає відмову у наданні, безстроко-
вий варіант, або ж її надання в середньому від 
24 або ж до 90 днів у випадку міграцій (ст. 12; 
ст. 4, 25-26 ЗУ «Про відпустки»). Відшкодування 
втрат встановлюється Кабінетом Міністрів 
за рахунок коштів держави-агресора, фондів 
та джерел фінансової допомоги (ст. 15) [13]. 

Закон № 2136 було доповнено 1 липня 
ще законом № 2352-IX «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
оптимізації трудових відносин», що запрова-
джений з 19 липня. Роботодавець зобов’яза-
ний інформувати працівників про можливості 
укладення безстрокового трудового договору 
на прозорих умовах праці, згідно директиви 
Європейського Парламенту № 2019/1152 від 



Серія: Право, 2022 р., № 2 (76)

9

20 червня 2019 р., та проводити інструктаж 
з охорони праці у випадку роботи дистанційно 
[16]. Смерть роботодавця або працівника, його 
фактична відсутність на робочому місці без 
відомої на те причини протягом 4-х місяців під-
ряд є уточненими причинами звільнення (див. 
також ст. 36 КЗпП). У разі смерті робітника ком-
пенсації за невикористані дні відпусток випла-
чуються членам сім’ї, або входять до спадщини. 
Також роботодавець може розірвати трудовий 
договір у зв’язку із знищення майна виробни-
цтва, виплативши вихідну допомогу у розмірі 
не менше заробітку за один місяць (див. також 
ст. 116 КЗпП), з можливістю поновлення робіт-
ника протягом року. Новий роботодавець не 
має тепер зобов’язань, які були у працівника 
з попереднім роботодавцем. 

На час призову за робітником, згідно із лип-
невою редакцією закону про трудові правовід-
носини під час воєнного стану, зберігається 
місце роботи, але стаж, що дає право на від-
пустку, не зараховується і зарплатня не збе-
рігається (див. також ст. 119 КЗпП). Загалом, 
працівники крім оборонної сфери також можуть 
бути залучені до робіт оборонного характеру 
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуа-
цій. Кабінет Міністрів вже не визначає умови 
роботи за сумісництвом. Зарплатня за час від-
пустки повинна виплачуватись до її початку. 
Розрахунки при звільненні, які можливо оспо-
рити у судовому порядку у тримісячний термін 
з можливістю поновлення до року часу (див. 
також ст. 233 КЗпП), роботодавець повідомляє 
письмово у день відповідної виплати. Робочий 
час може бути збільшений до 60 годин на тиж-
день, що було вказано раніше. Натомість час 
роботи лікарів та працівників із шкідливими 
умовами праці зменшено з 50 до 40 годин. 
Роботодавець отримав право обмежувати від-
пустки до 24 днів або ж взагалі не надати, що 
вже було теж попередньо окреслено. Механізм 
відшкодування грошових сум через збройну 
агресію тільки планується бути визначеним. 
Інспектори праці повинні стежити за дотриман-
ням цим вимог. У постановах Кабінету Міністрів 
України додатково роз’яснено, яким чином 
потрібно оплачувати час простою робітників 
(не нижче 2/3 від тарифної ставки, ч. 1 ст. 113 
КЗпП), повинні організовуватися дистанційна 
робота, каратися відсутність на роботі та відбу-
ватися відрядження [21; 22; 23]. 

Варто зазначити, що підприємства («Сем 
Екопак», «Пожмашина», «Матролюкс» та ін.) 
змушені здійснити релокацію із зони військо-

вих дій в Західну Україну, до Закарпатської, 
Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, 
Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, півден-
них територій Волинської і Рівненської облас-
тей, через сайт «Прозорро. Продажі» [18; 24]. 
Цікаво, що значну частину тягарів зупинки 
військової агресії несуть волонтери, законо-
давство про діяльність яких ще формується 
[19]. У допомогу постраждалим, вимушеним 
переселенцям внаслідок військових дій заді-
яні також уряди провідних країн світу та міжна-
родні організації. На жаль, під час військового 
стану значній частині працездатного населення 
довелося залишити домівки у статусі біженців, 
перетнувши державний кордон, або ж внутріш-
ньо переміщених осіб, які теж мають державні 
гарантії на зайнятість, пенсійне забезпечення, 
соціальне страхування та освіту [11, ст. 7]. 
Громадяни внутрішньо переміщеної категорія 
населення може розірвати попередній трудо-
вий договір за місцем фактичного проживання, 
звернувшись до місцевого центру зайнятості 
[7, І. 2. «cт. 47, «5-2 ]. Практично, внутрішньо 
переміщені особи тимчасово отримують також 
грошову та матеріальну допомогу від держави 
та міжнародних організацій. 

Висновки і пропозиції. Військове втор-
гнення 24 лютого 2022 р. російських окупацій-
них військ в Україну спричинилося до перегляду 
тут структури трудових відносин, продиктова-
них військовими станом на діями. Першочер-
гове значення для існування української дер-
жави отримали професія військовослужбовців. 
Їх високі соціальні гарантії зумовлені важкими 
умовами праці та ризиками для життя та здо-
ров’я. Практично для збереження потужностей 
значна частина бізнесу та промислових під-
приємств змушені здійснити релокацію у більш 
безпечніші західні області України. На жаль, 
в умовах воєнного часу присутня тенденція на 
обмеження конституційних прав населення, 
в тому числі у галузі трудових правовідносин, 
щоправда спрямованих на подолання кризи 
та досягнення перемоги. Зрештою, право на 
працю неможливо реалізувати в повній мірі 
у зв’язку з втратою майна підприємств, окупа-
цією значних українських територій, та загрозі 
життю і здоров’ю громадян України. До того 
значна частина населення є внутрішньо пере-
міщеними особами, що вимагає нових робочих 
місць та додаткових соціальних гарантій. Дер-
жавні органи управління в міру можливостей 
гарантують право на працю або ж шукають 
рішення для компенсації відповідних втрат. 
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Bryiovska I. B. Changes in the labor legislation of Ukraine in the conditions of martial law
The article provides an analysis of the consideration of significant changes in Ukrainian legislation 

regarding the regulation of labor relations during martial law. The list of analyzed legal acts includes, 
first of all, the relevant editions of laws on the organization and optimization of employment, namely, 
No. 2136 «On the organization of the employment relationship under the martial law”, No. 2220-IX 
“On amendments to particular laws of Ukraine regarding the functioning of the employment spheres 
and mandatory state social insurance in case of unemployment during the martial law”, No. 2352-
IX “On amendments to some legislative acts of Ukraine regarding the optimization the employment 
relations”, and on mobilization and social protection, namely, No. 3544-XII “On mobilization training 
and mobilization”, No. 15 “On social protection of servicemen and members of their families” 
and their revisions during the martial law. The list is completed by decrees of the President of Ukraine  
No. 65, 342 and 574 on the mobilization terms, and resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
No. 168, 221, 440, 481 on payments and organization of the work of militaries, payment of civilian 
labor, organization and optimization of the work of state employees and economical subjects during 
the martial law, and other accompanying documents. A certain tendency to restrict the constitutional 
rights of citizens to work, caused by military actions on the territory of Ukraine, has been observed, 
which makes it impossible to realize the rights and obligations of labor relations in full. It was 
found out that the state provided specific social guarantees to military personnel, guarantees 
for the preservation of statehood in the current circumstances. The list of categories of citizens 
of Ukraine for whom a postponement or exemption from military service is provided for in connection 
with employment in the administration, security forces of various kind, care for children and sick, 
or due to health conditions is quite justified, according to the legislation. The tendency to increase 
the workload on employees, new realities of labor relations based on the relocation of enterprises to 
the west of Ukraine and the need to guarantee the employment of internally displaced persons have 
been revealed. On the other hand, volunteer work has not yet been properly defined in the legislation 
of Ukraine.

Key words: legislation of Ukraine, right to work, martial law, mobilization, labor relations.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИКЛАДІВ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ  
ІНШИХ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ  
В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
В статті досліджено ключові умови для впровадження прикладів з європейського дос-

віду в сфері здійснення експортно-імпортних операцій в Україні, зважаючи на євроінтегра-
ційні процеси. Проаналізовано доктринальні підходи українських та іноземних вчених до 
визначення сутності інших заходів адміністративного характеру. Здійснено спробу приве-
сти у відповідність понятійний апарат щодо інших заходів адміністративного характеру 
в українській та європейській науці, з метою визначення сутності поняття «інші заходи 
адміністративного характеру». З’ясовано сутність та природу інших заходів адміністра-
тивного характеру в межах ЄС як митного Союзу та в Україні. Надано авторське визна-
чення поняття «інші заходи адміністративного характеру». Виявлено зв’язок інших заходів 
адміністративного характеру з економікою держав, визначено коло суб’єктів, які беруть 
участь у процесі застосування цих заходів у митній практиці та здійснюють контроль за 
таким застосуванням. Надано авторський перелік ознак інших заходів адміністративного 
характеру. Надано перелік інших заходів адміністративного характеру, що застосовуються 
в європейських державах. Проаналізовано окремі наявні в вітчизняній науці класифікації обме-
жувальних заходів, що застосовуються в торгівлі. З’ясовано, чи є в таких класифікаціях 
чітке розмежування між нетарифними заходами та іншими заходами адміністративного 
характеру та як впливає цей факт на процес впровадження прикладів застосування інших 
заходів адміністративного характеру з європейського досвіду в митну практику України. 
Надано авторські різновиди класифікацій інших заходів адміністративного характеру, вра-
ховуючи кінцеву мету застосування таких заходів. Виявлено особливості авторської класи-
фікації інших заходів адміністративного характеру та її залежність від процесів глобалізації 
в торгівлі та реформування митної галузі. Надано авторське визначення поняття «обґрун-
тований сумнів з боку митних органів (посадових осіб митних органів)».

Ключові слова: інші заходи адміністративного характеру, класифікація інших заходів адміні-
стративного характеру, ознаки інших заходів адміністративного характеру, митна практика.
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Інші заходи адміністративного характеру 
застосовуються в торгівельній практиці ЄС 
як з метою захисту інтересів національного 
товаровиробника, так і з метою зменшення 
впливу несприятливих чинників на зовнішню 

торгівлю на ринках товарів і послуг. Дотепер 
зарубіжними науковцями не вироблено єдиної 
точки зору щодо спрямованості інших заходів 
адміністративного характеру. Деякі вчені вва-
жають, що застосування таких заходів спря-
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моване, зокрема, на зниження ризиків виник-
нення неконтрольованих ситуацій в процесі 
здійснення зовнішньої торгівлі [1, c. 12]. Згідно 
з іншою точкою зору, під час здійснення торгі-
вельних операцій можуть також застосовува-
тися регуляторні обмеження, спрямовані на 
запобігання виникненню негативних кліматич-
них змін, зокрема, введення національного 
податку на вуглець (англ. Domestic Carbon Tax); 
збереження суспільних цінностей, зокрема, 
обмеження, спрямовані на захист публічної 
моралі (англ. public morals); заходи впливу на 
процес формування ринку, зокрема, марке-
тингові заходи, тощо [2, c. 123]. Застосування 
таких заходів в будь-якому разі призводить до 
підвищення ефективності функціонування рин-
ків товарів і послуг. Враховуючи стан економіки 
України, що склався в умовах дії правового 
режиму воєнного стану, зниження ефективності 
функціонування митних органів країни, актуаль-
ною є оптимізація процесу застосування інших 
заходів адміністративного характеру, зокрема, 
через впровадження прикладів з досвіду євро-
пейських країн.

Аналізуючи результати наукових дослі-
джень європейських вчених, констатуємо, 
шо нині в європейській науці існує чітке роз-
межування між нетарифними обмеженнями 
та іншими бар’єрами в торгівлі (митними бар’є-
рами та нетарифними – T. Lyons; нетарифними 
обмеженнями та бар’єрами під час здійснення 
експортно-імпортних операцій з інвестиці-
ями – J. Chaisse, тощо) [2, с. 6, 274]. Зважаючи 
на митну практику, що склалася в межах ЄС як 
митного об’єднання, та результати наукових 
досліджень, вважаємо, що під іншими захо-
дами адміністративного характеру європейські 
науковці розуміють сукупність різних за сутні-
стю та правовою природою заходів (бар’єрів), 
що об’єднані спільною кінцевою метою та чітко 
відокремлюються від нетарифних обмежень. 
Європейськими науковцями здійснено спроби 
надання класифікацій бар’єрів, аналізу особли-
востей їхнього застосування під час здійснення 
експортно-імпортних операцій, аналізу їхнього 
впливу на економіку [3]. Натомість, в дослі-
дженнях українських вчених відсутнє чітке 
розмежування між нетарифними заходами, 
іншими заходами адміністративного характеру 
та заходами, пов’язаними з виконанням митних 
формальностей. Так, Н. М. Грущинська розгля-
дає нетарифні обмеження як заходи прихова-
ного протекціонізму і до них відносить заходи, 
пов’язані з виконанням митних формальнос-

тей. Згідно з іншою точкою зору, до непрямих 
заходів нетарифного регулювання належать 
технічно-нормативне регулювання, додаткові 
митні формальності, регулювання політики 
закупівель, регулювання обсягів виробництва. 
Крім того, А. О. Козаченко пропонує нетарифне 
державне регулювання розглядати у контек-
сті здійснення миротворчої діяльності [4, с. 26; 
5, с. 113; 6]. 

На тепер українськими вченими здійсню-
ються дослідження окремих інших заходів 
адміністративного характеру, зокрема, митного 
контролінгу, процесу управління ризиками, мит-
ного пост-аудиту, заходів фінансового контр-
олю та аудиту, стандартизації, досліджуються 
шляхи класифікації інших заходів адміністра-
тивного характеру, аналізуються проблеми, що 
виникають під час вирішення публічно-право-
вих спорів у сфері стандартизації та здійсню-
ється пошук шляхів їхнього вирішення, тощо. 
Цим питанням присвячено дослідження таких 
науковців як Л. М . Івашова, О. М. Гнєзді-
лова, Н. Г. Волік, Т. В. Паєнтко, В. В. Тильчик, 
Л. А. Романовська, О. В. Тильчик, Н. В. Щер-
батюк та багатьох інших [7; 8; 9]. Констатуємо, 
що дослідження щодо сутності окремих інших 
заходів адміністративного характеру мають 
описовий характер, за їхніми результатами не 
надається шляхів впровадження прикладів 
з досвіду окремих європейських країн щодо 
застосування різних адміністративних заходів 
в українську митну практику. Водночас, спроби 
дослідження проблем щодо вирішення публіч-
но-правових спорів у сфері здійснення митної 
політики є прогресивним кроком, але, на жаль, 
такі дослідження є одиничними і в них не здійс-
нено комплексного аналізу наявних правових 
позицій адміністративних судів. 

Несформованість єдиної доктринальної 
позиції щодо розмежування між поняттями 
«нетарифні заходи», «інші заходи адміністра-
тивного характеру» та «заходи, спрямовані на 
виконання митних формальностей», відсут-
ність цілісного розуміння українськими вченими 
сутності поняття «інші заходи адміністратив-
ного характеру», недослідженість ознак таких 
заходів, відсутність усталеної позиції щодо 
здійснення класифікації інших заходів адмі-
ністративного характеру, а також відсутність 
вирішення всіх цих питань вітчизняним зако-
нодавцем, ускладнює, а іноді унеможливлює 
впровадження інноваційних підходів, що засто-
совуються в митній практиці європейських дер-
жав, в українську митну практику.
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Єдиної точки зору щодо надання визначення 
поняттю «інші заходи адміністративного харак-
теру» не сформовано, не з’ясовано, чи є інші 
заходи адміністративного характеру бар’єрами 
в торгівлі, бар’єрами в процесі здійснення мит-
ної справи та\або митної політики, до кінця не 
з’ясовано питання їхньої природи. Разом з тим, 
у 2009 році за результатами досліджень україн-
ських вчених з’ясовано, що для окремих інших 
заходів адміністративного характеру харак-
терна правова природа, наприклад, процес 
застосування національних стандартів якості 
та безпечності продукції пов’язаний з норма-
тивно-правовим регулюванням стандартизації 
та здійсненням державою своєї юрисдикції [10]. 

Зважаючи на вищевикладене, констатуємо, 
що існує необхідність надати авторське визна-
чення поняттю «інші заходи адміністративного 
характеру», оскільки це поняття на доктриналь-
ному рівні цілісно не досліджено, а цей термін 
в чинному митному законодавстві України не 
закріплено. 

Вважаємо, що інші заходи адміністратив-
ного характеру – це- заходи, що безпосеред-
ньо впливають на стан економіки в державі, 
процес здійснення яких контролюється з боку 
уряду та які вживаються посадовими особами 
митних органів держави, з метою з’ясування 
інформації про товари та транспортні засоби 
комерційного призначення, що переміщуються 
через митний кордон держави в різних митних 
режимах, а також, з метою з’ясування інформа-
ції щодо якісних характеристик таких товарів, 
щодо наявності потенційних ризиків у процесі 
здійснення суб’єктами ЗЕД експортно-імпорт-
них операцій. Крім того, вважаємо за необхідне 
доповнити статтю 4 Митного Кодексу України 
(далі – МК України) наданням визначення тер-
міну «інші заходи адміністративного характеру». 
Констатуємо, що під цим терміном слід розуміти 
сукупність заходів, що безпосередньо вплива-
ють на стан економіки в державі, процес здійс-
нення яких контролюється з боку уряду та які 
вживаються посадовими особами митних орга-
нів держави, з метою з’ясування інформації про 
товари та транспортні засоби комерційного при-
значення, що переміщуються через митний кор-
дон держави в різних митних режимах, а також, 
з метою з’ясування інформації щодо якісних 
характеристик таких товарів, щодо наявності 
потенційних ризиків у процесі здійснення суб’єк-
тами ЗЕД експортно-імпортних операцій.

В наявних наукових дослідженнях україн-
ських правників щодо інших заходів адміністра-

тивного характеру не надано переліку ознак 
таких заходів, на законодавчому рівні в Україні 
цей перелік також не закріплено. Враховуючи 
це, пропонуємо авторський перелік ознак інших 
заходів адміністративного характеру.

Ознаками інших заходів адміністративного 
характеру вважаємо такі: 

– це – заходи правового характеру;
– це – заходи, що впливають на стан еконо-

міки в державі;
– це – заходи, процес застосування яких до 

товарів, контролюється з боку уряду, через Дер-
жавну Митну Службу та Міністерство економіч-
ного розвитку та торгівлі України;

– це – заходи, що застосовуються посадо-
вими особами митних органів до товарів і тран-
спортних засобів комерційного призначення під 
час здійснення митних процедур; 

– заходи, що застосовуються до товарів за 
наявності фактів, що підтверджують наявність 
обґрунтованого сумніву в посадових осіб мит-
них органів;

– заходи, що здійснюються, в певних випад-
ках, за обов’язкової участі власника товару/
товарів, чи особи, яка надає послуги з посеред-
ництва в митній сфері. 

Слід зазначити, що ані українським, ані євро-
пейським законодавцем дотепер не розроблено 
єдиної (за винятком СОТ) класифікації інших 
заходів адміністративного характеру, також не 
існує її і на доктринальному рівні. Констатуємо, 
що в Україні серед інших заходів адміністратив-
ного характеру в практиці митних органів вико-
ристовуються заходи, спрямовані на протидію 
вчиненню митних правопорушень, заборони на 
ввезення на митну територію України або виве-
зення за її межі певних товарів, стандартизація 
і сертифікація товарів, конфіскація товарів мит-
ними органами України або вилучення товарів, 
з метою проведення досліджень, або з’ясування 
питання про оригінальність походження того 
чи іншого товару; знищення товарів під митним 
контролем, застосування до товарів заборон 
умовного характеру, заходи з управління ризи-
ками, а також заходи адміністративного попе-
редження суб’єктів зовнішньоекономічної діяль- 
ності, причому в практиці митних органів Укра-
їни найчастіше використовуються два останніх. 
Вважаємо, що така ситуація передусім пов’я-
зана з відсутністю чи застарілістю необхідного 
обладнання для проведення досліджень това-
рів, їхньої перевірки на факт оригінальності 
походження, а також колізійністю чи відсутністю 
необхідних норм у чинному митному законодав-
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стві України та підзаконних нормативно-право-
вих актах з питань здійснення митної справи, 
що регламентують порядок застосування інших 
заходів адміністративного характеру до товарів. 
Зазначимо, що в ЄС, крім вищезазначених захо-
дів в процесі здійснення митної політики засто-
совується упорядкований маркетинг (Італія), 
державні закупівлі, митний контролінг (ФРН), 
застосування часу як бар’єру в торгівлі (ФРН, 
США) ліцензування імпорту (Естонія), антидем-
пінгові/компенсаційні мита (Норвегія, Нідер-
ланди), заходи з митного моніторингу (Іспанія), 
антимонопольні заходи, експортні доплати 
та субсидії для сільськогосподарських виробни-
ків (Італія, Франція), тощо, тобто низка заходів 
торгівельної, фінансової, кредитної політики, що 
не застосовуються в Україні [11; 12]. 

Зазначимо, що українськими науковцями 
здійснено спроби надання класифікацій інших 
заходів адміністративного характеру, але 
в більшості з них відсутнє розмежування між 
нетарифними заходами та іншими заходами 
адміністративного характеру, наприклад, одна 
з класифікацій містить перелік адміністратив-
них нетарифних заходів, до яких відносяться 
заборона (ембарго); кількісні обмеження (ліцен-
зування і квотування, обмежувальна ділова 
практика (у тому числі «добровільні» обме-
ження експорту); монополістичні заходи; пра-
вові режими; торговельні угоди; різноманітні 
види контролю, тощо [5, c. 112]. Вважаємо таку 
наукову позицію суперечливою та констатуємо, 
що факт наявності певної торгівельної угоди 
неможна розглядати як вид адміністративного 
заходу. Наведена класифікація базується на 
особливостях здійснення торгівлі в межах ЄС, 
але не враховує митну практику, що склалася 
в Україні, оскільки для України нині не харак-
терно застосування монополістичних заходів, 
обмежувальної ділової практики. Враховуючи 
факт, що митна справа в Україні на тепер пере-
буває у процесі реформування, така класифіка-
ція не відповідає сучасним реаліям.

Г. Л. Карпенко, Н. О. Коваль, О. Є. Панфі-
лова здійснили спробу класифікації обмежу-
вальних заходів в торгівлі через дослідження 
сутності політики протекціонізму в ЄС. Вони 
дійшли висновку, що політика протекціонізму 
передбачає завищені ставки ввізного мита, 
застосування нетарифних, адміністратив-
но-правових обмежень або повної заборони 
щодо імпорту певних видів товарів, державне 
субсидування, кредитування, надання податко-
вих пільг національним виробникам-експорте-

рам [13, c. 11]. При цьому, вченими не надано 
визначення поняттю адміністративно-правові 
обмеження в торгівлі, чітко не зазначено, що 
це за обмеження, якими вони бувають, не зро-
зуміло чи ототожнюються вони з іншими захо-
дами адміністративного характеру. 

Беручи до уваги вищезазначене, вважаємо, 
що постає необхідність надання авторської 
класифікації інших заходів адміністративного 
характеру. Зауважимо, що така класифіка-
ція має бути невичерпною, враховуючи дина-
мічність розвитку митної політики та митної 
справи як взаємопов’язаних явищ. Зважаючи 
на надане авторське визначення поняття «інші 
заходи адміністративного характеру», наявні 
спроби здійснення класифікацій на доктриналь-
ному рівні та митну практику в Україні та ЄС, 
здійснено спробу виокремити 11 різновидів 
класифікації інших заходів адміністративного 
характеру, в основу яких покладено кінцеву 
мету застосування цих заходів в процесі здійс-
нення митної справи. Виокремлюємо такі різно-
види класифікації інших заходів: 

1. Класифікація інших заходів щодо про-
тидії вчиненню митних правопорушень:

1) вилучення митними органами контрафак-
тних товарів;

2) вилучення митними органами товарів, 
власника яких не встановлено; 

3) вилучення митними органами товарів, 
у разі порушення їхнім власником положень 
законодавства України про авторське право 
та суміжні права; 

4) виявлення посадовими особами митних 
органів товарів, що не були пред’явлені для 
проходження митних процедур;

5) знищення товарів під митним контролем, 
тощо.

2. Класифікація інших заходів щодо забо-
рони на ввезення на митну територію Укра-
їни або вивезення за її межі певних товарів:

1) заборона на ввезення чи вивезення пев-
них лікарських засобів;

2) заборона на ввезення наркотичних речовин;
3) заборона на вивезення бурштину, вугілля 

та інших окремих видів корисних копалин;
4) Заборона на вивезення культурних цін-

ностей;
5) Введення урядом повного або часткового 

ембарго на ввезення на митну територію Укра-
їни певних товарів чи груп товарів, що походять 
з окремих країн, з метою захисту державних 
митних інтересів чи інтересів національного 
виробника, або споживачів.
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3. Класифікація інших заходів щодо вилу-
чення товарів, з метою проведення лабо-
раторних досліджень: 

1) проведення досліджень дитячих молоч-
них сумішей;

2) проведення досліджень дитячих іграшок;
3) проведення досліджень людської крові 

та її компонентів;
4) проведення досліджень лакофарбових 

виробів;
5) проведення досліджень щодо товарів 

подвійного призначення.
4. Класифікація інших заходів щодо вилу-

чення товарів митними органами, з метою 
з’ясування питання про оригінальність 
походження того чи іншого товару, зокрема: 

1) парфумів;
2) меблів;
3) одягу; 
4) гарнітури;
5) взуття; 
6) аксесуарів;
7) предметів мистецтва, що існують в єди-

ному екземплярі (скульптури, рідкісні музичні 
інструменти, стародавні гравюри, ікони, тощо).

5. Класифікація інших заходів щодо 
управління ризиками

1) заходи, що здійснюються з використанням 
автоматизованої системи управління ризиками 
(АСАУР);

2) заходи, з перевірки або визначення коду 
товару за УКТЗЕД;

3) заходи з перевірки вагових характеристик 
товару;

4) заходи з перевірки відомостей про торгі-
вельні марки, патенти, корисні моделі, промис-
лові зразки, винаходи;

5) заходи, спрямовані на анулювання акре-
дитації митних брокерів на митницях;

6) заходи з перевірки юридичних осіб, які 
здійснюють експортно- імпортні операції.

6. Класифікація інших заходів щодо з’ясу-
вання інформації про країну походження това-
рів, в тому числі, обміну інформацією про  
експортно-імпортні операції між країнами: 

1) заходи зі створення оновлених баз даних 
про товари, що переміщуються через митний 
кордон України;

2) заходи, спрямовані на ефективне спів-
робітництво між митними органами України 
та інших держав- партнерів в торгівлі;

3) заходи, спрямовані на створення єдиної 
бази даних про товари, що переміщуються через 
митний кордон через морські пункти пропуску.

7. Класифікація інших заходів щодо вико-
нання митних формальностей:

1) заходи, спрямовані на модернізацію сис-
теми Єдиного митного вікна;

2) заходи з модернізації системи «Єдине 
морське вікно»; 

3) заходи з модернізації процедури митного 
огляду товарів, шляхом часткової автоматизації 
цієї процедури;

4) модернізація процесу здійснення мит-
них процедур для товарів, що переміщуються 
в процесі перевезень «річка – море»;

5) заходи, спрямовані на оновлення мит-
ної декларації на товари, що перевозяться на 
залізничному транспорті.

8. Класифікація інших заходів щодо під-
твердження/спростування обґрунтованого 
сумніву з боку митних органів (посадових 
осіб митних органів) (під цим поняттям розу-
міємо сумнів, що виникає в них у процесі засто-
сування інших заходів адміністративного харак-
теру до товарів та/або в процесі здійснення 
митних формальностей щодо певного товару, 
товарів, що переміщуються через митний кор-
дон держави, в процесі огляду товару/товарів, 
чи перевірки супровідних документів на такий 
товар/товари, транспортні засоби комерційного 
призначення, якщо здійснення такого пере-
міщення загрожуватиме національній, митній 
безпеці держави, безпеці споживачів, а влас-
ник товару/товарів, чи особа, яка надає послуги 
з посередництва в митній сфері не доведе про-
тилежне):

1) заходи з модернізації процесу досудового 
врегулювання митних спорів;

2) заходи з модернізації механізму дове-
дення юридичних фактів під час розгляду і вирі-
шення митних спорів;

3) заходи з оцифрування митної документа-
ції, в умовах функціонування концепції «Елек-
тронна митниця».

9. Класифікація інших заходів адміністра-
тивного характеру щодо проведення дослі-
джень культурних цінностей та предметів 
старовини:

1) створення єдиної бази даних щодо куль-
турних цінностей, що переміщуються через 
митний кордон України;

2) заходи, спрямовані на розробку цілісного 
механізму проведення досліджень культурних 
цінностей та предметів старовини, що перемі-
щуються через митний кордон України;

3) заходи з проведення комплексних експер-
тиз культурних цінностей та предметів старо-
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вини, що переміщуються через митний кордон 
України.

10 Класифікація інших заходів щодо адмі-
ністративного попередження суб’єктів зов-
нішньоекономічної діяльності:

1) заходи з виявлення фактів вчинення без-
діяльності з боку суб’єктів здійснення ЗЕД;

2) накладення штрафів на суб’єктів здійс-
нення ЗЕД за порушення антимонопольного 
законодавства.

11. Класифікація інших заходів щодо мит-
ного безвізу між Україною та ЄС або щодо 
укладення двосторонніх чи багатосторонніх 
угод в митній сфері:

1) експортні доплати;
2) субсидії для сільськогосподарських вироб-

ників;
3) заходи, спрямовані на захист суспільної 

моралі, тощо.
Вважаємо, що такі різновиди класифіка-

ції надають цілісне уявлення щодо здійснення 
інших заходів адміністративного характеру, 
залежно від кінцевої мети їхнього застосування 
і ,відповідно, сприяють розумінню, які саме при-
клади з наявного європейського досвіду слід 
впроваджувати, з метою модернізації митної 
галузі в Україні в умовах глобалізації в торгівлі. 

Висновки. Єдиної точки зору щодо надання 
визначення поняттю «інші заходи адміністратив-
ного характеру» не сформовано, не з’ясовано, 
чи є інші заходи адміністративного характеру 
бар’єрами в торгівлі, бар’єрами в процесі здійс-
нення митної справи та/або митної політики, 
до кінця не з’ясовано питання їхньої природи. 
Розуміння сутності, природи та особливостей 
застосування інших заходів адміністративного 
характеру в процесі здійснення зовнішньої 
торгівлі вітчизняними вченими та українським 
законодавцем, вироблення єдиних доктриналь-
них позицій щодо розуміння та застосування на 
практиці таких заходів є ключовою умовою для 
впровадження прикладів з європейського дос-
віду в сфері здійснення експортно-імпортних 
операцій в Україні в умовах євроінтеграційних 
процесів.

За результатами проведеного дослідження 
надано авторське визначення поняттю інші 
заходи адміністративного характеру. Інші заходи 
адміністративного характеру – це – заходи, що 
безпосередньо впливають на стан економіки 
в державі, процес здійснення яких контролю-
ється з боку уряду та які вживаються посадо-
вими особами митних органів держави, з метою 
з’ясування інформації про товари та транспортні 

засоби комерційного призначення, що перемі-
щуються через митний кордон держави в різних 
митних режимах, а також, з метою з’ясування 
інформації щодо якісних характеристик таких 
товарів, щодо наявності потенційних ризиків 
у процесі здійснення суб’єктами ЗЕД експорт-
но-імпортних операцій. 

В ході дослідження складено авторський 
перелік ознак таких заходів:

– це – заходи правового характеру;
– це – заходи, що впливають на стан еконо-

міки в державі;
– це – заходи, процес застосування яких до 

товарів, контролюється з боку уряду, через Дер-
жавну Митну Службу та Міністерство економіч-
ного розвитку та торгівлі України;

– це – заходи, що застосовуються посадо-
вими особами митних органів до товарів і тран-
спортних засобів комерційного призначення під 
час здійснення митних процедур; 

– заходи, що застосовуються до товарів за 
наявності фактів, що підтверджують наявність 
обґрунтованого сумніву в посадових осіб мит-
них органів;

– заходи, що здійснюються, в певних випад-
ках, за обов’язкової участі власника товару/
товарів, чи особи, яка надає послуги з посеред-
ництва в митній сфері.

В зв’язку з відсутністю цілісної класифіка-
ції інших заходів адміністративного характеру, 
здійснено спробу надати авторські різновиди 
класифікації таких заходів, а саме,: класифіка-
ція інших заходів щодо протидії вчиненню мит-
них правопорушень, класифікація інших заходів 
щодо заборони на ввезення на митну територію 
України або вивезення за її межі певних това-
рів, класифікація інших заходів щодо вилучення 
товарів, з метою проведення лабораторних 
досліджень, класифікація інших заходів щодо 
вилучення товарів митними органами, з метою 
з’ясування питання про оригінальність похо-
дження того чи іншого товару, класифікація інших 
заходів щодо управління ризиками, класифікація 
інших заходів щодо з’ясування інформації про 
країну походження товарів, в тому числі, обміну 
інформацією про експортно-імпортні операції 
між країнами, класифікація інших заходів щодо 
виконання митних формальностей, класифіка-
ція інших заходів щодо підтвердження/спросту-
вання обґрунтованого сумніву з боку посадових 
осіб митних органів, класифікація інших заходів 
адміністративного характеру щодо проведення 
досліджень культурних цінностей та предметів 
старовини, класифікація інших заходів щодо 
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адміністративного попередження суб’єктів зов-
нішньоекономічної діяльності, класифікація 
інших заходів щодо митного безвізу між Украї-
ною та ЄС або щодо укладення двосторонніх чи 
багатосторонніх угод в митній сфері.
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Boiko O. V. Challenges of introducing European experience in applying alternate 
administrative measures in the process of conducting foreign trade

The article examines key conditions for the implementation of examples from European experience 
in the field of export-import operations in Ukraine, considering European integration processes.  
The doctrinal approaches of Ukrainian and foreign scientists to determining the essence of other 
measures of an administrative nature are analyzed. An attempt was made to align the conceptual 
apparatus of other measures of an administrative nature in Ukrainian and European science, with 
the aim of defining the essence of the concept of “other measures of an administrative nature”. 
The essence and nature of other measures of an administrative nature within the EU as a customs 
union and in Ukraine have been clarified. The author’s definition of the concept of “other measures 
of an administrative nature” is provided. The connection of other measures of an administrative nature 
with the economy of states has been revealed, the circle of subjects participating in the process of applying 
these measures in customs practice and exercising control over such application has been determined.  
The author’s list of signs of other administrative measures is provided. A list of other administrative 
measures applied in European countries is provided. Separate classifications of restrictive measures used 
in trade, available in domestic science, are analyzed. It was found out whether there is a clear distinction 
between non-tariff measures and other measures of an administrative nature in such classifications 
and how this fact affects the process of implementing examples of the application of other measures 
of an administrative nature from the European experience into the customs practice of Ukraine. The 
author’s varieties of classifications of other measures of an administrative nature are given, considering 
the ultimate goal of applying such measures. The peculiarities of the author’s classification of other 
measures of an administrative nature and its dependence on the processes of globalization in trade 
and reforming the customs sector are revealed. The author’s definition of the concept of “reasonable 
doubt on the part of customs authorities (officials of customs authorities)” is provided.

Key words: other administrative measures, classification of other administrative measures, 
characteristics of other administrative measures, customs practice.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ,  
ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ  
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано сукупність складових елементів системи нормативно-правової 

основи адміністративно-правового регулювання влаштування дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування за законодавством України. Це дозволило комплексно відобра-
зити сукупність нормативно-правових актів, які містять норми щодо регулювання відповідних 
суспільних відносин і визначають правила поведінки, які є обов’язковими для суб’єктів таких від-
носин. Зроблено висновок про системний і комплексний характер всієї сукупності норматив-
но-правових актів, які застосовуються для адміністративно-правового регулювання влашту-
вання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Умовно виокремлено два 
блоки нормативно-правових актів, як регулюють відносини у сфері влаштування дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування: міжнародні та національні.

Враховуючи виклики сьогодення, збройну агресію Російської Федерації, введення воєнного 
стану на території України, окремою групою виділено ті нормативно-правові акти, які стосу-
ються особливостей влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
саме в умовах воєнного часу (які містять результати напрацьованих рішень, що дають можли-
вість дитині перебувати під час воєнного стану на умовах тимчасового влаштування в при-
йомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу, чи за спрощеною процедурою, – під опікою або 
піклуванням родичів, що забезпечить захист інтересів дитини до того моменту, поки не буде 
достовірно з’ясовано, що саме сталось з її батьками).

Доведено, що виділення у системі нормативно-правового забезпечення адміністратив-
но-правового регулювання влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання зазначених блоків нормативно-правових актів має, крім методологічного та прикладного 
значення, має і теоретичне, оскільки узгоджується з виявленим у галузевій науці подвійним 
характером впливу норм права у сфері влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування на суспільні відносини, в якому виділяється вузьке, галузеве спрямування 
(нормативно-правові акти, які забезпечують адміністративно-правове регулювання відносин 
у сфері влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) та широке – 
міжгалузеве (нормативно-правові акти, які у сукупності складають сферу дії правового регулю-
вання влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування різної галузевої 
приналежності).

Ключові слова: нормативно-правові акти, адміністративно-правове регулювання, влашту-
вання дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, нормативно-правова основа, 
об’єкт адміністративно-правового регулювання.
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Постановка проблеми. Дослідження скла-
дових елементів системи нормативно-правової 
основи адміністративно-правового регулювання 
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування за законодавством Укра-
їни дозволить комплексно відобразити сукупність 
нормативно-правових актів, які містять норми 
щодо регулювання відповідних суспільних відно-

син і визначають правила поведінки, які є обов’яз-
ковими для суб’єктів таких відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В Україні окремі питання адміністративно-пра-
вового регулювання влаштування дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування 
були предметом досліджень таких вчених як: 
К.І. Березовська, О.І. Боднарчук, О.В. Губанова, 
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О.О. Грабовська, Л.М. Зілковська (Л.М. Токар-
чук), О.І. Карпенко, Н.В. Коломоєць, В.А. Крой-
тор, Л.В. Лешанич, В.Ю. Москалюк, Р.М. Опаць-
кий, О.Я. Савчук, О.О. Свіжа, Ю.Ю. Черновалюк, 
І.А. Яніцька, Л.П. Ящук та інших. Проте, більш 
глибокого та детального дослідження потребує 
вивчення питання нормативно-правової основи 
адміністративно-правового регулювання влашту-
вання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування за законодавством України.

Постановка завдання. Метою роботи 
є комплексний аналіз норм чинного законодав-
ства (вітчизняного та міжнародного) задля обґрун-
тування положень щодо нормативно-правової 
основи адміністративно-правового регулювання 
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Виклад основного матеріалу. Ведучи мову 
про системний і комплексний характер всієї 
сукупності нормативно-правових  актів, які засто-
совуються для адміністративно-правового регу-
лювання влаштування дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, можна умовно 
виокремити два блоки таких актів: міжнародні 
та національні. Так, відповідно до ст. 9 Консти-
туції України, «чинні міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного законодав-
ства України. Укладення міжнародних догово-
рів, які суперечать Конституції України, можливе 
лише після внесення відповідних змін до Консти-
туції України» [1]. Відповідна конституційна норма 
деталізована і у положеннях Закону України від 
29.06.2004 р. «Про міжнародні договори України» 
[2], зокрема: «1. Чинні міжнародні договори Укра-
їни, згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, є частиною національного 
законодавства і застосовуються у порядку, перед-
баченому для норм національного законодав-
ства. 2. Якщо міжнародним договором України, 
який набрав чинності в установленому порядку, 
встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 
у відповідному акті законодавства України, то 
застосовуються правила міжнародного договору» 
(ст. 19). Таким чином, питання про юридичну силу 
та дію ратифікованих міжнародних норматив-
но-правових актів цілком зрозумілий. Такі норми 
мають пріоритет над національним законодав-
ством і повинні застосовуватися одразу після їх 
вступу у силу без будь-яких додаткових заходів 
щодо гармонізації законодавства. 

Як і у внутрішньому національному праві, 
норми міжнародного права в залежності від харак-
теру дій його суб’єктів реалізуються у різних фор-

мах, до яких належать дотримання, виконання, 
використання та застосування. Однак, незважа-
ючи на наявність певної подібності з формами 
реалізації внутрішньодержавного права, зміст цих 
форм має значні особливості, що визначаються 
специфікою міжнародно-правового регулювання.

Саме тому слід приділити увагу аналізу між-
народних нормативно-правових актів, які містять 
норми, що стосуються влаштування дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Так, Декларація прав дитини від 20.11.1959 р. [3] 
має на меті забезпечити дітям щасливе дитин-
ство та користування передбаченими нею пра-
вами і свободами для їхнього особистого блага 
та блага суспільства і закликає батьків, чоловіків 
і жінок як окремих осіб, а також добровільні орга-
нізації, місцеві влади і національні уряди до того, 
щоб вони визнали і намагалися дотримуватися 
цих прав шляхом законодавчих та інших заходів, 
що будуть поступово застосовуватися відповідно 
до встановлених принципів. Один із принципів 
(принцип 6) визначає, що «Дитина для повного 
і гармонійного розвитку її особистості потребує 
любові та розуміння. Вона має, якщо це можливо, 
зростати в піклуванні та під відповідальністю своїх 
батьків, у будь-якому разі – в атмосфері любові 
та моральної і матеріальної забезпеченості; 
малолітня дитина, крім випадків, коли є виняткові 
обставини, не має розлучатися зі своєю матір’ю. 
На суспільство та органи публічної влади має 
бути покладений обов’язок щодо здійснення осо-
бливого піклування про дітей, які не мають сім’ї, 
та про дітей, які не мають достатніх засобів існу-
вання. Бажано, щоб багатодітним сім’ям надава-
лася державна або інша допомога на утримання 
дітей» [3]. Конвенцією ООН про права дитини від 
20.11.1989 р. [4] визначено, що «Дитина, яка тим-
часово або постійно позбавлена сімейного ото-
чення або яка в її власних якнайкращих інтересах 
не може залишатися в такому оточенні, має право 
на особливий захист і допомогу, що надаються 
державою» (ст. 20). Окремо передбачено і вимоги 
до системи влаштування дітей: «Держави-учас-
ниці, які визнають і/чи дозволяють існування сис-
теми усиновлення, забезпечують, щоб найкращі 
інтереси дитини враховувалися в першочерговому 
порядку, вони:

а) забезпечують, щоб усиновлення дитини 
дозволяли лише компетентні власті, які визнача-
ють згідно з застосовуваними законом і процеду-
рами та на підставі всієї інформації, що має від-
ношення до справи і достовірна, що усиновлення 
допустимо з огляду на статус дитини щодо батьків, 
родичів та законних опікунів і що, якщо потрібно, 
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зацікавлені особи дали свою усвідомлену згоду 
на усиновлення на підставі такої консультації, яка 
може бути необхідною;

b) визначають, що усиновлення в іншій кра-
їні може розглядатися як альтернативний спосіб 
догляду за дитиною, якщо дитина не може бути 
передана на виховання або в сім’ю, яка могла б 
забезпечити її виховання або усиновлення, і якщо 
забезпечення якогось придатного догляду в країні 
походження дитини є неможливим;

с) забезпечують, щоб у випадку усиновлення 
дитини в іншій країні застосовувалися такі самі 
гарантії і норми, які застосовуються щодо усинов-
лення всередині країни;

d) вживають всіх необхідних заходів з метою 
забезпечення того, щоб у випадку усиновлення 
в іншій країні влаштування дитини не призводило 
до одержання невиправданих фінансових вигод, 
пов’язаних з цією особою;

е) сприяють у необхідних випадках досяг-
ненню цілей цієї статті шляхом укладення двосто-
ронніх і багатосторонніх домовленостей або угод 
та намагаються на цій підставі забезпечити, щоб 
влаштування дитини в іншій країні здійснювали 
компетентні власті чи органи» [4]. 

Слід брати до уваги і положення Факульта-
тивних протоколів до Конвенції ООН про права 
дитини, зокрема: Факультативний протокол до 
Конвенції про права дитини щодо участі дітей 
у збройних конфліктах від 01.01.2000 р. [5], Факуль-
тативний протокол до Конвенції про права дитини 
щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої 
порнографії від 01.01.2000 р. [6], Факультативний 
протокол до Конвенції про права дитини щодо 
процедури повідомлень від 20.11.2014 р. [7] тощо. 
У Резолюції, прийнятій Генеральною Асамблеєю 
Організації Об’єднаних Націй «Права дитини» від 
23.12.2005 р. № 60/231 [8] закріплено заклик дер-
жавам-учасницям:

– активізувати свої зусилля щодо виконання 
своїх зобов’язань відповідно до Конвенції про 
права дитини щодо збереження індивідуально-
сті дитини, включаючи громадянство та сімейні 
зв’язки, як це передбачається законом; 

– приймати необхідні закони та забезпечувати 
їх дотримання, а також удосконалювати реалізацію 
політики та програм, спрямованих на захист дітей, 
які зростають без батьків або опікунів, визнаючи, 
що в тих випадках, коли необхідно забезпечити 
альтернативний догляд, слід сприяти тому, щоб 
перевага надавалася догляду на сімейній основі, 
а не влаштуванню до спеціальних закладів; 

– приймати всі необхідні заходи для запобі-
гання незаконним усиновленням/удочерінням 

та всім усиновлень/удочерінь, які не відповідають 
найвищим інтересам дитини і боротьби з ними. 

Є і міжнародні нормативно-правові акти, без-
посередньо присвячені окремим формам влаш-
тування дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, наприклад Європейська 
конвенція про усиновлення дітей (переглянута) 
від 27.11.2008 р. [9], яка застосовується щодо 
усиновлення дитини, яка на момент звернення 
усиновлювача про її усиновлення ще не досягла 
18 років, не перебуває й не перебувала в шлюбі, 
не перебуває й не перебувала в зареєстрова-
ному партнерстві й не досягла повноліття. Цим 
документом встановлюються основні принципи 
та засади, яких слід дотримуватись під час усинов-
лення, зокрема: дійсність усиновлення, рішення 
про усиновлення, згоди на усиновлення, консуль-
тація з дитиною, умови усиновлення, можливість 
повторного усиновлення, мінімальний вік уси-
новлювача, попереднє встановлення обставин, 
наслідки усиновлення, громадянство усиновленої 
дитини, заборона обмежень, скасування усинов-
лення або визнання його недійсним, запит про 
надання інформації від іншої Держави-учасниці, 
провадження про встановлення батьківства, забо-
рона неналежної вигоди, випробувальний період, 
надання консультацій та послуг після усинов-
лення, навчання, доступ до інформації та її розго-
лошення. Положення Конвенції про захист дітей 
та співробітництво в галузі міждержавного уси-
новлення від 29.05.1993 р. [10] мають на меті: 

a) створити гарантії для того, щоб міждержавне 
усиновлення здійснювалось в найкращих інтере-
сах дитини та при додержанні усіх її основних 
прав, визнаних у міжнародному праві; 

b) створити систему співробітництва між Дого-
вірними Державами для забезпечення дотри-
мання таких гарантій та, таким чином, запобігти 
викраденню, продажу дітей або торгівлі ними; 

c) забезпечити визнання в Договірних Держа-
вах усиновлень, що були здійснені згідно з Кон-
венцією. 

Варто брати до уваги і положення інших між-
народних нормативно-правових актів, які хоча 
і не регулюють питання влаштування дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування 
безпосередньо, однак стосуються прав та інтере-
сів дітей, наприклад: Конвенція Ради Європи про 
захист дітей від сексуальної експлуатації та сексу-
ального насильства від 25.10.2007 р. [11], Конвен-
ція про контакт з дітьми від 15.05.2003 р. [12], Кон-
венція про юрисдикцію, право, що застосовується, 
визнання, виконання та співробітництво щодо 
батьківської відповідальності та заходів захисту 
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дітей від 19.10.1996 р. [13], Європейська конвен-
ція про здійснення прав дітей від 25.01.1996 р. 
[14], Європейська конвенція про визнання та вико-
нання рішень стосовно опіки над дітьми та про 
поновлення опіки над дітьми від 20.05.1980 р. [15], 
Рекомендація № R(81)3 Комітету міністрів Ради 
Європи від 23.01.1981 р. «Про виховання та освіту 
дітей від народження до восьмирічного віку» [16], 
Меморандум від 26.09.2019 р. про взаєморозу-
міння між Міністерством соціальної політики Укра-
їни та Міністерством сім’ї, прав дітей та соціальної 
солідарності Республіки Мальта щодо співробіт-
ництва у сфері захисту прав дитини [17], Мемо-
рандум від 27.05.2003 р. про взаєморозуміння між 
Міністерством праці та соціальної політики України 
та Представництвом Дитячого Фонду ООН (ЮНІ-
СЕФ) в Україні у сфері соціальної політики щодо 
дітей з інвалідністю [18] та ін. Таким чином, можна 
вести мову про наявність істотного норматив-
но-правового підґрунтя з урахуванням положень 
міжнародних актів. Водночас, у період глобаліза-
ції факт поєднання національного законодавства 
з міжнародним отримує подальший розвиток 
у наукових доктринах та концепціях і знаходить 
дедалі більше вираження у законотворчій та пра-
возастосовній практиці.

Аналізуючи національні нормативно-правові 
акти, перш за все, слід звернути увагу на норми 
Конституції України [1], які визначають загальні 
принципи і фундаментальні засади щодо влаш-
тування дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, зокрема: «сім’я, дитинство, 
материнство і батьківство охороняються держа-
вою» (ст. 51), «Діти рівні у своїх правах незалежно 
від походження, а також від того, народжені вони 
у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над 
дитиною та її експлуатація переслідуються за зако-
ном. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, поклада-
ється на державу. Держава заохочує і підтримує 
благодійницьку діяльність щодо дітей» (ст. 52). 
Таким чином, слід відзначити особливий режим 
правової охорони дитинства, гарантування рівності 
дітей у своїх правах, а також особливий обов’язок 
держави щодо утримання та виховання дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування.

В окрему групу національних актів можна виді-
лити кодифіковані нормативно-правові акти, які 
регламентують окремі види і напрямки відносин 
щодо влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них батьківського піклування. Наприклад, Цивіль-
ний кодекс України [19] визначає особливості вста-
новлення опіки і піклування: опіка встановлюється 
над малолітніми особами, які є сиротами або поз-

бавлені батьківського піклування, та фізичними 
особами, які визнані недієздатними (ст. 58); піклу-
вання встановлюється над неповнолітніми осо-
бами, які є сиротами або позбавлені батьківського 
піклування, та фізичними особами, цивільна дієз-
датність яких обмежена (ст. 59). Сімейний кодекс 
України [20] містить окремий розділ – розділ IV 
«Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування», у якому перераховані 
основні форми такого влаштування і передбачені 
процедурні аспекти усиновлення, встановлення 
опіки і піклування над дітьми, патронату над дітьми, 
особливості створення прийомної сім’ї, організації 
дитячого будинку сімейного типу. Житловий кодекс 
Української РСР [21] визначає гарантії захисту жит-
лових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, наприклад: визначає порядок 
взяття на облік осіб, які потребують поліпшення 
житлових умов (ст. 39), передбачає позачергове 
надання жилих приміщень (ст. 46), встановлює 
правила збереження жилого приміщення за тим-
часово відсутніми особами (ст. 71) тощо. У Кримі-
нальному кодексі України [22] визначено особли-
вості кримінальної відповідальності за діяння (дії 
чи бездіяльність) у сфері влаштування дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування: 
злісне невиконання обов’язків по догляду за дити-
ною або за особою, щодо якої встановлена опіка 
чи піклування (ст. 166), зловживання опікунськими 
правами (ст. 167), розголошення таємниці усинов-
лення (удочеріння) (ст. 168), незаконні дії щодо 
усиновлення (удочеріння) (ст. 169) та ін. Можливе 
і притягнення до адміністративної відповідаль-
ності на підставі положень Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [23] за: невико-
нання батьками або особами, що їх замінюють, 
обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184), пору-
шення порядку або строків подання інформації 
про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки 
(піклування) батьків (ст. 184-2), невиконання закон-
них вимог посадових (службових) осіб органу опіки 
та піклування (ст. 188-50) тощо.

Правова деталізація міжнародно-правових 
та конституційних положень визначена у законах 
України, які також можна виокремити в своєрідну 
групу. Наприклад, слід взяти до уваги положення 
Закону України від 13.01.2005 р. «Про забезпе-
чення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» [24], який регламентує 
правові, організаційні, соціальні засади та гарантії 
державної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них батьківського піклування. Так, ст. 8 вказаного 
Закону встановлено, що держава здійснює повне 
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забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також осіб із їх числа 
[24]. Основними засадами державної політики 
у сфері адміністративно-правового регулювання 
влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування є засади, визначені ст. 3 
Закону України від 13.01.2005 р. «Про забезпе-
чення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», а саме: створення 
умов для реалізації права кожної дитини на вихо-
вання в сім’ї; виховання та утримання дітей за 
принципом родинності; сприяння усиновленню 
дітей, створення системи заохочення й під-
тримки усиновлювачів; забезпечення пріоритету 
форм влаштування; захист житлових, майнових 
та інших прав та інтересів таких дітей; створення 
належних умов для їхнього фізичного, інтелекту-
ального й духовного розвитку, підготовка дітей до 
самостійного життя; забезпечення права на здоро-
вий розвиток; забезпечення соціально-правових 
гарантій; створення умов для надання психоло-
гічної, медичної та педагогічної допомоги; форму-
вання системи соціальної адаптації; забезпечення 
вільним вибором сфери професійної діяльності, 
яка б оптимально відповідала потребам та бажан-
ням особистості цих дітей і запитам ринку праці; 
належне матеріально-технічне забезпечення 
незалежно від форми влаштування й утримання 
таких дітей, сприяння в наданні реальної допомоги 
й підтримки підприємствами, установами та орга-
нізаціями різних форм власності, банківськими 
установами, культурно-освітніми, громадськими, 
спортивними та іншими організаціями; вжиття 
вичерпних заходів щодо забезпечення доступу 
до безоплатної правової допомоги на підставах 
та в порядку, встановлених законом, що регулює 
надання безоплатної правової допомоги [24].

Закон України від 26.04.2001 р. «Про охорону 
дитинства» [25] визначає охорону дитинства 
в Україні як стратегічний загальнонаціональний 
пріоритет, що має важливе значення для забезпе-
чення національної безпеки України, ефективності 
внутрішньої політики держави, і з метою забезпе-
чення реалізації прав дитини на життя, охорону 
здоров’я, освіту, соціальний захист, всебічний 
розвиток та виховання в сімейному оточенні вста-
новлює основні засади державної політики у цій 
сфері, що ґрунтуються на забезпеченні найкра-
щих інтересів дитини. Цим нормативно-правовим 
актом визначені особливості реалізації дітьми-си-
ротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування своїх прав (права на життя та охорону 
здоров’я, права на освіту, право на ім’я та гро-

мадянство, право на достатній життєвий рівень, 
право на вільне висловлення думки та отримання 
інформації, право на захист від усіх форм насиль-
ства та ін.). У Законі України від 21.11.1992 р. «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми» [26] вста-
новлено гарантований державою рівень матері-
альної підтримки сімей з дітьми шляхом надання 
державної грошової допомоги з урахуванням 
складу сім’ї, її доходів та віку дітей і спрямований 
на забезпечення пріоритету державної допомоги 
сім’ям з дітьми у загальній системі соціального 
захисту населення. Так, до видів державної допо-
моги сім’ям з дітьми окрім інших, належать: допо-
мога при усиновленні дитини; допомога на дітей, 
над якими встановлено опіку чи піклування. Закон 
України від 02.06.2005 р. «Про основи соціального 
захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» 
[27] визначає загальні засади соціального захи-
сту бездомних осіб і безпритульних дітей, забез-
печує правове регулювання відносин у суспіль-
стві, які спрямовані на реалізацію бездомними 
особами і безпритульними дітьми прав і свобод, 
передбачених Конституцією та законодавством 
України, створює умови для діяльності громад-
ських та благодійних організацій, що працюють 
у сфері соціального захисту населення. Окрім 
визначень «діти-сироти», «діти, позбавлені бать-
ківського піклування», у вказаному Законі перед-
бачено і поняття «безпритульні діти» – це діти, які 
були покинуті батьками, самі залишили сім’ю або 
дитячі заклади, де вони виховувалися, і не мають 
певного місця проживання. До того ж, визначені 
заходи запобігання безпритульності дітей-си-
ріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа; освітні та просвітницькі заходи; 
систему реінтеграції безпритульних дітей тощо. 
У Законі України від 04.09.2008 р. «Про оздоров-
лення та відпочинок дітей» [28] закріплено окрему 
категорію «діти, які потребують особливої соціаль-
ної уваги та підтримки», до якої належать діти-си-
роти, діти, позбавлені батьківського піклування; 
а також діти осіб, визнаних учасниками бойових 
дій; діти, один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти) у районі проведення антитерористичних 
операцій, здійснення заходів із забезпечення наці-
ональної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, бойових дій чи збройних 
конфліктів або помер внаслідок поранення, кон-
тузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 
антитерористичних операцій, здійснення заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
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бойових дій чи збройних конфліктів, а також внас-
лідок захворювання, одержаного у період участі 
в антитерористичній операції, у здійсненні заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
бойових дій чи збройних конфліктів, а також діти 
загиблих (померлих) осіб, визначених у ч. 1 ст. 10-1 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту»; діти, один із батьків 
яких загинув під час масових акцій громадянського 
протесту або помер внаслідок поранення, конту-
зії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій 
громадянського протесту; діти, зареєстровані як 
внутрішньо переміщені особи; діти, які прожива-
ють у населених пунктах, розташованих на лінії 
зіткнення; рідні діти батьків-вихователів або при-
йомних батьків, які проживають в одному дитячому 
будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; 
діти, взяті на облік службами у справах дітей як 
такі, що перебувають у складних життєвих обста-
винах; діти з інвалідністю; діти, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які 
постраждали внаслідок стихійного лиха, техноген-
них аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; 
діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких 
загинули від нещасного випадку на виробництві 
або під час виконання службових обов’язків, у тому 
числі діти журналістів, які загинули під час вико-
нання службових обов’язків; діти, одному з батьків 
яких встановлено інвалідність I або II групи; діти, 
які перебувають на диспансерному обліку; тала-
новиті та обдаровані діти-переможці міжнарод-
них, всеукраїнських, обласних, міських, районних 
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спарта-
кіад, відмінники навчання, лідери дитячих громад-
ських організацій; діти-учасники дитячих творчих 
колективів та спортивних команд; діти працівників 
агропромислового комплексу та соціальної сфери 
села. Закон України від 07.12.2017 р. «Про запо-
бігання та протидію домашньому насильству» [29] 
визначає організаційно-правові засади запобі-
гання та протидії домашньому насильству, основні 
напрями реалізації державної політики у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству, 
спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які 
постраждали від такого насильства. Так, зокрема, 
зазначеним Законом передбачені повноваження 
органів опіки та піклування у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству стосовно 
дитини та за участю дитини.

Тут слід зазначити що не лише на підставі 
кодифікованих та некодифікованих норматив-
но-правових актів відбувається адміністратив-
но-правове регулювання питань, пов’язаних із 

влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Тому варто звернути 
увагу на підзаконні нормативно-правові акти, які 
визначають окремі аспекти відповідного влашту-
вання, наприклад:

– Указ Президента України від 30.09.2019 р.  
№ 721/2019 «Про деякі питання забезпечення 
прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, поз- 
бавлених батьківського піклування, розвитку та під-
тримки сімейних форм виховання дітей» [30];

– Указ Президента України від 12.01.2018 р.  
№ 5/2018 «Про першочергові заходи щодо захи-
сту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, та осіб із їх числа» [31];

– Постанова Верховної Ради України від 
04.06.2020 р. № 673-IX «Про звернення до Кабі-
нету Міністрів України щодо вжиття заходів, спрямо-
ваних на забезпечення належного соціального за- 
хисту дітей-вихованців інтернатних закладів, у то- 
му числі дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, по- 
збавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа» [32];

– Постанова Кабінету Міністрів України від 
01.06.2020 р. № 475 «Деякі питання провадження 
діяльності з усиновлення дітей» [33];

– Постанова Кабінету Міністрів України 
від 08.10.2008 р. № 905 «Про затвердження 
Порядку провадження діяльності з усиновлення 
та здійснення нагляду за дотриманням прав 
усиновлених дітей» (у разі передачі дитини 
у сім’ю усиновлювачів) [34];

– Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів 
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини» (у разі встановлення опіки, піклування 
над дитиною) [35];

– Постанова Кабінету Міністрів України від 
26.04.2002 р. № 564 «Про затвердження Поло-
ження про дитячий будинок сімейного типу»  
(у разі передачі дитини у дитячий будинок сімей-
ного типу) [36];

– Постанова Кабінету Міністрів України від 
26.04.2002 р. № 565 «Про затвердження Поло-
ження про прийомну сім’ю» (у разі передачі дитини 
у прийомну сім’ю) [37]; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 
26.05.2021 р. № 615 «Деякі питання забезпечення 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, осіб з їх числа житлом та підтримки малих 
групових будинків» [38];

– Порядок створення та діяльності сім’ї патро-
натного вихователя, влаштування, перебування 
дитини в сім’ї патронатного вихователя, затверд- 
жений постановою Кабінету Міністрів України від 
20.08.2021 р. № 893 [39];
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– Наказ Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту, Міністерства освіти і науки Укра-
їни, Міністерства охорони здоров’я України від 
02.02.2007 р. № 302/80/49 «Про затвердження По- 
рядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
й соціального захисту дітей, до сімейних форм 
виховання» [40];

– Наказ Міністерства соціальної політики Укра-
їни 05.03.2012 р. № 122 «Про затвердження форм 
документів з питань усиновлення» [41];

– Наказ Міністерства соціальної політики Укра-
їни від 15.11.2018 р. № 1713 «Про затвердження 
Порядку здійснення органами опіки та піклування 
контролю за цільовим витрачанням аліментів на 
дитину» [42];

– Наказ Міністерства соціальної політики Укра-
їни 28.12.2015 р. № 1256 «Про ведення банку 
даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, і сім’ї потенційних усиновлюва-
чів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 
батьків-вихователів» [43] та низка інших підзакон-
них нормативно-правових актів.

Враховуючи виклики сьогодення, збройну агре-
сію Російської Федерації, введення воєнного стану 
на території України, варто окремою групою виді-
лити ті нормативно-правові акти, які стосуються 
особливостей влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування саме в умо-
вах воєнного часу (які містять результати напра-
цьованих рішень, що дають можливість дитині 
перебувати під час воєнного стану на умовах тим-
часового влаштування в прийомній сім’ї або дитя-
чому будинку сімейного типу, чи за спрощеною 
процедурою – під опікою або піклуванням родичів, 
що забезпечить захист інтересів дитини до того 
моменту, поки не буде достовірно з’ясовано, що 
саме сталось з її батьками), зокрема:

– Про утворення Координаційного штабу 
з питань захисту прав дитини в умовах воєнного 
стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 
17.03.2022 р. № 302 [44];

– Деякі питання тимчасового переміщення 
(евакуації) дітей та осіб, які проживають або зара-
ховані до закладів різних типів, форм власності 
та підпорядкування на цілодобове перебування, 
в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міні-
стрів України від 27.03.2022 р. № 385 [45]; 

– Про внесення змін до Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’яза-
ної із захистом прав дитини: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 15.04.2022 р. № 447 [46];

– Про внесення змін до Порядку створення 
та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаш-
тування, перебування дитини в сім’ї патронатного 

вихователя: Постанова Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2022 р. № 581 [47];

– Про внесення змін до деяких постанов Кабі-
нету Міністрів України щодо цифровізації про-
цесів влаштування дітей у сімейні форми вихо-
вання: Постанова Кабінету Міністрів України від 
31.05.2022 р. № 636 [48] та ін.

Висновки. З урахуванням проведеного аналізу 
можна підсумувати, що система нормативно-пра-
вового забезпечення адміністративно-правового 
регулювання влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування в Україні 
в цілому є сформованою та представлена двома 
системними і комплексними блоками:

1) міжнародні нормативно-правові акти (рати-
фіковані Верховною Радою України) та 

2) національні нормативно-правові акти (які 
представлені Конституцією України, кодифікова-
ними та некодифікованими законами, підзакон-
ними актами).

Отже, виділення у системі нормативно-пра-
вового забезпечення адміністративно-правового 
регулювання влаштування дітей-сиріт і дітей, поз-
бавлених батьківського піклування зазначених 
блоків нормативно-правових актів, крім методоло-
гічного та прикладного значення, має так само і тео-
ретичне, оскільки узгоджується з виявленим у галу-
зевій науці подвійним характером впливу норм 
права у сфері влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування в Україні на 
суспільні відносини, в якому виділяється вузьке, 
галузеве спрямування (нормативно-правові акти, 
які забезпечують адміністративно-правове регу-
лювання відносин у сфері влаштування дітей-си-
ріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) 
та широке – міжгалузеве (нормативно-правові 
акти, які у сукупності складають сферу дії право-
вого регулювання влаштування дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування різної галу-
зевої приналежності). Таким чином, структуру-
вання нормативно-правового забезпечення адмі-
ністративно-правового регулювання влаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, зрозуміло, не обмежується виділенням 
у ньому двох розглянутих блоків нормативно-пра-
вових актів. Воно може бути здійснене, наприклад, 
з позицій юридичної сили нормативно-правових 
актів, галузевої приналежності і, мабуть, інших, які 
мають теоретичний і практичний інтерес критеріїв, 
та його аналіз виходить межі цього дослідження.
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Kniazieva Yu. A. The normative legal basis for the administrative and legal regulation  
of the placement of orphans and children deprived of parental care under Ukrainian law

The article analyzes the set of constituent elements of the system of normative-legal basis 
of administrative-legal regulation of placement of orphans and children deprived of parental care under 
the legislation of Ukraine. This made it possible to comprehensively reflect the set of normative legal acts, 
which contain norms for the regulation of relevant social relations and determine the rules of behavior that 
are mandatory for the subjects of such relations. A conclusion was made about the systemic and complex 
nature of the entire set of regulatory and legal acts that are used for the administrative and legal regulation 
of placement of orphans and children deprived of parental care. Two blocks of normative legal acts regulating 
relations in the field of placement of orphans and children deprived of parental care are conditionally 
distinguished: international and national.

Taking into account the challenges of today, the armed aggression of the Russian Federation, 
the introduction of martial law on the territory of Ukraine, a separate group has highlighted those normative 
legal acts that relate to the specifics of the placement of orphans and children deprived of parental care in 
wartime conditions (which contain the results of elaborated decisions, that enable the child to stay during 
martial law under the conditions of temporary placement in a foster family or a family-type orphanage, 
or under a simplified procedure – under the guardianship or guardianship of relatives, which will ensure 
the protection of the child’s interests until it is reliably it is clear what exactly happened to her parents).

It has been proven that the allocation of the mentioned blocks of normative legal acts in the system 
of regulatory and legal provision of administrative and legal regulation of the placement of orphans 
and children deprived of parental care has, in addition to methodological and applied significance, also 
theoretical significance, as it is consistent with the duality revealed in the branch science by the nature 
of the influence of legal norms in the field of placement of orphans and children deprived of parental care on 
social relations, in which a narrow, sectoral direction is distinguished (normative and legal acts that ensure 
administrative and legal regulation of relations in the field of placement of orphans and children deprived 
of parental care parental care) and broad – inter-branch (normative and legal acts, which collectively make 
up the scope of legal regulation of placement of orphans and children deprived of parental care of different 
branches).

Key words: regulatory and legal acts, administrative and legal regulation, placement of orphans 
and children deprived of parental care, regulatory and legal basis, object of administrative and legal 
regulation.
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ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  
ЯК СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ
Проаналізовано поняття, структура, підходи до розуміння, механізми реалізації та забез-

печення гарантій діяльності правоохоронних органів як суб’єктів формування та реалізації 
державної політики у сфері національної безпеки та оборони.

Досліджено організаційні та функціональні аспекти гарантії діяльності правоохоронних 
органів як суб’єктів формування та реалізації державної політики у сфері національної без-
пеки та оборони. Розглянуто інструментальну складову формування та реалізації держав-
ної політики у сфері національної безпеки та оборони правоохоронними органами гарантії 
здійснення такої діяльності.

Визначено, що найбільш поширеним в науковій літературі визначенням терміну «гаран-
тії» є розуміння його як конкретних засобів, що надають можливість реалізовувати певну 
дію. При цьому більшою мірою йдеться про те, що держава гарантує, що створено всі умови 
для того, щоб людина могла користуватися своїми правами та свободами, а органи влади – 
реалізовувати повноваження. 

Доведено, що під забезпеченням діяльності правоохоронних органів як суб’єктів форму-
вання та реалізації державної політики у сфері національної безпеки та оборони слід розу-
міти процес створення нормативних, організаційних, технічних та інших необхідних умов 
з боку уповноважених від держави суб’єктів задля надання можливості належного виконання 
правоохоронними органами їхніх повноважень у цій сфері. 

Враховано, що форми та методи діяльності правоохоронних органів як суб’єктів форму-
вання та реалізації державної політики у сфері національної безпеки та оборони без гаран-
тій не мають ніякої цінності, адже з одного боку, принцип гарантованості передбачає як 
чітку фіксацію повноважень досліджуваних суб’єктів, так і належну їхню реалізацію, підкріп-
лену мірами відповідальності за неналежність, а з іншого – забезпечує можливість загалом 
їхнього втілення на благо суспільства та держави.

Ключові слова: соціальний захист, механізм реалізації гарантій, організаційні гарантії, 
функціональні гарантії, цивільний контроль, громадський контроль.

Постановка проблеми. Сама проблема-
тика терміну «гарантії діяльності» є досить 
дискусійною у доктринальних колах. Так в юри-
дичній літературі не існує єдиного підходу до 
розуміння терміна «гарантія». Звідси, через 
неоднозначність тлумачення зазначеного тер-
міна, виникають розбіжності у його розумінні на 
науково-доктринальному рівні. Зустрічаються 
різні ознаки, які покладаються в основу поняття 
гарантій. Термін «гарантія» доволі широко вико-
ристовується в багатьох галузях юридичної, 
соціологічної, філософської, політологічної, 
економічної та інших наук. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти гарантій діяльності правоохо-

ронних органів досліджувались у працях Матю-
хіної Н. П., Синявської О. Ю., Трояновського 
В. С., Шила С. М., Ярмакі В. Х. та ін.

Постановка завдання. Метою даної статті 
є дослідження гарантій діяльності правоохо-
ронних органів як суб’єктів формування та реа-
лізації державної політики у сфері національної 
безпеки та оборони.

Виклад основного матеріалу. Якщо звер-
нутися до семантичного тлумачення терміна 
«гарантія» то ми з’ясуємо, що він запозичений 
з французької мови «garantie», який переклада-
ється на українську як «запорука; умова, котра 
забезпечує що-небудь» [1, с. 152]. Тлумачний 
словник української мови визначає поняття 
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«гарантія» як поруку в чомусь, забезпечення 
чого-небудь; умови, що забезпечують успіх 
чого-небудь [2, с. 29]. Так зокрема, відповідно 
до Великого тлумачного словника сучасної 
української мови слово «забезпечити» означає 
створити надійні умови для здійснення чого-не-
будь; гарантувати щось; захищати, охороняти 
кого-, що-небудь від небезпеки [3, с. 281]. 
Одними з перших, хто намагався сформулю-
вати поняття «забезпечення» та визначити його 
зміст у рамках юридичної науки були вчені, які 
займалися проблемами «забезпечення прав 
людини» відносно різноманітних сфер життєді-
яльності держави і суспільства. Водночас, нам 
потрібно абстрагуватися від специфіки пов’я-
заної із цариною прав людини і громадянина 
[4, с. 37; 5, с. 49].

Відповідно термін «забезпечення» включає 
в себе: 1) комплекс економічних, соціальних, 
організаційних, технічних, правових та інших 
заходів, активних дій та рішень уповноважених 
суб’єктів; 2) стратегічну, планову, систематичну 
діяльність публічної адміністрації з чітким спря-
муванням; 3) цілеспрямованість на отримання 
запланованого результату; 4) вказівку на реа-
лізацію прямих обов’язків; 5) сформовану про-
граму необхідних цілей [5, с. 50].

У свою чергу гарантія – це певне явище, яке 
забезпечує досягнення конкретного позитив-
ного результату. Гарантія містить дві невід’ємні 
складові: вона реалізує та захищає. Тому сьо-
годні актуальним є вироблення таких теоретич-
них юридичних засобів й умов, які на практиці 
були б максимально реалізованими та захище-
ними [6, с. 79–80]. 

Гарантувати – означає брати на себе від-
повідальність за що-небудь; давати обіцянку, 
поруку у виконанні чогось. Кожні ці умови 
і засоби безпосередньо визначені у Конститу-
ції, коли йдеться про гарантії. Вони традиційно 
закріплюються в Основному Законі у вигляді 
узагальнених принципів, таких як: гуманізму, 
справедливості, законності, доцільності, рівно-
правності тощо [7].

У контексті діяльності правоохоронних орга-
нів доцільно вести мову про юридичні гарантії, 
тобто про «засоби й способи» які мають юри-
дичну форму, через їхнє закріплення в нормах 
права. Загальновідомо, що норма сама по собі 
не може викликати певні правові результати, 
останні досягаються за допомогою правової 
діяльності [8, с. 144]. З огляду на це, С. Шило 
вважає за доцільне виділити у структурі юри-
дичних гарантій законності два елементи: пра-

вові норми й діяльність суб’єктів. Так, норма 
права встановлює для суб’єкта правовідносин 
конкретні обов’язки, виконання яких (тобто 
діяльність цього суб’єкта) забезпечуватиме реа-
лізацію прав іншого суб’єкта. Закон же висту-
пає юридичною підставою правової діяльності, 
а юридична діяльність є засобом виконання 
закону [9, с. 290].

Відповідно, за своєю структурою гарантії 
діяльності включають в себе, по-перше, юри-
дичні акти, тобто закони, підзаконні та інші 
нормативні акти, по-друге, організаційно-пра-
вову діяльність суб’єктів права, по-третє, спе-
ціальні гарантуючі методи впливу на суспільні 
відносини, тобто правотворчі, правореалізуючі 
та контрольно-наглядові процеси. При цьому, 
треба відрізняти гарантії діяльності від меха-
нізму реалізації. 

Так на думку В. Єгорової, механізм реаліза-
ції є системою влади держави, функцією якої 
є захист, а також процедури такого захисту, за 
допомогою яких реалізується право на захист. 
Це поняття більш широке, ніж поняття гарантії 
і воно включає в себе поряд з іншими складо-
вими і гарантії. Тобто механізм реалізації гаран-
тій діяльності правоохоронних органів містить 
заходи, здатні створювати умови для реалізації 
гарантій їх діяльності. Він складається з гаран-
тій їх забезпечення. Зазначені гарантії – це від-
повідні умови й засоби, які сприяють реалізації 
кожним представником правоохоронних органів 
повноважень [10, c. 3]. 

Таким чином, гарантії діяльності правоохо-
ронних органів як суб’єктів формування та реа-
лізації державної політики у сфері національ-
ної безпеки та оборони необхідно розглядати 
у двох аспектах. Перший аспект стосується 
створення державою умов для належної і ефек-
тивної діяльності правоохоронних органів щодо 
виконання ними правоохоронної функції у цій 
сфері (організаційні гарантії), а другий поля-
гає у створенні умов при яких правоохоронні 
органи суворо дотримуються законів і підза-
конних актів та не порушують права і свободи 
людини і громадянина (функціональні гарантії). 
Ці два аспекти ми і дослідимо. 

Створення державою умов для належ-
ної та ефективної діяльності правоохоронних 
органів щодо виконання ними правоохоронних 
функцій по забезпеченню національної безпеки 
та оборони – це цілеспрямована діяльність усіх 
державних інститутів, що складається із дер-
жавного захисту та соціального забезпечення 
працівників правоохоронних органів й членів 
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їхніх сімей. Стаття 46 Конституції України визна-
чає, що усі громадяни України мають право на 
соціальний захист, що включає право на забез-
печення їх у разі повної, часткової або тимча-
сової втрати працездатності, втрати годуваль-
ника, безробіття з незалежних від них обставин, 
а також у старості та в інших випадках, перед-
бачених законом [7]. Крім того, ст. 17 Основного 
Закону встановлює, що держава забезпечує 
соціальний захист громадян України, які пере-
бувають на військовій службі, а також членів 
їхніх сімей. Проте питання соціального захи-
сту працівників правоохоронних органів не слід 
зводити лише до питань їх соціального забезпе-
чення. Соціальні права цих працівників включа-
ють право на працю, на належні, безпечні і здо-
рові умови праці, на заробітну плату, не нижчу 
від визначеної законом, на захист від незакон-
ного звільнення, на своєчасне одержання вина-
городи за працю (ст. 43 Конституції України), 
на відпочинок (ст. 45 Конституції України), на 
житло (ст. 47 Конституції України), на достатній 
життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48 Кон-
ституції України), на охорону здоров’я, медичну 
допомогу та медичне страхування (ст. 49 Кон-
ституції України), на освіту (ст. 53 Конституції 
України) тощо [7].

Важко не погодитись із думкою про те, що 
важливою ознакою статусу будь-якої соціальної 
групи в суспільстві є її матеріальне становище 
[11, с. 320]. Фінансування правоохоронних орга-
нів покликане насамперед забезпечити належ-
ний соціальний статус їхніх працівників. Одна 
з головних вимог персоналу правоохоронних 
органів – належне грошове утримання та забез-
печення іншими матеріальними благами. За 
результатами досліджень західних фахівців, які 
вивчали механізм стимулювання професійної 
діяльності працівників правоохоронних органів, 
найпривабливішим для них видом стимулювання 
є грошове винагородження [12, с. 47]. Справді, 
заробітна плата (грошове утримання) – основне 
джерело доходів правоохоронців, тому її розмір 
є таким важливим. Але ж чи досягається така 
мета на сучасному етапі? Теперішнє грошове 
утримання не тільки не сприяє досягненню цієї 
мети, а й призводить до зниження зацікавлено-
сті правоохоронців у результатах своєї праці, до 
перегляду ставлення до служби, що, зокрема, 
проявляється або у звільненні з правоохоронних 
органів, або в пошуках і використанні незакон-
них шляхів для задоволення особистих потреб. 
Це становить реальну небезпеку, адже сталість 
правоохоронних органів (як і будь-якої держав-

ної організації) є можливою лише в разі заці-
кавленості їхніх працівників у службі саме в цій 
складовій механізму державного апарату [13].

Якщо визначати сутність і зміст демократич-
ного цивільного контролю як гарантії законності 
у діяльності правоохоронних органів як суб’єк-
тів формування та реалізації державної полі-
тики у сфері національної безпеки та оборони, 
слід підкреслити, що відповідні умови, засоби, 
організаційно-правові заходи, які застосову-
ються суб’єктами зазначеного контролю, будуть 
мати особливості, порівняно із тими засобами 
і заходами, які застосовуються при здійсненні 
громадського контролю за правоохоронною 
діяльністю у сфері боротьби зі злочинністю, 
або у сфері кримінально-виконавчої діяльності.  
Ці особливості будуть визначатись відповідно 
до предмета цивільного контролю і стосува-
тись, у першу чергу, його меж [14, c. 78–79].

Законність виступає як засадничий прин-
цип, гарантія побудови незалежної, демокра-
тичної Української держави, а його реалізація 
пов’язана з вирішенням складних політичних, 
економічних, соціальних і правових проблем. 
Однією з таких проблем є гарантування кон-
ституційних засад демократичного цивільного 
контролю над Воєнною організацією та пра-
воохоронними органами України [15, с. 142]. 
Таким чином, здійснення цивільного контролю 
як одного із різновидів громадського контролю 
дозволяє визначити відповідність діяльно-
сті правоохоронних органів таким загальним 
принципам, як: верховенство права, закон-
ності, підзвітності, прозорості, ефективності 
та результативності.

Так, відповідно до Закону України «Про наці-
ональну безпеку України» предметом демокра-
тичного цивільного контролю є: 1) дотримання 
вимог Конституції і законів України у діяльно-
сті органів сектору безпеки і оборони, недопу-
щення їх використання для узурпації влади, 
порушення прав і свобод людини і громадянина; 
2) зміст і стан реалізації стратегій, доктрин, кон-
цепцій, державних програм та планів у сферах 
національної безпеки і оборони; 3) стан право-
порядку в органах сектору безпеки і оборони, 
їх укомплектованість, оснащеність сучасним 
озброєнням, військовою і спеціальною техні-
кою, забезпеченість необхідними запасами 
матеріальних засобів та готовність до вико-
нання завдань за призначенням у мирний час 
та в особливий період; 4) ефективність вико-
ристання ресурсів, зокрема бюджетних коштів, 
органами сектору безпеки і оборони [16].
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Відповідно для того, щоб правоохоронні 
органи та інші суб’єкти сектору безпеки 
та оборони неухильно дотримувалися норм 
законодавства держава встановлює гарантії 
та механізми дотримання цих гарантій. До таких 
гарантій відноситься не просто демократичний 
цивільний контроль, а система такого контр-
олю, яка складається із сукупності законодав-
чих норм, суб’єктів та процедур. Необхідно від-
мітити, що демократичний цивільний контроль 
складається із власне контролю та нагляду. Так, 
суб’єктами контролю є: Президент України, Вер-
ховна Рада України, Рада національної безпеки 
України, Кабінет Міністрів України, інші органи 
публічного адміністрування (органи виконав-
чої влади та місцевого самоврядування), суд 
та судді. Суб’єктами нагляду – виступає гро-
мадськість.

Ми прибічники думки, що контроль і нагляд 
хоча і схожі за своїми ознаками, але є відмін-
ними інститутами. Більше того, аналіз норм 
Закону України «Про національну безпеку» доз-
воляє стверджувати, що по суті громадський 
нагляд ні як не відрізняється від контролю. Тому, 
на нашу думку, в тому контексті який використо-
вується в аналізованому законі термін «нагляд» 
недоречно використовувати, а більш релевант-
ним буде «контроль». Отже, до Закону України 
«Про національну безпеку України» доцільно 
внести зміни – словосполучення «громадський 
нагляд» замінити на «громадський контроль».

Висновки. Можемо визначити, що найбільш 
поширеним в науковій літературі визначенням 
терміну «гарантії» є розуміння його як конкрет-
них засобів, що надають можливість реалізо-
вувати певну дію. При цьому більшою мірою 
йдеться про те, що держава гарантує, що ство-
рено всі умови для того, щоб людина могла 
користуватися своїми правами та свободами, 
а органи влади – реалізовувати повноваження. 

Можемо стверджувати, що під забезпе-
ченням діяльності правоохоронних органів як 
суб’єктів формування та реалізації державної 
політики у сфері національної безпеки та обо-
рони слід розуміти процес створення норматив-
них, організаційних, технічних та інших необ-
хідних умов з боку уповноважених від держави 
суб’єктів задля надання можливості належного 
виконання правоохоронними органами їхніх 
повноважень у цій сфері. 

Група організаційних гарантій діяльності 
правоохоронних органів як суб’єктів форму-
вання та реалізації державної політики у сфері 
національної безпеки та оборони включає 

правові (вичерпність обов’язків), фінансові 
(належне фінансове та організаційно-технічне 
забезпечення) та соціальні гарантії (різнорідна 
допомога від держави у випадку наявності соці-
альних випадів), які є невід’ємним складником 
життєздатності інституту правоохоронних орга-
нів загалом, та можливості здійснення повнова-
жень конкретним співробітником – зокрема. 

Функціональні гарантії діяльності правоохо-
ронних органів як суб’єктів формування та реа-
лізації державної політики у сфері національ-
ної безпеки та оборони є системою процедур 
та способів зіставлення бажаного результату 
їхньої діяльності із фактичним, що здійснюється 
з метою виявлення її сильних та слабких сторін 
з подальшим відповідним реагуванням. 

Таким чином, як підсумок розкриття піднятої 
проблематики, можемо стверджувати, що інстру-
ментальна складова формування та реалізації 
державної політики у сфері національної безпеки 
та оборони правоохоронними органами не охо-
плює гарантії здійснення такої діяльності. Однак, 
слід враховувати, що форми та методи діяльно-
сті правоохоронних органів як суб’єктів форму-
вання та реалізації державної політики у сфері 
національної безпеки та оборони без гарантій не 
мають ніякої цінності, адже з одного боку, прин-
цип гарантованості передбачає як чітку фікса-
цію повноважень досліджуваних суб’єктів, так 
і належну їхню реалізацію, підкріплену мірами 
відповідальності за неналежність, а з іншого – 
забезпечує можливість загалом їхнього втілення 
на благо суспільства та держави.
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Makarchuk V. V. Guarantees of the activity of law enforcement agencies as subjects  
of formation and implementation of state policy in the field of national security and defense

The concept, structure, approaches to understanding, mechanisms of implementation and ensuring 
guarantees of the activity of law enforcement agencies as subjects of formation and implementation 
of state policy in the field of national security and defense are analyzed.

The organizational and functional aspects of guaranteeing the activity of law enforcement agencies 
as subjects of the formation and implementation of state policy in the field of national security 
and defense have been studied. The instrumental component of the formation and implementation 
of state policy in the field of national security and defense by law enforcement agencies to guarantee 
the implementation of such activities is considered.

It was determined that the most common definition of the term “guarantee” in the scientific literature 
is to understand it as concrete means that provide an opportunity to implement a certain action.  
At the same time, to a greater extent, it means that the state guarantees that all conditions are 
created so that people can enjoy their rights and freedoms, and authorities can exercise their powers.

It has been proven that the process of creating regulatory, organizational, technical, and other 
necessary conditions by the entities authorized by the state to enable proper implementation by law 
enforcement officers should be understood as ensuring the activity of law enforcement agencies 
as subjects of the formation and implementation of state policy in the field of national security 
and defense by their authorities in this area.

It is taken into account that the forms and methods of activity of law enforcement agencies as 
subjects of the formation and implementation of state policy in the field of national security and defense 
without guarantees have no value, because on the one hand, the principle of guarantee provides both 
a clear fixation of the powers of the subjects under investigation, and their proper implementation, 
supported by measures of responsibility for inappropriateness, and on the other hand, it provides 
the possibility of their implementation in general for the benefit of society and the state.

Key words: social protection, guarantee implementation mechanism, organizational guarantees, 
functional guarantees, civil control, public control.
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ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У статті досліджено особливості перспектив удосконалення адміністративно-право-

вого регулювання забезпечення якості вищої освіти в Україні у сучасних складних умовах 
державотворення. Метою статті є проведення аналізу наявних недоліків, колізій та супе-
речностей у чинному законодавстві щодо забезпечення якості освіти, завдання статті 
визначено пошуком напрямів удосконалення адміністративно-правового регулювання забез-
печення якості вищої освіти в Україні. Для реалізації даної мети і завдання у дослідженні 
здійснено звернення до ефективних практик зарубіжного досвіду адміністративно-право-
вого регулювання забезпечення якості вищої освіти у деяких країнах. Застосовано формаль-
но-логічний та порівняльно-правовий методи, а також метод моделювання, який дозволив 
сформулювати пропозиції щодо внесення змін у чинне законодавство України. У статті 
обгрунтовано, що системне реформування адміністративно-правових засад забезпечення 
якості вищої освіти в Україні надасть суттєвий поштовх у наближенні української вищої 
освіти до європейських стандартів при збереженні українських національних традицій 
і забезпечить належну конкурентоздатність українським університетам в умовах гострою 
конкуренції на європейському ринку надання освітніх послуг. Доведено, що удосконалення 
законодавства у сфері забезпечення якості вищої освіти зумовлене конкурентними факто-
рами на ринку вищої освіти як в Україні так і на європейському ринку. У статті обґрунто-
вано, що потреба в удосконаленні даного законодавства загострилася у зв’язку з високою 
соціальною мобільністю молоді в умовах повномасштабного воєнного вторгнення Росій-
ської Федерації в Україну, коли, окрім інших глобальних негативних наслідків, війна спри-
чинила загрозу неповернення значної кількості молоді із зарубіжних країн, що негативно 
впливатиме на підготовку фахових кадрів українськими вищими навчальними закладами. 
У статті показані недоліки вітчизняного законодавства у сфері забезпечення якості вищої 
освіти, представлені основні напрями його удосконалення, зокрема у сфері імплемента-
ції зарубіжного досвіду. За результатами дослідження запропоновано внесення змін у чинні 
нормативно-правові акти, які здійснюють адміністративно-правове регулювання забезпе-
чення якості вищої освіти в Україні.

Ключові слова: якість вищої освіти, адміністративно-правове регулювання, Європей-
ський простір вищої освіти, імплементація, акредитація, освітньо-професійна програма.
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Постановка проблеми. Динаміка суспіль-
них трансформацій в Україні в умовах підви-
щеної соціальної мобільності засвідчує, що 
сучасний рівень вищої освіти знаходиться 
у вкрай конкурентному середовищі, чому спри-
яли процеси євроінтеграції. Це позначається 
у першу чергу на доступності і якості освіти, 
проте перша складова здебільшого вирішу-
ється засобами сучасних телекомунікаційних 
технологій, чому сприяло поширення панде-
мії СOVID-19, а тепер вже і повномасштабне 
російське вторгнення.Потрібно зазначити, що 
адміністративно-правове регулювання забез-

печення якості вищої освіти в Україні, врахо-
вуючи аналізований сучасний стан, потребує 
значної модернізації з урахуванням зарубіжного 
досвіду. Це, насамперед, стосується питання 
демонополізації державного впливу на інсти-
туціональне забезпечення, як це, приміром, 
побудоване у країнах Балтії. Державна моно-
полія на оцінювання якості вищої освіти уза-
лежнює навчально-наукові освітні установи від 
прийнятих стандартів та адміністративно-пра-
вових норм, натомість присутність у цьому 
процесі інститутів громадянського суспільства 
надає можливість збалансувати публічний 
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і приватний інтерес у даній сфері суспільних 
відносин. Більше того, суспільна обумовле-
ність удосконалення адміністративно-право-
вого регулювання забезпечення якості вищої 
освіти в Україні засвідчує потребу не тільки 
суцільної імплементації європейських норм 
і стандартів у даний процес, але і врахування 
національних традицій, що можуть спричи-
няти позитивний вплив на якість вищої освіти, 
зокрема з урахуванням системності вивчення 
української мови, професійної мовної грамот-
ності, питомої ваги мов Європейського освіт-
нього простору, наявності публікацій у науко- 
метричних базах SCOPUS, WoS, системи само-
оцінювання при акредитації тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливостями удосконалення адміністратив-
но-правового регулювання забезпечення яко-
сті вищої освіти в Україні займаються як укра-
їнські, так і зарубіжні дослідники і вчені. Серед 
українських науковців значний внесок у пошук 
законодавчих конструкцій підвищення якості 
освіти здійснили К.М. Ващенко, Г.П. Клімова, 
В.О. Невядовський, В.В. Нестеренко, О.І. Лок-
шина, С.А. Мороз, Н.І. Ревнюк, Л.В. Пшенична 
та інші. Примітним фактом слід відзначити різ-
нофаховість досліджень, присвячених одній 
проблемі – пошуку конструкцій удосконалення 
законодавства у сфері якості вищої освіти. Вод-
ночас значна чисельність зарубіжних дослід-
ників і вчених приділила увагу цим питанням. 
Проте, з урахуванням суттєвого наукового 
доробку наявні дослідження не містять кон-
кретних юридичних пропозицій щодо удоскона-
лення тих чи інших нормативно-правових актів, 
які регулюють дані суспільні відносини.

Мета статті – аналіз наявних недоліків, колі-
зій та суперечностей у чинному законодавстві 
щодо забезпечення якості освіти, водночас 
завданням статті є пошук напрямів удоскона-
лення адміністративно-правового регулювання 
забезпечення якості вищої освіти в Україні.

Виклад основного матеріалу. В умовах 
посилення конкурентоздатності якості вищої 
освіти на європейському просторі, а також у світі 
загалом, актуальності набуває надання сучас-
ним знанням і навичкам фахівців-випускників 
ознак інтернаціональної придатності, оскільки 
соціальна мобільність, викликана в Україні вій-
ною, зумовлює гарантії застосовуваності ком-
петентностей та визнання документів про вищу 
освіту у зарубіжних країнах зокрема. Саме такі 
аспекти, на наше переконання, заслуговують на 
першочергову увагу при модернізації чинного 

національного законодавства та інституційних 
елементів забезпечення якості вищої освіти.

У таких умовах розширення самостійності 
університетів, розвиток горизонтальних зв’язків 
та різноманітних форм кооперації, у тому числі 
на основі мережевої взаємодії, яка підвищує 
стійкість усієї системи вищої освіти, особливо 
в критичних ситуаціях, зумовлених несприят-
ливою епідеміологічною обстановкою та втор-
гненням Російської Федерації. Водночас, зако-
нодавчі ініціативи у галузі забезпечення якості 
вищої освіти формують основу для інновацій-
ного розвитку навчальних програм університе-
тів. Це дозволяє орієнтувати освітню діяльність 
не лише на забезпечення потреби регіональ-
ного ринку праці у фахівцях з вищою освітою, 
а й на перспективний розвиток галузей еконо-
міки, науки та технологій, на створення умов 
для реалізації особистісної професійної траєк-
торії випускників.

Особливості удосконалення адміністратив-
но-правового забезпечення якості вищої освіти 
в Україні, на наше переконання, мають бути 
спрямовані на удосконалення нормативно-пра-
вових основ порядку проведення акредитації 
та аудиту в українських вишах.

У цьому контексті доцільно звернути увагу 
на досвід США, зокрема Уряду США: маючи 
достатні підстави та важелі управління у вигляді 
бюджетних коштів та державних органів контр-
олю за ефективністю їх використання, воно не 
вводить директивного контролю за діяльністю 
вузів, які отримують таке фінансування, але 
намагається дотриматися балансу інтересів 
і зберегти демократичні інститути управління на 
основі принципів саморегуляції, незалежності, 
об’єктивності та прозорості процедур оцінки 
якості освіти [1]. Можливо, саме це є однією 
з причин того, що найкращими університетами 
світу є приватні американські університети, 
а американська вища школа, без перебіль-
шення, залишається найпривабливішою для 
здібних та заможних абітурієнтів світу [2, c. 17].

Такий результат у США дійсно досягнуто за 
рахунок децентралізації адміністративно-пра-
вових засад акредитації американських вишів. 
У цьому контексті, на наш погляд, доцільно про-
вести паралель між децентралізацією у сфері 
науки – коли ліквідовано Вищу атестаційну 
колегію і постійно діючі спеціалізовані вчені 
ради на рівні доктора філософії.

Саме тому потрібно уникати прямого зв’язку 
між результатами оцінки та негайними рішен-
нями про долю університету. Такий зв’язок 
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створює сильні стимули до того, щоб відпові-
дати показникам, а отже, і сильні стимули до 
маніпуляції ними. Університети будуть праг-
нути за будь-яку ціну до відповідності критеріям 
(compliance culture), навіть якщо для них вони 
ніяк не пов’язані з якістю їх діяльності [3, с. 368]. 
Досвід багатьох країн показує, що можна ухва-
лювати рішення з деякими умовами, переві-
ряючи надалі, чи були вони виконані. Якщо 
університет у будь-який спосіб намагається 
відповідати критеріям, у такому разі це може 
негативно впливати на шкоду тим напрямкам, 
які складніше виміряти, але які виражають суть 
його діяльності [4, с. 36]. Звіт комісії НАЗЯВО 
не повинен мати форму тільки вердикту, він 
повинен допомогти університету в розумінні 
слабких сторін і дій, необхідних для їх подо-
лання [5, c. 105].

Слід зазначити, враховуючи всі особливості 
національної системи оцінки якості освіти, 
існуюча зараз система контролю якості реалі-
зується, в основному, через процедуру ліцен-
зування та державної акредитації. Водночас 
перелік показників державної акредитації на 
даний момент можна вважати умовно достат-
нім для інтегральної оцінки ефективності діяль-
ності та віднесення його до типу установи 
та однієї з видових груп (університет, академія, 
інститут). Хоча показники цього переліку, так чи 
інакше, визначають якість освітнього процесу 
та його результатів.

Процедура державної акредитації, що скла-
лася, не передбачає диференційованої оцінки 
виконання освітньою організацією вимог дер-
жавного освітнього стандарту. У прийнятому 
комісією НАЗЯВО рішенні фіксується лише 
висновок: «відповідає» чи «не відповідає» 
діяльність навчального заклади стандарту за 
оцінками від F до A.

Ця одномірність та категоричність рішень за 
підсумками акредитації не завжди виправдана. 
Приміром, якщо гарант магістерської програми 
щорічно отримує гранти на виконання науко-
вих досліджень за своїм напрямом, залучає до 
роботи над ними магістрів, щорічно публікує 
спільно з ними та/або персонально статті в про-
відних вітчизняних та/або зарубіжних наукових, 
що рецензуються у журналах, які індексуються 
в міжнародних наукометричних базах, але хоча 
б одного року не виступить на національній 
науковій конференції з апробацією результатів 
своїх наукових досліджень, приміром навіть того 
ж року він зробить доповіді за результатами цих 
досліджень на кількох міжнародних конферен-

ціях, у такому разі вимоги стандарту щодо нього 
як до гаранта магістерської програми виконано 
не буде. Отже, і напрямок підготовки, а також 
група напрямків (спеціальностей) підготовки 
в магістратурі акредитовані не будуть.

Водночас, доцільно взяти до уваги твер-
дження дослідників про те, що заклади вищої 
освіти, які рухаються на напрямі запровадження 
систем забезпечення якості освітньої діяльно-
сті, не отримують жодних конкурентних переваг 
перед тими, які ці системи не впроваджують, 
оскільки від упровадження систем забезпе-
чення якості не залежить ні державне фінансу-
вання закладів, ні їх привабливість в очах абіту-
рієнтів. Тому у закладах вищої освіти відсутня 
мотивація до запровадження внутрішніх систем 
забезпечення якості. Водночас, процес імпле-
ментації Стандартів і рекомендацій щодо забез-
печення якості в Європейському просторі вищої 
освіти в практику роботи закладів вищої освіти 
в Україні є складним, з огляду як на відсутність 
традицій, що характеризують моделі забезпе-
чення якості освіти в багатьох європейських 
країнах, так і недосконалість/відсутність регу-
люючих процедур для упровадження Стан-
дартів. Виходом з цієї ситуації може бути як 
інтенсифікація синхронізації національної сис-
теми забезпечення якості вищої освіти в Укра-
їни з європейським аналогом, так і постійний 
моніторинг здобутків і недоліків. Зокрема, 
наявними є рівні недостатньої залученості сту-
дентів у процедури забезпечення якості освіти 
у якості рівних партнерів; домінування кон-
тролюючої моделі зовнішнього забезпечення 
якості над моделлю, що орієнтована на покра-
щання; обмеження закладів вищої освіти вибо-
ром лише національної агенції забезпечення 
якості [6, с. 129].

Виходячи з цього, слід взяти до уваги фак-
тори реформування, які полягають у тому, що 
нові умови надання освітніх послуг виклика-
ють необхідність перебудови роботи вишу, як 
випускаючих кафедр, роботодавців, так і самих 
студентів, тому всі учасники цього ринку повинні 
враховувати наступні особливості, притаманні 
лише освітнім послугам [7, с. 369]:

– відносна тривалість виконання;
– тривалість виявлення результативності 

надання послуг;
– періодичність надання послуг;
– залежність послуг від місця їх надання 

та місця проживання студентів;
– посилення потреби у освітніх послугах 

у міру задоволення цієї потреби.
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Зазначені особливості при їх нормативному 
вираженні у стандартах вищої освіти не гаран-
тують високої якості підготовки випускників 
у відповідності умовам реалізації професійної 
освітньої програми.

Загалом оцінка діючої системи акредита-
ції вищих навчальних закладів показує, що 
вона існує як би сама по собі, відтворюючи 
та змінюючи раніше існуючі показники та крите-
рії [8, с. 12]. Вона вкрай інертно реагує на якісні 
та кількісні зміни в системі вищої професійної 
освіти в країні та у світовому масштабі. Скон-
центрована на нехай важливих, але все ж таки 
щодо приватних параметрів, чинна система 
показників діяльності та критеріїв державної 
акредитації упускає ряд важливих для сучасної 
вищої професійної освіти моментів.

Приміром, у пункті 11 Положення про акре-
дитацію освітніх програм, за якими здійсню-
ється підготовка здобувачів вищої освіти [9] 
встановлено, що дотримання вимог програми 
роботи експертної групи є частиною зобов’я-
зань закладу вищої освіти, передбачених акре-
дитаційною процедурою. Заклад вищої освіти, 
зокрема, забезпечує у визначений програмою 
роботи експертної групи час присутність осіб, 
з якими заплановані індивідуальні співбесіди, 
інтерв’ю, фокус-групи (представників керівни-
цтва закладу, навчально-наукових інститутів 
(факультетів), педагогічних, науково-педагогіч-
них, наукових працівників, представників орга-
нів студентського самоврядування, здобувачів 
вищої освіти, випускників, роботодавців тощо). 
Проте варто звернути увагу на той факт, що 
немає гарантій уникнення суб’єктивізму при 
таких візитах експертів НАЗЯВО і індивідуальні 
співбесіди можуть носити характер корупційних 
домовленостей, упереджених оцінок та інших 
протиправних дій, ініційованих будь-якою сто-
роною. На наше переконання, дана норма 
має виключати індивідуальні співбесіди, що 
доцільно замінити он-лайн анкетуванням на 
офіційному веб-сайті НАЗЯВО.

Значні корупційні ризики також закладені 
у положеннях пункту 12 зазначеного норматив-
но-правового акту, де зазначається, що «…Керів-
ники закладів освіти, підприємств, установ та орга-
нізацій, працівники або здобувачі вищої освіти 
яких беруть участь в акредитаційній експертизі, 
сприяють участі таких працівників або здобувачів 
вищої освіти в акредитаційній експертизі та інших 
заходах Національного агентства…», зокрема 
положення «…сприяють участі…» має бути 
однозначно нормативно виражено, оскільки таке 

«сприяння» вже автоматично створює провока-
тивне поле для корупційних правопорушень, хоча 
у п. 8 розділу IV «Правовий статус експертів, що 
проводять акредитацію» даного нормативно-пра-
вового акту вказано, що експерту забороняється 
вимагати та/або отримувати неправомірну вигоду 
в будь-якій формі, у тому числі подарунки, від 
працівників закладу вищої освіти чи третіх осіб.

Державна оцінка кваліфікації професорсько- 
викладацького складу, є також важливою про-
блемою і вразливим аспектом акредитації 
та встановлення рівня якості надання освітніх 
послуг у вищих навчальних закладах. Визна-
чення рівня кваліфікації професорсько-викла-
дацького складу має здійснюватися не лише за 
науковими ступенями та званнями і сукупністю 
публікацій, а й за рівнем сформованих профе-
сійних компетентностей викладачів [10]. Немає 
загальних, єдиних критеріїв визначення внутріш-
ньовузівської системи гарантії якості освітніх тех-
нологій та якості випускників. У цьому контексті 
також ефективним удосконаленням адміністра-
тивно-правового забезпечення даного процесу 
має бути впровадження положення про сліпе 
та анонімне студентське анкетування.

Зазначені та інші вищенаведені у попередніх 
розділах аспекти свідчать про те, що багато 
критеріїв сучасної системи не відповідають 
сучасним реаліям суспільних відносин у даній 
сфері. Варто відзначити необов’язкову наяв-
ність профільних фондів бібліотеки у вишах за 
освітньо-професійною програмою, яка підлягає 
акредитації. Або, наприклад, ставиться під сум-
нів необхідність пред’явлення жорстких вимог 
до навчальних аудиторій та інших приміщень, 
у той час, коли розвивається онлайн-освіта 
і все більша увага приділяється самостійній 
роботі студентів. 

Для об’єктивної оцінки якості підготовки фахів-
ців система критеріїв та процедур суспільно-про-
фесійної акредитації освітніх програм повинна 
передбачати оцінку всіх складових освітнього 
процесу, що здійснюється у вищому навчальному 
закладі. Водночас критерії акредитації освіт-
ньо-професійних програм також повинні вклю-
чати, як необхідну умову, наявність у вузі сис-
теми, що забезпечує безперервне поліпшення 
освітніх програм, а також передбачає постійну 
взаємодію зі стейкхолдерами – основними 
замовниками програм, вивчення запитів спожи-
вачів, досягнення результатів навчання на основі 
задоволення цих вимог та наявність адекватного 
механізму оцінки досягнення результатів нав-
чання випускниками, про те, що у вузі ефективно 
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працює система безперервного вдосконалення 
освітньо-професійної програми відповідно до 
вимог професійної спільноти [11, c. 36], а також 
конкурентних тенденцій на ринку праці.

Потребує удосконалення також набір крите-
ріїв оцінювання якості освітньої програми. Крите-
рії не враховують особливостей освітніх програм 
у технічно-інженерній сфері і сфері, приміром, 
юридичній. Юридичні освітньо-професійні про-
грами мають відповідні особливості, пов’язані 
з правозастосовчою практикою. Але, приміром, 
як показав проведений аналіз зарубіжних моде-
лей, існуючі національні системи оцінки яко-
сті освіти різняться за багатьма параметрами, 
зокрема ступеня залучення до цього процесу 
урядових (державних), громадських, професій-
них установ. Однак спільним для них є те, що 
вимоги до якості підготовки фахівців у галузі тех-
ніки та технологій формулюються професійною 
спільнотою [11, c. 36], що гарантує відповідність 
програми стандартам якості, що висуваються 
професійною спільнотою до підготовки випус-
кників до інженерної діяльності.

Для вирішення цієї проблеми, на наше пере-
конання, слід врахувати зарубіжний досвід. 
Варто також звернути увагу і на досвід інших 
держав щодо адміністративно-правового забез-
печення якості вищої освіти, які мають інтегро-
ваний характер. Приміром, У Республіці Казах-
стан діє Національний реєстр акредитаційних 
органів, до якого входять: Акредитаційна рада 
інженерії та технологій (ABET, США), Австрій-
ське агентство з забезпечення якості та акре-
дитації (AQ Ausria, Австрія), Інститут акредита-
ції, сертифікації та якості (ACQUIN, Німеччина), 
Акредитаційне агентство з програм інженерії, 
інформатики, природничих наук та матема-
тики (ASIIN e.v., Німеччина), Незалежне агент-
ство акредитації та рейтингу (НААР, Республіка 
Казахстан), Незалежне казахстанське агентство 
із забезпечення якості освіти (НКАОКО). Таким 
чином, на сьогодні можна зафіксувати існу-
вання інституту незалежної акредитації у Казах-
стані. Там сформовано національну система 
оцінки якості освіти (НСОКО), що включає різні 
процедури контролю та оцінки: ліцензування, 
атестацію, акредитацію, ліцензійний контроль 
та ін. У країні здійснюють діяльність національні 
та закордонні акредитаційні агенції. «Інсти-
туційну акредитацію проводять лише казах-
станські агенції, а спеціалізовану (програмну) 
акредитацію освітніх програм – будь-яку з наз-
ваних». Зроблені кроки свідчать про інтеграції 
системи вищої та післявузівської освіти Казах-

стану у Болонський процес [12, c. 121]. Саме 
такий підхід, на наше переконання, потребує 
імплементації у національну систему контролю 
якості вищої освіти, коли не тільки НАЗЯВО, за 
заздалегідь визначеними критеріями, але і інші 
установи, у тому числі зарубіжні, зможуть здійс-
нювати акредитаційні функції. Даний висновок 
не суперечить чинним адміністративно-право-
вим нормам, зокрема у Положенні про акреди-
тацію освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти: у розділі 
V. Акредитація освітніх програм іноземними 
акредитаційними агентствами та незалежними 
установами оцінювання і забезпечення яко-
сті вищої освіти [9] встановлено, що в Укра-
їні визнаються сертифікати про акредитацію 
освітніх програм, видані іноземними акредита-
ційними агентствами чи агентствами забезпе-
чення якості вищої освіти, перелік яких затвер-
джується Кабінетом Міністрів України.

Також варто переосмислити положення 
пункту 3 Загальних положень вищезазначеного 
нормативно-правового акту, де встановлено, 
що акредитація є добровільною і проводиться 
з ініціативи закладу вищої освіти. У такому 
разі рівень акредитації виступає правом на 
здійснення відповідного обсягу освітніх послуг 
і таке положення є нормативним, коли у пункті 6 
статті 5 Закону України «Про вищу освіту» [13] 
встановлено, що документ про вищу освіту 
видається закладом вищої освіти лише за акре-
дитованою відповідно до цього Закону освіт-
ньою програмою. У документі про вищу освіту 
зазначається найменування органу (органів) 
акредитації, а в додатку до документа про вищу 
освіту – інформація про видані ним (ними) відпо-
відні акредитаційні сертифікати, рішення. Таким 
чином, Закон України «Про вищу освіту» наді-
лений більшою імперативною силою і виключає 
добровільність акредитаційних процедур і ство-
рює зобов’язання для суб’єктів надання освітніх 
послуг з обов’язкового проходження акредита-
ції, що є прямою умовою права видачі дипломів 
державного зразка. У такому контексті випли-
ває потреба приведення підзаконного акта – 
Положення про акредитацію освітніх програм, 
за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти – у відповідність до чинних норм 
законодавства, що також виключить дану колі-
зію і встановить однакове розуміння потреби 
акредитації всіма суб’єктами надання освітніх 
послуг у сфері вищої освіти.

Висновки і пропозиції. З огляду на вищеза-
значені перспективи удосконалення адміністра-
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тивно-правового регулювання забезпечення якості 
вищої освіти в Україні, слід зазначити, що наразі 
існує потреба внесення змін і доповнень у Поло-
ження про акредитацію освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 
а також перебудови всієї архітектури галузевого 
законодавства, що передбачатиме залучення 
зазначених елементів іноземного досвіду та при-
пинення монополії державних інституцій у сфері 
оцінки якості вищої освіти через акредитацію.
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Nogas N. І. Prospects for improving the administrative and legal regulation of higher 
education quality assurance in Ukraine

The article examines the features of the prospects for improving the administrative and legal 
regulation of the quality assurance of higher education in Ukraine in today’s difficult conditions 
of the creation of the state. The purpose of the article is to analyze the shortcomings, conflicts 
and contradictions in the current legislation on ensuring the quality of education, the task of the article 
is determined by the search for ways to improve the administrative and legal regulation of ensuring 
the quality of higher education in Ukraine. To achieve this goal and objective, the study refers to 
the effective practices of foreign experience in the administrative and legal regulation of quality 
assurance in higher education in some countries. The formal-logical and comparatively legal methods, 
as well as the modeling method, were applied, which made it possible to formulate proposals for 
amending the current legislation of Ukraine. The article substantiates that a systematic reform 
of the administrative and legal foundations for ensuring the quality of higher education in Ukraine 
will give a significant impetus to bringing Ukrainian higher education closer to European standards 
while maintaining Ukrainian national traditions and ensure proper competitiveness of Ukrainian 
universities in the face of intense competition in the European market of educational services. It is 
proved that the improvement of legislation in the field of quality assurance of higher education is due 
to competitive factors in the higher education market both in Ukraine and in the European market. 
The article substantiates that the need to improve this legislation has escalated due to the high social 
mobility of young people in the context of a full-scale military invasion of the Russian Federation 
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into Ukraine, when, in addition to other global negative consequences, the war entailed the threat 
of a significant number of young people not returning from foreign countries. will negatively affect 
the training of professional personnel by Ukrainian higher educational institutions. The article shows 
the shortcomings of domestic legislation in the field of ensuring the quality of higher education, 
presents the main directions for its improvement, in particular, in the field of implementation of foreign 
experience. Based on the results of the study, it is proposed to amend the existing regulatory legal 
acts that carry out administrative and legal regulation of ensuring the quality of higher education  
in Ukraine.

Key words: quality of higher education, administrative and legal regulation, European Higher 
Education Area, implementation, accreditation, educational and professional program.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ, ПОРЯДОК  
ТА УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
В УКРАЇНІ
В статті на виконання завдань дослідження визначені адміністративно-правових під-

стави фінансування дорожньої інфраструктури в Україні, з’ясовано порядок та умови фінан-
сування дорожньої інфраструктури в Україні та запропоновано окремі шляхи їх удоскона-
лення з урахуванням передових міжнародних практик.

З огляду на аналіз нормативних актів, які тим чи іншим чином регулюють засади публіч-
ного фінансування у сфері дорожньої інфраструктури та виходячи зі стратегічних пла-
нів розвитку цієї сфери в Україні, запропоновано внести такі законодавчі зміни: прийняти 
Закону «Про дорожню інфраструктуру» в якому визначити правові, економічні, організа-
ційні та соціальні засади забезпечення фінансування дорожньої інфраструктури; прийняти 
Постанову КМУ «Про порядок утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструк-
тури України», в якій визначити юрисдикцію кожного органу публічної влади – Укравтодору, 
служб автомобільних доріг місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування щодо 
спрямування публічних фінансів на їх утримання.

Для активізації впровадження світового досвіду щодо будівництва та експлуатації авто-
мобільних доріг на принципах державно-приватного партнерства необхідно втілювати 
положення Закону «Про концесію», зокрема щодо інвестування та утримання платних доріг 
на умовах: 1) затвердження довгострокової програми концесії автомобільних доріг в Україні; 
2) визначення разом з міжнародними експертами автомобільні коридори України, які потре-
бують будівництва та за рух через які буде сплачуватись плата; 3) створення належних 
умов та гарантій для інвесторів; 4) обов’язкове проектування та будівництво альтер-
нативних автомобільних доріг в об’їзд платних; 5) відміни сплати додаткового акцизу на 
паливо; 6) запровадження договорів страхування об’єктів дорожньої інфраструктури та ін.

Ключові слова: публічне адміністрування, дорожня інфраструктура, умови та порядок 
фінансування в сфері дорожньої інфраструктури, зарубіжний досвід, шляхи впровадження 
зарубіжного досвіду. 

© Пархета В. І., 2022

Актуальність теми дослідження. На сьо-
годні протяжність автомобільних доріг загаль-
ного користування в Україні становить 169,1 тис. 
км, 20,1 тис. км із яких мають загальнодержавне 
значення. Взагалі на території України побудо-
вано сім автомобільних транспортних коридо-
рів (міжнародні №№ 3, 5, 9 та національні: Бал-
тійське море – Чорне море, Європа – Азія, ЧЕС 
(Чорноморське економічне співробітництво) 
і Євроазійський). Довжина доріг за напрямками 
транспортних коридорів становить 5240 км. За 
наявності ефективних механізмів управління 
й фінансування розвитку такої мережі авто-
шляхів стане можливою реалізація транзитного 
потенціалу України, що позитивно вплине на 
економічне зростання, яке активно почалося 

з 2018 року з запровадженням та початком реа-
лізації програми Президента України та Уряду 
України «Велике будівництво», але якорем 
в цьому процесі розвитку стала збройна агре-
сії росії яка триває з 24 лютого 2020 року, що 
супроводжується багаточисельними потужними 
ударами важкої артилерії, яка призводить до 
людських втрат та розрушення в тому числі 
дорожньої інфраструктури. За попередніми 
оцінками, станом на 3 березня Державне агент-
ство автомобільних доріг України оцінює збитки 
від пошкодження дорожньої інфраструктури під 
час війни з рф в 874 млрд грн. Було зруйновано 
23 тис. км автодоріг і 273 штучних споруд – мос-
тів, шляхопроводів тощо. Загальна сума, яку 
ми вже нарахували – це 874 млрд грн. Тобто, на 



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

42

відновлення тих штучних споруд і доріг, які були 
зруйновані в цій війні, піде така сума: доріг на 
835 млрд грн і мостів на 39 млрд грн. [1]. В той 
же час є велике сподівання і переконання на 
швидке та якісне відновлення дорожньої інфра-
структури в Україні в повоєнний час за рахунок 
внутрішніх резервів і продовження програми 
«Велике будівництво» та залучення інвестицій-
них коштів міжнародних партнерів України.

Нижче на досягнення мети дослідження 
в межах даної статті доцільно поставити 
та забезпечити виконання таких завдань: 
визначення адміністративно-правових під-
став, з’ясування порядку та умов фінансу-
вання дорожньої інфраструктури в Україні 
у тому числі з урахуванням запровадження 
передових світових практик.

Виклад основних положень. На початку 
доцільно визначити адміністративно-правові 
засади умов фінансування дорожньої інфра-
структури в Україні. Законами, які визначають 
джерела фінансування будівництва, рекон-
струкції, ремонту та утримання автомобільних 
доріг загального користування є Податковий 
кодекс України [2], Закони України «Про дже-
рела фінансування дорожнього господарства 
України» [3], «Про концесії» [4]. Так, Закон Укра-
їни «Про джерела фінансування дорожнього 
господарства України» визначає правові основи 
забезпечення фінансування витрат, пов’яза-
них з будівництвом, реконструкцією, ремонтом 
і утриманням автомобільних доріг загального 
користування та сільських доріг України. 

На підзаконному рівні питання публіч-
ного фінансування дорожньої інфраструктури 
в Україні регулюють ряд актів. Так, Постано-
вою КМУ від 20 грудня 2017 р. № 1085 визна-
чено механізм спрямування коштів державного 
дорожнього фонду, який створюється у складі 
спеціального фонду державного бюджету 
та розрахунки бюджетного фінансування будів-
ництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг в Україні [5]. 

В окремих нормативних актах Уряду Укра-
їни визначено стратегічні (короткострокові 
та довгострокові) плани реформування галузі 
дорожньої інфраструктури України. Зокрема, 
в Національній транспортній стратегії України 
на період до 2030 року, схваленої Розпоря-
дженням КМУ від 30 травня 2018 р. № 430-р. 
[6] передбачено забезпечення розвитку пріо-
ритетної мережі автомобільних шляхів, а саме: 
забезпечення коротко-, середньо- та довго-
строкового планування розвитку автомобіль-

них шляхів; визначення ключових показників 
ефективності управління дорожнім господар-
ством та системи моніторингу їх виконання; 
введення європейських стандартів проекту-
вання, розроблення та обслуговування авто-
мобільних доріг, підвищення рівня якості 
автодорожнього покриття та обґрунтованість 
вибору його типу, зокрема шляхом поступо-
вого відновлення експлуатаційних характе-
ристик дорожньої мережі; покращення якості 
та довговічності автомобільних доріг на основі 
проектно-кошторисної документації та виснов-
ків техніко-економічного обґрунтування; збіль-
шення частки автомобільних доріг загального 
користування з твердим покриттям; розбудова 
мережі пунктів дорожнього сервісу для забезпе-
чення проведення перевірки дотримання вимог 
режимів праці та відпочинку водіїв відповідно 
до Європейської угоди щодо роботи екіпажів 
транспортних засобів, які виконують міжна-
родні автомобільні перевезення (ЄУТР); впро-
вадження довгострокових контрактів з експлуа- 
таційного утримання автомобільних доріг на 
основі їх роботи та кінцевих результатів; збіль-
шення кількості пересувних габаритновагових 
комплексів та забезпечення здійснення дієвого 
контролю за перевищенням габаритно-вагових 
параметрів транспортних засобів; створення 
конкурентного середовища та сприятливого 
бізнес-клімату на ринку надання транспортних 
послуг, зокрема розширення переліку послуг, 
що надаються підприємствами транспортної 
галузі та ін.

Розпорядженням КМУ від 21 жовтня 2020 р. 
№ 1360-р «Про схвалення Стратегії підвищення 
рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 
період до 2024 року» передбачено ряд заходів 
спрямованих на направлення фінансування 
дорожньої інфраструктури України, зокрема: 
облаштування на нерегульованих перехрестях 
захищених поворотів, а на автомобільних доро-
гах, вулицях, у місцях розвороту – смуги гальму-
вання; підвищення інформативності автомобіль-
них доріг та їх інфраструктурного облаштування; 
обладнання ділянок вулично-дорожньої мережі 
транспортним огородженням, зокрема таким, що 
розділяє зустрічні напрямки руху; застосування 
новітніх технічних засобів організації дорожнього 
руху з поліпшеними характеристиками сприй-
няття учасниками руху та підвищеними характе-
ристиками зносостійкості (розмітка, освітлення); 
модернізацію світлофорних об’єктів; забезпе-
чення безпеки узбіч, їх укріплення та очищення; 
побудову кільцевих перехресть малого радіуса 
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тощо; приведення вимог щодо розташування 
зовнішньої реклами на міжнародних автомагі-
стралях у відповідність з Європейською угодою 
про міжнародні автомагістралі; посилення без-
пеки дорожнього руху на залізничних переїздах 
та підходах до них; освітлення вулиць та доріг 
з використанням енергозберігаючих технологій, 
особливо на ділянках доріг I категорії, що про-
ходять через населені пункти; облаштування 
транспортної інфраструктури у населених пунк-
тах з урахуванням потреб осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення [7].

Також слід вказати, що частку міжнародних 
правових актів, які регулюють відносини фіна-
сування дорожньої інфраструктури в Україні 
складають угоди щодо залучення іноземних 
інвестицій в цю сферу. Зокрема слід відмітити, 
що 9 липня 2018 року між Україною та Європей-
ськім інвестиційним банком підписано Фінан-
сову угоду стосовно Проекту «Підвищення 
безпеки автомобільних доріг в містах України» 
[8, с. 35]. Відповідно до цього проекту Міністер-
ство інфраструктури визначене відповідальним 
виконавцем Проекту, що передбачено наказом 
Міністерства фінансів від 03.07.2018 № 596 
«Про доцільність підготовки спільного з Євро-
пейськім інвестиційним банком Європейськім 
банком реконструкції. Орієнтовна вартість Про-
екту (за оцінками експертів ЄІБ) 177 млн. євро 
(без ПДВ), з яких кредити: ЄІБ – 75 млн євро; 
ЄБРР – 75 млн євро; решта – власні кошти міст, 
технічна допомога [9].

З огляду на аналіз нормативних актів, які 
тим чи іншим чином регулюють засади публіч-
ного фінансування у сфері дорожньої інфра-
структури та виходячи зі стратегічних планів 
розвитку цієї сфери в Україні, доцільно внести 
такі законодавчі зміни: прийняти Закону «Про 
дорожню інфраструктуру» в якому визначити 
правові, економічні, організаційні та соціальні 
засади забезпечення фінансування дорож-
ньої інфраструктури; прийняти Постанову КМУ 
«Про порядок утримання автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури України», в якому 
визначити на основі Закону «Про автомобільні 
дороги» види (типи) автомобільних доріг та їх 
інфраструктуру, та визначити юрисдикцію кож-
ного органу публічної влади щодо їх утримання, 
зокрема юрисдикції: Укравтодору, служб авто-
мобільних доріг місцевих органів влади, орга-
нів місцевого самоврядування, а також порядок 
розподілу публічних фінансів на їх утримання.

Нижче розглянемо порядок та умови фінан-
сування дорожньої інфраструктури в Україні 

з урахуванням передових міжнародних практик.
Натепер основним джерелом фінансування 

розвитку мережі доріг загального користування 
є кошти державного й місцевих бюджетів. Із 
державного бюджету фінансуються ремонт 
та обслуговування автошляхів міжміського спо-
лучення, а відповідальність за аналогічні роботи 
в містах і селищах несуть місцеві бюджети. За 
оцінкою Світового банку від 2018 року, для 
фінансування капітальних та поточних ремонтів 
Україні потрібні 30 млрд гривень на рік протя-
гом 2018–2022 років (без урахування інфляції). 
Це дозволить підвищити частку доріг у гарному 
стані з 46% до 96%. 2020 року Україна витра-
тила значно більше. А на 2021 рік на ремонт 
доріг закладено 132 млрд грн. [10]. Таким чином 
планове бюджетне фінансування цієї сфері 
у 2020 році сягнуло найвищої цифри в 9,1 млрд 
грн, з яких 4,7 млрд грн передбачено залучення 
коштів міжнародних донорів, що на 38% більше 
ніж у 2019 році [11]. 

Крім того Кабмін затвердив зміни до Дер-
жавної цільової економічної програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування 
державного значення на 2018–2022 роки, 
згідно з якою прогнозний обсяг фінансування 
цієї програми становить 322,15 мільярда гри-
вень, у тому числі за рахунок коштів держав-
ного дорожнього фонду – в розмірі 193,15 
мільярда гривень, з яких на погашення зобов’я-
зань за кредитами передбачено 32,76 мільярда 
гривень, за рахунок коштів загального фонду 
держбюджету – 7,96 мільярда гривень, за раху-
нок коштів міжнародних фінансових організа-
цій – 20,26 мільярда гривень, за рахунок коштів 
інвесторів – 100,78 мільярда гривень [12, с. 90].

Все це свідчить про те, що на сьогодні ми вихо-
димо на економічно обґрунтовані показники 
фінансування розвитку дорожньої інфраструк-
тури в Україні, які дадуть можливості наблизити 
дану сферу до європейських стандартів та під-
вищити рівень інвестиційної привабливості Укра-
їни, що наддасть поштовх в розвитку економіки 
країни. 

Нижче доцільно навести економіко-правові 
засоби формування фінансування дорожньої 
інфраструктури в Україні. Для цілей фінансу-
вання робіт, пов’язаних з будівництвом, рекон-
струкцією, ремонтом і утриманням автомо-
більних доріг загального користування у складі 
спеціального фонду Державного бюджету Укра-
їни створюється державний дорожній фонд. 
Дохідна частина цього фонду формується 
за рахунок: 1) акцизного податку з виробле-
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них в Україні пального і транспортних засобів; 
2) акцизного податку з ввезених на митну тери-
торію України пального і транспортних засобів; 
3) ввізного мита на нафтопродукти і транспортні 
засоби та шини до них; 4) плати за проїзд авто-
мобільними дорогами транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів, вагові 
або габаритні параметри яких перевищують 
нормативні; 5) коштів спеціального фонду Дер-
жавного бюджету України, отриманих шляхом 
залучення державою кредитів (позик) від банків, 
іноземних держав і міжнародних фінансових орга-
нізацій на розвиток мережі та утримання автомо-
більних доріг загального користування; 6) плати 
за проїзд платними автомобільними дорогами 
загального користування державного значення, 
максимальний розмір та порядок справляння 
якої встановлюються Кабінетом Міністрів Укра-
їни; 7) концесійних платежів – у разі будівництва 
та експлуатації автомобільних доріг на умовах 
концесії; 8) інших надходжень, передбачених 
Державним бюджетом України, в обсягах, що 
визначаються законом про Державний бюджет 
України на відповідний рік; 9) плати за проїзд 
автомобільними дорогами транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів, вагові 
або габаритні параметри яких перевищують 
нормативні; 10) адміністративно-господарські 
штрафи за порушення законодавства про авто-
мобільний транспорт та адміністративні штрафи 
за правопорушення у сфері безпеки дорожнього 
руху (частково).

Особливість фінансування дорожньої інфра-
структури в Україні полягає в наступному:

1) видатки на фінансування робіт, пов’яза-
них з будівництвом, реконструкцією, ремонтом 
і утриманням автомобільних доріг загального 
користування здійснюється за рахунок дер-
жавного дорожнього фонду, як складової Дер-
жавного бюджету України, який формується 
Кабінетом Міністрів України (Урядом країни), 
приймається Верховною Радою України (Пар-
ламентом країни), підписується Президентом 
України (головою держави) в грудні поточного 
на наступний бюджетний рік; 

2) видатки на фінансування робіт, пов’яза-
них з будівництвом, реконструкцією, ремонтом 
і утриманням автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, а також 
вулиць і доріг комунальної власності у населе-
них пунктах здійснюється за рахунок терито-
ріальних(місцевих) дорожніх фондів, як скла-
дової бюджетів міст, сіл, селищ та об’єднаних 
територіальних громад, які формуються і при-

ймаються місцевими радами (області, міста, 
села, селища) і підписуються їх головами.

Такий розподіл фінансування дорожньої 
інфраструктури України є логічним оскільки 
автомобільні дороги державного загального 
користування є державною власністю, а від-
так їх фінансування здійснюється з державного 
бюджету, а публічне адміністрування здійсню-
ється органом державної влади у порядку визна-
ченому Урядом України; відповідно автомобільні 
дороги місцевого значення (тобто тими, якими 
користуються переважно жителі відповідних міст, 
сіл, селищ) є муніципальною власністю, а від-
так їх фінансування здійснюється переважно 
з місцевих бюджетів, а публічне адміністрування 
здійснюється органами місцевої влади у порядку 
визначеному відповідними радами.

Однак основною проблемою належного адмі-
ністрування дорожньої інфраструктури в Укра-
їні, а відповідно і фінансування з будівництва, 
реконструкції та утримання автомобільних доріг 
є в першу чергу відсутність загальнодержавного 
класифікатора доріг України (дорожньої карти 
приналежності доріг), який би містив повну кла-
сифікаційну характеристику автомобільних доріг 
шляхом їх поділу на такі категорії: 1) автомобільні 
дороги загального користування державного зна-
чення; 2) автомобільні дороги загального користу-
вання місцевого значення; 3) автомобільні дороги 
населених пунктів; 4) автомобільні дороги при-
ватної власності; 5) автомобільні дороги держав-
них підприємств закритого типу, на території яких 
здійснюється внутрішнє переміщення транспорту. 

Слід відмітити, що перші дві категорії авто-
мобільних доріг загального користування дер-
жавного та місцевого значення набули свого 
нормативного визначення в Законі України «Про 
автомобільні дороги» від 8 вересня 2005 року 
№ 2862-IV, однак це не вирішило проблеми їх 
належного публічного адміністрування, оскільки 
в на законодавчому рівні визначено виключно 
загальні ознаки віднесення автомобільних доріг 
до певної категорії, без їх класифікації та від-
межування сфер юрисдикції (повноважень пев-
ного суб’єкта публічної адміністрації) щодо 
будівництва, реконструкції та утримання їх 
в належному стані, що є однією із суттєвих вад 
України на шляху до євроінтеграції, інвестицій-
ної та туристичної привабливості, належного 
використання транзитної спроможності країни, 
підвищення рівня життя її громадян.

Нижче доцільно розглянути напрямки удоско-
налення фінансування в сфері дорожньої інфра-
структури в Україні з урахуванням досвіду ЄС.
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Також в Україні з огляду на досвід більшості 
європейських сторін назріла необхідність запро-
вадження практики побудови автомобільних доріг 
на засадах концесії при їх будівництві та експлу-
атації. Так, у Франції, Італії, Іспанії понад 30 років 
дорожнє господарство фінансується здебільшого 
концесійними капіталовкладеннями; Франція 
має 5830 км автомобільних доріг, побудованих 
і експлуатованих на умовах концесії; загальна 
довжина іспанських автобанів, побудованих кон-
цесіонерами, складає близько 1000 км.; у Вели-
кобританії прийнята програма удосконалення 
мережі автомагістралей, орієнтована на залу-
чення приватних коштів з передачею прав на 
проектування й будівництво приватним фірмам; 
Німеччина розширює практику залучення приват-
ного капіталу на будівництво й утримання автомо-
більних доріг; багато швидкісних автомагістралей 
там вже окупились під час концесії, були передані 
державі і є безкоштовними; країни Східної Європи 
(Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща, Литва) 
створили законодавчу базу для надання концесій 
іноземним інвесторам на будівництво й експлуа-
тацію автомобільних доріг .

Висновки. Для активізації цього процесу 
та впровадження світового досвіду щодо будів-
ництва та експлуатації автомобільних доріг на 
принципах державно-приватного партнерства 
3 жовтня 2019 року було прийнято Закон «Про 
концесію» [14], яким визначено правові засади 
співучасті концесієдавця (держави) у фінансу-
ванні будівництва та експлуатації доріг, що під-
тверджується укладанням спеціальної угоди. 
Така форма державно-приватного партнерства 
при будівництві автодоріг ефективна при будів-
ництві швидкісних автодоріг, яких за даними 
Укравтодору планується збудувати 7075 км 
з загальною вартістю близько 300 млрд. грн. 
Часткова реалізація цих амбітних планів здійс-
нюється в межах урядового проекту «Велике 
будівництво», зокрема, відповідно до якого 
передбачено будівництво 4 тис. км. доріг [15], 
також розроблено окремий проект Закону Укра-
їни «Про швидкісні автомобільні дороги», який 
наразі знаходься на узгоджені [16]. 

Водночас, в Україні процес будівництва авто-
доріг на основі концесії не набуває поширення. 
На наше переконання, основним стримуючим 
фактором для інвесторів є низька економічна 
ефективність інфраструктурних проектів та від-
сутність практичних механізмів надання гаран-
тій з боку держави щодо повернення інвес-
тицій та дотримання умов експлуатації доріг. 
Так, дійсно зрушити з місця цей непорушний 

камінь, мається на увазі будівництво платних 
доріг можливо на нашу думку за таких умов: 
1) затвердження довгострокової програми кон-
цесії автомобільних доріг в Україні; 2) визна-
чення разом з міжнародними експертами авто-
мобільні коридори України, які потребують 
будівництва та за рух через які буде сплачува-
тись плата (тут перевага має надаватись між-
народним автомагістралям, які забезпечують 
транзитний автомобільний коридор, за умов, 
що ці магістралі мають бути найбільш корот-
кими, з мінімальним викривлення на горизонті 
та не мають проходити через населені; 3) ство-
рення належних умов та гарантій для інвесто-
рів; 4) обов’язкове проектування та будівництво 
альтернативних автомобільних доріг в об’їзд 
платних, або приведення існуючих в належ-
ний стан; 5) винайдення процедури звільнення 
власників автотранспорту, які використовують 
платні дороги від сплати додаткового акцизу 
на паливо; 6) запровадження договорів страху-
вання об’єктів дорожньої інфраструктури та ін.
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Parkheta V. I. Administrative and legal grounds, procedure and conditions for financing 
road infrastructure in Ukraine

In order to fulfill the tasks of the research, the article defines the administrative and legal grounds 
for financing road infrastructure in Ukraine, explains the procedure and conditions for financing road 
infrastructure in Ukraine, and proposes separate ways of their improvement, taking into account 
advanced international practices.

In view of the analysis of normative acts, which in one way or another regulate the principles of public 
financing in the field of road infrastructure and based on the strategic plans for the development 
of this field in Ukraine, it is proposed to make the following legislative changes: adopt the Law 
«On Road Infrastructure» in which to define legal, economic , organizational and social principles 
of ensuring financing of road infrastructure; to adopt the Resolution of the CMU «On the procedure 
for the maintenance of highways and road infrastructure of Ukraine», in which to determine 
the jurisdiction of each public authority – Ukravtodor, highway services of local authorities, local self-
government bodies regarding the direction of public finances for their maintenance.

In order to intensify the implementation of world experience in the construction and operation 
of highways based on the principles of public-private partnership, it is necessary to implement 
the provisions of the Law «On Concession», in particular, regarding the investment and maintenance 
of toll roads under the following conditions: 1) approval of the long-term highway concession program 
in Ukraine; 2) determination, together with international experts, of the automobile corridors of Ukraine 
that require construction and for which a fee will be paid for traffic; 3) creation of appropriate conditions 
and guarantees for investors; 4) mandatory design and construction of alternative toll roads;  
5) cancellation of payment of additional excise tax on fuel; 6) introduction of insurance contracts  
for road infrastructure objects, etc.

Key words: public administration, road infrastructure, terms and procedure of financing in the field 
of road infrastructure, foreign experience, ways of implementing foreign experience.
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ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИМУСОВОГО 
ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ І РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ
Проаналізовано сучасні підходи до тлумачення принципів, принципів права, принципів адмі-

ністративно-правового регулювання. Запропоновано визначення поняття «принципи адмі-
ністративно-правового регулювання діяльності з примусового виконання судових рішень 
і рішень інших органів». Ця правова категорія є базовою, втім, ґрунтовних досліджень щодо 
цієї проблеми у правовій науці недостатньо, передусім наукових доробок вчених-адміністра-
тивістів, і досі немає. Аналіз Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших органів» надав можливість сформувати висновок, 
що його положення містять перелік загальних та спеціальних принципів діяльності орга-
нів державної виконавчої служби та приватних виконавців. Використовуючи метод аналогії, 
спираючись на норми діючого законодавства та, запропоновану вченими-правниками систе-
матизацію принципів, притаманних інституту примусового виконання рішень, було запро-
поновано класифікувати принципи адміністративно-правового регулювання на дві групи: 
загальних та спеціальних принципів. До загальних принципів запропоновано відносити 
наступні: 1) принцип верховенства права; 2) принцип законності; 3) принцип справедливо-
сті; 4) принцип правової визначеності. Серед спеціальних принципів виділено такі: 1) принцип 
адміністративно-правового регулювання захисту прав учасників виконавчого провадження; 
2) принцип узгодженості адміністративно-правового регулювання діяльності з примусового 
виконання судових рішень і рішень інших органів; 3) принцип прогнозованості адміністра-
тивно-правового регулювання діяльності з примусового виконання судових рішень і рішень 
інших органів; 4) принцип невідворотності виконання судових рішень і рішень інших органів 
в Україні; 5) принцип публічності адміністративно-правового регулювання діяльності з при-
мусового виконання судових рішень і рішень інших органів; 6) принцип об’єктивності адмі-
ністративно-правового регулювання діяльності з примусового виконання судових рішень 
і рішень інших органів.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, виконавче провадження, класи-
фікація принципів, право, примусове виконання рішень, принцип. 

Постановка проблеми. Розвиток інсти-
туту примусового виконання судових рішень 
і рішень інших органів в України є показником 
розвиненої і правової держави. Тому постійне 
реформування цього правового інституту обу-
мовлює важливість методологічних досліджень 
цієї сфері. У цьому контексті дослідження прин-
ципів адміністративно-правового регулювання 
діяльності з примусового виконання судових 
рішень і рішень інших органів забезпечує пов-
ноту методологічного аналізу.

У науці адміністративного права питання 
принципів адміністративно-правового регу-
лювання діяльності з примусового виконання 
судових рішень і рішень інших органів, на жаль, 
є недостатньо дослідженим. Тому у цій статті 

ми зосередимо увагу саме на вивченні цієї про-
блеми.

Аналіз публікацій, у яких започатковано 
аналіз окресленої проблеми. У юридичних 
джерелах проблема принципів є предметом 
багатьох досліджень фахівців різних наукових 
напрямків. Цю загальнотеоретичну категорію 
досліджували наступні науковці, як-то: Г.В. Ата-
манчук, Ю.П. Битяк, Р.В. Ігонін, Т.О. Коломоєць, 
К.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, В.М. Махонін, 
Н.Р. Нижник, О.Г. Стрельченко, С.В. Щербак, 
В. А. Юсупов, які досліджували зокрема, прин-
ципи адміністративно-правового регулювання, 
принципи виконавчого провадження, адміні-
стративно-правового забезпечення діяльності, 
тощо. Утім, у правовій літературі проблема 

© Плохута Є. П., 2022



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

48

принципів адміністративно-правового забез-
печення діяльності з примусового виконання 
судових рішень і рішень інших органів в Україні 
все ще залишається мало висвітленою, що обу-
мовлює актуальність даного дослідження. 

Тому метою цієї статті з’ясувати зміст 
поняття принципи адміністративно-правового 
регулювання діяльності з примусового вико-
нання судових рішень та рішень інших органів, 
провести класифікацію цих принципів та роз-
крити їх зміст. 

Виклад основного матеріалу. Для визна-
чення поняття та класифікації принципів адмі-
ністративно-правового регулювання діяльно-
сті з примусового виконання судових рішень 
і рішень інших органів в Україні, перш за 
все необхідно дослідити семантику поняття 
«принцип» та «принцип права». Термін «прин-
цип» походить від лат. principium – початок, 
це основні, найзагальніші, вихідні положення, 
засоби, правила, що визначають природу і соці-
альну сутність явища, його спрямованість і най-
суттєвіші властивості [1, с. 43]. А.М. Апаров 
визначає принципи, як засадничі положення, 
за яких визначаються особливості, специфіка 
призначення адміністративно-процесуальної 
діяльності [2].

Виходячи із наведеного, під принципами 
пропонуємо розуміти засади, правила, що скла-
дають основу будь-якої системи. 

Принципи, які складають основу правових 
норм у загальнотеоретичній науці іменують 
принципами права. У юридичній науці існує 
багато дефініцій поняття «принципи права», 
у цьому питанні науковці усе ще не досягли 
єдності. На думку М.В. Савчина, принципи 
представляють собою вихідні нормативно-ке-
рівні засади, що забезпечують суттєвий, стій-
кий, регулятивний правовий зв’язок між різними 
нормами права та іншими нормативними при-
писами, вони виконують роль основного засобу 
для орієнтиру в правотворчості, систематизації, 
інтерпретації та реалізації права. Якщо вияв-
лено невідповідність правових приписів, норм 
принципам права останні повинні інтерпрету-
ватися через призму принципів права або при-
водитися у відповідність до них [3, с. 127–128]. 
Виходячи із зазначеного, можна дійти висновку, 
що існує зв’язок між нормами права та прин-
ципами права, фактично вони є взаємозалеж-
ними, адже принципи служать основою, орієн-
тиром для законодавця.

На нашу думку, І.П. Бахновська влучно харак-
теризує принципи права такими ознаками, як 

нормативність та найвища стабільність. Вчена 
також зазначає, що яка зазначає, що принци-
пам права властиві такі риси, як: високий рівень 
узагальнення й абстрагування, фундаменталь-
ність, що дозволяє їм виконувати регулятивну, 
системоутворюючу, інформаційну, правови-
ховну, пізнавальну й ціннісну функції [4, с. 21]. 
Тобто, принципи права фактично визначають 
вектор розвитку права. А вже правові норми 
є результатом раціонального аналізу, наукового 
пізнання, дослідження закономірностей право-
вих принципів.

Із урахуванням наведених доктринальних під-
ходів до визначення категорії «принципи права» 
можна дійти висновків, що ознак, що харак-
теризують досліджуване загальнотеоретичне 
поняття, яке, на нашу, думку, можна охаракте-
ризувати такими рисами: 1) загальнообовязко-
вість; 2) загальнопрактичність; 3) універсаль-
ність; 4) нормативність; 5) правозастосовчість; 
6) інтерпретаційність; 7) імперативність. 

Тобто, принципи права представляють собою 
загальноправові засади, ідеї, що спрямовують 
розвиток, права, держави та суспільства, тісно 
пов’язані з нормотворенням, суттєво вплива-
ють на регулювання суспільних відносин.

Діяльність суб’єктів адміністративного права, 
зокрема, і органів та осіб, які уповноважені здійс-
нювати діяльність з примусового виконання 
судових рішень і рішень інших органів в Україні 
також базується на певних засадах, правилах, 
закономірностях, які складають принципи адмі-
ністративно-правового регулювання, що забез-
печують законність та нормативність функціо-
нування суспільства, держави і безпосередньо 
самого уповноваженого суб’єкта.

Звертаючись до розуміння принципів адмі-
ністративного права, Ю.П. Битяк зазначає, що 
це вихідні, об’єктивно зумовлені основоположні 
засади, відповідно до яких формується й функ-
ціонує система та зміст цієї галузі права. На 
погляд видатного вченого, за межами соціаль-
ної активності і практичної діяльності суб’єктів 
принципи адміністративного права не можуть 
бути сформовані й закріплені, а тим більше 
реалізовані [5, с. 29]. 

Принципи адміністративного права харак-
теризуються наступними рисами: 1) вони фор-
муються з метою забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина і нормального функці-
онування громадянського суспільства та дер-
жави; 2) установлюють керівні засади-наста-
нови, що визначають найважливіші правила, за 
якими здійснюється та організується діяльність 
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суб’єктів адміністративного права; 3) принципи 
адміністративного права характеризуються 
прогресивністю, засвідчують ідеальні для 
умов сучасності основоположні засади пове-
дінки суб’єктів адміністративного права, але які 
є реально досяжними [6, c. 62–68].

Загалом принципи адміністративного права 
формують основу для всіх нормативно-право-
вих актів, що регулюють організацію і діяльність 
інституції публічного права. Такі норматив-
но-правові акти не можуть суперечити загаль-
ноправовим принципам, особливо тим, що 
закріплені у законах України, зокрема і в Кон-
ституції України. Тобто, основоположні засади, 
що визнаються принципами, мають найвищу 
форму нормативного закріплення. Втім, не усі 
адміністративно-правові принципи знаходять 
своє відображення у правових формах. Зва-
жаючи на це, важливо їх виділити та сформу-
лювати, враховуючи законодавство, яке регла-
ментує той чи інший правовий інститут, зокрема 
і інститут примусового виконання судових 
рішень і рішень інших органів в Україні. 

Досліджуючи принципи адміністратив-
но-правового забезпечення діяльності орга-
нів державної виконавчої служби України, 
О.І. Романовська визначає такі принципи, як 
«…основоположні, первинні об’єктивно обумов-
лені засади примусового виконання рішень суду 
та рішень інших органів публічної адміністрації, 
на основі яких ґрунтується діяльність держав-
них та приватних виконавців, в результаті чого 
забезпечується якісне та результативне вико-
навче провадження» [7, с. 74].

З нашої точки зору, під принципами адміні-
стративно-правового регулювання діяльності 
з примусового виконання рішень можна розу-
міти основні підвалини, закономірності, пра-
вила, що знаходять своє відображення безпо-
середньо у відповідних нормативно-правових 
актах, що регламентують діяльність з органів 
та осіб, уповноважених здійснювати приму-
сове виконання судових рішень і рішень інших 
органів в Україні (виконавче провадження). Ці 
принципи інтерпретують сутність, формують 
правову політику та напрямок нормативного 
розвитку інституту з примусового виконання 
судових рішень і рішень інших органів.

Якщо розглядати питання класифікації 
адміністративно-правових принципів діяльно-
сті з примусового виконання судових рішень 
і рішень інших органів в Україні, важливо вихо-
дити з того, що ця діяльність реалізується через 
органи та осіб, уповноважених її вчиняти та, 

безпосередньо, через процедуру виконавчого 
провадження. У цьому аспекті, цікаво розгля-
нути підходи законодавця та окремі наукові 
підходи вчених до систематизації принципів 
виконавчого провадження та діяльності орга-
нів та осіб, уповноважених виконувати судові 
рішення і рішення інших органів. 

Так, діяльність органів державної виконавчої 
служби та приватних виконавців здійснюється 
з дотриманням принципів:1) верховенства права; 
2) законності; 3) незалежності; 4) справедливо-
сті, неупередженості та об’єктивності; 5) обов’яз-
ковості виконання рішень; 6) диспозитивності; 
7) гласності та відкритості виконавчого прова-
дження та його фіксування технічними засобами; 
8) розумності строків виконавчого провадження; 
9) співмірності заходів примусового виконання 
рішень та обсягу вимог за рішеннями (ст. 4) [8].

Отже, у діючих нормативно-правових актах 
закріплені основні принципи права, притаманні, 
здебільшого, різним правовим галузям. Утім, 
окремі викладені принципи можна вважати 
спеціальними, які є характерними виключно 
для інституту примусового виконання судових 
рішень та рішень інших органів та процедури 
виконавчого провадження. 

Традиційно в юридичній літературі залежно 
від сфери дії принципів у межах системи права 
виокремлюють: 1) загальноправові; 2) міжгалу-
зеві; 3) галузеві принципи [9, с. 255]. 

Разом з тим, науковий підхід при систематиза-
ції принципів, зокрема, виконавчого провадження 
є більш деталізованим. Отже, використовуючи 
метод аналогії, спираючись на наведену класи-
фікацію, вважаємо за доцільне принципи адмі-
ністративно-правового регулювання діяльності 
з примусового виконання судових рішень і рішень 
інших органів в Україні в залежності від сфери 
застосування класифікувати на дві групи: загальні 
та спеціальні. На загальноправових принципах 
будується і функціонує уся правова система. 
Адже, загальноправові принципи є універсаль-
ними для усіх галузей права, незалежно від спе-
цифіки галузевого методу та предмету правового 
регулювання. А спеціальні, у свою чергу, харак-
терні виключно для окремої галузі, із урахуван-
ням предмету правового регулювання, зокрема, 
ті, які властиві виключно адміністративно-пра-
вовому регулюванню діяльності з примусового 
виконання судових рішень і рішень інших органів.

До загальних принципів адміністративно-пра-
вового регулювання діяльності з примусового 
виконання судових рішень і рішень інших орга-
нів доцільно віднести:1) принцип верховенства 
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права; 2) принцип законності; 3) принцип спра-
ведливості; 4) принцип правової визначеності.

Принцип верховенства права є загально-
правовим принципом і посідає особливе місце 
в системі принципів. Принцип верховенства права 
являє собою похідну всіх загальних засад права; 
як ціннісний сплав ідей справедливості, рівності, 
свободи і гуманізму. Цей загальноправовий прин-
цип формує відповідний образ правової системи 
і визначає ті умови, що дозволяють перетворити 
цей образ на реальність [10, с. 10].

Конституція [11] у ст. 8 декларує дію принципу 
верховенства права в Україні. Зі змісту зазначе-
ної конституційної норми виходить, що принцип 
верховенства права: 1) має найвищу юридичну 
силу, тобто усі закони та інші нормативно-пра-
вові акти приймаються на основі Конституції 
України й мають відповідати їй; б) має пряму 
дію, що передбачає гарантування звернення до 
суду для захисту конституційних прав та сво-
бод людини і громадянина безпосередньо на 
підставі Конституції України. Тобто, Конституція 
[11], проголошуючи Україну правовою демокра-
тичною соціальною державою (ст. 1), виключає 
тавтологічне «правовій державі» широке розу-
міння «верховенства права» [12, с. 25].

Принципом верховенства права у адміні-
стративно-правовому регулюванні діяльно-
сті з примусового виконання судових рішень 
і рішень інших органів в Україні просякнуте усе 
галузеве законодавство, яке повністю відпо-
відає Конституції України та відповідає іншим 
національним нормативно-правовим актам. 
Також органи та особи, уповноважені здійсню-
вати діяльність з примусового виконання судо-
вих рішень і рішень інших органів в Україні, 
мають втілювати верховенство права у свою 
правозастосовну діяльність.

Принцип законності також можна віднести 
загальним принципів адміністративно-право-
вого регулювання діяльності з примусового 
виконання судових рішень і рішень інших орга-
нів в Україні.

Сутність законності у традиційному розу-
мінні полягає у суворому, неухильному дотри-
манні і виконанні усіма суб’єктами права чин-
ного законодавства [13, с. 21].

Аналіз положень законодавства у сфері при-
мусового виконання судових рішень і рішень 
інших органів дає підстави зазначити, що вимоги 
принципу законності у адміністративно-право-
вому регулюванні досліджуваної сфери закрі-
плені на нормативному рівні і означає, що усі 
органи та особи, уповноважені здійснювати 

діяльність з примусового виконання судових 
рішень виключно у межах, передбачених зако-
нодавством, що регламентує такий вид адміні-
стративної діяльності.

Принцип справедливості є одним із загаль-
ноправових принципів.

На думку М. Яковенка поняття «справедли-
вість» має розглядатися «…як показник ефек-
тивності права, зокрема правильності його 
застосування та можливостей імплементації 
в різні правові концепції суспільних систем». 
Іншими словами, справедливість є мірилом 
права [14]. У адміністративно-правовому регу-
люванні діяльності з примусового виконання 
судових рішень і рішень інших органів принцип 
справедливості проявляється у наявності імпе-
ративних, правильних, необхідних правових 
засад, які забезпечують ефективність понов-
лення порушених прав суб’єктів правовідносин.

Принцип юридичної рівності також можна 
віднести до загальних принципів адміністра-
тивно-правового регулювання діяльності з при-
мусового виконання судових рішень і рішень 
інших органів. Зміст цього принципу виявля-
ється у рівності прав і свобод; рівності юридич-
них властивостей, у межах яких суб’єкти права 
здійснюють свою діяльність; в рівності перед 
законом і судом [15, с. 27].

Ми вважаємо, що принцип рівності у адмі-
ністративно-правовому регулюванні діяльності 
з примусового виконання судових рішень і рішень 
інших органів проявляється у забезпеченні рівних 
прав та забороні будь-яких форм дискримінацій 
у процедурі виконавчого провадження. 

Серед спеціальних принципів адміністратив-
но-правового регулювання діяльності з приму-
сового виконання судових рішень і рішень інших 
органів пропонуємо виділити такі: 1) принцип 
адміністративно-правового регулювання захи-
сту прав учасників виконавчого провадження; 
2) принцип узгодженості адміністративно-пра-
вового регулювання діяльності з примусового 
виконання судових рішень і рішень інших органів; 
3) принцип прогнозованості адміністративно-пра-
вового регулювання діяльності з примусового 
виконання судових рішень і рішень інших органів; 
4) принцип невідворотності виконання судових 
рішень і рішень інших органів в Україні; 5) прин-
цип публічності адміністративно-правового регу-
лювання діяльності з примусового виконання 
судових рішень і рішень інших органів; 6) принцип 
об’єктивності адміністративно-правового регулю-
вання діяльності з примусового виконання судо-
вих рішень і рішень інших органів.
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Принцип адміністративно-правового регу-
лювання захисту прав учасників виконавчого 
провадження – цей принцип гарантує рівні 
можливості для учасників виконавчого прова-
дження для захисту та реалізації своїх прав. 
Законодавець при закріплені загальних засад 
діяльності з примусового виконання судових 
рішень і рішень інших органів в Україні заклав 
базис для захисту прав учасників виконавчого 
провадженні, запровадивши систему прав 
і обов’язків, механізм стримування та противаг. 

Принцип узгодженості адміністративно-пра-
вового регулювання діяльності з примусового 
виконання судових рішень і рішень інших орга-
нів проявляється в узгодженні норм національ-
ного законодавства у досліджуваній сфері із 
міжнародними правовими нормами. Реалізація 
принципу узгодженості виявляється у створенні 
єдиної, врегульованої примусової діяльності, 
зокрема, у процедурі виконавчого провадження, 
яка створює впорядковане та послідовне адмі-
ністративно-правове регулювання.

Із урахуванням того, що принцип узгодже-
ності правового регулювання реалізується 
через імплементацію міжнародних правових 
норма, зокрема, стандартів, гарантій для учас-
ників виконавчого провадження та органів 
і осіб, уповноважених здійснювати примусове 
виконання рішень, принцип узгодженості адмі-
ністративно-правового регулювання діяльно-
сті з примусового виконання судових рішень 
і рішень інших органів є важливим у контексті 
розуміння процесів євроінтеграції України. Під 
час узгодження національних правових норм 
із нормами міжнародного права важливо не 
просто запозичувати міжнародні норми права, 
а необхідно адаптувати зарубіжний досвід до 
вимог національної правової системи.

Принцип прогнозованості (правової визначе-
ності) адміністративно-правового регулювання 
діяльності з примусового виконання судових 
рішень і рішень інших органів.

Принцип прогнозованості (правової визначе-
ності) передбачає, що органи державної влади 
повинні бути обмежені у своїх діях заздалегідь 
встановленими і оголошеними правилами, які 
дають можливість передбачити з великою віро-
гідністю та точністю заходи, що будуть застосо-
вані представниками влади в тій чи іншій ситуа-
ції [16, с. 66–67]. 

Постійні зміни у законодавстві у сфері при-
мусового виконання судових рішень і рішень 
інших органів можуть призводити до пору-
шень законодавства, зокрема, недбалості або 

зловживань з боку органів та осіб, уповнова-
жених здійснювати зазначену діяльність, що 
у свою чергу викликає невдоволення у суспіль-
стві та недовіру до держави. А тому, органи 
та особи, уповноважені здійснювати діяльність 
у сфері примусового виконання судових рішень 
і рішень інших органів, при реалізації наданих 
їм повноважень мають дотримуватися прин-
ципу прогнозованості (правової визначеності), 
задля забезпечення стабільності та єдності 
адміністративної практики у цій сфері.

Принцип невідворотності виконання судових 
рішень і рішень інших органів в Україні означає 
правове регулювання безумовності виконання 
судових рішень і рішень інших органів, тобто 
закріплення на нормативному рівні гарантії 
виконання рішень. Цей принцип є підґрунтям 
адміністративно-правового врегулювання прак-
тичної діяльності органів та осіб, які здійснюють 
діяльність з примусового виконання судових 
рішень і рішень інших органів.

Принцип публічності адміністративно-пра-
вового регулювання діяльності з примусового 
виконання судових рішень і рішень інших орга-
нів. Держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави [11]. Органи та особи, уповноважені 
здійснювати діяльність із примусового вико-
нання судових рішень і рішень інших органів, 
як органи держави здійснюють свою діяльність 
у процедурі виконавчого провадження для 
задоволення особистих, суспільних та держав-
них інтересів задля захисту прав і охоронюва-
них законом інтересів громадян. 

Принцип об’єктивності адміністративно-пра-
вового регулювання діяльності з примусового 
виконання судових рішень і рішень інших орга-
нів зумовлює необхідність з боку органів та осіб, 
уповноважених здійснювати таку діяльність, 
дотримання вимог незалежності, об’єктив-
ної істини та закономірностей законодавства, 
незважаючи на особисті переконання чи вигоду. 

Висновки. Під принципами адміністратив-
но-правового регулювання діяльності з при-
мусового виконання рішень можна розуміти 
основні підвалини, закономірності, правила, 
що знаходять своє відображення безпосеред-
ньо у відповідних нормативно-правових актах, 
що регламентують діяльність з органів та осіб, 
уповноважених здійснювати примусове вико-
нання судових рішень і рішень інших органів 
в Україні (виконавче провадження). Ці принципи 
інтерпретують сутність, формують правову 
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політику та напрямок нормативного розвитку 
інституту з примусового виконання судових 
рішень і рішень інших органів.

Запропонований перелік принципів адміні-
стративно-правового регулювання діяльності 
з примусового виконання судових рішень і рішень 
інших органів в Україні не є вичерпним. Нами 
були охарактеризовані лише основні принципи 
адміністративно-правового регулювання діяль-
ності з примусового виконання судових рішень 
і рішень інших органів в Україні, дослідження 
яких допомогло нам усвідомити, що такі прин-
ципи становлять собою єдину систему, що дає 
можливість вірно тлумачити та застосовувати 
законодавство. Діючі нормативно-правові акти, 
що регламентують діяльність з примусового 
виконання судових рішень і рішень інших органів 
мають відповідати запропонованим принципам.
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Plokhuta Ye. P. The principles of administrative and legal regulation of enforcement  
of court decisions and decisions of other bodies

Modern approaches to the interpretation of principles, principles of law, principles of administrative 
and legal regulation are analyzed. A definition of the concept of “principles of administrative and legal 
regulation of enforcement of court decisions and decisions of other bodies” is proposed. This legal 
category is basic, however, there is not enough thorough research on this problem in legal science, 
above all the scientific works of administrative scientists, and there are still none. Analysis of the Law 
of Ukraine “On Bodies and Persons Carrying Out Enforcement of Court Decisions and Decisions 
of Other Bodies” provided an opportunity to form a conclusion that its provisions contain a list 
of general and special principles of activity of state executive service bodies and private executors. 
Using the method of analogy, relying on the norms of the current legislation and the systematization 
of principles inherent in the institution of enforcement of decisions proposed by legal scholars, it was 
proposed to classify the principles of administrative and legal regulation into two groups: 1) the principle 
of the rule of law; 2) the principle of legality; 3) the principle of justice; 4) the principle of legal 
certainty. Among the special principles, the following are highlighted: 1) the principle of administrative 
and legal regulation of protection of the rights of participants in executive proceedings; 2) the principle 
of consistency of administrative and legal regulation of enforcement of court decisions and decisions 
of other bodies; 3) the principle of predictability of administrative and legal regulation of enforcement 
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of court decisions and decisions of other bodies; 4) the principle of inevitability of execution of court 
decisions and decisions of other bodies in Ukraine; 5) the principle of publicity of administrative 
and legal regulation of enforcement of court decisions and decisions of other bodies; 6) the principle 
of objectivity of administrative and legal regulation of enforcement of court decisions and decisions 
of other bodies.

Key words: administrative and legal regulation, Enforcement, classification of principles, right, 
enforcement of decisions, principle.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ 
ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ НОТАРІУСАМИ
У статті розглядається характеристика виконавчого напису нотаріуса як позасудового 

виду захисту цивільних прав та законних інтересів, відповідно до нормативної бази України.
Розглядаються проблеми вирішення питань, що гальмують процес впровадження теоре-

тичних розробок, що полегшать роботу нотаріальної діяльності. Виокремлено визначальні 
ознаки виконавчого напису, до яких, зокрема, належать те, що він: вважається видом нота-
ріального акту-документа, в якому фіксується результат нотаріального провадження; має 
властивість виконавчого документа; спрощений порядок виконання в порівнянні з судовою 
формою правового захисту.

Наведено результати аналізу механізму виконавчого напису нотаріуса, як нотаріальної 
дії, що націлена на реалізацію суб’єктивних прав з метою досягнення визначеного право-
вого результату. У межах дослідження визначено сутність та місце нотаріальної форми 
в системі реалізації виконавчих написів нотаріусів. Розкрито природу виконавчого напису 
нотаріуса як правової категорії, що характеризується багатоаспектністю.

Конкретизовано значення поняття «нотаріат», особливості нотаріальної форми, пред-
мету, сутності, мети та основних завдань, принципів нотаріальної діяльності в Україні 
результати аналізу існуючих підходів та нормативних документів до оцінки на результат 
нотаріальної діяльності в Україні та інституту нотаріату.

В процесі дослідження здійснено, систематизацію найбільш істотних функцій нотаріату 
та виявлено, що в даний час проблема механізму пошуку комплексних адміністративно-пра-
вових норм для реалізації виконавчих написів нотаріусами реагування, залишається акту-
альною та потребує забезпечення функціонування. Розглянуто види виконавчих написів на 
основі критеріїв поділу та стадії вчинення виконавчого напису та умови для вчинення вико-
навчих написів за формальними ознаками.

Ключові слова: нотаріат, нотаріус, нотаріальні органи, виконавчий напис, боржник, право.
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Обґрунтування актуальності теми дослід- 
ження. У науково-правових дослідженнях вико-
навчий напис нотаріуса розглядається як нота-
ріальна дія, як засіб захисту цивільних прав, 
як розпорядження нотаріуса про стягнення 
грошової суми з боржника до кредитора або 
про повернення чи передача майна кредитору, 
здійснена за документами, що підтверджують 
зобов’язання боржника.

Характеристика функціонального призна-
чення виконавчого напису нотаріуса являється 
важливим елементом утвердження правопо-
рядку та захисту прав людини, що потребує ґрун-
товного наукового переосмислення, оскільки на 
практиці продовжують виникати питання безспір-
ності вимог стягувача, підстави оскарження цієї 
нотаріальної дії до суду тощо. У фаховій літера-
турі слушно зазначається, що виконавчий напис 

нотаріуса як окремий спосіб захисту цивільних 
прав є законодавчо встановленою альтернати-
вою більш складному процесу судового захисту. 
Законодавчого визначення поняття «виконавчий 
напис» на даний час немає, в юридичній літера-
турі існує декілька точок зору щодо нього.

Дану статтю присвячено загальної характе-
ристики становлення впливу виконавчих написів 
нотаріуса та теоретичним дослідженням основ 
становлення функціонування нотаріату в Україні. 

Актуальність цього дослідження полягає 
в характеристиці поняття виконавчих написів 
нотаріуса, відповідно до теоретичних дослі-
джень та нормативної бази України.

Метою статті є бгрунтуванні змісту важли-
вих складових виконавчого напису нотаріуса 
як позасудового виду захисту цивільних прав 
та інтересів. 
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Основний зміст дослідження. У сучасних 
наукових дослідженнях, які присвячені питанню 
вчинення нотаріусами виконавчих написів, 
зазначається, що ця проблема є однією із скла-
дових частин нотаріальної діяльності.

Само слово «нотаріус» походить від латин-
ського слова «note», що означає «знак». Поняття 
нотаріату тлумачиться у різних контекстах: 

– як система органів та посадових осіб, 
в тому числі нотаріусів, які вчиняють нотарі-
альні дії; 

– як галузь права;
– як галузь законодавства; 
– як наукова та навчальна дисципліна. 
Очевидно, що протягом усієї історії розвитку 

держави і права нотаріальна діяльність була 
складовою юридичної діяльності та є складо-
вою правової системи будь-якої країни. Пов-
новаження нотаріальних та квазінотаріальних 
органів щодо вчинення нотаріальних дій є об’єк-
тивно необхідними та затребуваними суспіль-
ством. Нотаріальна діяльність – це вид право-
вої діяльності, що має превентивний характер 
і включає сукупність постійно або систематично 
здійснюваних публічних дій, спрямованих на 
юридичне закріплення безспірних цивільних 
прав і фактів (надання офіційної сили та досто-
вірності юридичним правам, фактам і докумен-
там), які вчиняються нотаріусом та квазінота-
ріальними органами, з метою забезпечення 
захисту прав і законних інтересів фізичних 
та юридичних осіб, які звернулися за вчиненням 
нотаріальних дій та наданням правової допо-
моги. Сутність нотаріальної діяльності полягає 
в діях органів нотаріату, спрямованих на вчи-
нення нотаріальних дій в інтересах фізичних 
та юридичних осіб, які звертаються до них за 
наданням правової допомоги, результатом яких 
є посвідчення прав, а також фактів. юридичного 
значення [1].

Аналіз сутності нотаріальної діяльності 
як організаційно-правової форми, її юридич-
но-владної природи, завдань і функцій нота-
ріуса дозволяє стверджувати, що нотаріус не 
може бути приватним. Це завжди державний 
орган. Термін «приватний» відноситься не до 
нотаріату, а до організаційних форм нотаріаль-
ної діяльності. Суть нотаріальної діяльності, 
яку здійснює нотаріус приватної практики, не 
змінюється – залишається юрисдикційна. Існує 
думка, що запровадження приватного нотаріату 
знищило монополію держави на нотаріальну 
діяльність. Про це говорити неправомірно, 
оскільки нотаріальні дії завжди вчиняються 

від імені держави і мають державно-публічний 
характер [2].

Предметом нотаріального процесуального 
права є суспільні відносини, що регулюються цим 
правом. Існує думка, що нотаріальне процесу-
альне право входить до предмета регулювання 
цивільного процесуального права. Це поясню-
ють тим, що і суд, і нотаріат розуміють ту ж саму 
функцію захисту прав і законних інтересів. Запе-
речуючи це, можна вказати, що нотаріат виконує 
функцію захисту прав і законних інтересів влас-
ності, як виняток, тільки під час вчинення трьох 
нотаріальних дій: вчинення виконавчих написів, 
протестів векселів і посвідчення неоплати чеків. 
Вчиняючи решту нотаріальних дій, нотаріуси міс-
тять охорону прав і інтересів. При цьому захист 
прав не має остаточного характеру. Акти нотарі-
альних органів можуть бути оскаржені в суді чи 
арбітражному суді [3].

В існуючій розгалуженій системі юрисдик-
ційних форм захисту цивільних прав нотарі-
альна форма займає самостійне місце поряд 
із судовою та іншими альтернативними фор-
мами захисту (адміністративний, арбітраж-
ний суд, арбітраж, медіація). Юрисдикційним 
органом у цьому випадку, на якого законода-
вець покладає повноваження щодо здійснення 
захисту порушених прав, є нотаріус. Водночас, 
на відміну від суду, нотаріус є органом безпе-
речної юрисдикції, компетенція якого спрямо-
вана насамперед на надання офіційної сили 
та достовірності юридичним правам, фактам 
і документам [4].

Слід зазначити, що виконавчий напис нота-
ріуса, як виконавчий документ, є формою реа-
лізації підсудності. Повноваження нотаріусів на 
безспірне стягнення боргу. Надання докумен-
там виконавчої влади дозволяє використову-
вати їх як виконавчі документи, за якими мож-
ливе примусове виконання.

До основних завдань нотаріату відносять: 
забезпечення охорони та захисту прав, свобод 
і законних інтересів фізичних осіб та колектив-
них суб’єктів, а також сприяння нормальній реа-
лізації належних цим суб’єктам прав та покла-
дених на них обов’язків, забезпечення захисту 
та охорони усіх форм власності, попередження 
правопорушень, загальне зміцнення законності 
та підтримка належного рівня правопорядку [5].

Органи нотаріату виконують лише свої 
функції, серед яких можна виділити найбільш 
суттєві. Функція забезпечення безспірності 
та доказової сили документів. Нотаріально 
посвідчений договір у разі виникнення спору, 
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що виникає з договору, полегшує доведення 
стороною своїх прав у суді, оскільки зміст прав 
та обов’язків сторін договору, дійсність їх підпи-
сів і час виконання договору офіційно підтвер-
джені нотаріально, а тому є достовірними та без-
спірними. Функція забезпечення законності при 
укладенні угод (контрольна функція). Стабіль-
ність договору, іншого договору чи правового 
акта пов’язана з їх законністю, а тому нотаріус 
перевіряє наявність необхідного складу юридич-
них фактів, у тому числі правоздатність і дієздат-
ність сторін, належність їм суб’єктивних прав, які 
вони передають іншим особам. Функція надання 
правової допомоги особам, які звертаються за 
вчиненням нотаріальних дій [6].

Виконавчий напис нотаріуса як окремий спосіб 
захисту цивільних прав є законодавчо встанов-
леною альтернативою більш складному процесу 
судового захисту. Поняття «виконавчий напис» 
в даний час в законодавстві відсутнє, в юридич-
ній літературі щодо нього існує декілька точок 
зору. Виконавчий напис як виконавчий документ 
повинен відповідати вимогам, передбаченим ст. 4 
Закону України «Про виконавче провадження» 
та з’явитися до відповідного виконавця [7].

Відповідно до загальної теорії нотаріаль-
ного процесу відомо, що процедура вчинення 
будь-якої нотаріальної дії проходить певні 
етапи. Кожен етап складається з трьох етапів. 
До етапів першого етапу довіреності належать:  
1) відкриття нотаріального провадження пов’я-
зане з усною заявою особи про видачу довіре-
ності; 2) підготовка до вчинення нотаріальної 
дії; 3) вчинення нотаріальної дії [8].

Звертається увага, що безумовним правом 
особи, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням 
нотаріального провадження, має вважатися її 
право на відмову від вчинення нотаріальної дії на 
будь-якій стадії її вчинення, що повинно бути рег-
ламентовано в Законі України «Про нотаріат» [9]. 

Вчинення виконавчого напису нотаріусом 
є нотаріальною дією, яка полягає в посвідченні 
права стягувача на стягнення грошових коштів 
або витребування майна з боржника. При цьому 
нотаріус здійснює свою діяльність у сфері без-
спірної підсудності і не встановлює прав чи 
обов’язків учасників правовідносин, не визнає 
і не змінює їх, не вирішує по суті правові питання. 
Отже, виконавчий напис, вчинений нотаріусом, 
не породжує у стягувача права стягувати гро-
шові кошти чи майно у боржника, а підтверджує, 
що таке право виникло у стягувача раніше. 
Метою вчинення виконавчого напису є надання 
стягувачу можливості реалізувати своє право на 

примусове виконання зобов’язання боржником 
у позасудовому порядку [10].

Загальна характеристика вчинення виконав-
чих написів нотаріусами, яка висвітлена автором, 
конкретизує, що контекстуальне значення поняття 
«нотаріат», особливості нотаріальної форми, пред-
мету, сутності, мети та основних завдань, принци-
пів нотаріальної діяльності в Україні. В дослідженні 
було здійснено систематизацію найбільш істотних 
функцій нотаріату та розглянуто види виконавчих 
написів на основі критеріїв поділу та стадії вчи-
нення виконавчого напису.
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Poliakov O. V. Characteristics and organizational foundations of the concept of executive 
inscriptions by notaries

The article considers the characteristics of the notary’s executive inscription as an extrajudicial 
type of protection of civil rights and legal interests, in accordance with the regulatory framework 
of Ukraine.

The problems of solving issues that inhibit the process of implementing theoretical developments 
that will facilitate the work of notarial activities are considered. The defining features of an executive 
inscription are singled out, which include, in particular, the fact that it: is considered a type of notarial 
act-document in which the result of notarial proceedings is recorded; has the property of an executive 
document; simplified procedure of execution in comparison with the judicial form of legal protection.

The results of the analysis of the mechanism of the executive inscription of the notary, as a notarial 
act aimed at the realization of subjective rights with the aim of achieving a certain legal result, are 
presented. Within the framework of the study, the essence and place of the notarial form in the system 
of implementation of executive inscriptions of notaries is determined. The nature of the executive 
inscription of the notary as a legal category characterized by multifacetedness is revealed.

The meaning of the concept of “notary”, features of the notarial form, subject, essence, purpose 
and main tasks, principles of notarial activity in Ukraine, the results of the analysis of existing 
approaches and regulatory documents to the assessment of the results of notarial activity in Ukraine 
and the notarial institute are specified.

In the process of the research, systematization of the most essential functions of the notary 
was carried out and it was found that currently the problem of the mechanism of finding complex 
administrative and legal norms for the implementation of executive inscriptions by notaries of response 
remains relevant and needs to ensure functioning. The types of executive inscriptions based  
on the criteria of division and the stage of execution of an executive inscription and the conditions  
for execution of executive inscriptions on formal grounds are considered.

Key words: notary, notary, notarial bodies, executive inscription, debtor, law.
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КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИМУШУВАННЯ ДО ШЛЮБУ:  
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
У статті досліджено поняття кваліфікації кримінального правопорушення у вигляді при-

мушування до шлюбу. Встановлено, що об’єктом кримінально-правової кваліфікації слід вва-
жати вчинене особою діяння, ознаки якого (об’єктивні та суб’єктивні) мають подібність, 
схожість (формально співпадають) з ознаками діяння, склад якого визначений законодав-
цем у статті (частині статті чи її пункті) Особливої частини КК України як кримінальне 
правопорушення. Зазначено, що при кваліфікації примушування до шлюбу також особливо 
важливо розмежовувати поняття примусового шлюбу, шлюбу за домовленістю, дитячий 
шлюб тощо. Примушування до шлюбу становить психологічний вплив на особу, який може 
супроводжуватися насильством (фізичне, психологічне, сексуальне та/або економічне), що 
посягає на добровільність як конститутивну ознаку шлюбу та супроводжується порушен-
ням цілого комплексу прав людини, зокрема права на освіту, особисту недоторканість, віль-
ний вибір місця проживання тощо.

Визначено, що кримінально-правова кваліфікація примушування до шлюбу – це оцінка 
діяння, яке заподіяло чи могло заподіяти істотну шкоду, та характеризується рисами 
кримінальної протиправності, що полягає у визначені того, чи підпадає дане діяння під 
статтю, частину статті 1512 КК України, які фактичні обставини його вчинення, всі об’єк-
тивні та суб’єктивні ознаки, стадія вчинення, встановлення ознак розмежування від суміж-
них складів кримінальних правопорушень. Кваліфікуючими ознаками кримінального правопо-
рушення у вигляді примушування до шлюбу (згідно чинної редакції ч. 2 ст.1512 КК України) є: 
повторність; попередня змова групи осіб; вчинення кримінального правопорушення щодо 
особи, яка не досягла шлюбного віку згідно із законодавством, або щодо двох чи більше осіб. 
Кваліфікуючі ознаки примушування до шлюбу є засобом диференціації кримінальної відпові-
дальності, підвищуючи межі потенційного покарання, а отже і відповідальності загалом.

Ключові слова: кримінально-правова кваліфікація, склад кримінального правопорушення, 
примушування, примушування до шлюбу, кваліфікуючі ознаки. 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;  
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

© Камінський П. В., 2022

При вирішенні питання особливостей ква-
ліфікації примушування до шлюбу доцільним 
насамперед є з’ясування змісту поняття кримі-
нально-правової кваліфікації.

У науковій літературі, звичайно, підкрес-
люється, що термін «кваліфікація» має два 
основних значення: по-перше, його використо-
вують для позначення певного процесу, діяль-
ності уповноважених на те державних органів 
щодо оцінки, встановлення юридичної природи 
вчиненого посягання; по-друге, цим терміном 

позначають результат такої діяльності, який 
виражається у визначенні кримінально-право-
вої норми (норм) – вказівку статті, її частини 
чи пункту кримінального закону, які перед-
бачають відповідальність за скоєне. Однак 
цими – основними – значеннями далеко не 
вичерпується поняття кримінально-правової 
кваліфікації кримінальних правопорушень.

Кваліфікація представляє собою «правову 
оцінку діяння з метою встановлення його сут-
ності, надання відповідної юридичної оцінки 
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та визнання, у зв’язку з цим, необхідних подаль-
ших заходів» [1]. 

З точки зору В.О. Навроцького, «криміналь-
но-правова кваліфікація – це оцінка діяння, яке 
заподіяло чи могло заподіяти істотну шкоду, 
та характеризується рисами кримінальної про-
типравності, що полягає у визначення того, 
якою статтею (частиною, пунктом статті) кримі-
нального закону передбачене це діяння» [2].

Ю.В. Баулін під кримінально-правовою ква-
ліфікацією розуміє «кваліфікацію тільки тих 
юридичних фактів, які передбачені гіпотезами 
норм кримінального права, і, залежно від того, 
який саме з юридичних фактів, що передбачені 
гіпотезою норми кримінального права, підля-
гає кваліфікації, вчений виділяє два види кри-
мінально-правової кваліфікації: кваліфікацію 
кримінальних правопорушень та кваліфікацію 
посткримінальних юридичних фактів» [3, с. 416]. 

Об’єктом кримінально-правової кваліфі-
кації слід вважати вчинене особою діяння, 
ознаки якого (об’єктивні та суб’єктивні) мають 
подібність, схожість (формально співпада-
ють) з ознаками діяння, склад якого визначе-
ний законодавцем у статті (частині статті чи її 
пункті) Особливої частини КК України як кримі-
нальне правопорушення. 

При кваліфікації примушування до шлюбу 
також особливо важливо розмежовувати 
поняття примусового шлюбу, шлюбу за домов-
леністю, дитячий шлюб тощо. Примусовий 
шлюб зазвичай визначають як шлюб, в якому 
одна чи обидві сторони особисто не надали 
свою повну та вільну згоду на його укладення. 

Поряд із термінами «дитячий шлюб» та «при-
мусовий шлюб» в міжнародній практиці вико-
ристовується дефініція «шлюб за домовленістю» 
(arranged marriage). На відміну від примусо-
вого шлюбу (forced marriage), в разі укладення 
шлюбу за домовленістю наречені погоджуються 
на шлюб, проте не обирають партнера особисто 
[4]. Для укладення таких шлюбів пару дочці чи 
сину обирають батьки залежно від касти, етніч-
ної приналежності, релігії та соціально-економіч-
ного становища, а також відсутності дошлюбних 
відносин між потенційним подружжям. Шлюби 
за домовленістю відрізняються від примусових 
шлюбів тим, що обоє наречених погоджуються 
на те, що не вони самостійно, а їхні батьки 
визначать особу, із якою вони укладуть шлюб, 
а в примусових шлюбах відсутня повна та вільна 
згода одного із подружжя на шлюб. Водночас 
не має гарантії, що шлюб, котрий був укладе-
ний за домовленістю, не перетвориться згодом 

на шлюб із примусу або, навпаки, подружжя, 
що уклало шлюб за домовленістю, буде мати 
хороші сімейні взаємини.

Дитячий чи ранній шлюб – це шлюб, в якому 
хоча б один із подружжя не досяг 18 років [5].

За даними ЮНІСЕФ, щороку близько 15 міль-
йонів дівчат в світі виходять заміж, до досягнення 
повноліття. Кількість дитячих шлюбів щорічно зро-
стає, за прогнозами може досягнути 150 мільйо-
нів осіб в 2030 році [6]. Дитячий шлюб традиційно 
розглядають як різновид примусового шлюбу [7].

У Швеції тема примусових шлюбів розгляда-
ється спільно з проблемою так званих «дитячих 
шлюбів». Пропонується введення кримінальної 
відповідальності за неформальні, неофіційні 
форми укладання шлюбу, такі, що не мають 
юридичної сили, але на практиці уявляє собою 
подружжя. Крім того, запропоновано скасу-
вати різні форми відступів і винятків, які дають 
можливості для укладення дитячих шлюбів, до 
18 років. Найскладнішим і спірним питанням 
в цих пропозиціях, з точки зору шведських нау-
ковців, є криміналізація «дитячих шлюбів», які 
не мають юридичної сили та які укладаються 
відповідно до традицій або релігійних особли-
востей деяких груп. До 4 років позбавлення волі 
каратимуть організаторів і виконавців примусо-
вих шлюбів. Батькам або опікунам, що дозво-
лили їх дітям до 18 років вийти заміж

або одружуватися, загрожує до 2 років вʼяз-
ниці або штраф. За відомостями шведського 
управління у справах молоді, в країні більше 
70000 чоловік не можуть самі одружуватися [8].

Схожа ситуація склалася у Великобрита-
нії, де жертвою примусових шлюбів частіше 
за інших стають дівчата у віці 15-16 років, 
а також молоді люди нетрадиційної орієнтації, 
яких сімʼї насильно підшукують подружжя. За 
даними поліцейського підрозділу по боротьбі 
з насильницькими шлюбами, тільки за один рік 
було зафіксовано понад півтори тисяч подібних 
випадків. Але, за неофіційними даними у цій 
державі налічується від пʼяти до восьми тисяч 
жертв примушування до вступу в шлюб. Біль-
шості з них менше 21 років, деяким – менше 
15 років. Нерідко постраждалими від примусу 
є дівчата, які виросли у сімʼях родом з Пакис-
тану, Бангладешу та Індії [9].

Як правило, кваліфікуючі ознаки криміналь-
ного правопорушення розглядаються як один 
із засобів диференціації кримінальної відпові-
дальності.

Так, О.К. Марін зазначив, що «основна сис-
темоутворюча ознака системи кваліфікуючих 
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ознак – функція диференціації кримінальної 
відповідальності. Диференціація відповідаль-
ності за допомогою кваліфікуючих ознак обумов-
лює їх наскрізну регламентацію в низці предмет-
них інститутів Особливої частини. Кваліфікуючі 
ознаки – складний комплексний інститут кримі-
нального права. Конкретні кваліфікуючі ознаки 
описані в межах статей, котрі регламентують 
відповідальність за окремі види злочинів в Особ- 
ливій частині кримінального закону. Однак їх 
специфічність, відмінність від ознак основного 
складу та функціональна єдність (диференціація 
відповідальності) дають змогу виділити «сітку» 
цих ознак у всьому «полі» правового матеріалу. 
Отже, структуру окремих предметних інститутів 
пронизує вторинна структура інституту квалі-
фікуючих ознак. Так здійснюється «подвоєння» 
структури правового матеріалу» [10, с. 366].

Таким чином, кваліфікуючі ознаки є засобом 
диференціації кримінальної відповідальності 
та можуть використовуються законодавцем, 
відколи він має намір посилити відповідальність 
порівняно з основним чи попереднім складом 
кримінального правопорушення, передбаченим 
в тій же статті КК України.

Використання кваліфікуючої ознаки має 
наслідком створення окремої кримінально-пра-
вової норми (частини статті) і відповідно визна-
чення в законі нових (більш суворих) меж кара-
ності за діяння, вчинені за наявності цієї ознаки 
порівняно із тими, які передбачені за вчинення 
основного складу кримінального правопору-
шення. Тобто, іншими словами, кваліфікуючі 
ознаки підвищують межі потенційного пока-
рання, а отже і відповідальності загалом.

Особливості кримінально-правової квалі-
фікації примушування до шлюбу, склад якого 
передбаченого ст. 1512 КК України, можуть бути 
визначені лише в рамках виконання завдань 
кримінально-правової кваліфікації як осно-
вної форми кримінально-правових відносин. 
Зокрема, кваліфікація діяння, як зазначають 
науковці, загалом є основною в процесі засто-
сування кримінального закону, так як застосу-
вання кримінально-правових норм зрештою 
зводиться до двох головних дій: кваліфікації 
посягання та призначення покарання.

У ході кримінально-правової кваліфіка-
ції правозастосовувач чи інший суб’єкт (якщо 
брати до уваги неофіційну кваліфікацію) може 
прийти до різних висновків щодо оцінки суспіль-
но-небезпечних дій із точки зору їх протиправ-
ності та можливості заподіяння істотної шкоди 
правоохоронним об’єктам, а саме визнання їх: 

злочином; посяганням, яке не містить всіх ознак 
кримінального правопорушення; діянням, що 
вчинене за обставин, що усувають його злочин-
ність; малозначним діянням.

Відповідно, кваліфікація кримінального пра-
вопорушення є логічним продовженням кримі-
нально-правової кваліфікації лише за умови, 
що результатом останньої є визнання діяння 
(суспільно небезпечної поведінки) криміналь-
но-протиправним.

При кримінально-правовій кваліфікації 
ми встановлюємо ознаку протиправності, тобто 
визначаємо: чи передбачене таке діяння в КК 
України (визначаємо статтю, яка містить відпо-
відну забороняючу кримінально-правову норму), 
а вже потім, здійснюючи кваліфікацію за певними 
етапами, встановлюємо відповідність ознак фак-
тично вчиненого діяння всім ознакам криміналь-
ного правопорушення, передбачені статтею кри-
мінального закону, що містить цю норму.

Кваліфікуючими ознаками кримінального 
правопорушення у вигляді примушування до 
шлюбу (ч. 2 ст.1512 КК України) є: повторність; 
попередня змова групи осіб; вчинення кримі-
нального правопорушення щодо особи, яка 
не досягла шлюбного віку згідно із законодав-
ством, або щодо двох чи більше осіб.

Так, поняття вчинення кримінального пра-
вопорушення за попередньою змовою групою 
осіб визначене в ст. 28 КК України, а поняття 
повторності – в ст. 32 КК України. 

Під особою, яка не досягла шлюбного віку 
згідно із законодавством, слід розуміти особу, 
яка не досягла такого віку згідно із законодав-
ством країни свого громадянства.

Примушування до шлюбу становить психо-
логічний вплив на особу, який може супрово-
джуватися насильством (фізичне, психологічне, 
сексуальне та/або економічне), що посягає на 
добровільність як конститутивну ознаку шлюбу 
та супроводжується порушенням цілого комп-
лексу прав людини, зокрема права на освіту, 
особисту недоторканість, вільний вибір місця 
проживання тощо. В сучасних умовах потребує 
перегляду класичний підхід, за яким примушу-
вання до шлюбу може стосуватись виключно 
осіб жіночої статі чи дівчат молодого віку та спо-
стерігається лише в країнах, населення яких за 
моральними та релігійними засадами допускає 
укладення шлюбу з ініціативи родичів чи третіх 
осіб, а не виключно наречених.

Активні міграційні процеси сприяють роз-
ширенню географії держав, в яких фіксуються 
випадки укладення примусових шлюбів, що 
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свідчить про глобальний характер проблеми 
примушування до шлюбу. Віковий та ґендерний 
критерії не можуть бути основою для визна-
чення шлюбу як примусового. Лише відсутність 
повної та вільної згоди на шлюб свідчить про 
його примусовий характер. У зв’язку з цим не 
кожний шлюб, зареєстрований з особою, вік 
якої менший 18 років, слід визначати як при-
мусовий, адже визначальним в цьому разі має 
бути характер волевиявлення особи на укла-
дення шлюбу, а не її вік.

Відповідно до Закону № 2539-VIII від 
6 вересня 2018 року у новій редакції викладено 
ст. 149 КК України [11]. Згідно з нею, починаючи 
з 6 жовтня 2018 року, кримінальним правопору-
шенням визнаються, зокрема, торгівля людьми, 
вербування, передача чи одержання людини, 
вчинені з метою її примусового одруження чи 
з метою виконання звичаїв, подібних до раб-
ства (одним з яких є звичай, згідно з яким жінку 
видають заміж за відсутності права відмови з її 
боку, – відповідно до Додаткової конвенції про 
скасування рабства, работоргівлі та інститутів 
і звичаїв, подібних щодо рабства), якщо спосо-
бом цих діянь був примус.

Ці діяння підлягають відмежуванню від при-
мушування особи до вступу в шлюб, передба-
ченого ст. 1512 КК України. Таке відмежування 
слід робити, зокрема, за ознаками об’єктивної 
та суб’єктивної сторони: якщо винна людина 
лише свідомо примушує потерпілу особу до 
вступу в шлюб, то діяння кваліфікується за 
ст. 1512 КК України; якщо ж вона вербує потер-
пілу особу з метою її примусового одруження 
чи з метою виконання звичаїв, подібних до раб-
ства, чи передає її з такою ж метою іншій особі 
(іншим особам), чи одержує її з такою ж метою 
від іншої особи (інших осіб), то діяння слід ква-
ліфікувати за ст. 149 КК України.

Одночасна кваліфікація діяння за обома 
вказаними статтями виключається, виходячи 
з принципу non bis in idem (принцип недопусти-
мості подвійного інкримінування), закріпленого 
в ст. 61 Конституції України.

Щодо шлюбів, укладених до 18-річного віку, 
чи так званих дитячих шлюбів, то вони на між-
народному рівні вважаються порушенням прав 
людини, так як є усталена позиція, що непо-
внолітні нездатні давати поінформовану згоду. 
Практика укладення дитячих шлюбів є досить 
поширеною в африканських та окремих азі-
атських державах, й переважно з фінансових 
причин чи в силу культурних традицій та релі-
гійних звичаїв. Як правило, згоди нареченої не 

питають, шлюб організовує її законний опікун 
(батько). Досить часто примусові шлюби супро-
воджуються викраденнями, попереднім зґвал-
туванням нареченої.

Виникає запитання: чи є організований шлюб 
примусовим? Безперечно, не завжди, традиція 
організованих шлюбів є в багатьох культурах. 
Водночас організований шлюб буде примусо-
вим у разі, якщо принаймні один із існуючого 
у перспективі подружжя укладає шлюб за від-
сутності вільної згоди.

Під «примушуванням» варто розуміти застосу-
вання (загрози застосування) фізичного насиль-
ства чи погрози його застосування до потерпілої 
особи чи її близької особи, чи шантаж – погрозу 
знищити чи пошкодити майно потерпілого, чи 
викрасти потерпілого, чи позбавити його волі, 
чи розголосити відомості про потерпілого, котрі 
потерпілий бажає зберегти в таємниці, чи іншим 
чином обмежити права, свободи, чи законні інте-
реси потерпілого (чи його близької особи).

Зміна у функціонуванні психічних проце-
сів (тобто психологічний вплив) може відбу-
ватися в результаті таких протиправних форм 
впливу на психіку, як погрози, систематичне 
фізичне насильство, цькування, насильницьке 
впровадження певних критичних (наприклад, 
релігійних) настанов насильника, позбавлення 
дозвілля, вільного часу з метою формування 
залежності, пригніченого стану, патологічного 
стану підкорення тощо. Усі ці форми протиправ-
ного психологічного впливу є характерними для 
сімейного (домашнього) насильства.

При визначенні співвідношення понять 
«примушування» та «насильство», дотримує-
мося позиції, що примушування – це психічне 
насильство. 

Звісно, не будь-яке насильство впливає на 
свободу волі, не будь-яке насильство спрямо-
вується на зміну поведінки особи. Аналогіч-
ної позиції дотримується Р.Ш. Бабанли, який, 
досліджуючи співвідношення понять «погроза» 
(різновид психічного насильства) та «примус», 
узагальнює, що «за критерієм наявності вимоги 
погрози поділяються на такі, що поєднані із 
вимогою вчинити певні дії або утриматись від 
їх вчинення, та погрози, що із вказаними вимо-
гами не поєднані, тобто погрози, висловлені 
виключно з метою залякування, а не з метою 
зміни поведінки особи» [12, с. 89].

Варто погодитися з Н.М. Ярмиш, яка, дослі-
дивши проблему примушування, робить, 
на нашу думку, цілком правильні висновки:  
«1) примушення – це вплив на психіку особи, 
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тому словосполучення «психічне примушення» 
с тавтологією; 2) примушення може здійснюва-
тися або лише через залякування (погрози), або 
в поєднанні з фізичним насильством» [13, с. 11].

Під примусом розуміється цілеспрямований 
вплив, що здійснюється в інтересах однієї особи 
шляхом придушення волі іншого для того, щоб 
змусити його діяти (не діяти) певним чином. 
Примус передбачає існування двох суб’єктів, 
один з яких виконує активну роль (примушує), 
а інший – пасивну (піддається примусу), що відо-
бражає як об’єктивні, так і суб’єктивні зв’язки, що 
існують між ними: з об’єктивної сторони примус 
являє собою зовнішній вплив на примушуємо, 
а з суб’єктивної – завжди спрямована на досяг-
нення певної, заздалегідь відомої мети [14].

Під спонуканням до переміщення на терито-
рію іншої держави варто розуміти заманювання 
особи за кордон за допомогою вигаданої при-
чини (наприклад, відвідування хворого родича) 
чи в інший спосіб. Криміналізація цієї форми 
діяння пов’язана з тим, що деяких жертв приму-
сового шлюбу спочатку вивозять до іншої кра-
їни, де їх примушують одружитися з громадяни-
ном цієї країни.

Окремі форми примушування підлягають 
додатковій кваліфікації за іншими статтями КК 
України. Кримінальне правопорушення в пер-
ших чотирьох формах вважається закінченим 
із моменту застосування фізичної чи психічної 
сили, а в п’ятій формі – із моменту вчинення 
дій, які характеризують зазначене спонукання 
(шлюб не обов’язково має бути укладений). 

Суб’єкт кримінального правопорушення, 
як було встановлено попередньо, загальний. 
Зазвичай ним є особа, котра має сімейну владу 
над потерпілою особою (батько, дід, мати). 
А якщо брати цю ситуацію до уваги із суб’єктив-
ної сторони, то кримінальне правопорушення 
може бути вчинене лише умисно. При цьому 
мотив і мета вчинюваних дій на кваліфікацію не 
вливають, однак мають бути враховані судом 
при призначенні покарання.

Активно реформуючи кримінально-правове 
поле у сфері охорони особистих прав людини 
на вільний вступ чи перебування в шлюбі, 
доцільність та актуальність ще має бути дове-
дена часом, законодавець залишив поза своєю 
увагою більш важливий аспект реформування 
сімейного законодавства. Так, сьогодні в чинному 
законодавстві залишаються радянські архаїзми 
у вигляді судового способу припинення (розі-
рвання) шлюбу в разі відсутності згоди одного із 
подружжя чи наявності неповнолітніх дітей.

При цьому зазначені обставини змушують 
особу проти її волі тривалий час перебувати 
в шлюбних відносинах до вступу рішення суду 
в законну сили, а суди завантажені формаль-
ними справами. Викликає подив наявність 
в сучасному законодавстві положень, що нада-
ють суду право на збільшення строку розгляду 
справи про розлучення шляхом надання місяч-
ного терміну на примирення. При цьому альтер-
натив судовому рішенню про розірвання шлюбу 
немає, тобто суд зобов’язаний та може винести 
лише одне рішення – розірвати шлюб. 

При вирішенні питання про наявність в діях 
суб’єкта кримінального правопорушення, склад 
якого передбачений в диспозиції ст. 1512 КК 
України, такої кваліфікуючої ознаки як повтор-
ність, можна виділити кількісні ознаки. 

Кількісна ознака – вчинення особою (гру-
пою осіб) двох чи більше самостійних одинич-
них кримінальних правопорушень. Така пози-
ція відповідає положенням ст. 32 КК України, 
а також знайшла своє відображення в п. 3 
Постанови Пленуму Верховного Суду України 
«Про практику застосування судами криміналь-
ного законодавства про повторність, сукупність 
й рецидив злочинів та їх правові наслідки» від 
04 червня 2010 року № 7 [15]. 

Із системного аналізу приписів ст. 1512  

КК України випливає, що так як простий вид 
кримінального правопорушення, склад якого 
передбачений в диспозиції ч. 1 ст. 1512 КК Укра-
їни, може бути вчинений шляхом виконання 
однієї з альтернативних дій, також передба-
чена відповідальність «за ті самі дії, вчинені 
повторно», то вчинення будь-якої із них знов  
(ще раз) дає підставу кваліфікувати кримінальне 
правопорушення за ознакою повторності, тобто 
за ч. 2 ст.1512 КК України. При цьому попереднє 
та наступне кримінальне правопорушення 
може бути вчинене різними діями – не обов’яз-
ково однаковими діями, а будь-якими з тих,  
що вказані в диспозиції ч. 1 ст. 1512 КК України, 
що містить основний вид кримінального право-
порушення. 

Є всі підстави стверджувати, що повторність 
як кваліфікуючу ознаку примушування до укла-
дення шлюбу можуть утворювати найрізнома-
нітніші поєднання одиничних кримінальних пра-
вопорушень: як простих, так й ускладнених.

Кількісна ознака, – змістом якої є певні осо-
бливості самих кримінально караних діянь, що 
утворюють повторність. Враховуючи специфіку 
конструювання ст. 1512 КК України доходимо вис-
новку, що кваліфікуюча ознака «ті самі дії, вчи-
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нені повторно» в межах статті має відношення 
до всіх дій, що передбачені в диспозиції ч. 1 
ст. 152 КК України, тобто охоплює собою повтор-
ність тотожних діянь, передбачених тією самою 
статтею Особливої частини КК України. Повтор-
ність однорідних кримінальних правопорушень 
нормами ст. 1512 КК України не передбачена.

Отже, кваліфікація примушування до шлюбу 
має охоплювати всі необхідні етапи криміналь-
но-правової кваліфікації та своїм результатом 
встановлювати підсумок, завершення, висновок 
про правову оцінку скоєного кримінально кара-
ного діяння, склад якого передбачено ст. 1512 

КК України.
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Kaminsky P. V. Qualification of forced marriage: theoretical and practical aspects
The article examines the concept of the qualification of a criminal offense in the form of coercion 

into marriage. It is established that the object of criminal legal qualification should be considered 
an act committed by a person, the signs of which (objective and subjective) have similarity, similarity 
(formally coincide) with the signs of the act, the composition of which is defined by the legislator in 
the article (part of the article or its points) of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine as 
a criminal offense. It is noted that when qualifying forced marriage, it is also particularly important to 
distinguish between the concepts of forced marriage, arranged marriage, child marriage, etc. Forced 
marriage is a psychological influence on a person, which may be accompanied by violence (physical, 
psychological, sexual and/or economic), which encroaches on voluntariness as a constitutive feature 
of marriage and is accompanied by a violation of a whole set of human rights, in particular the right 
to education, personal integrity, free choosing a place of residence, etc. 

It was determined that the criminal legal qualification of coercion into marriage is an assessment 
of an act that caused or could cause significant harm, and is characterized by the features 
of a criminal illegality, which consists in determining whether this act falls under article, part of article 
1512 of the Criminal Code of Ukraine, which actual the circumstances of its commission, all objective 
and subjective signs, stage of commission, establishment of signs of separation from related criminal 
offenses. Qualifying signs of a criminal offense in the form of coercion into marriage (according to 
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the current version of Part 2 of Article 1512 of the Criminal Code of Ukraine) are: repetition; prior 
conspiracy of a group of persons; committing a criminal offense against a person who has not 
reached marriageable age according to the law, or against two or more persons. Qualifying signs 
of coercion into marriage are a means of differentiating criminal responsibility, increasing the limits 
of potential punishment, and therefore responsibility in general. 

Key words: criminal-legal qualification, composition of a criminal offence, coercion, coercion  
into marriage, qualifying features.
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Ефективність використання моделей європейських правових механізмів 
протидії корупції в Україні1 

 

 
У статті досліджено ефективність використання моделей європейських 

правових механізмів протидії корупції в Україні. Встановлено, що Україна 

обрала модель створення спеціалізованої антикорупційної інфраструктури. 

Вона базується на найкращих зразках європейського досвіду здійснення 

антикорупційної політики. Серед її основних компонентів наявні 

правоохоронна, законотворча, управлінська публічно-правова діяльність та 
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У статті досліджено ефективність використання моделей європейських правових 
механізмів протидії корупції в Україні. Встановлено, що Україна обрала модель створення 
спеціалізованої антикорупційної інфраструктури. Вона базується на найкращих зразках 
європейського досвіду здійснення антикорупційної політики. Серед її основних компонентів 
наявні правоохоронна, законотворча, управлінська публічно-правова діяльність та кадрова 
робота у цих сферах. Наголошено, що нинішнє домінування ігнорування вимог законів 
виключає елімінацію корупційних ризиків з публічно-правової сфери на рівні, що забезпечує 
сталий розвиток України. Визначено, що потрібно адекватно відображати прогресивні 
тенденції світогляду громадян високоцивілізованих європейських у практиках творення 
і застосування права. Пізнання правової природи європейця складає важливу передумова для 
подолання розбіжностей між законодавчо визначеною моделлю антикорупційної політики 
й правосвідомістю громадян на теренах України та інших європейських країн. Отримані 
відомості стають інструментом для оновлення форм і підходів до надання послуг публіч-
ною владою, їхньої якості, доступності, достатньої орієнтації на потреби людини тощо.

Підсумовано, що досвід європейських країн особливо корисний для України, якщо взяти до 
уваги серйозність її намірів інтегруватися до ЄС. Врахуємо також, що його релевантність 
зумовлена тим, що причини і змістовне наповнення корупційної діяльності не має суттєвих 
національних відмінностей. Навпаки, вони мають спільні загальні закономірності протидії, 
що відображають зв’язки між причинами і наслідками недоброчесної поведінки у різних країнах 
Європи. Юридична коректність відображення на рівні антикорупційного законодавства орга-
нізаційно-правових закономірностей прийнятно однакова як для України, так й для будь-якої 
іншої близької за правовими, економічними, духовно-культурними та іншими параметрами 
цивілізаційного розвитку до неї країни, зокрема тих, що складають ЄС. При цьому правозасто-
сування однаково досконалих антикорпуційних норм права різне. Очевидна глибина проблеми 
корупції у країнах, які наважуються створити органи спеціальної антикорупційної юрисдикції, 
означає її системність, що вимагає відповідного системного підходу до її елімінації із соціуму.

Ключові слова: антикорупційна політика, доброчесність, європейські країни, законодав-
ство, корупція, модель, право, публічна влада.
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Постановка проблеми. Відкрите для про-
гресу громадянське суспільство України прагне 
інтегруватися до високих стандартів розвитку 
ЄС, які посилять ефект продуктивних тради-
цій українського права. Просування у цьому 
напрямі за роки незалежності держави завжди 
вимагало антикорупційних змін норм законо-
давства та практик його застосування. Хоча, 
рівень корупції в Україні не знизився до показ-
ників розвинених країн ЄС, наявне антикоруп-
ційне законодавство та відповідна організаційна  
інфраструктура з його застосування – необхідна 
умова для подальших перетворень у напрямі 
забезпечення спрямування «низхідного тренду» 
корупції. Формування антикорупційного законо-
давства України можливо являє собою знакові 
перетворення правового змісту як формальної 
сторони, так й практичної площини суспіль-
них відносин. Об’єктивно наявні кореляції між 
доктриною й законодавством, формулювання 
понять, які відображають усі суттєві деталі 
суспільних відносин, та їхня подальша фікса-
ція у законодавстві, між нормативно-правовими 
актами й реалізацією їхніх норм у конкретних 
життєвих обставинах (застосування, виконання 
й дотримання написаного у законах та підза-
конних правових документах), поширеність 
та повсюдність доброчесних практик публіч-
но-правового змісту, їхня сталість – єдино мож-
ливі за зразком змодельованих й апробованих 
високорозвиненими країнами Європи страте-
гій доброчесного урядування. Перетворення 
у їхніх державах виявили прагнення публічної 
влади створити інституціональний механізм 
протидії корупції, адже передбачали ґрунтовні 
й неодноразові зміни до профільного законо-
давства. Таким шляхом черговий рік рухається 
наша країна. Наприклад, було створено Націо-
нальне агентство з питань запобігання коруп-
ції, уточнено дефініції й механізми фінансового 
моніторингу (електронного декларування дохо-
дів), засновано інститут викривачів та ін.; вдо-
сконалено положення Кримінального кодексу 
України від 05.04.2001; ухвалено рішення Кон-
ституційного Суду України про неконститу-
ційність окремих положень антикорупційного 
закону України тощо.

Мета статті – розкрити ефективність вико-
ристання моделей європейських правових 
механізмів протидії корупції в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Практична актуальність проблеми протидії 
корупції корелює з перманентною увагою вче-
них до неї. Т. С. Гжибовська дослідила анти-

корупційну політику в країнах східної Європи: 
досвід для України; Т. Левенсон – інстру-
ментальну роль грошей у механізмах коруп-
ції; К. Піплз – викривлення правового змісту 
передвиборчої агітації та інших форм політич-
ної корупції; Р. Йохо – участь фармацевтичних 
компаній у корупційних схемах сфери надання 
медичних послуг; К. Леон – корупційні зв’язки 
транснаціональних компаній; Г. Роджерс – роль 
спеціалізованих правоохоронних органів у про-
тидії корупції; та інші вчені.

Основний зміст роботи. Розвиток грома-
дянського суспільства за системної держав-
ної підтримки дає змогу залучати додаткові 
людські, організаційні, фінансові та технічні 
ресурси для надання соціальних та інших сус-
пільно значущих послуг, сприяння процесу 
децентралізації державного управління і під-
вищенню його якості, а також скоротити дер-
жавні видатки і запобігти корупційним ризикам. 
Ці положення Національної стратегії сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні 
на 2016–2020 роки, затв. Указом Президента 
України від 26.02.2016 № 68/2016, спрямову-
ють зусилля на вирішення проблемних питань 
забезпечення перманентної пильності грома-
дян, їхніх об’єднань відносно належного вико-
нання публічно-владних повноважень, задо-
волення публічного інтересу й недопущення 
корупції, оскільки будь-яка інакша модель регу-
лювання правових відносин виключає соціаль-
ний поступ.

Європейські експерти відзначають інсти-
туційність корупції в Україні. Вони звертають 
увагу на те, що про це свідчить регулярність, 
довготривалість й вбудованість недоброчесних 
моделей поведінки індивідів на різних рівнях 
(макро, мезо й мікро) соціальних відносин у вже 
існуючі продуктивні формальні інституційні вза-
ємозв’язки та повсякденні практики неформаль-
ної, проте доброчесної (правової) взаємодії між 
соціальними групами та в середині них. Відпо-
відно інституційне явище корупції (кримінальної 
корупції) долається тільки засобами еквівалент-
ного рівня – інститутами права, їхньою належ-
ною об’єктивацією на рівнях законодавства 
та практик його застосування, згідно з принци-
пами права й чеснотами людей [1]. Системна 
природна формалізація права обов’язково 
вимагає нормального й безперервного перебігу 
процесів інституалізації відтворення людських 
чеснот у суспільних відносинах. Знання стають 
інструментом розвитку структури шаблону, який 
використовується для наукового пояснення 
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адекватного відображення змін суспільних від-
носин у нормах права. Це процеси раціональ-
ного обґрунтуванням та систематизації право-
вих норм [2, с. 64].

Обираючи серед множини випадковостей ті 
явища, що мають суттєве значення, ресурсами 
наукової методології вирішуємо проблему від-
бору серед європейських зразків доброчесної 
поведінки тих усталених прикладів, які актуальні 
для прогресу нашого суспільства та складуть 
основу вітчизняної моделі правовідносин у сек-
торі профілактики корупції та боротьби з нею. 
Вже розроблені правила публічного адміністру-
вання, господарювання та інші, що стимулюють 
життєтворчі процеси у ЄС, дають нам можли-
вість запозичити їх та зосередити свою увагу на 
організованості теоретичного розгортання таких 
ідей трансформації права для забезпечення 
доброчесності суспільства – її народження, ста-
новлення, розвитку, а також гнучкості, простоти 
і повного заперечення (змінюваності) моделей 
та уявлень про загальнообов’язкові правила 
на етапах майбутніх якісних зрушень цивіліза-
ційного розвитку нашої нації спільно з іншими 
націями на паритетних засадах. 

Існуюча в Україні модель правоохоронної сис-
теми характеризується високим рівнем корупції 
та надто низькою довірою з боку населення. 
Чинна модель системи кримінальної юстиції 
та правоохоронних органів стає: а) наслідком 
приватного прояву масової культури, що нав’язує 
надто небезпечні для несталої української демо-
кратії цінності культу грошей, насильства, нарко-
манії, релігійної експансії [3, с. 24]; б) результатом 
культивування споживацьких інтересів і настроїв 
у громадян; в) живильним середовищем для 
високолатентної корупції і злочинності, джере-
лом авторитарних тенденцій [4, с. 4], блокування 
розвитку в умовах відкритості соціальному прог-
ресові. Сукупно це має ті самі наслідки, що й роз-
кладання стародавніх суспільств через вади, які 
нині характерні й сучасному суспільству, а саме: 
пригнічення, яке не знає міри; корупція; політичні 
інтриги; змови і зради. Але там була створена 
модель життя, в якій людина залишалася вічним 
боржником творіння, залежала природних сил, 
які її породили [5, с. 95]. У правових нормах треба 
визначати випадки і моделі відхилення поведінки 
чиновників від норми закону, але у межах права, 
які схвалюються і заохочуються, оскільки скла-
дають суть позитивної девіації і прогресу. При 
цьому так само треба детально описати моделі 
легковажності, недбалості, зловживання, невіг-
ластва, злих/морально низьких намірів і діянь 

чиновників, що становлять загрозу людським 
цінностям. Контрпродуктивно карати чиновника 
за те, що він формально порушує норми суміс-
ництва/суміщення посад/робіт. Стимули і пока-
рання являють собою складову єдиного меха-
нізму правового регулювання, масштаб якого усі 
правові відносини в країні і який через людські 
чесноти вбудований цілковито до проблематики 
антикорупційної природи усіх своїх складових. 
Через механізм забезпечуємо обґрунтування 
ознак абстрактних об’єктів гіпотетичних моделей 
і перетворення їх в теоретичні схеми взаємодій 
у всіх вразливих до корупції областях, у першу 
чергу у публічно-правовій. Як слушно підкреслив 
О. Карагодін, що суб’єкт управління, (наприклад, 
НАЗК або інші органи державної виконавчої 
влади), що орієнтується на інтуїцію, стає заруч-
ником випадковості, і з погляду статистики його 
шанси на правильний вибір не досить високі. 
В основі рішень, заснованих на судженнях, 
лежать знання й осмислений досвід минулого, 
а саме: з поправкою на актуальну ситуацію, 
вибирається той апробований теоретичний варі-
ант, що приніс найбільший успіх у схожій ситуації 
за старих часів; додаються методи економічних 
аналізу, обґрунтування й оптимізації [6, с. 88–89]. 
Наприклад, математичний метод в економіч-
них розрахунках втрат від корупції в Україні за 
наслідками господарювання у 2017 р. на рівні 
2% від ВВП (2 млрд дол. США) дозволяє ухва-
лювати низку тактичних та стратегічних рішень 
щодо розробки та ухвалення нових антикоруп-
ційних правил, економічної доцільності прове-
дення відповідних наукових досліджень, дина-
міки зростання добробуту громадян [7]. 

Лі Куан Ю на тлі успішного досвіду подо-
лання корупції у Республіці Сінгапур відзначив, 
що певність місцевих органів у вірності власних 
доброчесних моделей поведінки, необхідно-
сті її повсякчасного збереження та отримання 
підтримки від вищих органів публічної влади 
виникає тільки там і тоді, де і коли такі моделі 
уособлюються посадовими особами цих вищих 
й найвищих суб’єктів владної ієрархії [8, с. 118, 
122]. Утім, безперечно, що корупційність право-
свідомості не вичерпує зміст недоброченості, 
а тільки виявляє домінування таких вад люд-
ської натури парламентаря як зажерливість, 
алчність та зумовлені ними тупість (інколи навіть 
просто операційну – неправомірно взяв гроші 
або отримав вигоди, хоча й не був нужденним 
у них) й безвідповідальність перед суспільством. 
Україна вивчає практики ЄС з імплементації Схід-
ної традиції права, що передбачає обговорення 
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питань з партнером по бізнесу, у політиці й зна-
ходження взаємоприйнятного компромісу, внас-
лідок поступок один одному. За тисячоліття ці 
практики перетворилися на мистецтво. Алгорит-
мізацію такої поведінки впроваджують у Євро-
пейській комісії, Європейському парламенті, 
Раді Європи та інших спільних європейських 
структурах. Зокрема, погоджувальні моделі 
поведінки органів публічної влади загальноєв-
ропейських структуру виявляються у вигляді 
консультацій, обговорень, дискусій та процедур 
з пошуку компромісних рішень. Адже розвинені 
країни Європи усвідомили продуктивність таких 
практик, оскільки тільки під час обговорення 
можливо побачити усі грані проблеми, попере-
дити зловживання й підкуп, напрацювати най-
більш виважене, обґрунтоване рішення, реалі-
зація якого сприятиме прогресу.

Ключовими складовими європейської типової 
моделі антикорупційної трансформації органів 
юстиції стали запроваджені в Україні інститути 
самоврядування і кваліфікаційного оцінювання, 
дисциплінарної відповідальності: 1) судів – 
збори суддів (зібрання суддів відповідного суду), 
Рада суддів України і З’їзд суддів України; ВККСУ 
і ВРП; 2) прокуратури – всеукраїнська конферен-
ція прокурорів, Рада прокурорів України, КДКП. 
Аналогічні антикорупційні заходи вживаються 
органами внутрішнього контролю / дисциплі-
нарними комісіями НАБУ (статті 27–29), ДБР 
(статті 24–25); поліцейськими комісіями й атеста-
ційними комісіями Національної поліції України 
(статті 51, 57). Прогресивними заходами анти-
корупційної боротьби вважається унормування 
впливу інститутів відкритого громадянського 
суспільства на суддів і правоохоронців, а саме: 
1) обрані Зборами представників громадських 
об’єднань (скликаних Головою ВККСУ) 20 чле-
нів Громадської ради доброчесності при ВККСУ 
(ст. 87); 2) ради громадського контролю при НАБУ 
і при ДБР (по 15 членів; статті 31 і 28 відповідно); 
3) громадський контроль поліції як доповнення 
положень Закону України «Про участь громадян 
в охороні громадського порядку і державного 
кордону» 22.06.2000 № 1835-III; 4) делегування 
громадськими об’єднаннями, що мають досвід 
роботи у сфері запобігання корупції, половини 
складу конкурсної комісії з обрання членів НАЗК 
(п. 5 ч. 4 ст. 5); 5) здійснення громадського контр-
олю за діяльністю НАЗК через Громадську раду 
при НАЗК, яка утворюється та формується КМУ 
за конкурсом (ч. 2 ст. 14) й участь громадських 
об’єднань, окремих громадян в заходах щодо 
запобігання корупції (ст. 21); 6) сприяння волон-

терів органам пробації у здійсненні нагляду за 
засудженими та проведенні з ними соціально-ви-
ховної роботи (ст. 20). Низка інших комплексних 
інститутів, що складає зміст європейської типо-
вої моделі антикорупційного механізму роботи 
публічної влади, запроваджена в Україні. Вони 
являють собою процедури участі громадськості 
в заходах щодо запобігання корупції; обмеження 
щодо використання службових повноважень чи 
свого становища, одержання подарунків та іншої 
неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення 
з іншими видами діяльності, спільної роботи 
близьких осіб, конфлікту інтересів, етичної пове-
дінки, фінансового контролю та ін. Утім, на жаль, 
їхній зміст тільки окреслено, проте чітко й одно-
значно не виписано.

Використана в Україні антикорупційна модель 
організації вітчизняних органів публічної адміні-
страції в умовах розбудови відкритого суспільства 
наслідок реалізації Західної традиції права. Вона 
передбачає трансформації відносно суб’єктів 
(конкурсний відбір і кваліфікаційні вимоги, вибор-
ність на строк керівників, формування органів 
самоврядування, дисциплінарна відповідальність 
і контроль, залучення громадськості) та способів 
впливу (перевірки на доброчесність і моніторинг 
способу життя працівників). Усі ці складові типові 
для усіх законів, що визначають правовий статус 
посадових осіб органів публічної адміністрації. 
Водночас в одному профільному відносно запобі-
гання корупції законі вміщено величезну кількість 
інститутів, що стають частиною антикорупційної 
політики відносно усіх органів публічної влади. 
Ці положення не знаходять належної кореляції 
з профільними законами у сферах судоустрою 
і правоохоронної діяльності, що, звісно, знижує 
їхню ефективність в аспекті протидії корупції. Не 
виваженим виглядає застосування різних підхо-
дів подачі нормативного матеріалу у проаналізо-
ваних правових актах, наприклад, у законах про 
прокуратуру і ДБР відбувається перехід від функ-
цій до структури, а у законах про НАБУ і націо-
нальну поліцію навпаки. Охарактеризована нами 
модель рельєфно демонструє архаїчність право-
вих положень про СБУ і податкову міліцію, супе-
речності концепцій реформування кримінальної 
юстиції різних років (2004, 2008, 2012, 2014), 
прогалини у механізмах контролю доброчесності 
державних і приватних виконавців. 

Ефективність національних моделей з про-
тидії корупції визначено за параметрами пра-
вової культури громадян, якості правових норм 
і/або призначених для належного застосування 
цих норм уповноважених підрозділів (уповнова-
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жених осіб) з питань запобігання та виявлення 
корупції, у тому числі всередині органу публічної 
адміністрації, інших інститутів антикорупційної 
інфраструктури [9]. Продуктивність їхніх варіа-
цій для нації історично детермінована й дифе-
ренціюється обставинами різних періодів життя, 
природа яких онтологічно об’єктивна. Формаль-
но-юридична фіксація основ організації та функ-
ціонування органів публічної влади на конститу-
ційному рівні в усіх країнах світу, окрім власне 
правових ідей, передбачає акценти на політич-
них, економічних чи інших соціально детерміно-
ваних проблемах, вирішення яких найбільш акту-
альне для нації на конкретно історичному етапі 
її розвитку. Наприклад, у розділах 27 і 28 ст. 2 
Конституції Республіки Філіппіни зазначено, що 
держава підтримуватиме чесність та доброчес-
ність на публічній службі та вживає позитивних 
та ефективних заходів проти підкупу (хабарів) 
та корупції. Керуючись раціональними умовами, 
відповідно до закону, держава приймає та здійс-
нює політику повного публічного розкриття змісту 
усіх своїх дій, що стосуються суспільних (публіч-
них) інтересів [10]. Для України та низки інших 
держав не менш важливо мінімізувати корупцію, 
проте конституційно-правових норм відповід-
ного змісту у них немає. Ідеї, норми-принципи, 
норми-декларації антикорупційного змісту існу-
ють у таких країн на рівні доктрини і природного 
права, а також отримують своє матеріальне 
і процесуальне розгортання традиційно у лоні 
норм кримінально- і адміністративно-правового 
характеру. Доцільно було б антикорупційну ідею 
чітко виписати у конституції, наприклад, під час 
останніх змін до неї в Україні 02.06.2016 р. або 
внаслідок перетворень основного закону дер-
жави, які обіцяє здійснити політична сила, що 
отримала президентські повноваження і біль-
шість місць у парламенті України у 2019 р., хоча 
такого наміру ця сила ще не визначила. Водно-
час питання політично і практично залишається 
актуальним для осмислення та вирішення не 
тільки на конституційно-правовому рівні, але 
й у межах інших галузей права, де формаль-
но-юридично зумовлені корупційні ризики прово-
кують недоброчесність виконавчої гілки публіч-
ної влади [11; 12].

Система органів публічної влади будується 
з метою задоволення потреб і правових інтересів 
населення. У випадку з антикорупційними орга-
нами єдиним виправданням їхнього існування 
стає втамовування соціального інтересу у чесно-
сті, добрій волі, доброчесності під час розподілу/
витрачання публічних матеріальних цінностей 

(коштів, землі та іншого майна), а, за великим 
рахунком, – перерозподілу капіталу, прибутків 
господарської/підприємницької діяльності задля 
забезпечення вільного розвитку кожного як пере-
думови вільного розвитку всіх. Цей інтерес має 
правовий зміст, оскільки відображає об’єктивно 
антропо- і соціокорисну, стійку, постійну, системну 
потребу людей, релевантну зазначеному інте-
ресові. Прийнятним для використання в Україні 
стає досвід країн ЄС з успішної протидії корупції, 
а саме: 1) виконання рекомендацій ЄСПЛ щодо 
якості закону (чіткості, точності, передбачувано-
сті, доступності та іншої відповідності принципу 
верховенства права), у т. ч. антикорупційного 
законодавства, вдосконалення процесу при-
йняття законодавчих актів; 2) інтеграції антико-
рупційних заходів до національної політики у всіх 
сферах суспільного життя; політичної волі найви-
щого керівництва країни та її єдності щодо проти-
дії корупції; пріоритетності протидії корупції серед 
чиновників найвищих й вищих органів публічної 
адміністрації; високої оплати праці, престижності 
та соціальних гарантій публічних службовців; 
постійного діалогу з економістами, правниками 
та іншими зацікавленими сторонами для спіль-
ного створення проектів законодавчих актів, що 
призначені унормувати нові правові відносини; 
3) забезпечення незалежності та безпеки суддів 
спеціалізованого антикорупційного суду (Рес-
публіки Словаччина, Республіки Хорватія, Рес-
публіки Болгарія); 4) максимального дистанцію-
вання публічних службовців від безпосереднього 
контакту з громадянами, що виключає потенційні 
можливості корупційного впливу й мінімізує відпо-
відні ризики, за рахунок широкого використання 
інтерактивних електронних систем, програмного 
забезпечення для надання адміністративних 
послуг та інших цифрових технологій (приклади 
Республіки Естонія, Скандинавські країни, Велике 
Герцогство Люксембург та ін.); тощо.

Висновки. Отже, Україна обрала модель 
створення спеціалізованої антикорупційної 
інфраструктури. Вона базується на найкращих 
зразках світового досвіду здійснення антико-
рупційної політики – правоохоронної роботи, 
діяльності органів юстиції, законодавчих 
норм, процедур формування й призначення 
на посади суддів та правоохоронців, вимог до 
публічних службовців та інших. За всіх безспір-
них переваг наявної нині антикорупційної моделі 
організації органів публічної влади, окреслені 
недоліки призводять до не виконання низки зако-
нів і виключають елімінацію корупційних ризиків 
з публічно-правової сфери відкритого суспільства 
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на рівні, що забезпечує сталий розвиток Укра-
їни. Враховуючи зазначене, переконані, що 
належне врахування законодавцем досягнень 
правової доктрини, яка адекватно відображає 
прогресивні тенденції світогляду громадян 
високоцивілізованих європейських та інших 
країн світу, обумовить ефективну дію актуа-
лізованої в межах цього дослідження антико-
рупційної моделі. Пізнання правової природи 
європейця – це єдина важлива передумова 
для подолання розбіжностей між законодавчо 
визначеною моделлю антикорупційної політики 
й правосвідомістю громадян на теренах України 
та інших європейських країн. Отримані відомо-
сті стануть інструментом для оновлення форм 
і підходів до надання послуг публічною владою, 
їхньої якості, доступності, орієнтації на потреби 
людини тощо

Досвід європейських країн особливо корис-
ний для України, якщо взяти до уваги серйоз-
ність її намірів інтегруватися до ЄС. Врахуємо 
також, що його релевантність зумовлена тим, 
що причини і змістовне наповнення корупцій-
ної діяльності не має суттєвих національних 
відмінностей а, навпаки, мають спільні загальні 
закономірності протидії, що відображають 
зв’язки між причинами і наслідками недобро-
чесної поведінки. Передумовами корупції ста-
ють недофінансування посадових осіб органів 
публічної влади у поєднанні з порочністю люд-
ської натури низького рівня духовного розвитку, 
і/або, як у випадку контексту нашого дослі-
дження, неправильним визначенням строків 
для ефективності антикорупційних обмежень 
щодо нейтралізації корупційних ризиків під час 
обіймання посад у приватних структурах після 
звільнення з роботи в органах публічної влади, 
декларування доходів й змін у майновому стані, 
під час виконання роботи за сумісництвом і за 
основним місцем роботи (розведення у часі за 
умови отримання ефекту для публічних інте-
ресів) тощо. Й юридична коректність відобра-
ження на рівні антикорупційного законодавства 
цих організаційно-правових закономірностей 
прийнятно однакова як для України, так й для 
будь-якої іншої близької за правовими, еконо-
мічними, духовно-культурними та іншими пара-
метрами цивілізаційного розвитку до неї кра-
їни, зокрема тих, що складають ЄС. При цьому 
правозастосування однаково досконалих анти-
корпуційних норм права різне й суттєве покра-
щення у цьому означає переймання досвіду тих 
держав, які вже мають більше доброчесності під 
час правореалізації у публічно-правовій сфері.

Україна наслідує модель створення спеціа-
лізованих органів для протидії корупції – Націо-
нального антикорупційного бюро (Закон України 
від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне 
антикорупційне бюро України»), Спеціалізо-
ваної антикорупційної прокуратури (ст. 8-1 
та окремі положення інших статей Закону Укра-
їни від 14.10.2014 № 1697-VII «Про прокура-
туру») і Вищого антикорупційного суду (Закон 
України від 07.06.2018 № 2447-VIII «Про Вищий 
антикорупційний суд»). Щонайменш дві під-
стави стали цьому причиною: соціальний запит 
доброчесності та нездатність органів загальної 
правоохоронної спрямованості (поліції, прокура-
тури, судів та ін.) подолати корупцію/протидіяти 
їй. Відповідно маємо інститути, які вбудовані 
у наявну мережу органів публічної влади, право 
і корупцію. Відкрите питання про можливості 
роботи усього цього у системі єдиного правопо-
рядку і забезпечення доброчесності. Проблема-
тика юридичної і/або управлінської системності 
сягає рівня філософії права і політики, загальних 
теорій права і публічного адміністрування, зали-
шаючись актуальною для наукової розробки як 
для нашої країни, так і для зарубіжних країн. 
Очевидна глибина проблеми корупції у країнах, 
які наважуються створити органи спеціальної 
антикорупційної юрисдикції, означає її систем-
ність, що вимагає відповідного системного під-
ходу до її елімінації із соціуму. Всередині анти-
корупційної системи органи юстиції виявляють 
ознаки спеціалізації на предметі забезпечення 
доброчесності чиновників органів публічної 
влади та тих осіб з приватноправових відносин, 
які стосуються публічних інтересів (раціональ-
ного витрачання фінансів та ін.)
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Makarenkov O. L. The Effectiveness of Using Models of European Legal Mechanisms  
for Combating Corruption in Ukraine 

The article reveals the effectiveness of using models of european legal mechanisms  
for combating corruption in Ukraine. It is determined that Ukraine has chosen the model of creating 
a specialized anti-corruption infrastructure. It is based on the best examples of European experience 
in the implementation of anti-corruption policy. Among its main components are law-enforcement, 
law-making, managerial public-legal activities and personnel work in these areas. It is emphasized 
that the current dominance of ignoring the requirements of laws excludes the elimination of corruption 
risks from the public-legal sphere at a level that ensures the sustainable development of Ukraine.  
It was determined that it is necessary to adequately reflect the progressive worldview trends of highly 
civilized European citizens in the practices of creating and applying law. Knowing the legal nature 
of a European is an important prerequisite for overcoming the differences between the legally 
defined model of anti-corruption policy and the legal awareness of citizens in Ukraine and other 
European countries. The obtained information becomes a tool for updating the forms and approaches  
to the provision of services by public authorities, their quality, accessibility, sufficient orientation  
to human needs, etc. 

It is concluded that the experience of European countries is especially useful for Ukraine, if we 
take into account the seriousness of its intentions to integrate into the EU. We also take into account 
that its relevance is due to the fact that the causes and content of corruption activities do not have 
significant national differences. On the contrary, they share common patterns of countermeasures 
that reflect the connections between the causes and consequences of unscrupulous behavior in 
different European countries. The legal correctness of the reflection at the level of anti-corruption 
legislation of organizational-legal patterns is acceptably the same both for Ukraine and for any other 
country close to it in terms of legal, economic, spiritual, cultural and other parameters of civilizational 
development, in particular those that make up the EU. Concomitantly, the enforcement of equally 
perfect anti-corruption legal norms is different. The obvious depth of the problem of corruption in 
countries that dare to create bodies of special anti-corruption jurisdiction means its systemic nature, 
which requires an appropriate systemic approach to its elimination from society.

Key words: anti-corruption policy, integrity, European countries, legislation, corruption, model, 
law, public authority.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СИСТЕМ
У статті визначено, що дослідження європейського досвіду розвитку національних кри-

мінальних процесуальних систем важливе в контексті розбудови й реформування націо-
нального кримінального процесуального законодавства, створення моделі кримінального 
судочинства. Значний інтерес викликає науковий аналіз позитивно-апробованих прикладів 
правової практики, а особливо юридична практика та джерела, на якій вона базується. 
З’ясовано, що кримінальне судочинство всіх європейських країн перебуває в процесі соці-
ального, а не формально-правового зближення й характеризується низкою виокремлених 
у статті ознак. Порівняльно-правовий аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду дав під-
стави стверджувати, що кримінальний процес європейських держав об’єднує єдина правова 
філософія, заснована на таких загальнолюдських цінностях: право на гідне поводження, сво-
боду та особисту недоторканність; рівність усіх перед законом та заборона дискриміна-
ції; справедливість правосуддя. Констатовано, що процесуальні системи ряду країн Європи 
зорієнтовані на дотримання і захист прав людини й потребують належної правової проце-
дури (процесуальної справедливості), встановлення винних у вчиненні кримінального право-
порушення та їх покарання (матеріальної справедливості); появою спільних кримінальних 
процесуальних інститутів, які здатні впливати на зближення національних кримінальних 
процесуальних правових систем на рівні цілей і засад, а правовим підґрунтям для зближення 
таких систем є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та практика 
Європейського суду з прав людини. Водночас, в Україні на сьогодні формується публічно-зма-
гальне кримінальне судочинство, для якого характерним є чіткий розподіл кримінальних 
процесуальних функцій діяльності і забезпечення фактичної рівноправності сторін, а кри-
мінальні процесуальні механізми захисту прав і свобод людини і громадянина є основним 
змістом такого публічно-змагального процесу. У кримінальному процесуальному законодав-
стві України не виключається створення схожих (на національному рівні) або єдиних (на 
міжнародному рівні) механізмів процесуального регулювання однорідних суспільних відносин, 
тобто відповідної гармонізації національного процесуального законодавства і практики 
його застосування (узгодженні офіційних процесуально-правових доктрин, концептуальних 
підходів, принципів тощо) та його уніфікації (прийняті заснованих на загальних міжнаціо-
нальних стандартах процесуальних норм, взамін або поряд з національними).

Ключові слова: кримінальний процес, система, кримінальна процесуальна норма, євро-
пейський досвід.
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Постановка проблеми. Україна впев-
нено крокує шляхом розбудови демократичної 
та правової держави європейського зразка. 
Серед передумов інтеграції нашої держави до 
Європи є перегляд окремих напрямів державної 
політики, зокрема у сфері кримінальної юстиції. 
Тому, для приведення кримінально-процесу-
ального законодавства України у відповідність 
до міжнародних стандартів особливого змісту 
й актуальності набуває концептуальне дослі-
дження проблем реформування кримінального 
судочинства [1].

У цьому контексті варто наголосити, що 
сучасні загальнолюдські принципи права запро-
ваджують цивілізаційні підходи до розуміння 
тенденцій розвитку сучасних правових сис-
тем, у тому числі й кримінальних процесуаль-
них. У вітчизняному правознавстві менталітет 
суб’єкту галузевого процесуального законо-
давства розглядається як обставина методоло-
гічного характеру, що безпосередньо впливає 
на мету й метод кримінального правосуддя. 
Найбільш прийнятна для відповідної культур-
но-історичної традиції форма кримінального 
судочинства повинна бути забезпечена нор-
мативним матеріалом, що враховує ментальні 
уподобання суб’єктів права. Якщо цінності, що 
лежать в основі норм позитивного права, не 
відповідають національному духу, правосвідо-
мості, традиціям і культурі суспільства, цінніс-
ної орієнтації конкретної особи, ці норми реа-
лізовуватися людьми не будуть [2, с. 21]. Таким 
чином, кримінальна процесуальна модель вза-
ємовідносин людини, суспільства й держави 
характеризується пріоритетом і значимістю 
інтересів спільноти. Проте, розмивання тради-
ційності моделі суспільної свідомості під впли-
вом розбіжності нормативних моделей і реаль-
ного життєвого досвіду людей – процес, що 
став реальністю [3]. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Основу обра-
ного дослідження склали наукові доробки вче-
них з вивчення джерел кримінального проце-
суального права, чинності закону, формування 
кримінальних процесуальних норм, зокрема: 
Ю. О. Гурджі, В. В. Лобойка, В. Т. Маля-
ренка, В. В. Михайленка, А. В. Молдована, 
В. Т. Нора, О. Ю. Татарова, В. М. Тертишника, 
О. М. Толочко, Л. Д. Удалової, Ю. В. Циганюк, 
М. Є. Шумила, О. Г. Яновської та інших.

Вагомий внесок цих учених у розроблення 
предмету статті є безперечним, однак ана-
ліз міжнародної кримінальної процесуальної 

теорії та практики показує, що дослідження 
європейського досвіду розвитку національних 
кримінальних процесуальних систем важливе 
в контексті розбудови й реформування націо-
нального кримінального процесуального зако-
нодавства, створення моделі кримінального 
судочинства.

Виклад основного матеріалу. Глобальне 
зближення та взаємопроникнення криміналь-
но-процесуальних систем наявне в країнах як 
загального, так і континентального права. Пра-
вовим фундаментом для цього є Європейська 
конвенція про захист прав людини і основопо-
ложних свобод [4] та практика Європейського 
суду з прав людини. Можна стверджувати, що 
кримінальний процес європейських держав 
об’єднує єдина правова філософія, яка базу-
ється на наступних загальнолюдських цінно-
стях: право на людське поводження (заборона 
катувань, нелюдського поводження або пово-
дження, що принижує гідність людини); право 
на свободу та особисту недоторканність (право 
на особисту свободу, право на недоторканність 
людини, право на повагу до особистого життя, 
недоторканість житла, право на захист інфор-
мації особистого характеру); рівність всіх перед 
законом та заборона дискримінації; справедли-
вість правосуддя (право на ефективні засоби 
правового захисту, реальний доступ до суду, 
презумпція невинуватості, право обвинуваче-
ного на правову допомогу тощо).

Пріоритетне значення міжнародно-право-
вих актів та практики міжнародних судових 
установ над національним законодавством 
країн приводить до конвергенції національних 
правових систем, безпосередньо знижує пану-
вання закону над прецедентом або прецеденту 
над законом. З одного боку, в країнах загаль-
ного права поширюється прийняття законів, 
а з іншого, в країнах континентального права 
здійснюється визнання прецеденту (точніше 
«квазі прецеденту») джерелом права. Однак 
про зміну праворозуміння та юридичного мис-
лення правозастосовників можна буде говорити 
тільки в майбутньому [5, с. 11–12].

Процес адаптації кримінального процесуаль-
ного законодавства до міжнародно-правових 
стандартів й взаємопроникнення процесуаль-
них інститутів з розвитих національних право-
вих систем носить об’єктивний характер і може 
здійснюється за двома способами. По-перше, 
запозичення окремих процесуальних інститу-
тів з іншої правової системи (фрагментарна 
юридична рецепція). По-друге, системна зміна 
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кримінального процесу (докорінна процесу-
альна декультуризація) [6, с. 160].

Для ефективного сприйняття зарубіжного 
досвіду діяльності органів досудового розслі-
дування необхідний ґрунтовний порівняль-
ний аналіз функціонування відповідних норм 
з визначенням перспектив і ступеня можливо-
стей їх запровадження в Україні. 

Так, у Великій Британії досі зберігають чин-
ність Велика хартія вольностей (1215 р.), якою 
англійські юристи обґрунтовують право кожної 
людини бути судимою рівною собі, а також відо-
мий Хабеас корпус акт (1679 р.), що закріплює 
право кожного обвинуваченого до розгляду 
справи судом залишитись на волі під заставу. 
Обов’язок доказування вини обвинуваченого 
в англійській кримінальній процесуальній тра-
диції лежить на обвинувачеві, але в ході кри-
мінального процесу по певній групі питань він 
може зміщуватись на обвинуваченого. Також, 
обов’язок доказування може переходити на 
обвинуваченого й на основі презумпції або 
у зв’язку з можливістю зробити висновок із пев-
них фактів [7, с. 328].

На думку Н. Нестор, англійська модель 
правосуддя полягає в наявності вибору тільки 
між двома традиційними варіантами реакції 
держави на вчинений злочин, виходячи з його 
небезпеки для суспільства. Перший варіант – 
це офіційне кримінальне переслідування особи, 
результатом якого має бути покарання як юри-
дичний наслідок учинення злочину. Другий 
варіант – це відмова від кримінального пере-
слідування особи, тобто фактично залишення 
порушення кримінально-правової норми без 
будь-якої реакції з боку держави [8, с. 145].

Англійське кримінальне процесуальне право 
складається із загального (тобто неписаного, 
звичаєвого) права й статутного (окремих парла-
ментських актів). Зазначені особливості струк-
тури англійського права обумовили й специ-
фічність норм цього права. Норми англійського 
права – це положення, які беруться із особливої 
частини рішень, що виносяться вищими судо-
вими інстанціями. Відтак, англійська норма 
права тісно пов’язана з обставинами конкретної 
справи і застосовується для вирішення справ, 
аналогічних тим, за якими рішення вже при-
ймалися. Таку норму не можна зробити загаль-
ною, тому що це перетворить англійське право 
в доктринальне (характерне для романо-гер-
манської системи), що суперечитиме англій-
ській правовій традиції та стилю правового мис-
лення [9, с. 101]. Іншим джерелом англійського 

права визнають закони та підзаконні норма-
тивні акти. Англійська класична теорія вбачає 
у законі другорядне джерело права, що здатне 
тільки доповнювати і вносити низку поправок 
до норм права, що створені судовою практи-
кою. У ньому слід шукати не принципи права, 
а лише рішення, що конкретизують принципи, 
які відпрацьовані судовою практикою [10].

Аналіз доказового права українського кримі-
нального процесу свідчить, що воно включає деякі 
положення, наявні у доказовому праві Федера-
тивної Республіки Німеччина (ФРН). Зокрема, це 
стосується загальних положень визнання доказів 
недопустимими, які базуються на доктрині «пло-
дів отруєного дерева» (назву взято з біблійного 
тексту, в якому йдеться про те, що плоди отру-
єного дерева теж отруйні) [11] та запроваджена 
у вітчизняне кримінальне процесуальне законо-
давство (ч. 1 ст. 87 Кримінального процесуаль-
ного кодексу (КПК) України) [12].

А. В. Панова доводить, що широке розуміння 
доктрини «плодів отруєного дерева» передба-
чає будь-яке винне порушення поліцейськими 
конституційних прав громадян, яке має не без-
посередній, а лише опосередкований зв’язок із 
самим процесом виявлення, вилучення і фікса-
ції доказів, тягне втрату останніми юридичної 
сили. Це означає безумовну недопустимість 
доказів при порушенні встановленого порядку 
збирання доказів незалежно від їх характеру 
і ступеня. Положення доктрини знаходять нор-
мативне закріплення у законодавстві країн, 
у яких досудове провадження не має жорсткої 
формалізації [13, с. 45]. 

Кримінальне процесуальне законодавство 
ФРН не містить прямої вказівки закону на недо-
пустимість доказів, отриманих в результаті 
незаконно здобутої інформації. У криміналь-
ному процесі цієї країни «плоди» недопустимих 
доказів за загальним правилом є допустимими. 
Як виняток із нього Верховний Суд ФРН визнав 
недопустимими доказами показання свідків 
і обвинуваченого, які були надані в результаті 
пред’явлення їм незаконного запису телефон-
них розмов [13, с. 46]. 

Т. В. Руда зазначає, що в основі регламента-
ції питання щодо оцінки доказів за законодав-
ством ФРН знаходяться два правила: заборона 
отримання (тобто недопустимість отримання 
доказів відповідними засобами) та заборона 
використання (тобто недопустимість викори-
стання доказів, отриманих відповідними засо-
бами) [14, с. 43]. Заборони на використання міс-
тяться у прецедентному праві, створюваному 
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Федеральною судовою палатою, а не Кримі-
нальним процесуальним кодексом ФРН. Виня-
ток становить передбачена в КПК заборона 
використання показань, отриманих із застосу-
ванням фізичного впливу, наркотиків, катувань, 
гіпнозу та інших (ст. 136а КПК) [15, с. 231]. Отже, 
в законодавстві ФРН прямо не передбачено 
нормативне визначення допустимості (недопу-
стимості) доказів, але врегульовано питання 
належної оцінки доказів.

Сучасний реформований вітчизняний кри-
мінальний процес перебуває в стадії соціаль-
но-правового зближення й належить до конти-
нентального типу, що виявив протиріччя між 
високими правовими стандартами запровадже-
них процесуальних новел і практикою його реа-
лізації. Багато в чому причиною цього є архаїч-
ність правового мислення правозастосовників. 
Разом із тим, слід визнати наявність у ньому 
процесуальних інститутів, які за своєю право-
вою природою наближені до англо-американ-
ської системи судочинства. У зв’язку із цим ще 
при обговоренні проєкту нині чинного Кримі-
нального процесуального кодексу України (КПК 
України) висловлювалися думки про те, що 
законопроєкт кардинально змінює саму модель 
(тип) вітчизняного кримінального судочинства із 
традиційної змішаної (континентальної) на пов-
ністю змагальну англо-американського зразка 
[16, с. 32]. Дійсно, український кримінальний 
процес став більш змагальним по суті, оскільки 
він ґрунтується на ліберальних положеннях 
міжнародно-правових стандартів, практиці 
Європейського суду з прав людини та сучасній 
доктрині (зменшилася роль суду у витребуванні 
доказів; сторони отримали право визначати 
порядок дослідження доказів; свідки за характе-
ром інформації, яку вони надають, відносяться 
або до сторони обвинувачення, або до сто-
рони захисту; слідчий суддя вирішує питання 
щодо обрання всіх запобіжних заходів; інститут 
додаткового розслідування скасовано та ін.). 
У цьому аспекті КПК України відрізняється від 
КПК ФРН і КПК Франції, які навіть на сьогодні 
не наділяють обвинувачених, їхніх захисників 
і потерпілих таким обсягом процесуальних прав 
і відповідних гарантій, як законодавство Укра-
їни. Те саме можна зазначити про англійський 
кримінальний процес. Їх безсумнівно змагальна 
конструкція судового провадження в принципі 
не передбачає подібного розширення змагаль-
них засад у досудовому провадженні [17].

Не менш небезпечний підхід, коли з кримі-
нальної процесуальної сфери виключаються 

всі заходи соціального впливу, крім криміналь-
но-правового реагування. Все зводиться лише 
до однієї каральної моделі. Подібний підхід 
веде до дегуманізації кримінального процесу, 
ігнорування особистих інтересів потерпілих 
і обвинувачених, підпорядкування криміналь-
ного процесу тільки меті покарання і, отже, до 
експансії класичної кримінальної репресії. Тому 
не випадково так помітна модернізація напряму 
кримінального переслідування. Це виража-
ється у визнанні неефективності суворого 
кримінального покарання; відмови в багатьох 
країнах світу від смертної кари за кримінальне 
правопорушення; розширенні альтернативних 
позбавленню волі заходів кримінально-право-
вого впливу (штрафи, громадські роботи тощо); 
декриміналізації малозначних правопорушень; 
сприйняття важливості дотримання прав і сво-
бод обвинувачених, а також врахування інте-
ресів потерпілих. У більшості європейських 
країн вибір зроблений на користь ліберального 
підходу, коли методи кримінального пересліду-
вання обвинувачених супроводжуються помір-
ними обмеженнями їх прав.

У певному відношенні виявилася неуспішною 
соціальна підтримка потерпілих, яка насправді 
не призвела до бажаного результату – розвитку 
позитивних відносин між підозрюваним (обви-
нуваченим) і потерпілим. Наприклад, інститут 
примирення при всій популярності та пошире-
ності також характеризується певними недолі-
ками, пов’язаними з тим, що на практиці в дея-
ких випадках потреби потерпілих ставляться на 
другий план по відношенню до потреб підозрю-
ваних. У правозастосовної практиці ряду країн 
потерпілі іноді навіть піддаються тиску з тим, 
щоб забезпечити їх участь у посередництві на 
користь підозрюваного. 

Так, у кримінальному процесі Іспанії нині 
активно застосовується інститут «згоди», перед-
бачений ст. 655 і 694–700 КПК Іспанії 1882 року 
(зі змінами 1988 року). Сторона обвинувачення 
направляє до суду клопотання про призна-
чення покарання строком до шести років. Якщо 
на початку розгляду обвинувачений виразить 
свою формальну згоду із кваліфікацією злочину 
та запропонованим обвинуваченням, то суд, не 
проводячи судового засідання, виносить вирок, 
який затверджує покарання, погоджене сторо-
нами. Отже, йдеться про визнання вини, але не 
про угоду [18, с. 120; 19, с. 311] 

Схожа процедура й у КПК Португалії 
1987 року, де вона застосовується тільки у спра-
вах про злочини, що передбачають покарання 
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не більше шести місяців ув’язнення (ст. 392). 
Якщо прокурор вважає, що за вчинення такого 
злочину обвинувачуваний не заслуговує пока-
рання більш суворого, ніж штраф або «захід 
безпеки», не пов’язаний з позбавленням волі, то 
він передає справу до суду із клопотанням про 
його розгляд в «дуже спрощеному порядку». 
У клопотанні має міститися вказівка на точ-
ний вид і розмір запропонованого прокурором 
покарання. «Континентальною» особливістю 
португальської процедури є право суду відхи-
лити клопотання прокурора про застосування 
«дуже спрощеного порядку» (ст. 394-3 КПК Пор-
тугалії). У такому випадку суд виносить моти-
воване рішення, де пояснює причини відмови: 
незгода із прокурорською кваліфікацією вчине-
ного, невідповідність висновків прокурора наяв-
ним у справі доказам тощо. Коли підстав для 
відхилення клопотання прокурора немає, суд 
викликає обвинуваченого, з’ясовує його пози-
цію і роз’яснює, що при його «незгоді» із запро-
понованим прокурором покаранням рух справи 
продовжується в іншій процесуальній формі 
(«стандартній»). Якщо обвинувачений згоден 
з клопотанням прокурора, то суд, не розгляда-
ючи справу по суті, затверджує письмову угоду 
про покарання між прокурором і обвинуваче-
ним, яка одержує тоді силу вироку (ст. 396-1 
і 396-2 КПК Португалії), але не підлягає оскар-
женню (ст. 400-1 КПК Португалії) [20, с. 428]. 
На відмінну від Іспанії, в Португалії такого роду 
спрощене провадження може мати місце лише 
у справах про малозначні злочини, причому  
із застосуванням відносно «м’яких» покарань  
(в основному, майнових). 

КПК Італії 1989 року передбачає дві від-
повідні процедури. Насамперед, це так зване 
«спрощене провадження», передбачене 
ст. 438-443 КПК Італії 1989 року, яке застосо-
вується практично по всіх кримінальних спра-
вах без винятку, у тому числі й у справах про 
тяжкі злочини, підсудні італійському суду аси-
зів. Зміст його полягає в тому, що справа може 
бути розглянута по суті не в результаті тра-
диційного судового розгляду, а безпосеред-
ньо в рамках попереднього слухання справи 
в суді. З ініціативою такого спрощення судо-
чинства має право виступити тільки обвину-
вачений, який зобов’язаний в такому випадку 
направити відповідне клопотання рівно за 5 
днів до початку попереднього слухання. Спро-
щене провадження може мати місце лише при 
наявності на те згоди прокурора. Втім, рішен-
ням № 81/1991 року Конституційний Суд Італії 

зобов’язав прокурора мотивувати свою незгоду 
із клопотанням обвинуваченого і визнав, що 
така незгода може бути переборена обвинува-
ченим і суддею на попередньому слуханні [21]. 
Якщо ініціатива обвинуваченого підтримана, то 
попереднє слухання заміняє слухання справи 
по суті, причому суд тоді не має права дослід-
жувати нові докази: він обґрунтовує свій вирок 
тільки на тих доказах, які є в справі до моменту 
початку попереднього слухання. Вирок може 
бути обвинувальним або виправдувальним, 
але при винесенні обвинувального вироку суд 
зобов’язаний враховувати прагнення обвину-
ваченого до спрощення кримінального процесу 
і, незважаючи на те, чи визнав він свою вину 
чи ні, скоротити йому покарання на одну тре-
тину. Тут йдеться не більш ніж про досягнення 
компромісу (досить обмеженого) у виборі про-
цедури. Ключові питання кримінальної справи 
залишаються поза межами угоди: обвинува-
чений має право визнати або не визнати свою 
вину, прокурор може наполягати або не напо-
лягати на обвинувачені, тобто їхня позиція ніяк 
не зв’язана угодою про спрощене провадження, 
яке може завершитись як засудженням обвину-
ваченого, так і його виправданням.

Згідно з італійським законодавством другою 
формою спрощеного судочинства є укладання 
угоди про визнання вини applicazione bella pena 
surichiesta belle parti, що перекладається як 
«застосування покарання на прохання сторін». 
Згідно з цим положенням прокурор і адвокат 
можуть узгодити покарання, що має бути при-
значене, і просити суддю прийняти цю пропози-
цію [20, с. 429].

Угода про визнання вини втілюється шляхом 
ведення переговорів між прокурором та обви-
нуваченим (і його захисником). Така форма 
угоди, на відміну від попередніх, не заміняє суд. 
Проте перевага для прокурора полягає у тому, 
що визнання вини може скоротити тривалість 
судового розгляду, а перевага для обвинуваче-
ного – у тому, що прокурор може висунути обви-
нувачення у менш тяжкому злочині, а також 
у подальшому застосуванні більш м’якого пока-
рання [22, с. 117].

У кримінальному процесуальному законо-
давстві України не виключається створення 
схожих (на національному рівні) або єдиних 
(на міжнародному рівні) механізмів процесу-
ального регулювання однорідних суспільних 
відносин, тобто відповідної гармонізації націо-
нального процесуального законодавства і прак-
тики його застосування (узгодженні офіційних 
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процесуально-правових доктрин, концепту-
альних підходів, принципів тощо) та його уніфі-
кації (прийняті заснованих на загальних міжна-
ціональних стандартах процесуальних норм, 
взамін або поряд з національними).

Тому, оцінюючи реалізацію кримінальних 
процесуальних напрямів, не можна не відзна-
чити того, що всі вони по-різному втілюються 
в життя і виявляють себе на практиці у вигляді 
тенденцій. Вони системно взаємодіють та впли-
вають один на одного, однак, при цьому, вони ні 
в якому разі не повинні протиставлятися або під-
міняти одна іншу. Так, захоплення лише ідеями 
відновного правосуддя загрожує небезпекою 
ослаблення боротьби зі злочинністю, оскільки 
веде до створення юстиції без процесу, здатної 
у високій мірі враховувати інтереси потерпілих 
(жертв) і підозрюваних, але не здатна забезпечу-
вати підтримання публічного порядку. Наведене 
не означає відмови від посилення захисту прав 
підозрюваного (обвинуваченого), а лише озна-
чає, що реформування кримінального процесу 
має здійснюватися не лише у формально-право-
вому, але й соціально-політичному аспектах.

Кримінальне судочинство всіх європейських 
країн перебуває в процесі соціального, а не 
формально-правового зближення й характери-
зується: 

– злиттям в один тип, так само, як і доміну-
вання однієї системи судочинства над іншою на 
сьогодні неможливі через культурно-історичні 
причини (це призведе до втрати національної 
ідентичності); 

– суттєвими відмінностями, які зберігаються 
тільки на функціональному рівні; 

– загальною філософією кримінального 
процесу (міжнародні визнані принципи, стан-
дарти правосуддя тощо), яка не здатна спри-
яти усуненню цих відмінностей. Вони з’явилися 
в результаті історичної еволюції кожної сис-
теми судочинства, мають природний характер, 
забезпечують цілісність системи, але не пере-
шкоджають інтеграційним процесам на міжна-
родно-правовому рівні; 

– ефективністю боротьби зі злочинністю, 
рівнем захисту прав і свобод людини, що не 
перебувають у прямій залежності від типових 
або видових відмінностей кримінального про-
цесу. Процесуальні системи зорієнтовані на 
дотримання і захист прав людини й потребу-
ють належної правової процедури (процесу-
альної справедливості), встановлення винних 
у вчиненні кримінального правопорушення та їх 
покарання (матеріальної справедливості); 

– появою спільних кримінальних процесу-
альних інститутів, які здатні впливати на збли-
ження національних кримінальних процесу-
альних правових систем на рівні цілей і засад 
(принципів), а правовим підґрунтям для збли-
ження таких систем є Конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод та прак-
тика Європейського суду з прав людини. 

Можна стверджувати, що кримінальний про-
цес європейських держав об’єднує єдина пра-
вова філософія, заснована на таких загально-
людських цінностях: право на гідне поводження 
(заборона катувань, нелюдського або такого, 
що принижує гідність людини, поводження); 
право на: свободу та особисту недоторкан-
ність (на особисту свободу, недоторканність 
людини, повагу до особистого життя, недотор-
канність житла, захист інформації особистого 
характеру); рівність усіх перед законом та забо-
рона дискримінації; справедливість правосуддя 
(право на ефективні засоби правового захисту, 
реальний доступ до суду, презумпція невинува-
тості, право обвинуваченого на правову допо-
могу тощо). 

У свою чергу, вітчизняний кримінальний про-
цес слід розглядати як континентальний, за 
винятком радянського періоду, коли він визна-
чався як кримінальний процес соціалістичного 
типу. «Нова правова ідеологія» КПК України 
спрямована на обмеження дій державних орга-
нів та розширення прав підозрюваних (обви-
нувачених) і потерпілих, надання додаткових 
гарантій захисту їх законних інтересів. 
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Morhun N. S., Siedakova V. V., Bondar S. V. EUROPEAN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT 
OF NATIONAL CRIMINAL PROCEDURE SYSTEMS

The article determines that the study of the European experience in the development of national 
criminal procedural systems is important in the context of the development and reform of national 
criminal procedural legislation, the creation of a model of criminal justice. Scientific analysis of positively 
tested examples of legal practice, and especially legal practice and the sources on which it is based, 
is of considerable interest. It has been found that the criminal justice system of all European countries 
is in the process of social rather than formal-legal rapprochement and is characterized by a number 
of features highlighted in the article. A comparative legal analysis of foreign and domestic experience 
gave reasons to assert that the criminal process of European states is united by a single legal 
philosophy based on the following universal human values: the right to decent treatment, freedom 
and personal integrity; equality of all before the law and prohibition of discrimination; fairness 
of justice. It was established that the procedural systems of a number of European countries are 
oriented towards the observance and protection of human rights and require proper legal procedure 
(procedural justice), the establishment of those guilty of a criminal offense and their punishment 
(material justice); the emergence of joint criminal procedural institutions, which are able to influence 
the convergence of national criminal procedural legal systems at the level of goals and principles, 
and the legal basis for the convergence of such systems is the Convention on the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms and the practice of the European Court of Human 
Rights. At the same time, public adversarial criminal justice is currently being formed in Ukraine, 
which is characterized by a clear division of criminal procedural functions of activity and ensuring 
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the actual equality of parties, and criminal procedural mechanisms to protect the rights and freedoms 
of a person and a citizen are the main content of such a public adversarial process. The criminal 
procedural legislation of Ukraine does not exclude the creation of similar (at the national level) or 
uniform (at the international level) mechanisms of procedural regulation of homogeneous social 
relations, i.e. the appropriate harmonization of national procedural legislation and the practice of its 
application (harmonization of official procedural legal doctrines, conceptual approaches, principles 
etc.) and its unification (procedural norms adopted based on common international standards, 
instead of or along with national ones).

Key words: criminal process, system, criminal procedural norm, European experience.
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МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УКРАЇНІ
В статті розглядається механізм удосконалення інформаційного забезпечення досудового 

розслідування. Автор вказує, що одним із актуальних шляхів удосконалення інформаційного 
забезпечення досудового розслідування може стати запровадження довгострокової стратегії 
«Механізм інформатизації та діджиталізації досудового розслідування», котра має враховувати 
чотири основні блоки із поступовими кроками удосконалення кримінального процесу в Україні: 
1) удосконалення нормативно-правового регулювання інформаційного забезпечення досудового 
розслідування; 2) створення уніфікованих інформаційних платформ, синхронізованих між підроз-
ділами, які беруть участь у досудовому розслідуванні; 3) створення цифрових проєктів для гро-
мад, залучених у досудове розслідування; 4) створення публічних електронних сервісів пошуку 
та перевірки осіб, які вчинили насильницькі кримінальні правопорушення, суспільно небезпечні 
діяння проти національної безпеки держави, та кримінальні правопорушення «ненависті». В кон-
тексті дослідження доцільною є інтеграція цільової програми: «Є-розслідування: електронне 
кримінальне провадження». Мета цієї програми має полягати у вирішені проблем пов’язаних зі 
спрощенням пошуку, виявлення та збереження доказової інформації, спрямованих на удоскона-
лення вільного та безперервного доступу органів досудового розслідування до інформації, необ-
хідної для розкриття кримінального правопорушення у максимально короткі терміни, а також 
зменшення негативних наслідків, пов’язаних зі збільшенням кількості та латентності окре-
мих видів суспільно небезпечних діянь. Підсумовано, що проведене дослідження дозволило під-
сумувати, що можна виділити наступні напрямки вдосконалення інформаційного забезпечення 
досудового розслідування: 1) стратегічне планування процесу удосконалення інформаційного 
забезпечення досудового розслідування; 2) створення відповідних програм інтеграції сучасних 
платформ інформаційного забезпечення досудового розслідування; 3) розгляд інформаційного 
забезпечення досудового розслідування як одного із способів кримінологічного та віктимологіч-
ного запобігання кримінально протиправній діяльності в Україні.

Ключові слова: досудове розслідування, інформаційне забезпечення, кримінальне прова-
дження, електронне розслідування, механізм, кримінальне правопорушення.

На сьогоднішній день удосконалення інформа-
ційного забезпечення досудового розслідування 
потребує більш сучасного та комплексного підходу, 
котрий має, в першу чергу, полягати у створенні 
довгострокових програм та стратегій, реалізованих 
на апробованих нормативно-правових платфор-
мах. Вказане надасть можливість підходити комп-

лексно до розкриття різного роду кримінальних 
правопорушень, більш якісно боротись із латент-
ністю та суб’єктивністю органів досудового розслі-
дування. Отже, враховуючи вказане, пропонуємо 
зупинитись на цьому питанні більш детально.

Відтак, одним із актуальних шляхів удоскона-
лення інформаційного забезпечення досудового 



Серія: Право, 2022 р., № 2 (76)

81

розслідування може стати запровадження дов-
гострокової стратегії «Механізм інформатиза-
ції та діджиталізації досудового розсліду-
вання», котра має враховувати чотири основні 
блоки із поступовими кроками удосконалення 
кримінального процесу в Україні: 1) удоскона-
лення нормативно-правового регулювання 
інформаційного забезпечення досудового 
розслідування: встановлення кореляцій між 
нормативно-правовими актами, які регулюють 
різні сфери інформатизації суспільства; ство-
рення нормативно-врегульованого алгоритму 
пошуку та використання інформації на різних 
етапах досудового розслідування; удоскона-
лення кримінального процесуального законо-
давства в частині захисту особистої інформації 
в кримінальному провадженні; 2) створення 
уніфікованих інформаційних платформ, син-
хронізованих між підрозділами, які беруть 
участь у досудовому розслідуванні: ство-
рення та запровадження відповідного програм-
ного забезпечення роботи інформаційних сис-
тем, котрі надають можливість вільного доступу 
та обміну доказовою інформацією між підрозді-
лами, котрі співпрацюють по конкретному кри-
мінальному провадженню, у т.ч. – експертними 
підрозділами за умови наявності у останніх нор-
мативно врегульованих підстав для отримання 
конкретної інформації, необхідної для експерт-
них досліджень речових доказів. Враховуючи 
те, що експертні підрозділи системи МВС Укра-
їни відносяться до цивільних, такий доступ має 
бути документально дозволений слідчим суд-
дею; пошук зарубіжних інвестицій та грантової 
підтримки для заохочення та інтеграції актуаль-
них проєктів; інтеграція зарубіжного досвіду; 
3) створення цифрових проєктів для громад, 
залучених у досудове розслідування: удо-
сконалення рівня взаємодії із громадянським 
суспільством в частині інформаційного забез-
печення досудового розслідування, своєчас-
ного отримання доказової інформації по кримі-
нальним правопорушенням, сприяння розвитку 
активного правового суспільства та удоскона-
лення рівня довіри до правоохоронних органів; 
4) створення публічних електронних серві-
сів пошуку та перевірки осіб, які вчинили 
насильницькі кримінальні правопорушення, 
суспільно небезпечні діяння проти націо-
нальної безпеки держави, та кримінальні 
правопорушення «ненависті»: створення баз 
даних суб’єктів наведених кримінальних право-
порушень з метою своєчасного попередження 
кримінально протиправної активності, встанов-

лення суспільно небезпечних зв’язків, пошуку 
фігурантів та співучасників окремих криміналь-
них правопорушень.

Вказана стратегія вдало корелюється із Кон-
цепцією програми інформатизації МВС Укра-
їни на 2021–2023 роки, затвердженої рішенням 
Колегії Міністерства внутрішніх справ України 
від 22 квітня 2021 року № 301 та загальними 
принципами досудового розслідування в Україні. 
Зазначені блоки мають включати в себе реаліза-
цію таких дій як: 1) тотальна електронізація доку-
ментообігу із збереженням паперових копій (що 
набуває особливої актуальності під час воєнного 
стану в державі та потенційної неможливості 
доступу до паперових документів). Запропоно-
ване надасть можливість органам досудового 
розслідування отримувати доступ до необхід-
них даних з будь-якої точки України без пору-
шення термінів кримінального провадження; 
2) електронна архівація даних, терміни яких ще 
є актуальними, що надасть можливість зберігати 
та отримувати доступ до «старої» інформації, 
котра може сприяти розкриттю кримінального 
правопорушення; 3) архівація даних судово-екс-
пертної діяльності та інформації щодо доказів, 
які були надані у вигляді об’єктів дослідження; 
4) створення/удосконалення аналогових реє-
стрів (по типу Єдиного реєстру судових рішень), 
інтерфейс яких надає можливість цивільним 
особам отримувати обмежений доступ (за 
виключенням особистої інформації, забороненої 
до оприлюднення кримінальним процесуальним 
законодавством та іншими нормативно-право-
вими актами України) до пошуку та перегляду 
обставин досудового розслідування та даних 
потенційних кримінальних правопорушників. 

Прикладом є Єдиний реєстр осіб, засудже-
них за злочини проти статевої свободи та ста-
тевої недоторканості малолітньої особи. Відпо-
відно до Закону України від 19 грудня 2019 року 
№ 409-IX «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо впровадження 
Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини 
проти статевої свободи та статевої недоторка-
ності малолітньої особи, та посилення відпо-
відальності за злочини, вчинені проти статевої 
свободи та статевої недоторканості малоліт-
ньої особи», Єдиний реєстр осіб, засуджених 
за злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканості малолітньої особи – автомати-
зована електронна база даних, створена для 
забезпечення збирання, зберігання, захисту, 
обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, 
які вчинили злочини проти статевої свободи 
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та статевої недоторканості малолітньої особи, 
у тому числі осіб, судимість яких за такі злочини 
знята або погашена в установленому законом 
порядку. До реєстру вносяться відомості щодо 
прізвища, імені, по батькові засудженого, дати 
народження, місця проживання чи перебування, 
злочину, за який його було засуджено, виду кри-
мінального покарання, який до нього був засто-
сований, інформацію про фактично відбуте ним 
покарання, а також про порушення правил адмі-
ністративного нагляду. Інформація про особу 
вноситься до реєстру на підставі обвинуваль-
ного вироку суду, який набрав законної сили. 
У разі якщо особа вчинила злочин проти стате-
вої свободи та статевої недоторканості мало-
літньої особи до створення реєстру, інформація 
про таку особу вноситься до реєстру на підставі 
ухвали суду за місцем проживання такої особи 
або місцем відбування нею покарання за кло-
потанням прокурора. Користувачами реєстру 
є керівники прокуратур та органів досудового 
розслідування, прокурори, слідчі та інші упов-
новажені особи Національної поліції України 
та Державного бюро розслідувань. Право на 
отримання інформації щодо факту перебування 
конкретної особи в реєстрі мають: сільські, 
селищні та міські голови, керівники державних 
адміністрацій, інших органів державної влади 
та місцевого самоврядування – щодо осіб, які 
претендують на зайняття посади керівника 
(заступника керівника) дошкільного навчаль-
ного закладу, середнього навчального закладу, 
позашкільного навчального закладу, закладу 
охорони здоров’я або іншої установи, організа-
ції, зобов’язаної здійснювати нагляд за мало-
літніми особами або надавати послуги медич-
ного, навчального чи соціального характеру 
малолітнім особам, та належать до їх сфери 
управління; керівники дошкільних навчальних 
закладів, середніх навчальних закладів, позаш-
кільних навчальних закладів, закладів охо-
рони здоров’я або іншої установи, організації, 
зобов’язаної здійснювати нагляд за малоліт-
німи особами або надавати послуги медичного, 
навчального чи соціального характеру таким 
особам, у зв’язку з вирішенням питання щодо 
прийняття особи на роботу; будь-яка фізична 
особа щодо інформації про себе; будь-яка 
фізична особа щодо інформації про іншу особу 
у разі наявності завіреної відповідно до вимог 
Закону України «Про нотаріат» згоди особи, 
щодо якої така інформація запитується [1]. 
Таким чином, ще на етапі досудового розсліду-
вання (якщо особа знову вчинила кримінальне 

правопорушення або підозрюється у його вчи-
ненні) завдяки такому реєстру інформація може 
бути перевірена, у тому числі –цивільними осо-
бами з метою уникнення випадку працевлаш-
тування особи, котра знаходиться у розшуку 
та має кримінальний досвід.

В контексті нашого дослідження доцільною 
є інтеграція цільової програми: «Є-розсліду-
вання: електронне кримінальне прова-
дження». Мета цієї програми має полягати 
у вирішені проблем пов’язаних зі спрощенням 
пошуку, виявлення та збереження доказової 
інформації, спрямованих на удосконалення 
вільного та безперервного доступу органів 
досудового розслідування до інформації, необ-
хідної для розкриття кримінального правопору-
шення у максимально короткі терміни, а також 
зменшення негативних наслідків, пов’язаних зі 
збільшенням кількості та латентності окремих 
видів суспільно небезпечних діянь. 

До завдань програми має входити: активі-
зація зусиль теоретиків та практиків з питань 
розробки та запровадження спеціального тех-
нічного та програмного інформаційного забез-
печення досудового розслідування; спрощення 
роботи суб’єктів реалізації кримінальної та кри-
мінальної процесуальної політики в частині 
запобігання кримінально протиправній діяльно-
сті; налагодження рівня координації та взаємодії 
органів виконавчої влади у цій сфері; удоскона-
лення наявних баз даних та інших інформацій-
них масивів, котрі використовуються органами 
досудового розслідування; встановлення елек-
тронної взаємодії із цивільним населенням 
(громадськістю, яка бере участь у криміналь-
ному провадженні, волонтерами тощо); залу-
чення європейських та міжнародних партнерів 
до розробки сучасних інформаційних платформ 
для розкриття кримінальних проваджень; нала-
годження роботи електронного документообігу; 
залучення у всіх можливих випадках штучного 
інтелекту для зниження перевантаження орга-
нів досудового розслідування; максимальний 
відхід від паперових архівів. 

Реалізація програми дозволить оволодіти 
новими методами реалізації досудового розслі-
дування; підвищити рівень роботи органів досу-
дового розслідування, розширити межі повнова-
жень останніх шляхом залученням до реалізації 
нових інформаційно-пошукових стратегій; запро-
вадити ефективний та науково обґрунтований 
підхід до кримінального провадження; створити 
систему контролю за якістю реалізації досудо-
вого розслідування; знизити загальний рівень 
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кримінально протиправної діяльності шляхом 
підвищення якості досудового розслідування.

Варто звернути увагу на те, що удоскона-
лення інформаційного забезпечення досудо-
вого розслідування надасть можливість удо-
сконалити кримінологічну політику в частині 
запобігання кримінальним правопорушенням. 
Це пояснюється тим, що саме органи досудо-
вого розслідування є одними із основних суб’єк-
тів такого запобігання. Законом України «Про 
Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VII 
визначено завдання відповідного органу, серед 
великої кількості яких є положення, що орієнто-
вані на запобігання злочинам, а саме: здійснення 
превентивної та профілактичної діяльності, що 
спрямована на запобігання вчиненню правопо-
рушень; виявлення причин та умов, що сприя-
ють учиненню кримінальних та адміністративних 
правопорушень, ужиття в межах своєї компетен-
ції заходів для їх усунення тощо [2]. Поряд із цим 
необхідно зазначити, що Національна поліція 
України здійснює запобіжну діяльність не ізо-
льовано, а в різних видах взаємодії з органами, 
1) які визначають державну політику у сфері 
боротьби зі злочинністю (Президент України, 
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів Укра-
їни); 2) які здійснюють координацію діяльно-
сті у сфері запобігання та протидії злочинності 
(Генеральний прокурор України й підпорядко-
вані йому прокурори; Рада національної безпеки 
і оборони України); 3) які провадять правоохо-
ронну діяльність у сфері боротьби зі злочинні-
стю (серед суб’єктів цієї групи варто виділяти дві 
підгрупи: а) органи, для яких боротьба зі злочин-
ністю є однією з основних функцій (наприклад, 
Департамент карного розшуку Національної 
поліції України, Головне управління по боротьбі 
з корупцією та організованою злочинністю СБУ 
України та ін.); 4) які здійснюють контролюючу 
й інші види управлінської діяльності (громад-
ські організації, об’єднання, органи державного 
контролю, преса) [3, с. 154–162]. Таким чином, 
всі вищевказані органи беруть безпосередню 
участь у глобальному процесі запобіжної анти-
кримінальної діяльності.

До головних правоохоронних функцій варто 
зарахувати: 1) профілактичну (профілактика 
правопорушень, які тягнуть за собою юридичну 
відповідальність у сфері публічного права); 
2) захисну (захист життя, здоров’я, прав, сво-
бод і законних інтересів фізичних осіб); 3) охо-
рону публічного порядку та безпеки й власно-
сті; 4) ресоціалізаційну (ця функція є найбільш 
характерною для органів і служб у справах 

неповнолітніх; служб, що здійснюють адміні-
стративний нагляд за особами, звільненими 
з місць позбавлення волі); 5) оперативно-роз-
шукову; 6) розслідування злочинів; 7) судового 
розгляду справ; 8) розгляду справ про адміні-
стративні правопорушення; 9) розгляду справ 
про фінансові й адміністративно-господарські 
правопорушення (тобто розгляд справ про 
адміністративні правопорушення, вчинені юри-
дичними особами або громадянами-підприєм-
цями); 10) виконання вироків, рішень, ухвал 
і постанов судів, постанов органів досудового 
слідства та прокурорів [4, с. 10–16]. Отже, фак-
тично, проведення досудового розслідування, 
котре в першу чергу полягає у пошуку доказової 
інформації та за рахунок використання остан-
ньої забезпечується своєчасне розкриття кримі-
нальних правопорушень, боротьба із латентні-
стю, кримінальністю та віктимністю населення. 

Слід звернути увагу на особливий об’єкт 
протидіючого впливу ДБР. Відповідно до ст. 5 
Закону України «Про Державне бюро розслі-
дувань» та ч. 4 ст. 216 Кримінального проце-
суального кодексу України [5], ДБР вирішує 
завдання із запобігання, виявлення, припи-
нення, розкриття і розслідування: 1) злочинів, 
вчинених службовими особами, які займають 
особливо відповідальне становище відповідно 
до частини першої статті 9 Закону України «Про 
державну службу», особами, посади яких від-
несено до першої – третьої категорій посад 
державної служби, суддями та працівниками 
правоохоронних органів, крім випадків, коли ці 
злочини віднесено до підслідності детективів 
Національного антикорупційного бюро Укра-
їни; 2) злочинів, вчинених службовими особами 
Національного антикорупційного бюро України 
та Бюро економічної безпеки України (допов-
нено нами – О.К.), заступником Генерального 
прокурора – керівником Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури або іншими прокурорами 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 
крім випадків, коли досудове розслідування цих 
злочинів віднесено до підслідності детективів 
підрозділу внутрішнього контролю Національ-
ного антикорупційного бюро України; 3) зло-
чинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військових злочинів), крім 
злочинів, передбачених ст. 422 Кримінального 
кодексу України [6, с. 195]. Діяльність ДБР набу-
ває особливої актуальності з огляду на ті кри-
мінальні правопорушення, котрі знаходяться 
в межах їх компетенції. Варто звернути увагу 
також на те, що наразі співпраця Національної 
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поліції із ДБР налагоджена не в повній мірі, це 
стосується і інформаційного забезпечення.

Механізм запобіжної діяльності ДБР полягає 
у системі форм, методів і засобів щодо запобі-
гання злочинам (профілактика та попередження) 
та реагування на злочини (виявлення, припи-
нення, розкриття та розслідування). Зазначе-
ний механізм має свою специфічну функціо-
нальну побудову: ДБР спочатку «відповідним 
чином реагує на факт вчинення злочину, а під 
час кримінального провадження здійснює запо-
бігання новим злочинам, і такий процес триває 
постійно» [7, c. 110]. Двокомпонентний комплекс 
зусиль Бюро з протидії злочинності – «це своє-
рідне постійно діюче знаряддя в розпорядженні 
органів кримінальної юстиції, яке потрібно про-
фесійно застосовувати та вдосконалювати» 
[7, c. 110]. У науці справедливо зазначається, що 
ефективність запобіжної діяльності багато в чому 
зумовлюється правильним визначенням суб’єк-
тів, здатних успішно здійснювати цю діяльність, 
та розподілом обов’язків між ними в окресленій 
царині [8, c. 120]. За справедливим твердженням 
О. М. Литвинова, суб’єкти протидії злочинності 
утворюють цілісну у функціональному й організа-
ційному відношенні систему, з’єднану спільністю 
мети та управління у сфері протидії злочинності. 
Складність цієї системи зумовлена, з одного боку, 
багатогранністю виконуваних завдань із забез-
печення безпеки, запобігання, профілактики, 
припинення, розкриття і розслідування злочинів, 
а з іншого – розподілом завдань між суб’єктами 
різних рівнів, що зумовлено ієрархічною побудо-
вою системи. Дана система є складною соціаль-
ною організацією, бо групи однорідних органів, 
що входять до неї, утворюють відносно самостійні 
організаційні формування, які функціонують на 
основі тотожних закономірностей. Кожне з таких 
формувань є підсистемою більш великої сис-
теми та водночас складається зі своїх підсистем  
[9; 10, c. 996]. Отже, налагодження співпраці із ДБР 
надасть можливість удосконалити рівень інформа-
ційного забезпечення досудового розслідування, 
а також більш якісно проводити роботи із запобі-
гання кримінальним правопорушенням в Україні.

Таким чином, проведене дослідження дозво-
лило підсумувати, що можна виділити наступні 
напрямки вдосконалення інформаційного 
забезпечення досудового розслідування: 

1) стратегічне планування процесу удоскона-
лення інформаційного забезпечення досудового 
розслідування; 2) створення відповідних про-
грам інтеграції сучасних платформ інформацій-
ного забезпечення досудового розслідування; 
3) розгляд інформаційного забезпечення досу-
дового розслідування як одного із способів кри-
мінологічного та віктимологічного запобігання 
кримінально протиправній діяльності в Україні. 
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Kovalova O. V. The mechanism for improving the information support of pre-trial 
investigation in Ukraine

The article considers the mechanism of improving the information provision of pre-trial investigation. 
The author points out that one of the actual ways to improve the information provision of pre-
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trial investigation may be the introduction of a long-term strategy “Mechanism of informatization 
and digitization of pre-trial investigation”, which should take into account four main blocks with 
gradual steps to improve the criminal process in Ukraine: 1) improvement of the regulatory and legal 
regulation of information provision of pre-trial investigation; 2) creation of unified information platforms 
synchronized between units participating in pre-trial investigation; 3) creation of digital projects  
for communities involved in pretrial investigation; 4) creation of public electronic search and verification 
services for persons who have committed violent criminal offenses, socially dangerous acts against 
the national security of the state, and “hate” criminal offenses. In the context of our research, it 
is appropriate to integrate the target program: “E-investigation: electronic criminal proceedings”.  
The purpose of this program should be to solve problems related to the simplification of the search, 
identification and preservation of evidentiary information, aimed at improving the free and continuous 
access of pre-trial investigation bodies to the information necessary for the disclosure of a criminal 
offense in the shortest possible time, as well as reducing negative consequences, associated with 
an increase in the number and latency of certain types of socially dangerous acts. It was concluded 
that the conducted research made it possible to conclude that the following areas of improvement 
of information provision of pre-trial investigation can be identified: 1) strategic planning of the process 
of improving information provision of pre-trial investigation; 2) creation of appropriate programs  
for the integration of modern information support platforms for pre-trial investigation; 3) consideration 
of information provision of pre-trial investigation as one of the methods of criminological 
and victimological prevention of criminally illegal activities in Ukraine. 

Key words: pretrial investigation, information support, criminal proceedings, electronic 
investigation, mechanism, criminal offense.
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ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 
НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ АБО НЕЗАКОННОГО 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗБУТУ ЛІСУ
Актуальність статті полягає в тому, що криміналістика досліджує вчинення криміналь-

ного правопорушення з погляду його елементного складу, де спочатку виділялися його сліди, 
які використовувалися для вирішення проблеми розкриття. У статті встановлено, що фак-
торами формування слідчої ситуації незаконної порубки або незаконного перевезення, збері-
гання, збуту лісу є об’єктивні (характер первинних фактичних даних, які стали підставою 
для початку кримінального провадження (інформація щодо вирубки лісу одержана від випад-
кової особи, яка несподівано опинилася на лісовій ділянці; інформацію про протиправні дії 
отримано унаслідок проведення оперативно-розшукових заходів або комплексу перевіроч-
них заходів (контрольно-наглядових, ревізій) фінансово-господарської діяльності контролю-
ючими органами (уповноваженими особами)); об’єкт, час (період часу, сезон, час року тощо), 
місце, спосіб (механізм) вчинення кримінального правопорушення; характер та ступінь зав-
даної шкоди; характер збереженості первинного стану обстановки місця події та зміни, що 
внесені в навколишню обстановку кримінальним протиправним діянням; характер збере-
женості слідової картини, наслідків та можливість їх вивчення; обсяг та зміст вже зібраної 
доказової інформації (показання свідків-очевидців, наявність документів доказового харак-
теру, виявлених слідів та встановлених наслідків тощо); наявність та обсяг відомостей, 
що орієнтують слідчого на можливі джерела (шляхи одержання) доказової інформації; три-
валість часу який сплинув від моменту вчинення протиправного діяння до початку кримі-
нального провадження, а також час, який має слідчий для прийняття рішень та їх реалі-
зації) і суб’єктивні (місце проживання, особисті якості, життєвий досвід злочинця; позиція, 
яку має підозрюваний щодо органу досудового розслідування; поінформованість злочинця 
та інших зацікавлених осіб щодо доказів, які має слідчий; інтенсивність протидії досудовому 
розслідуванню з боку осіб, зацікавлених у результатах кримінального провадження, наяв-
ність (відсутність) конфлікту; ставлення до розслідування свідків; особисті якості та жит-
тєвий і професійний досвід слідчого; залучення спеціалістів у лісовій сфері тощо) чинники.

Ключові слова: ліс, розслідування, кримінальне правопорушення, порубка, перевезення, 
зберігання, збут, слідча ситуація.

Вступ. З криміналістичного погляду під меха-
нізмом злочину потрібно розуміти систему проце-
сів взаємодії учасників злочину між собою і матері-
альним середовищем, поєднаних з використанням 
відповідних знарядь, засобів та окремих елементів 
обстановки, що зумовлює утворення криміналіс-
тично значущої інформації про сам злочин, його 
учасників і результати [1]. У криміналістичній літе-
ратурі існують пропозиції виокремлювати шир-
ший елементний склад механізму злочину, але 
доцільно такими елементами вважати тільки ті, які 
використовуються для розкриття й розслідування 
злочинів, тобто є криміналістично значущими [2; 3].

Виклад основного матеріалу. Криміналіс-
тика досліджує вчинення кримінального право-

порушення з погляду його елементного складу, 
де спочатку виділялися його сліди, які викорис-
товувалися для вирішення проблеми розкриття. 
Сліди злочину розглядалися, з одного боку, як 
його ознаки, а з другого – як «нитка Аріадни», що 
допомагала через встановлення та ідентифіка-
цію слідоутворюючого об’єкта встановити окремі 
обставини його вчинення. З розвитком науки 
з’ясувалося, що сліди кримінального правопо-
рушення перебувають у закономірних зв’язках 
(залежностях, відношеннях, кореляціях) зі спо-
собом та обстановкою вчинення кримінального 
правопорушення, з особою злочинця, поведінкою 
потерпілого тощо. Таким чином, поступово сфор-
мувалося криміналістичне уявлення про злочин 
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як динамічну систему взаємодії суб’єкта злочин-
ної діяльності з предметом посягання, жертвою 
(потерпілим), використовуваними знаряддями 
і засобами вчинення злочину (спосіб дій), часу, 
місця й обстановки його вчинення, а також його 
наслідків. Для позначення цієї системи та її сут-
ності в криміналістичному розумінні було вико-
ристано поняття закономірностей механізму зло-
чину як частини предмета криміналістики [1].

Механізм кримінального правопорушення 
пов’язаний із поняттям слідчої ситуації, що 
виконує в криміналістиці важливу функцію 
ситуаційного підходу до розслідування кримі-
нальних правопорушень. У криміналістичних 
дослідженнях ситуаційний підхід тлумачиться 
досить широко – використовуються поняття 
«криміналістична ситуація», «кримінальна 
ситуація» (з її різновидами: передкриміналь-
ною, власне кримінальною, посткриміналь-
ною), «слідча ситуація», «оперативно-розшу-
кова ситуація», «експертна ситуація», «судова 
ситуація». Насамперед, під ситуацією слідчої 
дії слід розуміти певне становище, яке склада-
ється при підготовці і проведенні слідчої дії і яке 
характеризується сукупністю умов та обста-
вин, що враховуються слідчим при визначенні 
кола організаційних заходів, тактичних правил 
і виборі тактичних прийомів, необхідних для 
проведення слідчої дії відповідно до її цілей. Не 
вдаючись до аналізу обґрунтованості викори-
стання такого широкого спектра понять у кри-
міналістичних дослідженнях, варто зазначити, 
що стосовно стадії досудового розслідування 
з погляду завдань криміналістики доцільним 
є використання поняття слідчої ситуації.

Слід погодитись з позицією Г. А Матусов-
ського, який пропонує розглядати слідчу ситу-
ацію у двох аспектах – внутрішньому (стан роз-
слідування на певному етапі) та зовнішньому 
(сукупність зовнішніх умов розслідування) 
[4, с. 26]. На наш погляд, важливе методоло-
гічне значення має розподіл слідчих ситуацій 
на типові (загальні) та конкретні (індивідуальні). 
Обидві категорії перебувають у діалектичному 
зв’язку, оскільки відображають різні сутнісні 
сторони одного явища. Типові слідчі ситуа-
ції, на думку В. К. Лисиченка та О. В. Батюка, 
є науковою категорією, розробленою на під-
ставі вивчення слідчої практики. Тому вони не 
повинні розглядатись як складовий елемент 
реальної обстановки, у якій триває розсліду-
вання конкретного злочину. Типова ситуація 
стосовно процесу розслідування виконує орієн-
товно-методичну функцію [5]. 

Типові слідчі ситуації використовуються 
в криміналістичній методиці для структурування 
розслідування кримінальних правопорушень 
окремих видів, зокрема на початковому етапі 
розслідування. Початковий етап розслідування 
є найбільш відповідальним, оскільки саме на 
ньому закладається судова перспектива кримі-
нального провадження з огляду на можливість 
природного зникнення чи умисного знищення 
слідів злочину. Можливість виокремлення типо-
вих слідчих ситуацій на цьому етапі спричинена 
повторюваністю початкової інформації про пев-
ний вид злочину, яка вноситься до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань (ЄРДР) і служить 
підставою для початку досудового розсліду-
вання [6].

У науковій літературі науковці особливу увагу 
приділяли розгляду типових слідчих ситуацій 
під час досудового розслідування кримінальних 
правопорушень проти довкілля. Так, Г. А. Мату-
совський залежно від кого правоохоронні органи 
одержують повідомлення про факти порушень 
поділяє їх на: 1) інформацію про порушення пра-
вил охорони навколишнього середовища отри-
мують від відповідних служб екологічного контр-
олю; 2) інформацію отримують від громадян, 
організацій, установ. Він вважає, що в першому 
випадку органи екологічного контролю нерідко 
мають дані про факти порушень і їх наслідки, 
зафіксовані за допомогою приладів, а також 
документально, в ході відомчого розслідування. 
В аналогічних випадках слідчий висуває версії 
відносно конкретного об’єкта: джерела забруд-
нення й особи, відповідальної за дотримання 
відповідних правил; причин порушень, які були 
допущені; механізму події і її наслідків. Для цієї 
ситуації характерним є такий комплекс слідчих 
дій: огляд місця події, огляд очисних споруд, 
огляд документів, допит свідків, призначення 
судових експертиз, допит потерпілих, допит 
обвинувачених, слідчий експеримент [7].

У свою чергу, Є. П. Іщенко виділяє дві слідчі 
ситуації, характерні для початкового етапу роз-
слідування екологічних кримінальних правопо-
рушень [8, с. 673]: 1) надійшла заява або пові-
домлення в правоохоронні органи про шкідливі 
екологічні наслідки, причиною яких, імовірно, 
слугувало порушення екологічних норм; 2) слід-
чий або прокурор отримав від органу, який 
здійснює державний екологічний контроль, 
матеріали, що встановлюють факт і винуватця 
забруднення.

Така позиція заслуговує на увагу, позаяк слідчі 
(розшукові) дії при зазначених вище слідчих 
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ситуаціях будуть відрізнятися. Незаконна рубка 
лісу відноситься до екологічних кримінальних 
правопорушень, значить, вихідні ситуації, по 
Є. П. Іщенку, можна сформулювати по аналогії до 
складу кримінального правопорушення передба-
ченого ст. 246 КК України наступним чином:

1) в правоохоронні органи з органу, який 
здійснює державний екологічний контроль, 
надійшла інформація про незаконну порубку 
лісових насаджень, що включає зафіксовані 
факти протиправності;

2) в правоохоронні органи надійшла інфор-
мація з інших джерел про незаконну порубку 
лісових насаджень, проте факт протиправності 
не встановлено.

Вважаємо, що при наявності будь-якої із 
зазначених вихідних ситуацій спочатку будуть 
проводитися заходи, спрямовані на достовірне 
встановлення того, чи був факт вчинення неза-
конної рубки лісу, і лише в подальшому буде 
доцільно проводити інші СРД, НСРД. Усі «мате-
ріали, що встановлюють факт» вчинення кримі-
нального правопорушення, отримані не в ході 
досудового розслідування, повинні бути пере-
вірені співробітниками органів поліції, лише 
в цьому випадку вони можуть стати фактами. 
До тих пір, поки оперативно-слідчим шляхом не 
проведена перевірка, говорити про «факт» або 
про «можливості» не має сенсу. Перевірка ж 
витрачається багато часу. Притому, за змістом, 
якщо друга ситуація підтверджується в ході 
перевірки наявністю фактичних даних про вчи-
нення кримінального правопорушення, то різ-
ниці між першою і другою ситуаціями виявити 
вже не можна. Значить, зазначена градація 
ситуацій має значення лише в ході перевірочних 
дій в межах ЄРДР: 1) ситуації мають відмінності 
тільки в ході перевірки інформації. При цьому 
вище ми вже вказували на необхідність опера-
тивності дій і скорочення часу на будь-якій ста-
дії досудового розслідування. Тобто, часовий 
період існування цієї різниці має носити якомога 
більше швидкоплинний характер; 2) після про-
веденої перевірки відмінності в ситуаціях вже 
відсутні, і цей поділ не має істотного значення.

Розглянуто специфіку формування, зміст 
та різновиди типових слідчих ситуацій початко-
вого етапу розслідування незаконної порубки 
лісу О. М. Пилипенко [9, с. 11], сформовано від-
повідні їм слідчі версії та алгоритми їх розв’я-
зання. Типізацію слідчих ситуацій початкового 
етапу розслідування незаконної порубки лісу 
здійснено залежно від змісту інформації про 
подію вчинення незаконної порубки лісу та особу 

злочинця. Зокрема, ґрунтуючись на результатах 
вивчення матеріалів кримінальних проваджень, 
виділено такі типові слідчі ситуації:

1) встановлено ознаки вчинення незаконної 
порубки, особу (злочинця) затримано на гаря-
чому (76,5%): 

– злочинця затримано під час здійснення 
порубки; 

– злочинця затримано під час транспорту-
вання деревини; 

2) встановлено ознаки вчинення незаконної 
порубки, встановлено ознаки особи злочинця, 
проте останнього не було затримано (15,3%);

3) встановлено ознаки вчинення незаконної 
порубки, не встановлено ознаки особи зло-
чинця (8,2%). 

Для кожної з ситуацій наведено відповідні їй 
слідчі версії, а також запропоновано типові так-
тичні операції з їх перевірки.

Р. Р. Романенком здійснено класифікацію 
типових слідчих ситуацій початкового етапу роз-
слідування розкрадання лісодеревини, зокрема:

1. Встановлено ознаки вчинення розкрадання 
лісодеревини, злочинця затримано на гарячому:

– злочинця затримано під час здійснення 
розкрадання, безпосередньо після вирубки 
лісодеревини;

– злочинця затримано під час трелювання 
деревини;

– злочинця затримано під час транспорту-
вання деревини.

2. Встановлено ознаки вчинення розкра-
дання лісодеревини, встановлено ознаки особи 
злочинця, але його не затримано.

3. Встановлено ознаки вчинення розкра-
дання лісодеревини, але не встановлено ознаки 
особи злочинця.

Під час розслідування розкрадання лісоде-
ревини можна висунути слідчі версії щодо:

– події кримінального правопорушення: 
а) мало місце розкрадання лісодеревини; 
б) мало місце кримінальне правопорушення 
проти власності; в) мало місце інше екологічне 
кримінальне правопорушення;

– особи злочинця: а) кримінальне правопо-
рушення було вчинено затриманим одноосо-
бово; б) кримінальне правопорушення було вчи-
нено затриманою особою у співучасті з іншими 
невстановленими особами; в) кримінальне пра-
вопорушення було вчинено іншими особами, 
підозрюваного затримано помилково;

– мети злочинця: а) лісодеревину добуто 
для особистих потреб; б) лісодеревину добуто 
з метою продажу або іншої реалізації;
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– знарядь вчинення кримінального правопо-
рушення: а) вирубку здійснено за допомогою 
ручних знарядь (пили, сокири тощо); б) вирубку 
здійснено за допомогою промислової техніки;

– місця вчинення кримінального правопо-
рушення: а) розкрадання лісодеревини було 
вчинено поблизу місця затримання підозрюва-
ного під час транспортування; б) розкрадання 
лісодеревини було вчинено в іншій місцевості;

– місця перебування злочинця: а) знахо-
диться поблизу місця розкрадання лісодере-
вини; б) здійснює транспортування незаконно 
добутої деревини від місця вчинення кримі-
нального правопорушення; в) покинув місце 
вчинення кримінального правопорушення;

– суті події: а) мала місце техногенна подія; 
б) мала місце природна подія;

– кількості злочинців: а) кримінальне пра-
вопорушення було вчинено однією особою; 
б) кримінальне правопорушення було вчинено 
групою осіб;

– щодо місця знаходження незаконно добу-
тої деревини: а) деревину приховано поблизу 
місця розкрадання; б) деревину перевезено до 
іншої місцевості та приховано; в) деревину було 
знищено, видозмінено її первісний стан або 
використано у виробництві [10, с. 12].

О. В. Одерій серед найбільш важливих ком-
понентів криміналістичної характеристики про-
типравних дій за ст. 246 КК України, інформація 
про які обумовлює висунення версій і план роз-
слідування на його початковому етапі, виділив:

– місце вчинення незаконної порубки лісу;
– предмет злочину (дерева, чагарники тощо);
– знаряддя вчинення злочину (бензопили, 

сокири, авто);
– особа злочинця (злочинців) [11, с. 292–294].
А. А. Новицьким, визначено алгоритм дій 

слідчого на початковому етапі розслідування 
незаконної порубки і контрабанди лісу, вчиненої 
організованою злочинною групою, з урахуван-
ням наступних типових слідчих ситуацій: 

1) кримінальне провадження розпочато за 
фактом учинення незаконної порубки і/чи кон-
трабанди лісу, особу злочинця (чи групу осіб) 
затримано, є відомості про її діяльність в складі 
організованої групи; 

2) кримінальне провадження розпочато за 
фактом учинення незаконної порубки і/чи кон-
трабанди лісу, затримання не проводилося, 
є відомості про осіб, причетних до його скоєння, 
які діють в складі організованої злочинної групи; 

3) кримінальне провадження розпочато за 
фактом незаконної порубки і/чи контрабанди 

лісу, відомості про причетних до її/їх учинення 
осіб обмежені; 

4) кримінальне провадження розпочато за 
фактом учинення незаконної порубки лісу, відо-
мості про злочинців відсутні; 

5) кримінальне провадження розпочато за 
фактом учинення службовими особами кри-
мінальних правопорушень у сфері лісового 
господарства, є відомості про їх причетність до 
кримінальної протиправної діяльності організо-
ваної злочинної групи, пов’язаної із незаконною 
порубкою і/чи контрабандою лісу [12].

Виокремлено дві групи типових слідчих ситу-
ацій наступного етапу розслідування незакон-
ної порубки і контрабанди лісу, вчиненої органі-
зованою злочинною групою: 

– є один підозрюваний, хоча матеріали кри-
мінального провадження вказують на наявність 
співучасників; 

– підозру повідомлено декільком особам 
в одному кримінальному провадженні [12]. 

Однак розглянуті типові слідчі ситуації є гро-
міздкими та надто розширеними, ґрунтуються 
на законодавстві, що наразі втратило чинність 
або зазнало суттєвих змін, а тому не повною 
мірою враховує та не завжди відповідає потре-
бам правозастосовної практики. 

Здійснивши аналіз матеріалів кримінальних 
проваджень, можемо зробити висновок, що 
здебільшого злочинця було затримано саме 
під час здійснення вирубки, розкрадання або 
транспортування незаконно здобутої деревини 
з місця вчинення кримінального правопору-
шення. Вказана ситуація є найбільш сприятли-
вою, тому що в таких випадках слідству відомі 
місце й час вчинення кримінального правопору-
шення, ознаки особи злочинця, маршрут тран-
спортування незаконно добутої деревини. При 
такій ситуації слідчому головне здійснити ефек-
тивне виявлення, фіксацію та вилучення слі-
дів кримінального правопорушення, затримати 
можливих співучасників кримінального право-
порушення. Конкретне місце вчинення вирубки, 
розкрадання може бути невідомим, коли зло-
чинця затримано в ході транспортування дере-
вини, тоді основним завданням слідчого є вста-
новлення часу, місця та обставин вчинення 
кримінального правопорушення.

У разі затримання на місці події особи, яка 
здійснювала рубку, необхідно провести спочатку 
її затримання в порядку ст. 208 КПК України, 
особистий огляд і допит підозрюваного. Вважа-
ємо, що цим заходам повинен передувати огляд 
місця події як невідкладна слідча (розшукова) 
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дія, що дозволяє керівнику слідчо-оперативної 
групи своєчасно зафіксувати сліди вчинення 
кримінального правопорушення. Після проведе-
ного огляду місця події, на нашу думку, доцільно 
отримати пояснення, а також провести огляд 
особи. На основі зібраного матеріалу можливо 
отримати уявлення про те, чи є ознаки вчинення 
кримінального правопорушення даної категорії.

При затриманні автомашини з деревиною, 
походження якої викликає сумніви, співро-
бітникам правоохоронних органів необхідно 
ретельно ознайомитися з документами на 
товар, що перевозиться, пройти на місце, де 
було здійснене вантаження лісу, а потім витре-
бувати пояснення від даного громадянина. 
Водій часто повідомляє, що його попросив за 
плату відвезти деревину раніше незнайомий 
йому чоловік, сам до рубки він нібито відно-
шення не має [9; 13; 14]. 

Висновки. На основі аналізу матеріалів 
кримінальних проваджень, виділено типові 
слідчі ситуації початкового етапу розслідування 
залежно від змісту інформації про подію кри-
мінального правопорушення передбаченого 
ст. 246 КК України та особу злочинця, зокрема: 

а) встановлено ознаки кримінального проти-
правного діяння передбаченого ст. 246 КК Укра-
їни, особу (-іб) затримано при рубці або після 
вирубки лісових насаджень, їх навантажені, 
транспортуванні, трелюванні, збуті тощо і вона 
не переховується (28%); 

б) встановлено ознаки кримінального про-
типравного діяння передбаченого ст. 246 КК 
України та особу (-іб), але його (-їх) не було 
затримано або вони переховується з метою 
уникнення кримінальної відповідальності 
та його місцезнаходження невідоме (17%); 

в) виявлено факт протиправних діянь за 
ст. 246 КК України, підозрюваного (их) затри-
мано, але він не визнає себе винним у вчинені 
кримінального правопорушення або взагалі від-
мовляється від дачі показань (12%); 

д) виявлено факт протиправних діянь за 
ст. 246 КК України, але особа злочинця неві-
дома або інформація про нього є недостовір-
ною або не перевіреною (43%).

Встановлено, що такі ситуації розслідування 
характеризуються різним обсягом криміналіс-
тично значимої інформації і сутністю подальших 
процесуальних дій спрямованих на розсліду-
вання; переважанням оперативно-розшукових 
відомостей над процесуально-підтвердженими; 
багатоаспектністю інформаційної бази; чисель-
ністю учасників у протиправному діянні; обмеже-

ністю термінів на прийняття тактичних рішень; 
достатнім обсягом тактичних задач, які потрібно 
вирішувати суб’єктам сторони обвинувачення.
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Fedorko D. Ye. TYPICAL INVESTIGATORS IN SITUATIONS WHEN INVESTIGATING ILLEGAL 
FALLING OR ILLEGAL TRANSPORTATION, STORAGE, SALE OF FOREST

The relevance of the article lies in the fact that criminology investigates the commission of a criminal 
offense from the point of view of its elemental composition, where its traces were initially identified and used 
to solve the problem of disclosure. The article establishes that the factors forming the investigative 
situation of illegal felling or illegal transportation, storage, and sale of forest are objective (the nature 
of the primary factual data that became the basis for the initiation of criminal proceedings (information 
about the felling of the forest was received from a random person who unexpectedly found himself on 
forest area; information about illegal actions was obtained as a result of operational and investigative 
measures or a complex of verification measures (control and supervision, audits) of financial 
and economic activity by controlling bodies (authorized persons)); object, time (time period, season, 
time of year) etc.), place, method (mechanism) of committing a criminal offense; nature and degree 
of damage; nature of preservation of the original state of the situation at the scene of the incident 
and changes made to the surrounding environment by the criminal illegal act; nature of preservation 
of the trace pattern, consequences and the possibility of their study; scope and the content of already 
collected evidence and information (testimony of eyewitnesses, availability of evidentiary documents, 
discovered traces and established consequences, etc.); availability and volume of information that 
orients the investigator to possible sources (ways of obtaining) evidentiary information; the length 
of time that passed from the moment of the commission of the illegal act to the beginning of the criminal 
proceedings, as well as the time the investigator has for making decisions and their implementation) 
and subjective (place of residence, personal qualities, life experience of the criminal; the position 
the suspect has in relation to the body pre-trial investigation; the awareness of the criminal and other 
interested parties regarding the evidence that the investigator has; the intensity of opposition to 
the pre-trial investigation by persons interested in the results of the criminal proceedings, the presence 
(absence) of a conflict; the attitude to the investigation of witnesses; the personal qualities and life 
and professional experience of the investigator; involvement of specialists in the forestry sector, etc.) 
factors.

Key words: forest, investigation, criminal offense, felling, transportation, storage, sale, 
investigative situation.
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РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ  
У РЕАЛІЗАЦІЇ НАПРЯМКІВ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ 
У статті досліджено роль Організації Об’єднаних Націй у реалізації напрямків перехід-

ного правосуддя. Автор акцентує увагу на проблемі невизначенності мандата багатьох 
наднаціональних структур у перехідному правосудді, що гальмує процес суспільного пере-
ходу в Україні. Доведено, що ООН виконує ключову роль у забезпеченні прав людини у світі, 
зокрема на рівні утвердження самої ідеї верховенства права та подальшої міжнародно-пра-
вової регламентації основоположних прав людини. Автор доходить висновку, що створення 
ООН стало своєрідною реакцією на системні порушення прав людини та насильство, що 
обумовило необхідність наділення фізичних осіб міжнародно-правовою правосуб’єктністю. 
Також з’ясовано, що отримання відповідної правосуб’єктності дозволило жертвам кон-
флікту отримати право активної участі у перехідних процесах задля примирення та непов-
торення конфлікту у майбутньому. Автор зазначає, що модель перехідного правосуддя 
є одним із інструментів захисту прав людини, яка на глобальному рівні покликана забезпе-
чити відповідні гарантії для населення держав, навіть через часткові обмеження їхнього 
суверенітету. Встановлено, що правові форми роботи ООН у сфері перехідного правосуддя 
мають методологічну природу, адже не тільки визначають мінімальні стандарти захисту 
прав людини, а й забезпечують інструментарій постконфліктного розвитку. Встановлено, 
що концепція перехідного правосуддя розглядає право як відправну точку та кінцевий орі-
єнтир, однак трансформації, які відбуваються в постконфліктному суспільстві, мають 
політичні передумови тому, реалізуючи відповідні правові форми роботи, ООН стає важли-
вим гарантом суспільного переходу. Визначено та схарактеризовано проблему залежності 
перехідних процесів від політичної волі влади, яка здебільшого може бути не зацікавлена 
у встановлені нової правової міри, яка базується на верховенстві права та засуджує насиль-
ство і порушення прав людини. З огляду на це констатовано, що зміна влади в рамках пере-
хідного правосуддя у більшості випадків є об’єктивною потребою, і дозволяє перезаванта-
жити політичні процеси в постконфліктній державі.

Ключові слова: верховенство права, напрямки та принципи, Організація Об’єднаних 
Націй, перехідне правосуддя, правові форми роботи, постконфліктний розвиток, права 
людини, системні порушення. 
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МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Реалізація моделі пере-
хідного правосуддя вимагає осмислення глобаль-
них процесів у сфері миробудування, під впливом 
яких відбувається постконфліктний розвиток дер-
жав. На сьогодні дуже принципово розуміти роль 
кожної окремої наднаціональної інституції у пере-
хідних процесах, що дасть змогу розкрити при-

роду міжнародно-правового характеру означеної 
моделі. У вітчизняній теорії міжнародного права 
це питання майже не досліджене, що негативно 
позначається на практичних питаннях реалізації 
напрямків перехідного правосуддя в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
з даної теми, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким присвячу-
ється дана стаття. Питання ролі та функцій 
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Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) на 
світовій арені в різні часи вивчали: Є. Р. Ахмедова, 
О. Є. Болгов, Н. О. Мельниченко (Дерунець), Сте-
фан П. Маркс, О. В. Сенаторова, Саймон Честер-
ман, І. А. Шуміло та інші вітчизняні вчені. Однак 
спеціальних досліджень ролі ООН у перехідному 
правосудді досі не проводилося, що вказує на 
актуальність обраної теми дослідження. 

Метою статті є комплексний аналіз ролі 
ООН в процесі миробудування та реалізації 
напрямків перехідного правосуддя.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих нау-
кових результатів. Досліджуючи міжнародну 
систему захисту прав людини І. А. Шуміло зазна-
чає, що однією з основних цілей ООН є здійс-
нення міжнародного співробітництва у сфері 
заохочення та розвитку поваги до прав людини 
і основних свобод для всіх, незалежно від раси, 
статі, мови і релігії». Разом з тим науковець наго-
лошує, що неправильно буде стверджувати, що 
до створення ООН міжнародного захисту прав 
людини не існувало зовсім, оскільки принципи, 
на яких заснована дана концепція, мають не 
правове походження – вони присутні в будь-якої 
релігії і відображені в навчаннях практично всіх 
філософських шкіл [1, с. 12]. Вбачається, що 
науковець відводить ООН ключову роль у забез-
печенні прав людини у світі. 

Слід припустити, що ООН має значно біль-
ший мандат в цій сфері, який дозволяє на прак-
тиці реалізовувати окремі принципи захисту прав 
людини. У своїй науковій праці Е. Р. Ахмедова 
наголошує, що роль ООН значно ширша і також 
охоплює сферу захисту прав людини. Зокрема, 
подібна діяльність відбувається на основі Між-
народного суду ООН, який застосовуючи норми 
міжнародного права до конкретних обставин при 
розгляді спорів між державами, максимально 
розвивається, поглиблюється та конкретизує 
їхній зміст. В рамках цього процесу відбувається 
застосовування міжнародних конвенцій, міжна-
родного звичаю (як доказу загальної практики), 
а також загальних принципів права, визнані циві-
лізованими націями [2, с. 135]. 

Серед вітчизняних вчених, які досліджу-
ють міжнародно-правовий статус ООН є ті, хто 
звертає увагу на її роль у постконфліктному 
врегулюванні. Зокрема, варто звернути увагу 
на працю Н. О. Мельниченко (Дерунець), яка 
провівши аналіз означеної проблеми доходить 
наступних висновків: 1) окремі форми роботи 
ООН дозволяють стримати чи врегулювати кон-
флікти, а також сприяти відновленню держави, 

прав людини та громадського порядку; 2) ООН 
відіграє значну роль при збереженні миру 
та безпеки шляхом ініціювання проведення 
незалежних виборів, формування нового гро-
мадянського суспільства, розвитку економіки 
та інфраструктури держави [3, с. 455].

Отже очевидно, що ООН відведена важлива 
роль у перехідних процесах, яка не обмежується 
встановленням принципів захисту прав людини. 
Більш конкретно цю роль деталізує О. Є. Болгов, 
який стверджує, що сьогодні в практиці ООН сфор-
мувалися наступні засоби підтримання миру: пре-
вентивна дипломатія (preventive diplomacy), вста-
новлення миру (peace-making), підтримання миру 
(peace-keeping), примушення до миру (peace-
enforcement) та миробудівництво в постконфлік-
тний період (peace-building) [4, с. 137]. 

О. В. Сенаторова наголошує, що до набуття 
чинності Статутом ООН, основний постулат 
міжнародного права ґрунтувався на тому, що 
лише держави є суб’єктами міжнародного 
права, лише вони мають міжнародні юридичні 
права. Фізичні особи не мали таких прав і вва-
жалися об’єктами міжнародного права. При 
цьому, за певних обставин, ці окремі особи 
користувалися міжнародно-правовим захистом 
особливого роду. Однак, загибель величезної 
кількості людей, жорстокість Другої Світової 
війни та свавілля тоталітарних правителів при-
звели до усвідомлення необхідності створення 
ефективних інструментів і механізмів захисту 
прав людини на міжнародному рівні. Така полі-
тична і правотворча діяльність була започат-
кована в ООН [5, с. 24–26]. В контексті аналізу 
моделі перехідного правосуддя слід висловити 
наступні міркування:

– створення ООН стало своєрідною реак-
цією на системні порушення прав людини 
та насильство, що обумовило необхідність 
наділення фізичних осіб міжнародно-правовою 
правосуб’єктністю. Остання покладена в основу 
принципу жертвоцентризму, на якому базується 
модель перехідного правосуддя;

– отримання відповідної правосуб’єктності 
дозволило жертвам конфлікту, а також іншим 
категоріям громадян (біженцям та внутрішнім 
переселенцям) набути статус акторів у перехід-
ному правосудді. Тобто, вони отримали право 
активної участі у перехідних процесах задля 
примирення та неповторення конфлікту у май-
бутньому;

– слід припустити, що модель перехідного 
правосуддя є одним із інструментів захисту прав 
людини, яка на глобальному рівні покликана 
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забезпечити відповідні гарантії для населення 
держав, навіть через часткові обмеження їхнього 
суверенітету.

Аналізуючи проблему ролі ООН у перехідних 
процесах Кіран Мак Евой систематизує наступні 
правові форми роботи: 1) створення трибуналів 
ООН в постконфліктних державах; 2) сприяння 
в укладанні мирних угод сторонами конфлікту; 
3) судовий захист міжнародних стандартів прав 
людини; 4) представництво на місцях задля допо-
моги державам у виробленні стратегій перехід-
ного періоду; 5) захист окремих категорій жертв 
конфлікту (діти, жінки, цивільні особи). Відносно 
ролі ООН науковець стверджує, що вона полягає 
у тому, щоб полегшити перехідні процеси в рам-
ках яких сторони конфлікту обговорюють плани 
щодо усунення несправедливості та розбудови 
майбутнього [6, с. 432].

Вбачається, що форми роботи ООН в рам-
ках перехідного правосуддя є достатньо інди-
відуальними та важливими, оскільки вони зде-
більшого сконцентровані на трьох ключових 
категоріях перехідного правосуддя: забезпе-
чення верховенства права, створення умов для 
неповторення конфлікту, а також аналіз пер-
шопричин конфлікту. На нашу думку, ключова 
роль ООН в перехідних процесах пов’язана 
з правозахисною, представницькою функцією 
та посередництвом задля врегулювання кон-
флікту. Подібну позицію висловлюють й інші 
зарубіжні науковці. Зокрема, у своєму дослі-
дженні Ніколя Гійо конкретизує на розширює 
перелік форм роботи ООН у сфері перехідного 
правосуддя. Він зазначає, що однією з право-
вих форм ООН також варто вважати забезпе-
чення права на відшкодування, яке походить 
від поєднання договірного та звичаєвого міжна-
родного права. Також до числа означених пра-
вових форм науковець відносить: 1) створення 
тимчасових адміністрацій ООН, які на місцях 
сприяють перехідним процесам в постконфлік-
тних (поставторитарних) державах; 2) допо-
мога у реінтеграції відчужених членів спільнот 
(біженців та внутрішніх переселенців) [7, с. 227]. 

Джой Гіварінен акцентує увагу на важливо-
сті роботи ООН з жертвами конфлікту у наступ-
них напрямках: перевірка фактів та публічне 
розкриття правди; відновлення гідності, репу-
тації та прав жертви та осіб, тісно пов’язаних 
із жертвою; публічне вибачення, включаючи 
визнання фактів і прийняття відповідальності; 
вшанування пам’яті жертв [8, с. 4]. На нашу 
думку, науковець розкриває зміст такої право-
вої форми роботи ООН у сфері перехідного 

правосуддя, як захист окремих категорій жертв 
конфлікту. Стефан Маркс звертає увагу на те, 
що правові форми роботи ООН в рамках пере-
хідного періоду обмежені трьома основними 
інструментами захисту прав людини, які домі-
нують в практиці організації: освіта та інфор-
мація; встановлення стандартів та тлумачення; 
інституційна розбудова в державах. Також нау-
ковець визначає п’ять інструментів реагування 
на порушення правам людини: моніторинг шля-
хом звітування та встановлення фактів; судове 
рішення; політичний нагляд; гуманітарна діяль-
ність; примусові дії [9]. 

Аманда Кетс-Баріл висловлює думку, що 
роль ООН у перехідних процесах пов’язана 
з впливом на конституційно-правовий рівень 
держав-сторін конфлікту. Вона стверджує, що 
нормативна основа роботи ООН з просування 
перехідного правосуддя базується на чотирьох 
стовпах сучасної міжнародно-правової системи: 
міжнародне право прав людини, міжнародне 
гуманітарне право, міжнародне кримінальне 
право та міжнародне право біженців. В свою 
чергу, набір конституційних реформ, які реа-
лізуються у тому числі під егідою ООН, забез-
печує фундаментальну змістовну основу для 
примирення суспільства в рамках верховенства 
права. Таким чином, конституції можуть керу-
вати розробкою та діяльністю механізмів пере-
хідного правосуддя, які передбачають важливі 
стандарти, пов’язані з справедливістю та судо-
вим захистом [10, с. 82]. 

Вбачається, що реалізація напрямків пере-
хідного правосуддя неодмінно впливає на 
сферу конституційно-правового регулювання. 
Відповідні зміни і доповнення в конституціях 
постконфліктних (поставторитарних) держав 
дозволяють сформувати спроможність націо-
нальних інституцій, у першу чергу тих, які від-
повідають за захист прав людини і державне 
управління. Тобто, інституційні реформи, реа-
лізуються через основні закони держав, які, 
в свою чергу, ґрунтуються на міжнародно-пра-
вових актах ООН, оскільки останні містять міні-
мальні стандарти прав людини та механізми 
забезпечення верховенства права. 

Серед зарубіжних науковців є ті, хто роз-
глядає роль ООН у перехідних процесах через 
призму категорії «миробудування», яка змістовно 
близька з вихідними ідеями перехідного право-
суддя. Одним з таких вчених є професор Тітсіо 
Сато, який зазначає, що робота ООН в рамках 
перехідних періодів представляє собою комп-
лексну, багатовимірну операцію, яка покликана 
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активізувати політичні процеси шляхом сприяння 
національному діалогу та примиренню. Також ця 
робота, на думку науковця, покликана захищати 
цивільне населення, допомагати в роззброєнні, 
демобілізації та реінтеграції комбатантів, підтри-
мувати організацію виборів, захищати та спри-
яти правам людини та сприяти відновленню вер-
ховенства права [11, с. 6].

Слід припустити, що мова йде про реаліза-
цію ООН повноважень, які стосуються розбу-
дови миру та пов’язані із специфікою контексту 
застосування (руйнування основної політичної 
інфраструктури, переміщення значних груп 
людей, розділення суспільства за різними 
ознаками, наявність насильства та системних 
порушень прав людини). Тобто, мова йде про 
визначальну роль ООН у формуванні програм, 
спрямованих на запобігання повторенню кон-
флікту, а також стратегій постконфліктного від-
новлення держав. Таким чином, правові форми 
роботи ООН у сфері перехідного правосуддя 
мають методологічну природу, адже не тільки 
визначають мінімальні стандарти захисту прав 
людини, а й забезпечують інструментарій пост-
конфліктного розвитку. 

Вед П. Нанда розглядає роль ООН у пере-
хідних процесах через призму категорій «без-
пека» та «права людини». Науковець вважає, 
що основним завданням тут є використання 
дипломатичних, гуманітарних та інших засобів 
з метою забезпечення захисту населення дер-
жав, охвачених конфліктом, від геноциду, злочи-
нів проти людяності, воєнних злочинів та інших 
порушень прав людини. При чому подібна мета 
досягається шляхом налагодження системи 
міжнародного співробітництва [12, с. 355]. Слід 
не погодитися з цією тезою оскільки вона зво-
дить функціональні здібності ООН виключно до 
правозахисної функції. Ми вже з’ясували, що 
роль ООН у перехідних процесах не обмежена 
нею, а значно ширша, адже охоплює питання 
впровадження інституційних реформ, миро-
будування, формування оновленої політичної 
інфраструктури тощо. 

Також помилковими слід вважати уявлення 
щодо застосування міжнародного співробітни-
цтва у якості основного інструмента діяльно-
сті ООН у сфері перехідного правосуддя. На 
нашу думку, цей інструмент звісно використо-
вується, однак він не здатен забезпечити вико-
нання усих завдань ООН. В рамках перехід-
ного періоду необхідні більш дієві інструменти, 
які даю змогу активно втручатися в конфлікт 
задля припинення насильства та порушень 

прав людини. Єдине, з чим варто погодитися, 
це значення категорій мир та права людини, 
які є своєрідними індикаторами ефективності 
перехідних процесів та одночасно критеріями, 
які дають змогу оцінити проблеми постконфлік-
тної (поставторитарної) держави. 

Саймон Честерман більш коректно підходить 
до характеристики інструментів ООН, які також 
використовуються в рамках перехідного пра-
восуддя. Він наголошує, що право та політика 
у комплексі забезпечують ефективність форм 
роботи ООН. При цьому, політичні рішення при-
ймаються на основі відповідної правової міри, 
зокрема це стосується усіх питань підтримки 
постконфліктної держави. Науковець також 
акцентує увагу на тому, що в рамках національ-
ного законодавства засоби визначення цієї пра-
вової міри встановлюються владою, політичні 
зобов’язання якої регламентовані в конститу-
ціях [13, с. 4]. 

Висновки з дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному науковому 
напрямку. Щодо ролі ООН в реалізації моделі 
перехідного правосуддя необхідно зазна-
чити декілька ключових аспектів: 1) концепція 
перехідного правосуддя розглядає право як 
відправну точку та кінцевий орієнтир, однак 
трансформації, які відбуваються в посткон-
фліктному суспільстві, мають політичні пере-
думови. Тобто, реалізуючи відповідні правові 
форми роботи, ООН стає важливим гарантом 
суспільного переходу; 2) політичні передумови 
формуються на підставі поєднання двох аспек-
тів: міжнародно-правових зобов’язань і тради-
цій та політичної волі влади країни, яка пере-
буває на етапі конфлікту або будь-якого іншого 
соціального потрясіння. Таким чином ефектив-
ність перехідних процесів напряму пов’язана 
з політичними перетвореннями в державі, які 
є основним засобом просування змін у націо-
нальному законодавстві; 3) звідси випливає 
ключова проблема: залежність перехідних про-
цесів від політичної волі влади, яка здебільшого 
може бути не зацікавлена у встановлені нової 
правової міри, яка базується на верховенстві 
права та засуджує насильство і порушення 
прав людини. Тому вбачається, що зміна влади 
в рамках перехідного правосуддя у більшості 
випадків є об’єктивною потребою, і дозволяє 
перезавантажити політичні процеси в посткон-
фліктній державі. При цьому перспективним 
напрямком подальших наукових досліджень 
є аналіз окремих правових форм роботи ООН 
у сфері перехідного правосуддя.
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Filatov V. V. Тhe role of the United Nations in the implementation of transitional justice
The article examines the role of the United Nations in the implementation of transitional justice. The 

author focuses on the problem of the uncertainty of the mandate of many supranational structures 
in transitional justice, which slows down the process of social transition in Ukraine. It has been 
proven that the UN plays a key role in ensuring human rights in the world, in particular at the level 
of establishing the very idea of the rule of law and further international legal regulation of fundamental 
human rights. The author comes to the conclusion that the creation of the UN was a kind of reaction 
to systemic violations of human rights and violence, which led to the need to grant natural persons 
international legal personality. It was also found out that obtaining the appropriate legal personality 
allowed the victims of the conflict to obtain the right to actively participate in transitional processes 
for reconciliation and non-recurrence of the conflict in the future. The author notes that the model 
of transitional justice is one of the tools for the protection of human rights, which at the global level 
is designed to provide appropriate guarantees for the population of states, even through partial 
restrictions of their sovereignty. It has been established that the legal forms of the work of the UN 
in the field of transitional justice have a methodological nature, because they not only determine 
the minimum standards for the protection of human rights, but also provide tools for post-conflict 
development. It has been established that the concept of transitional justice considers law as a starting 
point and final reference point, however, the transformations that take place in a post-conflict society 
have political prerequisites, therefore, implementing the appropriate legal forms of work, the UN 
becomes an important guarantor of social transition. The problem of the dependence of transitional 
processes on the political will of the authorities, which for the most part may not be interested in 
establishing a new legal measure based on the rule of law and condemning violence and human 
rights violations, is defined and characterized. In view of this, it was established that the change 
of power within the framework of transitional justice is in most cases an objective need, and allows 
to restart political processes in the post-conflict state.

Key words: rule of law, directions and principles, United Nations, transitional justice, legal forms 
of work, post-conflict development, human rights, systemic violations.
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ДОСТУП ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА  
ТА ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖАВИ ЗАХИЩАТИ ПРАВА ЛЮДИНИ
У статті розкрито доступу до адміністративного судочинства через обов’язок держави 

захищати права людини. Судовий захист входить до процедурно-процесуальних гарантій 
прав людини. Аналіз природи обов’язку держави захищати права людини дає змогу розкрити 
такі аспекти, доступу до адміністративного правосуддя у розрізі негативних і позитивних 
обов’язків держави. Негативні обов’язки держави щодо права на доступ до адміністратив-
ного судочинства означає, що ні законодавство, ні судова практика не можуть встанов-
лювати надмірні обмеження у здійсненні права на судових захист, зокрема щодо правничої 
допомоги, судових витрат, територіального доступу адміністративних судів тощо. Пози-
тивні обов’язки держави означають таке забезпечення особі права на судовий захист, щодо 
якого попри волевиявлення носія суб’єктивного публічного права стосовного його здійс-
нення держава покликана забезпечити належне функціонування адміністративних судів, 
які зобов’язані розглядати всі звернення і приймати по них обґрунтовані рішення. Вимога 
ефективності засобів юридичного захисту передбачає розуміння доступу до правосуддя 
у площині як судових, так і позасудових засобів захисту прав людини. У цьому аспекті судо-
вий контроль над юридичними актами органів публічної влади є складником принципу верхо-
венства права. Функція адміністративного судочинства щодо вирішення адміністративних 
спорів має подвійну природу, оскільки сутнісний зміст цього права носить як конституцій-
ний, так і адміністративно-правовий характер. Тобто детальні правила процедури роз-
гляду адміністративних справ, які регулюються у Кодексі адміністративного судочинства 
України, мають належним чином випливати із сутнісного змісту основоположного права на 
судовий захист, не викривлюючи і звужуючи його сутності. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, верховенство права, засоби юридичного 
захисту, доступ до правосуддя, обов’язки держави, процесуальні гарантії, суд.

Доступ до адміністративного судочинства як 
складова основоположного права на судовий 
захист (стаття 55 Конституції України) зумов-
лює проаналізувати його у контексті обов’язків 
держави захищати права людини. Це також 
випливає із основоположного обов’язку дер-
жави захищати права людини (стаття 3 Консти-
туції), у зв’язку із чим держава покликана забез-
печити і процесуальні гарантії прав людини. 
Зазначену проблематику у площині обов’язку 
держави захищати порушене право переважно 
розглядають у конституційному праві. Зазна-
ченій проблематиці присвячені праці С. Голо-

ватого, Р. Мельника, Р. Москаля, К. Николіної, 
М. Савчина та інших. У цій статті обов’язок дер-
жави захищати права людини буде розглянуто 
з точки зору доступу до адміністративного судо-
чинства. 

Загальні засади процедурно-процесуальних 
гарантій прав людини М. Савчин визначає як 
такі, згідно з якими приватна особа звертається 
до органу публічної влади з метою забезпечення 
доступу до певного матеріального чи духовного 
блага, яке забезпечуються юридичними засо-
бами, або щодо захисту охоронюваного зако-
ном інтересу. На засадах довіри таке звернення 
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принаймні має бути розглянуто, тобто має бути 
формально відкрита процедура провадження 
на підставі цього твердження. Згідно з принци-
пом розслідування орган публічної влади має 
встановити істотні обставини справи і вирішити 
справу по суті; у разі, якщо порушене питання 
не належить до його повноважень, має скеру-
вати відповідне звернення приватної особи до 
компетентного органу публічної влади чи неза-
лежного агентства/установи, яке в силу закону 
наділено вчиняти відповідні публічно-владні 
функції і повноваження [1, c. 71].

Така характеристика права на захист зумов-
лює розкривати доступ до адміністративного 
правосуддя у розрізі негативних і позитивних 
обов’язків держави щодо забезпечення особі 
права на судовий захист. Попри волевиявлення 
носія права на судовий захист щодо його здійс-
нення, держава все одно покликана забезпе-
чити належне функціонування адміністративних 
судів, які зобов’язані розглядати всі звернення 
і приймати по них обґрунтовані рішення. З цією 
метою у ч. 5 ст. 125 Конституції України йде 
мова про те, що з метою захисту прав, свобод 
та інтересів особи у сфері публічно-правових 
відносин діють адміністративні суди.

Висловлюються думки, щодо специфіки 
права на захист у ключі, що їх особливістю 
є те, що їхня реалізація і забезпечення пов’я-
зані з необхідністю захисту прав за умови, що 
ці права вже порушені або наражаються на 
потенційну загрозу порушення [2, c. 321]. Воно 
так і є з точки зору носія права на захист, якому 
кореспондується обов’язок держави захистити 
і поновити порушене право, що випливає із вимог 
статті 3 Конституції України. Дана процесуальна 
гарантія як взаємозв’язок між приписами ста-
тей 3 і 55 Конституції України має походження 
із доктрини належної правової процедури, про 
яку є згадка у параграфі 39 Великої хартії воль-
ностей 1215 року та практики Верховного Суду 
США. Зокрема у практиці Верховного Суду США 
та науковій доктрині цієї країни сформульо-
вано чотири таких аспектів належної правової 
процедури (due process of law): процесуальна 
належна процедура (procedural due process)  
(в цивільному і кримінальному провадженнях), 
матеріальна належна процедура (substantive 
due process), заборона невизначеності у зако-
нодавстві, а також засіб інкорпорації Білля про 
права [3, c. 44–46]. Доктрина належної правової 
процедури має вплив на розвиток системи захи-
сту прав людини на міжнародному рівні захисту 
прав людини, про що піде мова пізніше.

У світлі цього є необґрунтованими твер-
дження, що обов’язок захисту прав людини, 
зокрема доступ до правосуддя «закріплюються 
в негативній формі, що для інших груп прав 
є винятком. Дані права сконструйовані за типом 
“Право на право”» [4, c. 7–10]. Тут спостеріга-
ється плутанина одразу із декількома ключо-
вими категоріями у сфері прав людини.

Насамперед тут існує плутанина із розумін-
ням негативних прав людини, які передбачають 
мінімальне втручання держави у сферу приват-
ної автономії індивіда. Право на судовий захист, 
зокрема і доступ до правосуддя, є формально 
негативним правом в тому аспекті, що саме 
особа, права якої порушено, вирішує, яким 
засобом юридичного захисту скористатися, 
яким саме чином і в якому обсязі. Якщо розгля-
дати доступ до правосуддя у контексті свободи 
вибору його носієм засобів юридичного захисту, 
то це не входить у прерогативи самої держави, 
її органів охорони правопорядку та судів.

З другого боку, ще починаючи зі справи Airey 
v Ireland [5] в юриспруденції Європейського 
суду з прав людини склалася концепція пози-
тивних обов’язків держави щодо забезпечення 
доступу до правосуддя у такому ключовому 
його аспекті як забезпечення правничої допо-
моги особами, які потребують її у силу певних 
життєвих обставин. У згаданій справі домогос-
подарка не могла скористатися правом на звер-
нення до суду із розірванням шлюбу, оскільки 
не мала коштів для сплати послуг адвоката, 
а фінансово залежала від чоловіка, проти якого 
мала намір подати заяву до суду. Таким чином, 
йде мова про низку позитивних обов’язків дер-
жави щодо забезпечення доступу до право-
суддя, а не лише про заборону втручання дер-
жави у самовизначенням особи, яким чином їй 
скористатися засобами юридичного захисту.

Третім аспектом порушеної проблематики 
є ефективність засобів юридичного захисту, 
власне, у зв’язку із чим тут розглядається не 
лише доступ до суду, а і доступ до правосуддя, 
яке окрім судових розглядає також і позасудові 
засоби захисту прав людини з точки зору їх 
доступності. Вироблені підходи щодо тракту-
вання ефективності засобів юридичного захи-
сту розкривають також окремі аспекти розу-
міння доступу до правосуддя.

По-перше, ефективним можна вважати 
засіб, тільки якщо він доступний і достатній (не 
тільки на практиці, а й за законом з урахуван-
ням індивідуальних обставин справи). Однак 
він не має забезпечувати безумовну гарантію 
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виграшу у процесі, а тому у справі слід врахову-
вати і формальні, і змістовні аспекти [6].

По-друге, засіб юридичного захисту може 
бути як судовим, так і позасудовим [7]. При 
певних обставинах використання позасудо-
вих засобів є запорукою ефективності судових 
засобів захисту, як то є, до прикладу, при вирі-
шенні виборчих спорів. 

По-третє, як в ході судових, так і позасудових 
процедур має бути гарантоване відшкодування 
заподіяної шкоди правам, свободам і законним 
інтересам особи.

Доступ до правосуддя також означає і терито-
ріальний доступ до судів. Як відзначають дослід-
ники, такий доступ може включати наявність 
судів із відповідною юрисдикцією, наявність 
тлумачення (судової практики), доступ до інфор-
мації та доступність судових рішень. Вона може 
також включати географічну віддаленість суду, 
якщо його місцезнаходження не дозволяє заяв-
никам ефективно брати участь у провадженні 
[8, c. 26]. Територіальна організація судової 
влади може інколи мати вирішальне значення 
для визначення доступу до правосуддя. В Укра-
їні адміністративні суди першої інстанції побудо-
вані за обласним (регіональним) поділом, а для 
апеляційної інстанції створено вісім апеляційні 
округи адміністративних судів.

При розумінні питання доступу до пра-
восуддя у розрізі права на судовий захист 
та принципу поваги до людської гідності також 
слід брати до уваги юридичні позиції Консти-
туційного Суду України (далі – КСУ). Такі юри-
дичні позиції розроблені Судом в аспекті люд-
ської гідності та сутнісного змісту прав людини, 
зокрема КСУ наголосив на функціональному 
зв’язку між обов’язком захищати права людини 
та забезпечувати право на судовий захист (ч. 2 
ст. 3 та ст. 55 Конституції України) [9]. Зокрема, 
важливим є юридична позиція КСУ, згідно з якою 
доступ до правосуддя «охоплює можливість 
особи ініціювати судовий розгляд та брати без-
посередню участь у судовому процесі, або поз-
бавлений такого права» [10]. Ці застереження 
щодо ситуації позбавлення права на звернення 
до суду мабуть має на увазі випадки користу-
вання правом на звернення до суду третьою 
стороною зі самостійними чи без самостійних 
вимог тощо.

На думку КСУ, кожному гарантується захист 
прав і свобод у судовому порядку. Суд не може 
відмовити у правосудді, якщо громадянин Укра-
їни, іноземець, особа без громадянства вважа-
ють, що їх права і свободи порушені або порушу-

ються, створено або створюються перешкоди 
для їх реалізації або мають місце інші ущем-
лення прав та свобод. Відмова суду у прийнятті 
позовних та інших заяв, скарг, оформлених 
відповідно до чинного законодавства, є пору-
шенням права на судовий захист, яке згідно зі 
статтею 64 Конституції України не може бути 
обмежене [11]. Зазначена позиція КСУ означає, 
що індивід на власний розсуд розпоряджається 
належним йому правом на судовий захист, яке 
може бути обмежене лише в рамках, допусти-
мих згідно зі статтею 64 Конституції України. 
Водночас ч. 2 ст. 55 Конституції гарантує оскар-
ження актів публічної адміністрації, вказуючи, 
що кожному гарантується право на оскарження 
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів дер-
жавної влади, органів місцевого самовряду-
вання, посадових і службових осіб.

При цьому згідно із КСУ доступ до право-
суддя «не означає автоматичної незаконності 
рішень, дій або бездіяльності [органів публіч-
ної влади – А.З.], а спрямований на перевірку 
у судовому порядку їх законності та право-
мірності, що не лише забезпечує ефективний 
захист прав, свобод кожної особи, якої сто-
сується неправомірна діяльність суб’єктів 
владних повноважень, а й сприяє підтримці 
законності та правопорядку в цілому шляхом 
виявлення та усунення нелегітимних проявів 
у такій діяльності» [12]. У цьому положенні КСУ 
наголосив на ідеї судового контролю над юри-
дичними актами органів публічної влади, яка 
сама по собі є складником принципу верхо-
венства права. Далі Суд цілком логічно вказав, 
що право на судовий захист пов’язане з тим, 
що кожній особі має надаватися можливість 
обґрунтувати перед судом свою переконаність 
у неправомірності втручання суб’єктів владних 
повноважень у її права та свободи.

Стосовно виборчих спорів, предмет яких 
є специфічним і потребує дотримання певного 
досудового порядку встановлення юридичних 
фактів, то КСУ сформулював доктрину, згідно 
з якою законодавець може конкретизувати 
предмет такого спору. Суд вказав, що:

«скарги щодо предметів, суб’єктів оскар-
ження, які не розглядаються виборчими комі-
сіями <…>, можуть бути розглянуті в судовому 
порядку, що є гарантією захисту порушених 
виборчих прав. Звуження кола предметів 
та суб’єктів оскарження для виборчих комісій 
пов’язане з особливостями законодавчого вре-
гулювання питань виборчого процесу, що не 
належить до гарантій, визначених частиною 
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п’ятою статті 55 Конституції України щодо права 
будь-якими не забороненими законом засо-
бами захищати свої права і свободи від пору-
шень та протиправних посягань» [13].

Стосовно доступу до конституційного судо-
чинства, оскільки це гіпотетично може зачепити 
і доступ до адміністративного судочинства при 
розгляді конституційних скарг, існує певна спе-
цифіка. Згідно з ч. 4 ст. 55 Конституції України 
питання доступу до конституційного судочинства 
визначається, як Конституцією, так і законом, 
який регулює порядок його здійснення, тобто 
деталізує конституційні принципи, які визнача-
ють стандарти розгляду конституційних скарг.

Хоча КСУ розглядав одну справу ще у період, 
коли у силу статті 124 Конституції України юрис-
дикція поширювалася на всі правовідносини, 
що виникають у державі, вона і до сьогодні не 
втрачає актуальності. Адже в аспекті доступу до 
адміністративного судочинства зміни до Консти-
туції 2016 р., що стосувалися визначення сфери 
юрисдикції судів щодо вирішення юридичних 
спорів, не зачіпають його сутності. КСУ зазна-
чив, що «суд не може відмовити у правосудді, 
якщо громадянин України, іноземець, особа без 
громадянства вважають, що їх права і свободи 
порушено чи порушуються, або створено чи 
створюються перешкоди для їх реалізації, або 
має місце інше ущемлення прав і свобод» [14]. 
Основою розуміння цієї позиції є функція адміні-
стративного судочинства щодо вирішення адмі-
ністративних спорів, оскільки сутнісний зміст 
цього права носить як конституційний, так і адмі-
ністративно-правовий характер. Тобто детальні 
правила процедури розгляду адміністративних 
справ, які регулюються у КАС, мають належним 
чином випливати із сутнісного змісту основопо-
ложного права на судовий захист, не викривлю-
ючи і звужуючи його сутності.

При аналізі проекту закону про внесення 
змін до Конституції України щодо правосуддя, 
КСУ підкреслив, що «закріплення в Конституції 
України положення щодо можливого визначення 
в законі обов’язкового досудового порядку вре-
гулювання спору є додатковим засобом право-
вого захисту особи, який не позбавляє її мож-
ливості надалі звернутися до суду» [15]. При 
цьому Суд зробив застереження про те, що 
диференціація у підвідомчості вирішення спо-
рів судами сприяє підвищенню ефективності 
реалізації прав і свобод людини і громадянина. 
Хоча диференціація судової юрисдикції та підві-
домчості судів залежить від особливостей побу-
дови судової системи, за таких умов виникають 

завжди проблеми, пов’язані із вирішенням спо-
рів про конфлікт між судовими юрисдикціями, 
зокрема це залежатиме від забезпечення єдно-
сті судової практики Верховним Судом.

Тут вже зазначалося, що для розуміння 
доступу до правосуддя слід розуміти поєднання 
як судових, так і позасудових засобів юридич-
ного захисту у площині ефективності їх забез-
печення. КСУ з цього приводу вважає, що:

«Можливість використання суб’єктами пра-
вовідносин досудового врегулювання спорів 
може бути додатковим засобом правового 
захисту, який держава надає учасникам певних 
правовідносин <…>. Виходячи з необхідності 
підвищення рівня правового захисту держава 
може стимулювати вирішення правових спорів 
у межах досудових процедур, однак їх викори-
стання є правом, а не обов’язком особи, яка 
потребує такого захисту.

Право на судовий захист не позбавляє суб’єк-
тів правовідносин можливості досудового врегу-
лювання спорів. <…> Досудове врегулювання 
спору може мати місце також за волевиявлен-
ням кожного з учасників правовідносин <…>.

<…> обрання певного засобу правового 
захисту, у тому числі і досудового врегулю-
вання спору, є правом, а не обов’язком особи, 
яка добровільно, виходячи з власних інтересів, 
його використовує» [16].

Тут обрано ці положення юридичної позиції 
КСУ, які корелюються у взаємозв’язку із внесе-
ними змінами до Конституції України у 2016 р., 
коли було змінено концептуально підхід щодо 
розуміння доступу до судів. Це змінило катего-
ричну вимогу, що нібито юрисдикція судів поши-
рюється на всі правовідносини, що насправді 
мало відповідає реаліям юридичного життя. Такі 
положення мало відповідали фактичним відно-
синам, оскільки юридичні суперечки можна було 
і вони залагоджувалися і за позасудовим поряд-
ком і тут залишалося лише забезпечити баланс 
інтересів і дотримання вимог належної правової 
процедури при вирішенні юридичних спорів. Та 
й врешті-решт, доволі складно собі уявити ситу-
ацію належності до юрисдикції судів звичайної 
практики укладання договорів, оскільки суд не 
володіє належними засобами для визначення 
умов договору – такі визначаються суто за вза-
ємною згодою сторін.

Суд може втрутитися у процес перевірки 
договору про порядок досудового врегулю-
вання, якщо у ході укладення цього договору 
допущені істотні порушення, що впливають на 
його зміст, або має місце зловживання довірою 
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з боку одного із контрагентів, або один із кон-
трагентів зловживаючи довірою та посідаючи 
фактично положення монополіста нав’язав 
іншій стороні наперед невигідні умови договору. 
Насправді такі випадки доволі рідкісні, а тому 
суд за таких ситуацій має доволі вузький спектр 
для застосування свободи розсуду. Водночас, 
всі ці чинники є визначальними для з’ясування 
того, чи досудове врегулювання спору відпо-
відатиме критерію ефективності юридичного 
захисту.

Якщо раніше КСУ визначив такий аспект 
доступу до правосуддя, як доступ до правничої 
допомоги, який як такий не може обмежуватися 
лише наданням її лише адвокатами, а іншими 
фахівцями у галузі праві [17], то після внесення 
змін до Конституції України щодо правосуддя 
у 2016 р. дещо змістив акценти з цього питання. 
Суд тепер диференціює поняття у зазначеній 
сфері, зокрема, що поняття «надання профе-
сійної правничої допомоги» не тотожне поняттю 
«представництво особи в суді». На думку Суду, 
надання професійної правничої допомоги здій-
снюють адвокати, натомість представництво 
особи у суді може бути здійснене за вибором 
особи адвокатом або іншим суб’єктом [18]. 
У подальшому право на правничу допомогу 
у цій роботі буде стосуватися аспекта забез-
печення якісного доступу до адміністративного 
правосуддя, з урахуванням того, що також на 
адвокатів покладається завдання представни-
цтва інтересів органів публічної влади у судах.

У контексті верховенства права доступ до 
правосуддя, як слушно зазначає С. Головатий, 
виражається через утвердження верховенства 
права в Україні як conditio sine qua non розкриття 
глибинної сутності розмаїття проявів короткої 
тези доповіді Венеційської комісії про верхо-
венство права від 2011 р. [19] про те, що «пред-
метом верховенства права є здійснення влади 
і стосунки між особою та державою» [20, c. 163]. 
Оскільки у зазначеній Доповіді предмет нашої 
проблематики лише охоплюється питанням 
доступу до суду, то у подальшому у роботі це 
питання стосується також і досудового врегу-
лювання адміністративних спорів. Дещо пізніше 
ці позиції Венеційська комісія розвинула у своїй 
доповіді «Rule of Law Checklist», в якій зокрема 
розглядає доступність (приступність) судових 
рішень, тобто вимогу їх викладу таким чином, 
щоб їх зміст був легко зрозумілим, дохідливим 
для якомога широкого кола людей [21, c. 22]. 
Таке зміщення акцентів у Доповіді та Контроль-
ному списку пов’язано зі специфікою конвенцій-

ного захисту прав людини, про що буде окремо 
приділено увагу у рамках європейських стан-
дартів доступу до правосуддя.

Таким чином, аналіз природи обов’язку 
держави захищати права людини дає змогу 
розкрити такі аспекти, доступу до адміністра-
тивного правосуддя у розрізі негативних і пози-
тивних обов’язків держави. Воно означає таке 
забезпечення особі права на судовий захист, 
щодо якого попри волевиявлення носія суб’єк-
тивного публічного права стосовного його здійс-
нення держава покликана забезпечити належне 
функціонування адміністративних судів, які 
зобов’язані розглядати всі звернення і приймати 
по них обґрунтовані рішення. Вимога ефектив-
ності засобів юридичного захисту передбачає 
розуміння доступу до правосуддя у площині 
як судових, так і позасудових засобів захисту 
прав людини. У цьому аспекті судовий кон-
троль над юридичними актами органів публіч-
ної влади є складником принципу верховенства 
права. Функція адміністративного судочинства 
щодо вирішення адміністративних спорів має 
подвійну природу, оскільки сутнісний зміст цього 
права носить як конституційний, так і адміні-
стративно-правовий характер. Тобто детальні 
правила процедури розгляду адміністративних 
справ, які регулюються у КАС, мають належним 
чином випливати із сутнісного змісту основопо-
ложного права на судовий захист, не викривлю-
ючи і звужуючи його сутності. 
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Zavydniak A. V. Access to the administrative proceedings and state`s duty to protect 
human rights

The article discloses access to administrative proceedings due to the state’s duty to protect 
human rights. Judicial protection is part of the procedural guarantees of human rights. An analysis 
of the nature of the state’s duty to protect human rights makes it possible to reveal the following 
aspects, access to administrative justice in terms of negative and positive duties of the state. The 
negative obligations of the state regarding the right of access to administrative proceedings means 
that neither legislation nor judicial practice can set excessive restrictions on the exercise of the right 
to judicial protection, in particular regarding legal aid, court costs, territorial access of administrative 
courts, etc. The positive duties of the state mean such provision of a person’s right to judicial 
protection, regarding which, despite the manifestation of the will of the bearer of a subjective public 
right regarding its implementation, the state is called to ensure the proper functioning of administrative 
courts, which are obliged to consider all appeals and make reasonable decisions on them. The 
requirement for the effectiveness of legal remedies implies an understanding of access to justice 
in terms of both judicial and extrajudicial means of protecting human rights. In this aspect, judicial 
control over legal acts of public authorities is a component of the rule of law principle. The function 
of administrative proceedings regarding the resolution of administrative disputes has a dual nature, 
since the essential content of this right is both constitutional and administrative-legal in nature. That 
is, the detailed rules of the procedure for consideration of administrative cases, which are regulated 
in the Code of Administrative Procedure of Ukraine, should properly follow from the very essence 
of the right to judicial protection, without distorting and narrowing its essence.

Key words: administrative proceedings, rule of law, means of legal protection, access to justice, 
duties of the state, procedural guarantees, court.
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Основі дискусії стосовно громадянства полягають у тому, що при набутті особою ще одного гро-
мадянства, останнє втрачає свою унікальність (ексклюзивність) та супроводжується набуттям осо-
бою прав, свобод і обов’язків в іншій державі. У такому випадку ми не можемо розглядати статус 
громадянства як належність до одної національної держави, а отже ставиться під сумнів вірність 
особи в одній з країн. Масова міграція іммігрантів у західні демократії викликала суперечки у тому, 
хто може стати і залишатися громадянином, які вимоги пред’являються до осіб, які подають заяву 
на отримання громадянства, і, зрештою, у тому, що означає бути частиною конкретної держави. 
Громадянство і міграція – це яскраві приклади того, як юридичні поняття і їх регулювання зале-
жать від державної політики, публічних настроїв населення приймаючої країни, національністю 
та ідентичністю особи. У сучасному світі, під впливом глибоких соціальних, економічних, політич-
них та інших проблем, люди все активніше перетинають кордони різних держав спричиняючи мігра-
ційні процеси. Доступ іммігрантів до громадянства країни, їх проживання дедалі частіше обгово-
рюється у західних демократіях. В основі цих дебатів лежить те, що громадянство та національна 
приналежність тісно пов’язані, але водночас існують значні відмінності у підходах до громадянства 
у західних демократіях залежно від країни. Отже, наразі існує потреба у більш тонкому розумінні 
громадянства та приналежності особи до однієї та декількох держав.

Правила, які регулюють набуття та втрату громадянства називають законами про громадян-
ство. Як було зазначено вище, кожна держава має власну, унікальну міграційну політику і норми 
щодо громадянства, але в міжнародному праві сформувалися два основоположні принципи щодо 
громадянства, які узагальнюють підстави як людина стає членом держави і як цей статус можна 
втратити.

Ключові слова: громадянство, міграція, іммігранти, права людини, державна полтика, 
ідентичність особи.
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Статус громадянина в сучасному розумінні 
виник наприкінці XVIII ст. і застосовувався до 
всіх осіб, які проживали в межах території однієї, 
конкретної держави. На той час основна ідея 
була не тільки в членстві індивіда в певному 
суспільстві, а й вірності, ексклюзивній прихиль-
ності до національної держави. Таким чином 
статус громадянина прив’язував особу до дер-

жави шляхом видання документа (паспорт, 
посвідчення тощо), який підтверджує цей факт.

Отже, громадянство (XVIII ст.) – офіційно санк-
ціонований знак приналежності до політичної 
спільноти, національної держави. З ним прихо-
дять права та обов’язки, а також паспорт, який 
повідомляє світові, звідки «походе» особа. У той 
час як більшість людей мають одне громадянство 
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протягом усього життя, іммігранти в сучасних 
умовах глобалізації можуть набути громадянство 
нової країни проживання. Саме через це з’яви-
лося поняття приналежності особи до громадян-
ства і держави в контексті наявності декількох 
статусів громадянства. 

Нові концепції повинні враховувати не тільки 
політико-правові зміни, що виникли як резуль-
тат посилення міграції, а також її соціально-еко-
номічні наслідки, серед яких можна відзначити: 
заміщення на деяких посадах і робочих вакан-
сіях, культурний, лінгвістичний і ідеологічний 
впливи, інвестиції та в окремих випадках підви-
щення рівня злочинності.

Хоч в юридичній літературі громадянству 
приділено достатньо уваги, але це стосується 
правової та політичної сторони (регламентація 
перетину кордону та отримання громадянства); 
в той час як соціальна та ідеологічна сторона 
громадянства оминається. Тема дослідження 
спрямована на пошук нового розуміння гро-
мадянства (як реального так і формального) 
та приналежності до різних історичних та гео-
графічних умов [1, c. 278].

Нестача таких досліджень залишає відкри-
тими багато питань, особливо для тих осіб, хто 
має подвійне громадянство, або має намір його 
набути.

Наприклад, яку роль виконує громадянство, 
особливо подвійне (множинне) громадянство 
для особи; які фактори сприяють набуттю, збе-
реженню, або зміні прихильності особи відпо-
відній державі; співвідношення двох і більше 
громадянств в аспекті домінуючого; для тих 
осіб які набувають подвійного громадянства, 
чи є один із різних статусів більш актуальним 
(вигідним) та що таке Батьківщина для особи? 
Який вплив на ідентичність має подвійне грома-
дянство? 

На підставі цього у статті розглядається 
питання про те, чи є вплив приймаючої кра-
їни на перше громадянство та в якій мірі іммі-
гранти відчувають прихильність до попередньої 
країни (тобто приналежність) через наявність 
подвійного (множинного) громадянства. Так, 
статус громадянства охоплює як активні полі-
тичні права, так і пасивні свободи й соціальні, 
економічні і громадянські права. Отже, в такому 
випадку громадянство є необхідною, але недо-
статньою умовою для здійснення всіх політич-
них та інших прав у межах держави через від-
сутність об’єктивного зв’язку особи і держави. 

Концептуально громадянство орієнтоване 
на внутрішньополітичне життя держави, а наці-

ональність є питанням міжнародного права. 
Ст. 15 Загальної декларації прав людини закрі-
плює, що кожна людина має право на грома-
дянство. Оскільки в понятті відсутня згадка про 
вірність одній державі (можливість мати лише 
одне громадянство), то статус громадянина 
в міжнародному праві розуміється виключно 
як факт наявності паспорту відповідної країни, 
а не приналежність особи до держави чи етніч-
ної, або політичної групи. Незважаючи на це, 
близько двадцяти мільйонів людей в світі вза-
галі не мають громадянства [2]. 

Доступ іммігрантів до громадянства країни, 
їх проживання дедалі частіше обговорюється 
у західних демократіях. В основі цих дебатів 
лежить те, що громадянство та національна 
приналежність тісно пов’язані, але водночас 
існують значні відмінності у підходах до гро-
мадянства у західних демократіях залежно 
від країни. У літературі ці відмінності зазвичай 
розуміються як відображення різного ступеня 
відкритості для того, щоб розглядати іммігран-
тів як частину національної спільноти, що при-
ймається (або ні) суспільством. 

Тож найбільш суттєва різниця між грома-
дянином і особою із приналежністю до грома-
дянства полягає в тому, що перший юридично 
та фактично має право голосувати та бути 
обраним. В цьому випадку можна виділити 
домінуюче (повне) громадянство та додаткове, 
тобто приналежність особи до громадянства, 
що надає їй відповідного статусу, але діє із пев-
ними обмеженнями.

Інші дослідники називають осіб із таким ста-
тусом громадянства «співгромадянином», отже 
правове регулювання громадянства в цьому 
аспекті є унікальним в кожній державі [3, c. 158]. 
Такі країни, як Швеція, Бельгія та Португалія, 
стверджують, що громадянство має бути інклю-
зивним і його досить легко отримати, тоді як такі 
країни, як Данія, Швейцарія, Сполучені Штати 
та Іспанія, висувають вищі вимоги до людей, які 
хочуть стати громадянами країни. В більшості 
випадків акцент робиться саме на співвідно-
шенні політики громадянства та національної 
безпеки та ідентичності.

Отже, національна ідентичність – це суб’єк-
тивне відчуття людиною приналежності до 
однієї держави чи однієї нації. Людина може 
бути громадянином держави у тому сенсі, що 
вона є її громадянином, але суб’єктивно чи 
емоційно не відчуваючи себе частиною цієї 
держави. Наприклад, багато мігрантів у Європі 
часто ідентифікують себе зі своїми пред-
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ками та/або релігійним походженням, а не 
з державою, громадянами якого вони зараз є. 
І навпаки, людина може відчувати себе такою, 
що належить до однієї держави, не маючи до 
неї жодного правового відношення. Наприклад, 
діти, які були привезені до США нелегально, 
або прибули у країну в ранньому віці і виросли 
там, майже не контактуючи зі своєю рідною 
країною та своєю культурою – втратили власну 
національну ідентичність, та почали вважати 
себе американцями, незважаючи на те, що за 
законом США вони є громадянами іншої країни 
[4, c. 202].

Правила, які регулюють набуття та втрату 
громадянства називають законами про грома-
дянство. Як було зазначено вище, кожна дер-
жава має власну, унікальну міграційну політику 
і норми щодо громадянства, але в міжнарод-
ному праві сформувалися два основоположні 
принципи щодо громадянства, які узагальнюють 
підстави як людина стає членом держави і як 
цей статус можна втратити. Найбільш загальні 
принципи, що лежать в основі законів про гро-
мадянство більшості країн, це: «jus soli» (місце 
проживання за народженням, інколи допус-
кається проживання родичів першої чи другої 
лінії) та «jus sanguinis» (кровні зв’язки, шлюб-
ний союз, усиновлення, проживання спільним 
побутом, цивільний шлюб тощо) [4, c. 251].

Під час формування, або внесення змін 
в національне законодавство активно вико-
ристовують ці принципи, які, в свою чергу, 
ґрунтуються на історії держави, для сучасного 
регулювання. Хоча історія має важливий вплив, 
формуючи національні закони держави, але 
важливіше, щоб ці закони враховували поточне 
міжнародне право та реальні міграційні про-
цеси, які значно впливають на поняття грома-
дянства і приналежність до громадянства.

Останнє можна визначити двома різними 
поняттями: 

1) як стан, в якому особа юридично перебу-
ває в статусі громадянина країни, має подвійне 
(множинне) громадянство іншої країни та фак-
тично перебуває, здійснює свої права і свободи, 
а також має обов’язки на її території.

Такий підхід відповідає сучасним умовам 
глобальних міграційних процесів та розмежовує 
національну ідентичність і «вигідне» громадян-
ство, яке набула особа як ще одне, додаткове;

2) коли особа ідентифікує себе як громадя-
нин певної держави, але поки не має відповід-
ного статусу. Наприклад, коли відчувають себе 
частиною суспільства, тривалий час прожива-

ють на території нової держави, мають предків, 
спадок чи сім’ю;

3) стан, в якому особа опиняється із об’єк-
тивних причин, інколи незалежних від її волі, 
наприклад через територіально-політичні 
умови, які склалися в даний момент. Яскравим 
прикладом був розпад 26 грудня 1991 р. СРСР, 
після якого виникло п’ятнадцять нових держав, 
а отже й громадянств. В такому випадку нату-
ралізація є одним із основних способів, якими 
людина може отримати громадянство країни 
легально завдяки факту приналежності.

Що ж стосується України, то після проголо-
шення незалежності 24 серпня 1991 р. в нашій 
державі також з’явилося нове громадянство, 
українське. Так, фактично місяць із дня розпаду 
СРСР і до моменту проголошення незалеж-
ності, формувалася держава, її основні інсти-
тути (громадянства в тому числі), нормативна 
база, суспільні відносини, політичні органи 
та багато іншого. Тобто, за цей час, фактично, 
люди які не відчували себе (ідентифікували) 
українцями мали виїхати. 

Нормативно-правові акти, які регулюють 
питання приналежності особи до громадянства 
України наступні: Конституція України; Цивіль-
ний кодекс України Закон України «Про грома-
дянство України»; Указ Президента України від 
27 березня 2001 року № 215 “Питання органі-
зації виконання Закону України “Про громадян-
ство України””; Наказ Міністерства закордонних 
справ України від 23 квітня 2018 року № 182 “Про 
затвердження Положення про консульський 
збір України та Інструкції про порядок справ-
ляння сум консульського збору за вчинення 
консульських дій, обліку сум консульських над-
ходжень та проведення звірок фактичних кон-
сульських надходжень в закордонних диплома-
тичних установах України; Наказ Міністерства 
фінансів України від 07 липня 2012 року № 
811 “Про затвердження Інструкції про порядок 
обчислення та справляння державного мита”. 

Отже, в питанні приналежності до громадян-
ства України законодавець пішов наступним 
шляхом – відповідно до вимог ст. 3 Закону Укра-
їни «Про громадянство України» громадянами 
України є:

1) усі громадяни колишнього СРСР, які на 
момент проголошення незалежності Укра-
їни (24 серпня 1991 року) постійно проживали 
на території України є громадянами України 
з 24 серпня 1991 р.

2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, 
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The basis of the discussion about citizenship is that when a person acquires another citizenship, 
the latter loses its uniqueness (exclusivity) and is accompanied by the person acquiring rights, 
freedoms and obligations in another state. In such a case, we cannot consider citizenship status 
as belonging to one nation-state, and therefore the loyalty of a person to one of the countries is 

статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, мовних чи 
інших ознак, які на момент набрання чинності 
Законом України «Про громадянство України» 
від 13 листопада 1991 року проживали в Україні 
і не були громадянами інших держав є громадя-
нами України з 13 листопада 1991 р.;

3) особи, які прибули в Україну на постійне 
проживання після 13 листопада 1991 р. і яким 
у паспорті громадянина колишнього СРСР 
зразка 1974 р. органами внутрішніх справ Укра-
їни внесено напис «громадянин України», та діти 
таких осіб, які прибули разом із батьками в Укра-
їну і на момент прибуття в Україну не досягли 
повноліття, якщо зазначені особи подали заяви 
про оформлення належності до громадянства 
України є громадянами України з моменту вне-
сення відмітки про громадянство України;

4) особи, які набули громадянство України 
відповідно до законів України та міжнародних 
договорів України.

Можна виділити дві групи громадян колиш-
нього СРСР, які є претендентами на отримання 
українського паспорту в результаті проход-
ження процедури встановлення належності до 
громадянства України: особи, які на 1991 р. вже 
були повнолітніми, тобто старшими за 18 років, 
та особи, які на 1991 р. ще не досягли 18 років. 

Процедура встановлення належності до гро-
мадянства України стосується тих громадян коли-
шнього СРСР, хто вже визнається громадянином 
України відповідно до ст. 3 Закону України “Про 
громадянство України” але з тих чи інших причин 
досі не має паспорту громадянина України.

Як не дивно, але процедура все ще акту-
альна, адже протягом 2014-2021 років Дер-
жавна міграційна служба України встановила 
належність до громадянства України на підставі 
рішень судів 2,243 громадян колишнього СРСР 
та оформила належність до громадянства Укра-
їни на підставі внесених написів “Громадянин 
України” 526 громадян колишнього СРСР.

Отже, можна дійти таких висновків, що гро-
мадянство, і в більш широкому значенні прина-
лежність до громадянства зазвичай належать до 
прав та обов’язків, що визначають відносини між 
людиною та політичною одиницею, такою як дер-

жава. Права і свободи від статусу громадянства, 
тобто приналежності можуть включати: консти-
туційні права, соціально-економічні права, релі-
гійні права і свободи, право життя і захист честі 
і гідності, право на працю та приватну власність; 
право брати участь у політичному житті; право на 
судовий захист, справедливе правосуддя; доступ 
до медичних установ тощо. Зобов’язання додатко-
вого громадянства включають лояльність до полі-
тичного керівництва держави, нормативних зако-
нів, соціальних норм та релігійних віросповідань. 
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called into question. The mass migration of immigrants into Western democracies has sparked 
controversy over who can become and remain a citizen, what requirements apply to those applying 
for citizenship, and ultimately what it means to be part of a particular state. Citizenship and migration 
are vivid examples of how legal concepts and their regulation depend on state policy, public attitudes 
of the population of the host country, nationality and identity of a person. In the modern world, under 
the influence of deep social, economic, political and other problems, people increasingly actively 
cross the borders of different states, causing migration processes. The access of immigrants to 
the citizenship of the country, their residence is increasingly discussed in Western democracies.  
At the heart of this debate is that citizenship and nationality are closely linked, but at the same time there 
are significant country-by-country differences in approaches to citizenship in Western democracies. 
Therefore, there is currently a need for a more nuanced understanding of citizenship and a person’s 
belonging to one or more states. The rules governing the acquisition and loss of citizenship are called 
citizenship laws. As mentioned above, each state has its own, unique migration policy and norms 
regarding citizenship, but two fundamental principles regarding citizenship have been formed in 
international law, which generalize the grounds of how a person becomes a member of a state 
and how this status can be lost.

Key words: citizenship, migration, immigrants, human rights, state policy, personal identity.
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